
Muito além da “escassez de talento” 
 
Manpower difundiu –junto com a renovação de sua marca– uma pesquisa com empregadores 
do mundo todo . Além de determinar –com números e setores envolvidos– uma nevrálgica 
"escassez de talento", o relatório avança sobre algumas das tendências que vão operar 
durante os próximos anos no mutante mundo laboral.   
  
Acompanhando a renovação de sua marca e estratégia, a consultora norte-americana 
Manpower revelou que –de acordo com sua recente sondagem global– 40% dos empregadores 
do mundo enfrentam dificuldades para achar candidatos qualificados. 
 
A pesquisa, realizada entre 33.000 empregadores de 23 países de todo o mundo, encontrou 
que os lugares com "escassez de talento" mais pronunciada são México (78%), Canadá (66%) 
e Japão (58%). As dificuldades aparecem menos problemáticas na Índia, onde apenas 13% 
dos empregadores reportaram ter dificuldades em preencher os postos de trabalho. 
 
Na média global, as 10 categorias que se revelaram mais difíceis de preencher foram (por 
ordem de dificuldade): 
 
1. Representantes de vendas 
2. Engenheiros 
3. Técnicos (principalmente de produção, engenharia e manutenção)  
4. Operadores de produção 
5. Operários qualificados e artesãos (ofícios: carpinteiros, soldadores e encanadores) 
6. Pessoal de IT (programadores e analistas) 
7. Assistentes administrativos/assistentes pessoais 
8. Motoristas 
9. Contadores 
10.Gerentes / executivos 
 
Deste modo, repete-se assim em muitos países uma contraditória situação onde uma alta 
demanda laboral aparece acompanhada por um pronunciado desemprego. Sem dúvida, e 
assim também o consigna Manpower, as mudanças nos mercados laborais (que vão desde os 
avances tecnológicos, até as mudanças demográficas, culturais e empresariais em um mundo 
cada vez mais globalizado) constituem a principal razão deste paradoxo. 
 
Para a consultora, uma das chaves desta situação está então em "pensar o trabalho de 
maneira diferente". Se bem que a idéia tem várias vertentes, e uma delas consiste em 
entender que muitas das particularidades com as que estamos habituados hoje poderão não 
ser as mesmas em um futuro não muito distante. 
 
Nesse sentido, é que saem à luz certas tendências que estão começando a operar em nível 
mundial. Entre elas: 
 

• Diante da falta de trabalhadores jovens, aumentará a contratação de adultos maiores. 
Voltarão a trabalhar depois de se aposentar.  

• Cada vez mais pessoas com deficiência física vão entrar no mercado de trabalho.  
• As mães vão voltar a trabalhar e buscar esquemas flexíveis de trabalho.  
• A tecnologia permitirá trabalhar a partir de diferentes lugares através da tecnologia 

sem fio. Os assistentes pessoais digitais (PDA) vão se popularizar, as 
videoconferências, os webinars e o serviço sem fio de internet (WI-FI).  

• Os empregadores recorrerão cada vez mais ao pessoal eventual para responder a 
demandas pontuais ou sazonais. Deste modo, o emprego para toda a vida e o horário 
de 9 às 5horas não configurarão a norma.  

• As grandes organizações vão continuar expatriando trabalho para economias em 
desenvolvimento para reduzir custos.  

• As empresas seguirão terceirizando os processos não centrais com fornecedores 
externos. 
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