
Inclusão na 
economia digital



É HORA DE REINVENTAR O  
DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE 
TRABALHO
Prever e preparar o impacto do digital na força de trabalho é 
urgente e tão importante para os negócios da Accenture quanto 
para nosso direcionamento de cidadania corporativa, Skills to 
Succeed.

Quando lançamos o direcionamento Skills to Succeed (Competências para o Sucesso) 

em 2010, a economia global estava saindo de uma recessão caracterizada por altos 

índices de desemprego em muitos países, principalmente entre os jovens. Desde seu 

lançamento, a Accenture construiu relacionamentos com uma rede internacional de 

mais de 500 organizações sem fins lucrativos e outros parceiros desse ecossistema 

que estão reduzindo as distâncias entre competências e emprego para pessoas 

vulneráveis e marginalizadas em todo o mundo. Juntos, capacitamos mais de 2,2 

milhões de pessoas com as habilidades necessárias para conseguir um emprego ou 

montar um negócio. Também realizamos e divulgamos pesquisas que traduzem o 

conhecimento em insights baseados em evidências sobre o que funciona para 

melhorar a atuação coletiva da rede Skills to Succeed.

Quando olhamos para o mundo hoje e daqui a cinco e dez anos no futuro temos um 

cenário diferente daquele de quando o Skills to Succeed foi criado. O ritmo acelerado e 

a dimensão das mudanças tecnológicas e dos fluxos globais de informação, entre 

outras forças, estão causando disrupção nos mercados de trabalho e alterando 

fundamentalmente o futuro do trabalho. Embora essas mudanças possam gerar 

crescimento econômico, novos empregos e trabalho flexível, elas também podem levar 

à automação de funções rotineiras e manuais.

No entanto, a capacidade de aproveitar essas oportunidades e administrar 

possíveis obstáculos não está  uniformemente distribuída.1 As populações 

vulneráveis e marginalizadas podem enfrentar  uma "dupla desvantagem" no 

futuro, devido à falta de conhecimento ou meios para se adaptar a essas 

mudanças.

É com esses desafios em mente que desenvolvemos nossa pesquisa, New Skills

Now- Inclusion in the Digital Economy (Competências para o Novo: Inclusão na

Economia Digital): para obter insights que, esperamos, serão úteis para nosso

público-alvo:

• Organizações focadas em empregabilidade—profissionais que criam e 

fornecem programas para ajudar populações vulneráveis e marginalizadas a 

prosperar na economia digital

• Financiadores públicos e privados das organizações e programas de 

desenvolvimento da força de trabalho
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Analisamos as seguintes perguntas-chave da pesquisa:

• Como as forças que estão moldando a economia digital redefinem o futuro do 

trabalho para populações vulneráveis e marginalizadas?

• Quais as competências necessárias para a inclusão na economia digital?

• Como essas competências podem ser desenvolvidas e inseridas em programas eficazes?

Para responder essas perguntas, entrevistamos mais de 40 profissionais e líderes de 

diferentes áreas que incluem neurociência, desenvolvimento da força de trabalho, 

aprendizagem corporativa e desenvolvimento de talentos, educação, sociologia e 

psicologia cognitiva; analisamos mais de 130 milhões de anúncios de vagas de 

trabalho; avaliamos 1.000 programas de desenvolvimento profissional; definimos um 

Círculo de Aprendizagem composto por especialistas de todo o mundo; e avaliamos 

mais de 25 das principais estruturas sobre o futuro do trabalho e das competências 

profissionais.

Nossa pesquisa revelou uma riqueza de insights que atualizarão o direcionamento Skills 

to Succeed e que, esperamos, seja um catalisador para a mudança nessa área de forma 

mais ampla.  Por exemplo, descobrimos que, embora nunca seja tarde demais para 

aprender Competências para o Novo (New Skills Now), quanto mais cedo as pessoas as 

desenvolvem e criam hábitos, atitudes e vias neurais corretas, maior a chance de 

sucesso. Ao mesmo tempo, os caminhos de carreira lineares do passado estão dando 

lugar à uma trajetória mais dinâmica. As futuras gerações podem esperar para navegar 

em múltiplos empregos, incluindo muitos que ainda nem foram inventados. Uma 

mentalidade de crescimento, caracterizada pela resiliência, capacidade de adaptação e 

paixão pela aprendizagem, sustenta todas as outras competências necessárias aos 

candidatos a emprego e empreendedores para navegar com sucesso pelo mundo do 

trabalho em transformação

Ao compartilhar essa estrutura e nossas conclusões, esperamos estimular o debate e 

contribuir para um futuro mais inclusivo no qual todos os indivíduos possam participar 

e se beneficiar da economia digital.

Nossos principais objetivos foram:

Sintetizar o que aprendemos com o Skills to Succeed e os mais recentes 

insights do setor numa estrutura de referência útil para profissionais e 

financiadores de programas de empregabilidade

Estimular e divulgar o debate sobre como preparar a força de trabalho para 

o futuro para uma economia em rápida transformação
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Obrigado,

Lisa Neuberger-Fernandez,

Diretora Executiva,

Cidadania Corporativa Accenture

Rachel Barton,

Diretora Executiva,

Cidadania Corporativa Accenture, Reino Unido e Irlanda
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DIGITAL &  
HUMANO
Até 2024, o número de 

funções que exigem 

competências digitais 

aumentará em 12%

COOPERATIVO & 
COLABORATIVO
82% das empresas que usam 

ferramentas de colaboração 

querem aumentar seu uso no 

futuro

FLEXÍVEL & FLUIDO
9,3 milhões de trabalhadores 

nos EUA têm múltiplas fontes 

de renda e esquemas fluidos 

de trabalho

BASEADO EM 
CONHECIMENTO & TAREFAS

O trabalho baseado em projetos 

deve aumentar de 28% em 2015 

para 66% em 2020

© 2017 Accenture  Todos os direitos reservados.

SER COLABORATIVO
Competências para interagir, desenvolver 

relacionamentos e mostrar  autoconhecimento 

necessário para trabalhar eficientemente com outros 

de forma direta ou virtual.

DESENVOLVER CONHECIMENTO TÉCNICO
Competências e know-how para usar, manipular 

e criar tecnologias e dados.

CRIAR E RESOLVER
Competências para abordar a resolução 

de problemas de forma criativa, usando 

empatia, lógica e pensamento inovador.

APRENDER PARA GANHAR
Competências fundamentais para 

conseguir trabalho e estar pronto para 

trabalhar.

CULTIVAR UMA 
MENTALIDADE DE 
CRESCIMENTO
Competências para permanecer relevante, 

aprender, crescer continuamente e se adaptar às 

mudanças.

ESPECIALIZAR-SE PARA O TRABALHO
Competências relevantes para atender às prioridades 

do mercado local e às demandas do setor.

DESENVOLVER 
CONHECIMENTO 
TÉCNICO

APRENDER PARA 
GANHAR

PRECISAMOS DE NOVAS COMPETÊNCIAS HOJE

CRIAR E RESOLVER

SER COLABORATIVO

CULTIVAR UMA
MENTALIDADE DE
CRESCIMENTO

ESPECIALIZAR-SE 
PARA O 
TRABALHO

ORGANIZAÇÕES DE EMPREGABILIDADE E FINANCIADORES:
NOS AJUDEM A DESENVOLVER ESSAS COMPETÊNCIAS
JUNTE-SE AO DEBATE: #NewSkillsNow
accenture.com/NewSkillsNow

1 Fórum Econômico Mundial, The Future of Jobs, Chapter 1 – The Future of Jobs and Skills  (O Futuro dos Empregos , Capítulo 1 - O Futuro dos Empregos e das Competências), 2016.

2 OECD, The Risk of Automation for Jobs in OECD Countries (O Risco da Automação para Empregos nos Países da OECD), 2016.

PARA PREPARAR POPULAÇÕES MARGINALIZADAS E VULNERÁVEIS 
PARA O MERCADO DE TRABALHO

empregos nos países da 

OCDE2 está em risco 

devido à automação

1 EM CADA 10
QUASE

COMPETÊNCIAS PARA O NOVO:INCLUSÃO

NA ECONOMIA DIGITAL

É HORA DE REINVENTAR O DESENVOLVIMENTO DA FORÇA DE 
TRABALHO...
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das crianças iniciando na 
escola hoje terão empregos 
que ainda não existem

65% 1
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UM PONTO DE INFLEXÃO

A tecnologia está evoluindo num ritmo sem 
precedentes, tornando-se parte integrante de como 
trabalhamos e vivemos.

O aumento da conectividade global, os avanços exponenciais no poder de 

processamento, o fluxo e o acúmulo de dados e a queda rápida do nível dos preços estão 

alimentando a inovação tecnológica numa velocidade e escala nunca antes vistos.

No passado, as economias se beneficiavam das mudanças tecnológicas. Mas essas 

mudanças ocorreram ao longo de décadas. Hoje, o efeito cumulativo da tecnologia 

está acelerando o progresso de forma exponencial.2 A pulverização da Internet, os 

telefones móveis e a disponibilidade de dados dispararam, facilitados pela rápida 

queda dos custos de hardware.3

Embora o impacto das mudanças afete a força de 
trabalho, populações marginalizadas e vulneráveis estão 
em 'dupla desvantagem'.

Esta época de rápida aceleração tecnológica traz oportunidades e desafios.  Em nenhum lugar 

isso é mais visível do que no mercado de trabalho. Ao contrário das mudanças tecnológicas 

anteriores, que afetavam principalmente os trabalhadores menos qualificados, o atual ritmo 

das mudanças está afetando toda a força de trabalho global. Um estudo de 2016 da OCDE com 

21 países desenvolvidos sugere que 9% dos empregos são automatizáveis, com diferenças 

entre países variando de 6% a 12%.4 Contudo, em todos os países, os trabalhadores com menor 

nível de escolaridade têm, sem dúvida, o maior risco de serem dispensados. Enquanto 40% dos 

trabalhadores com menor nível de ensino médio estão em empregos com alto risco de serem 

automatizados, menos de 5% dos trabalhadores com nível superior correm esse risco.5

Embora a extensão do impacto nos mercados de trabalho ainda não seja conhecida, o que 

fica claro é que a automação pode afetar de forma desigual aqueles que já enfrentam 

dificuldades. Populações vulneráveis ou marginalizadas hoje podem enfrentar uma "dupla 

desvantagem" no futuro, devido à falta de conhecimento, oportunidades ou meios para se 

adaptar a essas mudanças. Sem um esforço de requalificação em larga escala, esses 

indivíduos correm maior risco de serem afetados pela tecnologia e de desemprego.6
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A hora de agir é agora.
Essas mudanças exigem uma reinvenção 

urgente dos programas de desenvolvimento 

da força de trabalho, bem como um reajuste 

das competências.

Uma estimativa frequentemente citada sugere 

que 65% das crianças ingressando na escola hoje 

terão empregos que não existiam na época de 

seus estudos.7 Atualmente, aproximadamente 8 

em cada 10 empregos de média qualificação nos 

EUA exigem competências digitais básicas e 

empregos de média qualificação com alto 

conhecimento digital estão crescendo 2,5 vezes 

mais rápido do que seus equivalentes 

analógicos.8
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O FUTURO DO TRABALHO

Embora cada aspecto represente uma dinâmica individual, eles também se 

sobrepõem e se entrelaçam.  A combinação e o peso desses aspectos variam 

dependendo das organizações, setores, geografias ou época, mas todos são 

fundamentais para o modo como a força de trabalho está evoluindo - particularmente 

para trabalhos de baixa e média qualificação. Entender essa nova realidade não 

substitui a necessidade de preparar os beneficiários para empregos em demanda. 

Pelo contrário, isso os prepara para o resto da vida, para além dos trabalhos e 

empregos que podemos imaginar hoje.

Os fatores que influenciam a economia digital 
também estão redefinindo como será o futuro do 
trabalho.

Os empregos do futuro podem parecer muito diferentes. Uma pesquisa da Accenture revelou que 

74% dos líderes de negócios e de TI de 31 países dizem que sua organização está entrando em áreas 

que ainda não foram definidas.9 Ao mesmo tempo, 95% dos líderes, executivos de negócios, ONGs 

e influenciadores em educação na Ásia, Europa e América acreditam que precisam de novas 

competências para trabalharem e permanecerem relevantes.

Embora seja difícil prever como os empregos irão evoluir, nossa pesquisa, baseada nos relatórios 

2017 Technology Vision e Digital Disruption da Accenture, entre outros, identificou

quatro aspectos dominantes do trabalho na economia digital: Digital & Humano, Cooperativo e  

Colaborativo, Baseado em Conhecimento & Tarefas e Flexível & Fluido (Figura 1).

Figura 1: Os quatro Aspectos Determinantes do futuro do trabalho,  Accenture

DIGITAL &  
HUMANO

O futuro do trabalho tem quatro aspectos determinantes

COOPERATIVO 
& 

COLABORATIVO

BASEADO EM 
CONHECIMENTO & 

TAREFAS

FLEXÍVEL & 
FLUIDO
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DIGITAL & HUMANO
Como as tarefas serão realizadas

Tecnologias digitais como inteligência artificial (IA) e robótica estão transformando a natureza do trabalho e as 

competências necessárias para prosperar. Homens e máquinas trabalharão cada vez mais juntos para aumentar a 

produtividade. Por exemplo, a IA poderia aumentar a produtividade em 40% e dobrar as taxas de crescimento 

econômico anual até 2035 nas economias desenvolvidas.12 Os trabalhadores concordam com isso: 82% reconhecem 

que as tecnologias digitais transformarão a maneira como trabalham nos próximos três anos.13

As tecnologias emergentes continuarão a automatizar e potencializar o trabalho (Figura 2). Elas se tornarão 

nossas colegas de trabalho15, gerando novas atividades de trabalho e oportunidades de emprego.  Uma recente 

pesquisa global da Accenture com mais de 1.000 empresas identificou três novos tipos de emprego que exigem 

colaboração entre homens e máquinas:

Explicadores: Interpretam o produto dos sistemas de IA 

Sustentadores: Otimizam a eficácia dos sistemas de IA 

Treinadores: Alimentam a capacidade de discernimento dos sistemas  de IA15

Vejam o exemplo da Samasource, uma organização sem fins lucrativos que trabalha para reduzir a pobreza e o 

desemprego globais por meio do trabalho digital. Os serviços da Samasource evoluem para atender às demandas 

mais recentes do mercado no Vale do Silício e para suportar aplicativos de aprendizagem de máquina e de visão 

computacional. A Samasource treina indivíduos no Quênia, Uganda e Índia para fazer anotações em fotos e imagens 

de vídeo, criando um banco de dados de imagens digitais que podem ajudar as máquinas a reconhecer e interpretar 

nosso mundo. O acervo de imagens com anotações permite que as máquinas criem algoritmos para IA. Na última 

década, a Samasource treinou e contratou mais de 9.000 trabalhadores e impactou mais de 35.000 pessoas, 

aumentando a renda média diária dos trabalhadores em quase 400% e o acesso a melhores condições de moradia, 

educação e saúde.

Figura 2: Como a Inteligência Artificial mudará o futuro do trabalho

AUTOMAÇÃO
é o uso de tecnologia para 
realizar tarefas.

POTENCIALIZAÇÃO
é o uso de tecnologia para 
ajudar a realizar tarefas.

Exemplo 1
Amelia é uma plataforma de IA da IPsoft que serve 
como um agente virtual multifuncional equipado 
com sofisticados recursos de processamento de 
linguagem natural e um recurso de robótica 
integrado para atuar nas solicitações de clientes.  
Em média, Amelia é capaz de aumentar a 
produtividade resolvendo questões quatro vezes 
mais rápido, de 18 para 4,5 minutos. Além disso, ao 
encaminhar as consultas que Amelia não consegue 
resolver para um colega humano, Amelia consegue 
fornecer conhecimento e aumentar a 
probabilidade de uma resolução bem-sucedida.

Fonte: Alison, Ian. “Artificial intelligence agent Amelia 

sympathises with you while replacing lost bank cards,” 

maio 2016.

Exemplo 2
A Praedicat fornece serviços de análise de 
risco para empresas de seguros patrimoniais e 
de acidentes. Com o uso de tecnologias de 
aprendizagem de máquina e processamento 
de big data, a plataforma de IA está 
melhorando a capacidade das seguradoras de 
precificar riscos. A plataforma de IA oferece 
suporte às seguradoras, lendo mais de 22 
milhões de artigos científicos revisados por 
especialistas para identificar sérios riscos 
emergentes, permitindo preços precisos e a 
criação de novos produtos de seguro.

Fonte: The Digital Insurer, “Praedicate make the 

works a safer place,” 2016.
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Cooperação significa trabalhar com outras pessoas para benefício mútuo, e colaboração é um 

esforço comunitário mais profundo para alcançar um objetivo comum. Na economia digital, as 

pessoas precisarão cooperar e colaborar com colegas e tecnologias.16

Novas tecnologias digitais estão mudando a forma como as pessoas trabalham juntas. 

Ferramentas como portais interativos e redes sociais são recursos comuns do trabalho, e seu uso 

deve crescer.  Uma pesquisa da Avanade com líderes de negócios em 15 países desenvolvidos 

revelou que 77% já usam essas tecnologias e 82% querem usá-las ainda mais no futuro.17

As empresas já estão usando colaboração open source para resolver problemas e envolver os 

clientes. Por exemplo, a Local Motors, fabricante de automóveis no Arizona, usa uma plataforma 

digital aberta para facilitar a cocriação e a microfabricação, permitindo que os clientes criem 

seus próprios carros com base em projetos de mais de 30.000 colaboradores em todo o 

mundo.18

A tecnologia está 
aumentando o potencial 

de cooperação e 
colaboração entre 

múltiplas plataformas, e 
precisamos dar aos 
nossos jovens as 

competências 
necessárias para que 

possam prosperar 

nesse novo esquema de 
trabalho.

JAN OWEN
Foundation for Young Australians

Cooperativo & Colaborativo:
Como as pessoas trabalharão juntas
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2015 2020

28%

66%

Baseado em Conhecimento & Tarefas:
Que trabalho é realizado

O trabalho será cada vez mais baseado em tarefas que utilizam as competências e áreas de conhecimento 

exclusivas  de um indivíduo. O relatório 2016 Technology Vision da Accenture constatou que 79% dos líderes de 

negócios de todos os setores acreditam que a força de trabalho do futuro será estruturada mais por projeto do que 

por função de trabalho.19

As organizações estão terceirizando projetos e tarefas para indivíduos ou equipes com conhecimento 

especializado e competências relevantes para um determinado setor e época. Assim, as pessoas dentro e fora das 

organizações estão mudando de projetos ou tarefas regularmente. Os caminhos para o trabalho também estão 

mudando. Por exemplo, as plataformas de tarefas estão conectando pessoas com competências especializadas a 

um mercado global. Nos últimos 20 anos, o número de trabalhadores baseados em tarefas aumentou em cerca de 

27%, mais do que os funcionários permanentes na folha de pagamento, de acordo com a Brookings Institution.20

O surgimento de plataformas e a ascensão da gig economy (economia sob demanda) estão expandindo o 

mercado.  Por exemplo, plataformas como Upwork e Thumbtack conectam empregadores a trabalhadores 

qualificados (ex.: desenvolvedores web, eletricistas) para realizar trabalhos.

Figura 3: Aumento Projetado no Número de Pessoas em Funções Baseadas em Tarefas na Austrália; Telsyte e Samsung,  O Trabalho 

Baseado em Atividades está Gerando Resultados de Negócios, 2015.

NA AUSTRÁLIA, O NÚMERO DE PESSOAS ATUANDO EM PAÉIS BASEADOS EM 
TAREFAS DEVE MAIS DO QUE DOBRAR ATÉ 2020

Baseado em tarefa

Não baseado em 
tarefa
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Flexível & Fluido: Onde o trabalho será feito e 
como as pessoas serão empregadas

O local de trabalho era um lugar para onde as pessoas costumavam ir. Hoje é um lugar ao qual 

nos conectamos. A tecnologia está desatrelando o trabalho do horário e locais predeterminados. 

A pesquisa 2017 Technology Vision da Accenture revelou que 85% dos executivos de TI e de 

negócios planejam aumentar o uso de trabalhadores freelancers em suas organizações no 

próximo ano.21

À medida que a natureza do trabalho evolui, os indivíduos expandem suas redes profissionais 

fazendo uso de plataformas para acessar o trabalho.22 Por exemplo, aplicativos móveis como o 

Ubercare, que conecta cuidadores a trabalhos sob demanda na Austrália, estão transformando o 

mercado global no setor de saúde.23 Essa flexibilidade permite que as pessoas aumentem sua 

renda, trabalhem meio período, reintegrem-se à força de trabalho ou assumam novas funções. Ao 

eliminar as restrições geográficas e de tempo, os esquemas de trabalho flexíveis e fluidos também 

permitirão que novos grupos de talentos ingressem na força de trabalho.24 Em 2016, a Associação 

de Profissionais Independentes e os Autônomos relataram que havia 1,6 milhões de freelancers no 

Reino Unido e que um em cada sete era de mães trabalhadoras, que podem encontrar no trabalho 

freelancer a oportunidade para equilibrar as demandas de sua família com compromissos de 

trabalho.25 Contudo, preocupações quanto a falta de benefícios de saúde e aposentadoria para as 

forças de trabalho flexíveis persistem.

Um trabalho para 
um empregador por 

toda a vida deixou 
de existir. A 

realidade iminente 
é ter múltiplos 
trabalhos para 

múltiplos 
empregadores –

todos ao mesmo 
tempo.

Mike Davidson
Digital Skills Academy
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APRESENTANDO AS
COMPETÊNCIAS PARA O NOVO

Aprender Competências para o Novo pode ajudar a obter 
vantagens na economia digital.

À medida que a natureza do trabalho evolui, funcionários e empreendedores precisarão adaptar 

seu mix de competências e conhecimentos26 para incluir novos desafios e permanecer 

relevantes.27

Além de fazer uma análise de big data sobre tendências das competências em demanda, avaliar as 

estruturas de competências e analisar cenários de 1.000 programas de desenvolvimento de força 

de trabalho, entrevistamos especialistas de uma de uma ampla variedade de áreas, desde 

neurociência e aprendizagem corporativa até educação e desenvolvimento da força de trabalho. 

Em seguida, usamos seus insights para ajudar a identificar e categorizar as famílias de 

competências universais e as capacidades cognitivas subjacentes necessárias para inclusão na 

economia digital.

Chamamos a taxonomia resultante de “Competências para o Novo" e as seis famílias de 

competências que a sustenta são: Aprender para Ganhar, Desenvolver Conhecimento Técnico, 

Ser Colaborativo, Criar e Solucionar, Cultivar uma Mentalidade de Crescimento e Especializar-se 

para o Trabalho (Figura 4).

DESENVOLVER 
CONHECIMENTO 
TÉCNICO

Figura 4: A taxonomia das Novas Competências Hoje, Accenture

CRIAR E RESOLVER

SER COLABORATIVO

APRENDER 
PARA GANHAR

CULTIVAR UMA 
MENTALIDADE DE 
CRESCIMENTO

ESPECIALIZAR-SE 
PARA O TRABALHO

SER COLABORATIVO
Competências para interagir, desenvolver 

relacionamentos e mostrar  autoconhecimento 

necessárias para trabalhar eficientemente com outros 

de forma direta ou virtual.

DESENVOLVER CONHECIMENTO TÉCNICO
Competências e know-how para usar, manipular 

e criar tecnologias e dados.

CRIAR E RESOLVER
Competências para abordar a resolução 

de problemas de forma criativa, usando 

empatia, lógica e pensamento inovador.

APRENDER PARA GANHAR
Competências fundamentais para 

conseguir trabalho e estar pronto para 

a força de trabalho.

CULTIVAR UMA 
MENTALIDADE DE 
CRESCIMENTO
Competências para permanecer relevante, aprender 

e crescer continuamente e se adaptar às mudanças.

ESPECIALIZAR-SE PARA O TRABALHO
Competências relevantes para atender às prioridades 

do mercado local e às demandas do setor.
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Competências para o Novo focam naquelas que os indivíduos podem aprender em qualquer 
idade e aprimorar com o tempo. Preparar a próxima geração de trabalhadores para o sucesso 
na economia digital requer o desenvolvimento desde cedo de habilidades críticas e o 
incentivo à aprendizagem contínua em todas as etapas da vida.28

• O CEO e fundador da SharpBrains, Alvaro Fernandez, ressalta que a neurogênese, criação de 
novos neurônios, continua até a idade adulta.  Para que esses neurônios "vinguem", as pessoas 
precisam de estímulo mental constante.

• Segundo a Dra. Randa Grob-Zakhary, pesquisadora em neurociência e ex-CEO da Fundação Lego, as 
crianças desenvolvem competências-chave que as preparam para a vida adulta.29

Competências para o Novo  são sustentadas por funções cognitivas 
centrais - competências baseadas no cérebro, como memória de trabalho, 
autorregulação emocional e atenção focada.

Essas competências devem ser estimuladas e reforçadas tanto dentro quanto fora dos 
ambientes formais de aprendizagem.

O QUE HÁ DE NOVO EM COMPETÊNCIAS PARA O NOVO

As seis famílias de Competências para o Novo consistem de competências cognitivas, 
aptidões e inclinações necessárias para se manter relevante e prosperar na economia 
digital em rápida evolução, bem como de conhecimento especializado ou experiência 
prática para um mercado, indústria ou cenário específico.

Cultivar uma Mentalidade de Crescimento é o eixo que une todas as seis famílias de
competências; e fornece agilidade, resiliência, curiosidade e paixão pela aprendizagem
necessários para permanecer relevante, adaptar-se, especializar-se e fazer a transição na
nova economia.

Uma combinação dinâmica de todas as seis famílias é fundamental para garantir 
um primeiro emprego ou iniciar um negócio e continuará sendo fundamental para 
manter esse emprego, aumentar esse negócio ou seguir para a próxima 
oportunidade.

ESTUDO DE CASO – EMPLEA+: JUNTOS PARA O 
EMPREGO DOS MAIS VULNERÁVEIS

A Accenture já está estudando maneiras de incorporar as Competências para o Novo nas 

iniciativas de desenvolvimento de empregabilidade já existentes, como o Emplea+. Desenvolvido 

em colaboração com o Ministério de Emprego da Espanha e um consórcio intersetorial de 

parceiros sem fins lucrativos e empresas, o Emplea + é uma solução de e-learning que ajuda 

indivíduos marginalizados a desenvolver as principais competências necessárias para o sucesso na 

economia digital. Até o momento, mais de 150.000 beneficiários em toda a Europa, Ásia e América 

Latina usaram o Emplea+ para melhorar sua empregabilidade, com mais de 100.000 relatando 

ganhos significativos em seu nível de desempenho e capacidade.

A Accenture reuniu e disseminou conclusões obtidas por meio do Emplea+ que ajudarão futuros 

programas de desenvolvimento da força de trabalho, incluindo insights sobre o valor de incluir 

ferramentas de avaliação de competências, personalizar currículos e definir claramente as 

competências necessárias para cada trabalho.

COMPETÊNCIAS PARA O NOVO: INCLUSÃO NA ECONOMIA DIGITAL14



O QUE SÃO

A família de competências Aprender para Ganhar inclui alfabetização, numeracia e alfabetização 

digital - as competências mínimas necessárias para localizar, avaliar, criar, transacionar e 

compartilhar conteúdo digitalmente. Competências básicas de empregabilidade, conduta e 

procedimentos (ex.: aprender a manter contato visual em uma entrevista, a ouvir e a gerenciar o 

tempo), bem como funções cognitivas centrais (ex.: atenção focada, memória de trabalho e 

sequenciamento) também estão no Aprender para Ganhar.30

A RAZÃO DESSAS COMPETÊNCIAS

As competências básicas continuam sendo críticas para aprender e ganhar. Jared Chung, da 

CareerVillage.org, sugere: “Competências de empregabilidade e empreendedoras são muitas vezes 

as portas de entrada para empregos de alta qualidade com remuneração decente”. Uma análise das 

ofertas de emprego revela que a demanda pelas principais competências de empregabilidade e 

empreendedorismo triplicou desde 2010 (Figura 5).

Gayatri Agnew, da Fundação Walmart, diz: “As competências técnicas associadas às competências 

[profissionais] estão mudando mais rapidamente do que conseguimos  atualizar o currículo. O que 

não está mudando é que você tem que ser capaz de realizar multitarefas, priorizar e saber ler e 

escrever”.

Fundamentais para a aprendizagem são auto eficácia, a crença na capacidade de adquirir 

conhecimento e de regular proativamente o comportamento de uma pessoa para atingir metas.31

Estudos mostram que a auto eficácia é responsável por cerca de 14% da diferença no 

desempenho de alunos.32

À medida que o trabalho se torna cada vez mais digital, as competências Aprender para Ganhar 

terão importância ainda maior. Pesquisas anteriores da Accenture confirmam que, para que os 

indivíduos permaneçam relevantes e acompanhem as novas tecnologias, a alfabetização digital deve 

ser ensinada desde cedo e reforçada durante a vida adulta.33 Contudo, essas competências são 

muitas vezes tidas como certas. Kris Pawluk, do programa European Growth Engine do Google, diz: 

"Nós damos como certo que as pessoas sabem como usar as competências de TI, pesquisar on-line 

ou redigir um e-mail, mas muitas não. Todos precisarão dessas competências para avançar”.

DEMANDA x 3gestão de tempo em multitarefas

Aprender para Ganhar
Competências básicas de empregabilidade e empreendedorismo 

necessárias para entrar na força de trabalho, encontrar um emprego 

ou iniciar um negócio

Figura 5: Dados da Burning Glass Technologies 2017
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Competências para o Novo em Ação: Aprender para Ganhar

NÍVEL DE DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS

Básico Médio Mestre

• Alfabetização digital

• Atenção focada

• Numeracia

• Interpretação de texto

• Auto eficácia

• Memória de trabalho

• Redação

• Empregabilidade básica

• Organização

• Gestão de tempo

• Priorização

• Sequenciamento

• Conduta profissional e 

protocolos 

• Busca por emprego

(ex.: elaboração de 

currículo e habilidades de 

entrevista)

Tools of the Mind

Combinando a pesquisa em neurociência com o 

faz de conta, Tools of the Mind incentiva as 

crianças a desenvolverem as competências 

cognitivas necessárias para aprender melhor. Um 

aspecto do currículo é o Play Plans, no qual as 

crianças aprendem a planejar suas brincadeiras 

desenhando o que vão fazer e com quem. Em 

seguida, elas aprendem a cumprir e refletir sobre 

o plano. Após apenas um ano de uso, de 80% a 

90% dos alunos entre três e quatro anos de idade 

nas escolas públicas de Long Branch (Nova 

Jersey, EUA) apresentaram altos níveis de 

alfabetização. Esse programa está atualmente 

sendo usado por mais de 30.000 alunos nos 

Estados Unidos.

O discernimento interpessoal e a dinâmica social 

serão os itens mais difíceis em termos de treinamento 

das máquinas.

Anita Woolley
Carnegie Mellon University

Tools of the Mind

Accenture Skills to Succeed Academy

A Accenture Skills to Succeed Academy combina 

a alfabetização digital com as principais 

competências de empregabilidade e 

empreendedorismo.  Os alunos participam de um 

programa  de treinamento on-line de 45 horas 

altamente interativo que adota uma nova 

abordagem para a jornada de busca de emprego, 

ao mesmo tempo em que desenvolve a confiança 

dos alunos para fazer escolhas de carreira e 

desenvolver competências.

O programa gratuito tem como alvo candidatos a 

emprego de 15 a 24 anos de idade e atualmente 

está implantado no Reino Unido, Irlanda, África do 

Sul, Austrália e EUA. Desde o seu lançamento, o 

programa atingiu 100 mil beneficiários, dos quais 

mais de 70% afirmam que suas competências de 

empregabilidade melhoraram.

Accenture Skills to Succeed 
Academy
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O QUE SÃO

A família de competências Desenvolver Conhecimento Técnico inclui a capacidade 

de usar dispositivos e plataformas digitais para analisar, explorar e compartilhar 

dados, além de trabalhar de forma eficaz ao lado de máquinas inteligentes. Isso 

requer um entendimento de como a tecnologia e os dados podem ser construídos, 

manipulados e aplicados.

A RAZÃO DESSAS COMPETÊNCIAS

As competências em tecnologia e dados já não estão apenas na alçada dos especialistas. 

Oitenta e cinco por cento dos entrevistados da pesquisa acreditam que a capacidade de 

usar tecnologias digitais e emergentes permanecerá ou será muito importante nos 

próximos cinco anos e além (Figura 6).34 Giustina Mizzoni, da CoderDojo, diz: "A 

competência digital é crucial, independentemente de você trabalhar ou não na área de 

tecnologia". Quase todas as profissões e empresas terão um componente digital no 

futuro. Executivos de negócios reconheceram publicamente a importância da análise 

básica de dados e sua expectativa é que empregos que exigem essas competências 

crescerão em 30% nos próximos sete anos.35

Jim Bessen, economista e professor da Universidade de Boston, afirma: “As pessoas que 

trabalham bem com as novas tecnologias verão seus salários crescerem; os demais 

ficarão para trás”.  Nos últimos 200 anos, quando os trabalhadores desenvolviam 

competências relevantes para a época, os avanços tecnológicos foram responsáveis por 

um aumento de dez vezes nos salários.36

Desenvolver Conhecimento Técnico
Competências e know-how para usar, manipular, trabalhar com 

e/ou criar tecnologias e dados.

5 ANOS
de acordo com pesquisa da Accenture

A capacidade de manipular 
ferramentas digitais será
Muito importante nos próximos

Figura 6: Pesquisa Accenture Skills of the Future  2017
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Competências para o Novo em Ação: Desenvolver 
Conhecimento Técnico

NÍVEL DE DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS

Básico Médio Mestre

• Conhecimento e 

capacidade de usar 

ferramentas e 

programas profissionais

• Conhecimento sobre 

fontes de dados e 

aplicativos

• Codificação

• Criação de conteúdo

• Interpretação de dados

• Conhecimento das 
ferramentas profissionais 
e da funcionalidade dos 
programas

• Análise e aplicação de 

dados

• Design gráfico e visual

• Projeto de software

Creio que o que é importante para as organizações sem 
fins lucrativos é que além de usar a tecnologia digital 

para tornar seu treinamento mais eficiente em escala, 
elas também estão ensinando aos seus alunos as 

competências digitais de que ele precisam para ter 
sucesso na força de trabalho.... essencial para as 
habilidades necessárias para obter sucesso profissional.

Gayatri Agnew
Walmart Giving

Bit Source

Com sede na região produtora de carvão no 

Kentucky, a Bit Source desenvolveu um curso 

de treinamento interativo de 22 semanas 

dedicado ao treinamento de ex-mineiros e 

trabalhadores de apoio no setor para a 

economia digital. O Coal to Code aproveita as 

habilidades com alta tecnologia dos 

trabalhadores remanejados do setor de 

mineração para projetar, desenvolver e 

implantar sites, aplicativos e software. O 

fundador Rusty Justice viu a oportunidade de 

desenvolver um programa de requalificação 

para esses trabalhadores, cujos empregos 

exigiam “o mesmo nível de tecnologia, apenas 

suja”. Nas primeiras 22 semanas, o Coal to 

Code capacitou com sucesso 10 

trabalhadores, que estão se desenvolvendo no 

mercado de trabalho e dando suporte a um 

total de 69 projetos comerciais.

Bit Source

Code to Inspire

O Code to Inspire oferece uma abordagem 

construtiva e escalável para enfrentar a 

pobreza e a desigualdade de gênero em 

comunidades carentes, fornecendo 

competências tecnológicas a populações 

historicamente excluídas do mercado de 

trabalho digital. O programa de referência da 

organização ajuda mulheres e meninas no 

Afeganistão a desenvolver competências 

empreendedoras por meio de cursos on-line 

de ciência da computação e codificação. 

Esse programa traz às participantes 

independência financeira e social. 

Atualmente, mais de 50 mulheres e meninas 

entre 15 e 25 anos participam da iniciativa.

Code to Inspire
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Ser Colaborativo
Competências para interagir, desenvolver relacionamentos 

e mostrar autoconhecimento necessárias para trabalhar 

eficientemente com outros de forma direta ou virtual.

Figura 7: Dados da Burning Glass Technologies 2017

Comunicações e atendimento ao cliente avançaram para duas das 

3 MELHORES COMPETÊNCIAS

nos anúncios de vagas de emprego nos últimos três anos

O QUE SÃO

A família de competências Ser Colaborativo consiste em trabalho em equipe, colaboração, 

comunicação, inteligência social e emocional, e capacidade de gerenciar outras pessoas, 

bem como funções cognitivas como autorregulação que permite aos indivíduos entender, 

controlar e adaptar suas emoções e comportamentos num ambiente de equipe.37

A RAZÃO DESSAS COMPETÊNCIAS

À medida que o trabalho se torna cada vez mais colaborativo e baseado em tarefas, as 

competências sociais e de construção de relacionamento ganham importância. Essas 

competências sempre estiveram em alta demanda entre os empregadores e são igualmente 

importantes para administrar um negócio.38 De fato, a Accenture Research constatou que, 

nos últimos sete anos, as competências de comunicação e atendimento ao cliente estiveram 

entre as mais desejáveis em vagas de trabalho nos Estados Unidos (Figura 7). Com a 

ascensão da comunicação eletrônica e das forças de trabalho virtuais, essas competências 

precisam ser aperfeiçoadas.

O trabalho em equipe e a colaboração continuarão sendo vitais para o sucesso no local de 

trabalho. Em sua análise de longo prazo de equipes de sucesso, Alex Pentland, do MIT, 

convenceu os trabalhadores a usar um crachá eletrônico que monitorasse a qualidade e o 

alcance de suas interações ao longo do tempo. Os dados sugerem que o sucesso das 

equipes tinham muito menos a ver com experiência, nível de educação, equilíbrio de gênero 

ou personalidade e muito mais com um único fator: “As pessoas conversam umas com as 

outras?”39
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Ouvimos constantemente dos 
empregadores que,  para ter sucesso no 
local de trabalho, a pessoa precisa saber 
como trabalhar em equipe.

Celina Morgan-Standard
New York Academy of Sciences
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NÍVEL DE DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS

Básico Médio Mestre

• Colaboração

• Comunicação

• Saber ouvir

• Autocontrole

• Trabalho em equipe

• Escuta ativa

• Autorregulação emocional

• Mindfulness

• Negociação

• Autoconhecimento

• Inteligência social

• Delegação

• Liderança

• Gestão de subordinados 

diretos e supervisores

• Valor para o cliente

• Narrativa (storytelling)

New Skills Now em Ação: Ser Colaborativo

Ashoka

O Changemaker School Districts da 

Ashoka é uma rede global de distritos 

escolares que trabalham para reinventar e 

transformar a educação, capacitando 

crianças, administradores e professores a 

promover mudanças positivas em suas 

comunidades. Os distritos escolares 

alcançam o sucesso aproveitando o 

exclusivo Changemaker Education 

Framework da Ashoka para redefinir seu 

currículo, mentalidade, sistemas e cultura. 

A estrutura destaca quatro competências: 

empatia, trabalho em equipe, liderança e 

solução criativa de problemas. A Ashoka 

também adaptou o modelo para aplicação 

em todo o ecossistema educacional, para 

ajudar a mobilizar e envolver as 

faculdades de pedagogia, sindicatos de 

professores, universidades, empresas e 

pais.

Ashoka

Peppy Pals

Sem o uso de texto ou linguagem, a  

Peppy Pals assume a ambiciosa tarefa 

de ensinar emoções, empatia

e amizade através de e-books

e aplicativos premiados que incorporam 
aprendizagem em sequências interativas 
para crianças. É uma das primeiras 
empresas do mundo a adotar essa 
abordagem da inteligência emocional 
gamificada para crianças. No mundo da 
Peppy Pals, as crianças interagem com 
cinco amigos animais sem gênero em 
situações baseadas em experiências da 
vida real. A empresa aproveita a tecnologia 
de reconhecimento de emoções da 
Affectiva para ajudar as crianças a 
entender, identificar e expressar suas 
emoções. A Peppy Pals fica nos países 
nórdicos e vendeu mais de 400.000 livros 
em 150 países.

Peppy Pals
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O QUE SÃO

A família de competências Criar e Resolver consiste em solução criativa de questões, 

pensamento crítico, raciocínio e lógica para avaliar e analisar problemas, e uma 

mentalidade empreendedora. Essa família de competências também inclui funções 

cognitivas, como tomada de decisões e capacidade de planejar e executar uma meta.

A RAZÃO DESSAS COMPETÊNCIAS

À medida que as fronteiras do trabalho se tornam mais fluidas e os desafios mais 

complexos, o conceito de resolução de problemas muda. Embora problemas simples 

possam ser resolvidos por meio da automação e da inteligência humana, o pensamento 

crítico e o raciocínio continuarão sendo cruciais ao abordar problemas complexos. Na 

economia digital, as pessoas devem olhar além de abordagens funcionais hierárquicas ou 

estreitas para identificar, reformular e resolver problemas de forma criativa.40 Isso requer 

pensar de forma não convencional e reunir ideias de diversas fontes. Nesse contexto, o 

design thinking se torna ainda mais importante. Rebecca Winthrop, da Brookings 

Institution, observa: "As competências que complementam a tecnologia terão menos 

probabilidade de serem automatizadas pela tecnologia". À medida que mais tarefas são 

automatizadas, haverá um prêmio para fazer aquilo que as máquinas não podem replicar -

as competências inerentemente humanas de engenhosidade e criatividade. A demanda 

pelas competências Criar e Resolver tem aumentado na América do Norte desde 2010 

(Figura 8), e pesquisas sugerem que essa tendência continuará. Na verdade, 40% dos 

entrevistados na pesquisa sobre o Futuro dos Empregos do Fórum Econômico Mundial 

estimam que a demanda por essa habilidade cresça.41

No geral, os especialistas em força de trabalho que entrevistamos classificaram Criar e 

Resolver como uma das competências mais críticas para os trabalhadores e 

empreendedores hoje e no futuro. Tom Goodwin, vice-presidente executivo de inovação 

da Zenith Media, argumenta: "Aumentar o valor que os humanos terão como um 

diferenciador da automação ampliará nossa capacidade de lidar com o caos de maneiras 

criativas e achar soluções de formas não lineares".

230%
Demanda por criatividade 
e resolução de problemas

Criar e Resolver
Competências para abordar a resolução de 

problemas de forma criativa, usando empatia, 

lógica e pensamento inovador.

Figura 8: Dados da Burning Glass Technologies 2017
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Olabi

Sediada no Brasil, a Olabi é uma 

makespace inovadora, onde pessoas de 

todas as idades se reúnem para aprender 

como criar, resolver problemas e 

desenvolver soluções para o impacto 

social e ambiental. Permitir o fracasso e 

incentivar a criatividade, reunindo 

pensadores e realizadores, torna o espaço 

Olabi único. As equipes da Olabi criaram 

projetos relacionados a robótica, 

inteligência artificial, fabricação digital e 

design. Nos últimos dois anos, a 

organização atendeu mais de 20.000 

alunos em 20 países e cinco continentes.

Precisamos de pessoas que não sejam apenas muito 
especializadas em suas áreas, e sim de pessoas que 

possam pensar fora da caixa e de forma crítica e 
criativa.

Rebecca Winthrop
Brookings Institution

Competências para o Novoem Ação: Criar e Resolver

Mestr
e

• Resolução básica de 
problemas

• Criatividade

• Empatia

• Tomada de decisão

• Discernimento

• Raciocínio lógico

• Planejamento e execução

• Análise e síntese

• Pensamento crítico

• Design thinking

• Mentalidade empreendedora

NÍVEL DE DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS

Básico Médio

MindSumo

A MindSumo derruba a abordagem 

tradicional para resolução de problemas de 

negócios conectando diretamente mais de 

300.000 estudantes universitários de todo o 

mundo a empresas que buscam identificar 

oportunidades e solucionar desafios que as 

afetam. A plataforma permite que as 

empresas apresentem seu desafio aos 

membros da comunidade de estudantes 

universitários, que então enviam ideias 

e soluções. Através desse processo, os alunos 

desenvolvem competências de definição e 

resolução de problemas. Uma pesquisa 

recente revelou que 75% dos estudantes que 

usam o MindSumo aprimoram as 

competências existentes, enquanto quase 45% 

adquirem uma nova competência. Até o 

momento, mais de 3.000 estudantes 

universitários enviaram respostas para mais de 

1.000 desafios de 400 empresas, incluindo 

mais de 75 das empresas da Fortune 500.

MindSumo Olabi
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O QUE SÃO

A família de competências Cultivar uma Mentalidade de Crescimento inclui a capacidade de cultivar a 

curiosidade, mente aberta, mentalidade de crescimento e capacidade de aprendizagem ao longo da vida. 

Sustentadas pela função cognitiva da flexibilidade, essas competências são a base para a resiliência 

pessoal e a capacidade de lidar e se adaptar à mudança.

A RAZÃO DESSAS COMPETÊNCIAS

Na economia digital, o trabalho não ficará mais restrito a um empregador, emprego ou equipe.  As pessoas 

precisarão aprender constantemente novas competências para permanecerem relevantes na força de 

trabalho do futuro, e uma mentalidade de crescimento será fundamental para o sucesso.

A demanda por candidatos com iniciativa aumentou quase 300% em anúncios de emprego desde 2010, e 

92% dos entrevistados classificaram a capacidade de adaptação como uma das principais competências 

necessárias no futuro (Figura 9).42 Giustina Mizzoni, pioneira da rede CoderDojo de clubes de computação 

gratuita para jovens em todo o mundo, diz: “A capacidade de adaptação é a competência mais importante -

uma que devemos cultivar. Se você é uma pessoa adaptável e resiliente, será capaz de mudar rapidamente 

e atender às crescentes necessidades do mundo”.

Grande parte da sociedade ainda precisa entender como a economia digital afetará a força de trabalho. O 

Centro de Pesquisas Pew descobriu que apenas 54% dos trabalhadores americanos  acreditam que 

precisarão desenvolver novas competências ao longo de sua carreira para acompanhar as mudanças no 

local de trabalho.43 A análise das estruturas existentes mostra que as competências de Cultivar uma 

Mentalidade de Crescimento são frequentemente ignoradas, e os entrevistados confirmaram essa 

deficiência.

Inspirar paixão pela aprendizagem desde cedo é fundamental, talvez acima de qualquer outra coisa, para 

que as pessoas prosperem à medida que a economia e o mercado de trabalho evoluem. Em seu livro de 

2012, Mindset, a professora de Psicologia de Stanford, Carol Dweck, sugere: “Numa mentalidade de 

crescimento, as pessoas acreditam que suas competências mais básicas podem ser desenvolvidas 

através da dedicação e do trabalho árduo... essa visão cria uma paixão pela aprendizagem e uma 

resiliência que é essencial para uma grande conquista".

Cultivar uma Mentalidade de Crescimento
Competências para se manter relevante, ser ágil e curioso, 

aprender continuamente e se adaptar ao ritmo da mudança

Figura 9: Pesquisa Accenture Skills of the Future  2017

A capacidade de adaptação deve ser tornar uma das melhores competências

EM 10 ANOS
de acordo com os entrevistados
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Competências para o Novo em Ação: Cultivar uma Mentalidade de 
Crescimento

Básico Médio Mestre

• Curiosidade

• Flexibilidade

• Motivação para aprender

• Mente aberta

• Otimismo

• Receptividade para 

mudanças

• Adaptabilidade e 

aprendizagem 

constante 

• Agilidade

• Determinação e 
perseverança

• Imaginação

• Entusiasmo

• Capacidade de dar e 

receber feedback

• Mentalidade global

• Mentalidade de 
crescimento

• Resiliência

Aprendizagem ao longo da vida é fundamental para se 

manter atualizado. As pessoas precisam permanecer 

relevantes, adaptar-se às tendências e continuar 

treinando e evoluindo.

Kris Pawluk
Google

NÍVEL DE DOMÍNIO DAS COMPETÊNCIAS

LEAP Skills Academy

Através da capacitação voltada para o 

mercado, conteúdo relevante para o setor e 

técnicas inovadoras, a Academia de 

Competências Learning Employability and 

Progress (LEAP) oferece competências de 

aprendizagem ao longo da vida para ajudar a 

diminuir a distância entre estudantes e a 

indústria na Índia. Mais recentemente, eles 

lançaram o Propeller, um programa escolar 

que visa estimular a curiosidade e a resiliência 

através de aprendizagem experimental, como 

desafios de negócios, palestras e eventos de 

impacto na comunidade. O LEAP capacitou 

mais de 5.000 estudantes e fez parcerias com 

mais de 40 empregadores para contratar 

formados pelo programa.

LEAP Skills Academy

SkillsFuture

A plataforma SkillsFuture é um 

movimento nacional liderado pelo 

governo em Cingapura para conectar os 

cidadãos com cursos de qualificação e 

com educadores credenciados, ao 

mesmo tempo em que constrói uma 

cultura de aprendizagem e perseverança 

ao longo da vida. O programa 

Future@Work, prepara os trabalhadores 

para o futuro usando módulos de 

aprendizagem de tamanho reduzido 

destinados a cultivar uma mentalidade 

inovadora, resiliente e pronta para 

mudanças. Em 2016, mais de 126.000 

cingapurianos receberam créditos em 

mais de 18.000 cursos.

SkillsFuture
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O QUE SÃO

A família de competências Especializar-se para o 

Trabalho compreende o amplo conjunto de 

competências necessárias para se especializar em 

diferentes tipos de trabalho. As competências nessa 

família não são estáticas ou fixas e precisarão mudar 

continuamente com base no contexto, na indústria, na 

demanda do mercado e no tipo de trabalho.

A RAZÃO DESSAS COMPETÊNCIAS

A necessidade de competências de especialização, 

oportunas e relevantes para o mercado é essencial para 

qualquer tipo de trabalho ou empreendimento 

empresarial. Contudo, à medida que empregos e 

oportunidades continuam a mudar na economia digital, 

as competências de especialização necessárias para 

progredir nessas áreas continuarão a mudar.

Isso significa que a expectativa em Especializar-se para 

o Trabalho deve ser de aprendizagem contínua de 

qualificação, requalificação e adaptações. Por exemplo, 

em 2016, a Accenture embarcou numa iniciativa em 

nível de empresa para aperfeiçoar sua força de trabalho

na Nova TI. Em 18 meses, mais de 150.000 

profissionais se tornaram proficientes na Nova TI por 

meio de aprendizagem digital e presencial imersiva, 

combinada com trabalho em campo.

A partir do direcionamento Skills to Succeed da 

Accenture, sabemos que as competências Aprender 

para Ganhar e Especializar-se para o Trabalho são 

essenciais para ajudar pessoas marginalizadas e 

vulneráveis a encontrar seu primeiro emprego.  No 

entanto, em combinação com as outras cinco famílias 

de competências, elas preparam os indivíduos para 

avançar, se requalificar e seguir para o próximo 

emprego ou negócio.

Especializar-se para o Trabalho
Competências práticas de especialização relevantes para atender às 

prioridades do mercado local e às necessidades específicas do setor.
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À medida que a meia-vida das competências de 
trabalho se torna cada vez mais curta, as pessoas 

devem continuamente adquirir novas competências. 
Uma mentalidade de aprendizagem, curiosidade, 

motivação, abertura para receber feedback e 
mudanças, disposição para assumir riscos, uma 
mentalidade proativa, 

autodisciplina, perseverança e colaboração são os
fundamentos do “sistema operacional humano” de

que precisamos para lidar com as rápidas mudanças
tecnológicas na economia digital.

Guy Halfteck
Knack

Competências para o Novo em Ação: Especializar-se para o Trabalho

EdX

A EdX é uma iniciativa de aprendizagem 

sem fins lucrativos criada pelo MIT e 

Harvard e visa aumentar o acesso a 

educação de alta qualidade para todos, 

em qualquer lugar. Atualmente, ela 

oferece 13 certificações reconhecidas 

em empresas e universidades e 15 

programas de certificação profissional 

para ajudar as pessoas a desenvolver 

competências especializadas em áreas 

como desenvolvimento de software e 

ciência de dados. Esses programas 

oferecem aos alunos um caminho mais 

imediato  para o avanço de suas 

carreiras ou ajudam a posicioná-los para 

um novo emprego. A EdX já atende uma 

comunidade de mais de 10 milhões de 

alunos em todo o mundo.

AT&T

A iniciativa AT&T Workforce 2020 está 

assumindo a ambiciosa tarefa de 

requalificar 100.000 membros de sua 

força de trabalho que poderão ter pouca 

qualificação ou serem substituídos até 

2023.  A AT&T percebeu uma demanda 

crescente por trabalhos relacionados a 

software e engenharia. Em vez de 

buscar fora de sua empresa, eles 

decidiram investir US$ 1 bilhão no 

desenvolvimento de novos recursos de 

aprendizagem, novas instalações e uma 

equipe dedicada para comandar a 

requalificação dos trabalhadores.  Muitos 

dos trabalhadores da AT&T estão sendo 

qualificados em novas especializações, 

incluindo Scrum e ciência de dados.

AT&T EdX
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APROFUNDAMENTO: LIÇÕES 
PARA ESTRUTURAR 
PROGRAMAS

ATENÇÃO ÀS LACUNAS

Realizamos uma análise do cenário de 1.000 programas de desenvolvimento de força 

de trabalho para identificar modelos existentes que incorporam New Skills Now e para 

entender onde existem lacunas (Figura 10).

Também comparamos as famílias de competências enfatizadas por cada intervenção 

com o estágio da vida em que cada intervenção se concentrou: Novos Aprendizes, 

Preparação para o Trabalho, Novos Inícios e Aventuras, e Aprendizes Contínuos.

Novos 
Aprendizes

Crianças em idade 

escolar que estão 
aprendendo 
competências 
fundamentais para o 
sucesso futuro da 

força de trabalho.

Preparando para 
o Trabalho

Pessoas que 

estão 

ingressando na 

força de trabalho 

pela primeira vez.

Novos Inícios e 
Aventuras

Indivíduos que 

estão mudando de 
emprego ou se 
requalificando em 
seu trabalho atual.

Aprendizes 
Contínuos

Indivíduos que estão 

atualmente na 
mesma carreira, mas 
continuam a se 
aperfeiçoar.

Figura 10: Mapa do New Skills Now de 1.000 Programas de Desenvolvimento de Força de Trabalho, Accenture Research

CONCENTRAÇÃO DA INTERVENÇÃO POR FASE DE VIDA E FAMÍLIA DE COMPETÊNCIAS

Família de Competências

Cultivar uma Mentalidade de 
Crescimento

Criar e Resolver

Ser Colaborativo

Desenvolver Conhecimento 
Técnico

Aprender para Ganhar

Fase de Vida

Nossas pesquisas e análises revelaram áreas para avanços, 
bem como três princípios fundamentais críticos para a 
estruturação e desenvolvimento de programas de 
Competências para o Novo.
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Nossa pesquisa revelou que há uma oportunidade de desenvolver e apoiar intervenções 

adicionais para os trabalhadores em estágios mais avançados de suas carreiras (Novos Inícios 

e Aventuras, bem como Aprendizes Contínuos) que podem estar em risco de serem 

substituídos à medida que a economia muda. 58% dos programas de desenvolvimento da 

força de trabalho que avaliamos concentraram-se na intervenção desde cedo, enquanto 42% 

se concentraram em indivíduos em fases mais avançadas da vida.

Há também uma oportunidade significativa e necessidade de programas de 

desenvolvimento da força de trabalho para se concentrar no cultivo de uma mentalidade 

de crescimento. Menos de 1% das intervenções que avaliamos concentraram-se nessa 

família de competências, apesar de sua importância para a rápida mudança tecnológica.

PRINCÍPIOS DE DESIGN

O cruzamento de dados da análise do cenário com nossas entrevistas com especialistas 

revelou três princípios de design essenciais para os programas bem-sucedidos de 

Competências para o Futuro (Figura 11).

Figura 11: Principais Princípios de Design, Accenture Research

ESTRUTURAÇÃO DE 
PROGRAMAS 
INOVADORES
Novas abordagens para o 

desenvolvimento da força 

de trabalho

APRENDIZAGEM 
DURADOURA
Utilização de princípios de ciência 

e aprendizagem para que o 

conteúdo permaneça

EVOLUÇÃO 
CONTÍNUA
Adaptar programas ao 

cenário de trabalho em 

evolução
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Programas bem-sucedidos de aprendizagem e de desenvolvimento da força de trabalho 

incorporam sistemas robustos de monitoramento e avaliação para garantir que suas intervenções 

permaneçam relevantes e eficazes ao longo do tempo, mesmo diante da mudanças tecnológicas. 

O acesso a dados sobre as necessidades do mercado de trabalho e a demanda do empregador por 

competências ajudam as organizações a acompanhar essas mudanças. Em nosso relatório de 

pesquisa de 2016, Pathways to Employment (Caminhos para o Emprego), a Accenture descobriu 

que até 65% dos profissionais de desenvolvimento da força de trabalho acreditam que ficar à 

frente da demanda do mercado por competências resulta em taxas mais elevadas de colocação.47

Abordagens mais rápidas, de maior escala e criativas para a qualificação são necessárias para 

programas de desenvolvimento da força de trabalho que atendam às demandas da economia digital. 

Celina Morgan-Standard, da Academia de Ciências de Nova York, diz: “Usar a aprendizagem baseada 

em projeto ou baseado em pesquisa como ferramenta para despertar o interesse de um aluno é 

fundamental… A aprendizagem baseada em projetos é central [para aprender New  Skills Now]." Os 

modelos tradicionais de aprendizagem são passivos demais para definir competências críticas. Os 

programas devem envolver a prática espaçada ao longo do tempo para criar modelos mentais 

marcantes.”44 As tecnologias emergentes também têm grande potencial para causar disrupção e 

aumentar a eficiência dos métodos tradicionais de entrega. Um relatório da Research & Markets, por 

exemplo, prevê que o uso de IA no setor de educação dos EUA crescerá a um CAGR de 48% entre 

2017 e 2021.45

Design de Programa Inovador

Evolução Contínua

Aprendizagem Duradoura

Não basta que as competências sejam adaptativas; elas também precisam permanecer. Dana 

Koch, Lead de Estratégia de Aprendizagem e Inovação da Accenture, baseou-se em percepções 

da neurociência, psicologia cognitiva e educação para projetar o Modelo de Aprendizagem 

Duradoura (Figura 12). Esse modelo demonstra que programas de aprendizagem duradoura têm 

oito elementos em comum. Eles são relevantes, envolventes, entregues dentro do contexto, 

exigentes, generativos, sociais, praticados e espaçados. 46 A durabilidade também significa que as 

competências podem ser aplicadas por muito tempo depois de aprendidas.

Figura 12: Modelo de Aprendizagem Duradoura da Accenture, Accenture

RELEVANTES
É certo para o aluno. 

É na hora certa. 
Baseia-se no 
conhecimento prévio.

ENVOLVENTE
Captura e mantém a 

atenção do aluno.  
Inspira e motiva.  É 
ativo e focado.

CONTEXTO
Fornece uma visão 

geral.  Conecta-se 
ao conhecimento e a 
modelos mentais 
existentes.

EXIGENTE
Difícil é bom.  Exige 

investimento 
emocional. 
Reprovação com 
feedback é a regra

GENERATIVO SOCIAL PRATICADOS ESPAÇADO
O aluno reflete. Envolve grupos Está espaçado - não Distribuído 
O aluno elabora em de pessoas. abarrotado ao longo do tempo.

suas próprias palavras. Permite a cocriação 

de conteúdo.

Intercalado com 

outra prática. 
Variado e relevante.

Demanda 

rememorar.  
Tamanho certo.
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Aprender para Ganhar

Desenvolver Conhecimento Técnico

Ser Colaborativo

Criar e Resolver

Cultivar uma Mentalidade de Crescimento

Testadora de 
Software

Funcionário 
Administrativo

Caixa de 
Supermercados

Cuidadora de 
idosos

Empreendedor Caminhoneira

Médio Mestre

PREVENDO MUDANÇAS NA 
DEMANDA: SEIS PERSONAGENS

A taxonomia Competências para o Novo identifica as 
competências necessárias para inclusão na economia 
digital numa ampla variedade de setores e profissões.

Para entender as necessidades das Competências para o Novo e como isso pode mudar ao longo dos 

próximos cinco a dez anos, contatamos empregadores para mapear o que eles consideram suas 

demandas para seis tipos de trabalho. Juntos, criamos seis “personagens“ - Testadora de Software, 

Funcionário Administrativo, Caixa de Supermercado, Cuidadora de Idosos, Empreendedor e 

Caminhoneira - e relacionamos os níveis esperados de competências necessárias de acordo com cada 

família das Competências para o Novo.

Esses seis personagens foram selecionados com base em vários fatores, incluindo a participação 

no mercado global de trabalho, o impacto esperado da tecnologia e a relevância para os 

beneficiários do Skills to Succeed. Embora cada função exija pelo menos alguma proficiência 

básica em todas as seis famílias de competências, o nível de domínio variará dependendo da 

função (Figura 13).

Figura 13: Nível de Competências para Prosperar Amanhã por Personagem, Accenture

DOMÍNIO POR FAMÍLIA DE COMPETÊNCIAS

Básico
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Testadora de Software

EVA

Profissão:  Engenheira de Testes Funcionais

País: Índia

Idade: 37

Segundo a NASSCOM, o mercado global de terceirização de testes de software deve crescer de 

US$ 30 bilhões para US$ 50 bilhões entre 2010 e 2020, com a Índia projetando-se como a maior 

beneficiária. Os testes serão cada vez mais realizados com o uso de ferramentas digitais 

inteligentes, e os testadores precisarão ser treinados nas capacidades das diferentes ferramentas 

de automação, e também sobre como e quando usá-las. Com a automação das tarefas rotineiras, o 

trabalho dos testadores de software mudará de testes prescritivos para testes interativos e 

exploratórios.

NÍVEL DE COMPETÊNCIAS PARA PROSPERAR AMANHÃ

Médio Mestre

Aprender para Ganhar

Desenvolver Conhecimento Técnico 

Ser Colaborativo

Criar e Resolver

Cultivar uma Mentalidade de Crescimento  

Especializar-se para o Trabalho

Fontes: IDC, 2014 Worldwide Software Developer and ICT-Skilled Worker Estimates; Bureau of Labor 

Statistics,  Occupational Outlook Handbook; Medium, The Future of AI Looks Nothing Like Software 

Development (As You  Know It), 2015; 2013 NASSCOM Report Research & Intelligence on Software Testing

MUDANÇAS  ESPERADAS NAS TAREFAS E COMPETÊNCIAS

Hoje Amanhã (próximos 5-10 anos)

Trabalho • Eva projeta, planeja e cria casos e 

roteiros de teste. Ela testa 
manualmente o software para 
encontrar defeitos, analisando e 
priorizando aqueles que encontra.

• Quando a Eva descobre um defeito 
que precisa de correção de código, 

ela o envia ao desenvolvimento de 
software.

• É necessário algum de 
conhecimento sobre o produto e 
sua arquitetura.

• Eva supervisionará testes técnicos contínuos em vez de 

testes funcionais prescritivos. Ela gerenciará testes 
exploratórios inteligentes automatizados para detectar 
anomalias no software.

• Eva trabalhará com programadores para concluir o 
desenvolvimento do software e validar estratégias que 
viabilizem uma automação mais rigorosa.

• Maior uso de automação e analytics pode possibilitar 
Testes de Precisão, permitindo que a Eva saiba onde 

concentrar seu tempo e energia.

• Em vez de trabalhar para um empregador, a Eva pode 
usar plataformas on-line para encontrar trabalho com 
múltiplos empregadores. Eva deve ser capaz de atuar 
em ambientes de equipes diversificadas.

Competências • Eva precisa usar tecnologia, demonstrar 

habilidades para resolver problemas 
lógicos e interagir com outras pessoas.

• Eva precisará reavivar sua perspicácia 

tecnológica para entender o software e analisar a 
qualidade e os riscos dos diferentes produtos.

Básico
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Funcionário Administrativo

MICHAEL

Profissão:  Funcionário Administrativo

País: RU

Idade: 44

No Reino Unido, os empregos administrativos e serviços de apoio correspondem a 9% da força 

de trabalho. As tradicionais tarefas dos funcionários administrativos serão incrementadas ou 

automatizadas pela tecnologia, com a inteligência artificial começando a agir como assistente 

digital para melhor a eficiência da tarefa. À medida que as tarefas administrativas se tornam 

cada vez mais automatizadas, funcionários administrativos passarão mais tempo gerenciando 

dados complexos e fornecendo orientação personalizada.

NÍVEL DE COMPETÊNCIAS PARA PROSPERAR AMANHÃ

Médio Mestre

Aprender para Ganhar

Desenvolver Conhecimento Técnico  

Ser Colaborativo

Criar e Resolver

Cultivar uma Mentalidade de Crescimento  

Especializar-se para o Trabalho

Fontes: UK Office of National Statistics, UK Workforce Jobs Data, 2017; Deloitte, Talent for survival: Essential 

skills  for humans working in the machine age, 2016; Deloitte, From brawn to brains: The impact of technology 

on jobs in  the UK, 2015; European Parliament – Economic and Scientific Policy; The Situation of workers in the 

collaborative  economy, 2016; Autor DH. (2015) Why Are There Still So Many Jobs? The History and Future of 

Workplace  Automation. Journal of Economic Perspectives, (29)3,3-30.

MUDANÇAS  ESPERADAS NAS TAREFAS E COMPETÊNCIAS

Trabalho • Michael auxilia vários executivos na 

elaboração de documentos. Com 
frequência ele prepara reuniões e 
registra as atas.

• Michael usa sistemas ERP para 
preencher faturas e fazer 
pagamentos.

• Michael faz pesquisas, compila 
dados e prepara documentos.

• Michael pode deixar de ter um empregador e 

começar a realizar tarefas administrativas para 
vários empregadores através da gig economy.

• Michael realizará tarefas diversas a cada dia, 

como design de websites.

• Os sistemas de IA ajudarão Michael a tomar 
decisões, como analisar qual provedor de 

pagamento usar. Isso deixará mais tempo livre 
para interpretar dados e fornecer orientação.

• Michael integrará as novas tecnologias à sua 
rotina.

Competências • Além das competências 

organizacionais e de comunicação, o 
trabalho de Michael exige um alto 
nível de alfabetização digital.

• Michael precisará de competências 

adicionais para concluir essas novas tarefas, 
incluindo agilidade, resolução de problemas 
e competências tecnológicas.

Básico
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NÍVEL DE COMPETÊNCIAS PARA PROSPERAR AMANHÃ
Médio Mestre

Aprender para Ganhar

Desenvolver Conhecimento Técnico  

Ser Colaborativo

Criar e Resolver

Cultivar uma Mentalidade de Crescimento  

Especializar-se para o Trabalho

Fontes: Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook Handbook; Walmart Interview 
2017

Caixa de Supermercado

PAVEL

Profissão:  Caixa de Supermercado

País:  Estados Unidos

Idade: 26

Existem 3,5 milhões de caixas nos Estados Unidos, aproximadamente 867.000 dos quais 

trabalham em supermercados. O surgimento dos caixas de autoatendimento (self-checkout) está 

transformando as funções dos caixas do supermercado. A mudança para a automação já está 

criando novas funções, como "personal shoppers" e auxiliares (hosts) de checkout, o que exigirá 

o uso da tecnologia para fornecer assistência personalizada e atendimento adicional ao cliente. 

Nos Estados Unidos, o Walmart já contratou 13.000 hosts de caixas de autoatendimento.

MUDANÇAS  ESPERADAS NAS TAREFAS E COMPETÊNCIAS

• A principal função de Pavel é 

processar as compras. Isso envolve 
a gestão de filas, transações 
financeiras e solicitações de 
clientes.

• Nessa função, Pavel deve usar 
tecnologias emergentes, como 
sistemas de ponto de venda, 
dispositivos móveis e máquinas de 

autoatendimento (checkout).

• Uma vez que a tecnologia permite checkouts

totalmente automatizados, o Pavel provavelmente fará 
a transição para a nova função de host de 
autoatendimento.

• Nessa função, Pavel continuará a gerenciar as solicitações 
dos clientes, mas também supervisionará vários registros 
e sistemas de checkout de dispositivos móveis.  Ele 

deverá ser capaz de solucionar problemas e ajudar 
clientes a usar essas tecnologias.

• Pavel terá mais tempo para se movimentar pela loja 
para ajudar os clientes. Ele pode considerar a opção 
de se tornar um comprador pessoal (personal shopper) 
para clientes on-line.

• Pavel precisa de competências em 

atendimento ao cliente e de comunicação 
para lidar com solicitações e reclamações. 
Ele também precisa de alfabetização 
digital para usar o sistema de vendas, 
dispositivos móveis e máquinas de 

autoatendimento.

• Além de suas atuais competências de atendimento 

ao cliente, Pavel precisará de novas competências 
para se ajustar ao ambiente de trabalho em 
transformação, incluindo competências de 
crescimento e agilidade e  melhores competências  
de análise de dados e tecnológicas, que o ajudarão 

a usar as novas tecnologias e canais.
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Cuidadora de idosos

LAURA

Profissão:  Cuidadora de idosos

País: Austrália

Idade: 29

Na Austrália existem 11,4 enfermeiros por 1.000 habitantes, e a demanda por profissionais de 

saúde, particularmente para os idosos, está aumentando. O Conselho de Tecnologia da Informação 

para o Setor de Cuidados com Idosos descobriu que a indústria australiana de cuidados a idosos 

precisará crescer em quase 200.000 trabalhadores entre 2010 e 2025. À medida que a população 

idosa cresce, cuidadores de idosos precisarão usar as mais recentes tecnologias médicas para 

oferecer um atendimento personalizado.

NÍVEL DE COMPETÊNCIAS PARA PROSPERAR AMANHÃ
Médio Mestre

Aprender para Ganhar

Desenvolver Conhecimento Técnico  

Ser Colaborativo 

Criar e Resolver

Cultivar uma Mentalidade de Crescimento  

Especializar-se para o Trabalho

Fontes: OECD Health Statistics 2014; The Aged Care Industry Information Technology 
Council

MUDANÇAS  ESPERADAS NAS TAREFAS E COMPETÊNCIAS

• Laura fornece cuidados para a 3ª 

idade diretamente aos pacientes e 
membros da comunidade, ajudando 
nas atividades diárias, como 
cuidados pessoais, cuidados 
domésticos e acesso à comunidade.

• Laura costuma usar anotações em papel 

para registrar suas atividades diárias 
com os pacientes.

• Embora continue a oferecer interação social e suporte 

diário aos pacientes, Laura passará mais tempo fazendo um 
atendimento centralizado no paciente ao adotar a 
telemedicina para se conectar com os médicos e coordenar 
as atividades de atendimento.

• A Laura usará dados extraídos de dispositivos vestíveis 
diariamente para monitorar as informações sobre o bem-

estar de seus pacientes e organizar sua programação 
diária para atender às necessidades deles.

• Laura usará ferramentas digitais para manter registros, 
administração e comunicação.

• Laura pode começar a usar ferramentas digitais, como 
ferramentas de crowdsourcing para cuidadores, para 
encontrar trabalho.

• O trabalho da Laura exige 

competências importantes, 
incluindo comunicação, 
inteligência social, construção 
de relacionamentos, multitarefa 
e organização.

• A Laura precisará de novas competências para 

realizar essas tarefas, incluindo a capacidade de 
acessar e usar dados de qualquer lugar, a qualquer 
momento, bem como competências de crescimento 
e agilidade para acompanhar as mudanças 
tecnológicas.
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NÍVEL DE COMPETÊNCIAS PARA PROSPERAR AMANHÃ
Médio Mestre

Aprender para Ganhar

Desenvolver Conhecimento Técnico  

Ser Colaborativo

Criar e Resolver

Cultivar uma Mentalidade de Crescimento  

Especializar-se para o Trabalho

Fontes: Huffington Post, The Future Of The Workplace - We Will All Be Entrepreneurs, 2015; JP Morgan Chase,  Paychecks, 

Paydays, and the Online Platform Economy, 2016

Empreendedor

JON

Profissão:  Empreendedor em Meio Período

País: Global

Idade: 20

À medida que a força de trabalho se torna mais flexível, mais pessoas estão buscando 

trabalho autônomo ou freelancer. 62% dos millennials no mundo pretendem começar um 

negócio antes de 2026. O JP Morgan Chase descobriu que, até 2020, mais de 40% dos 

trabalhadores, a maioria composta por jovens adultos, serão empreendedores - sejam 

eles autônomos, prestadores de serviços independentes, freelancers na gig economy 

(economia sob demanda) ou pequenos empresários.

MUDANÇAS  ESPERADAS NAS TAREFAS E COMPETÊNCIAS

• Jon trabalha meio período numa 

agência de design e entrega 
comida nos fins de semana.

• Ele quer investir na sua ideia para um 
negócio: abrir um estúdio de design.

• Jon conhece empresários mais 
estabelecidos através de amigos, 
colegas e em eventos de networking.  
Ele se comunica com eles por e-mail 

para aprender sobre negócios.

• Jon buscará trabalhos freelance de design numa 

plataforma digital, enquanto tenta montar seu próprio 
estúdio local.

• Jon pode contratar outro designer aprendiz para 

trabalhar em projetos. Ele também pode usar uma 
plataforma de mentoring que o conecta com 
empresários mais experientes para orientação. Jon 
buscará conselhos sobre como lidar com novas 
regulamentações, como manter a privacidade do 

cliente e a ética no uso de dados abertos.

• Para Jon, as linhas entre o trabalho freelancer e seu 
trabalho no estúdio passarão a se confundir ─ ambos

são importantes para sua ambição de ser dono de 
uma empresa dando emprego a outras pessoas.

• A alfabetização digital é necessária 

para buscar novos trabalhos através de 
plataformas online e para aproveitar as 
mídias sociais para marketing e 
vendas.

• Jon precisa ser organizado e estar 
aberto a novas ideias.

• Jon precisará de novas competências para realizar 

essas novas tarefas, incluindo uma mentalidade de 
crescimento para continuar aprendendo e navegar 
pelas mudanças. Jon também precisará aprimorar 
a comunicação e consciência social.
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Caminhoneira

GABRIELLE

Profissão:  Caminhoneira

País: Brasil

Idade: 54

Estima-se que hoje, no Brasil, haja 2,4 milhões de motoristas de caminhão. Avanços nos 

sistemas de transporte automatizados podem significar que essas pessoas precisarão 

desenvolver novas competências para entender, operar e coordenar novos sistemas de alta 

tecnologia. Isso permitirá que eles supervisionem de forma remota  as rotas de caminhões, 

acompanhem as cargas e facilitem o registro de retirada e entrega.

NÍVEL DE COMPETÊNCIAS PARA PROSPERAR AMANHÃ
Médio Mestre

Aprender para Ganhar

Desenvolver Conhecimento Técnico

Ser Colaborativo

Criar e Resolver

Cultivar uma Mentalidade de Crescimento  

Especializar-se para o Trabalho

Fontes: UPS Interview 2017; Bureau of Labor Statistics, Occupational Outlook 
Handbook

MUDANÇAS  ESPERADAS NAS TAREFAS E COMPETÊNCIAS

• A principal função da Gabrielle é 

retirar, entregar e descarregar 
mercadorias, bem como preencher a 
documentação referente às entregas.

• Ela deve manter o caminhão limpo e 
reportar quaisquer incidentes que 
ocorram na estrada.

• Gabrielle pode ter algumas
responsabilidades adicionais de

vendas (ex.: recomendar novos
produtos e marketing para novos
clientes).

• À medida que mais veículos se tornam autônomos, a 

Gabrielle precisará desenvolver novas competências para 
manter o emprego. Ela facilitará as entregas ao coordenar 
e supervisionar um comboio de caminhões autônomos (a 
bordo ou remotamente).

• Ela agora supervisionará o carregamento robótico dos 
veículos, rastreando mercadorias usando a tecnologia RFID/de 

sensores, e facilitando o check-in /check-out na origem e no 
destino.

• A Gabrielle estará altamente envolvida com sistemas de 
transporte autônomos, lançando drones a partir de caminhões 
itinerantes complementar o final da entrega até o destino.

• Gabrielle usa competências 

organizacionais e de comunicação.

• Ela realiza um trabalho que exige 
fisicamente (isto é, carregar e 
descarregar, dirigir por longos períodos 
de tempo, levantar e carregar peso e 
caminhar).

• Gabrielle precisará de novas competências para 

dominar e coordenar suas tarefas, incluindo 
competências de conhecimento de tecnologia e 
competências de resolução criativa de problemas, que 
permitirão supervisionar as entregas e identificar e 
resolver problemas.
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CHAMADO PARA AÇÃO

38 NEW SKILLS NOW:  INCLUSION IN THE DIGITAL ECONOMY

A Accenture Corporate Citizenship espera que este relatório inspire 

ações para impulsionar o desenvolvimento de competências críticas e 

preparar trabalhadores das mais variadas formações para o sucesso, 

hoje e amanhã.

Para causar impacto positivo, devemos trabalhar 

de forma colaborativa para desenvolver novas 

formas de ensinar e aprender as Competências 

para o Novo, compartilhando, ampliando e 

replicando aquilo que funciona. Por essa razão, a 

Accenture Corporate Citizenship está 

comprometida em aproveitar  os insights obtidos 

neste relatório e colocá-los em ação com nossa 

rede de  parceiros Skill to Succeed .

Agradecemos seu input. 

Compartilhe suas ideias sobre como 

melhorar essa estrutura, criar Novas 

Competências para o Novo e 

dimensionar programas que 

prepararão a força de trabalho para 

inclusão na economia digital

Junte-se ao debate:
#NewSkillsNow



APÊNDICE: DICIONÁRIO 
DE COMPETÊNCIAS 

Família de 
Competências Básicas Médias Mestre
Aprender 

para 

Ganhar

• Empregabilidade básica

• Organização

• Priorização

• Sequenciamento

• Gestão de tempo

• Conduta profissional 
e protocolos

• Busca por emprego 
(i.e., elaboração de 
currículo e 
competências de 
entrevista)

Desenvolver 

Conhecimento 

Técnico

• Análise e aplicação de 
dados

• Design gráfico 
e visual

• Design de software

Ser 
Colaborativo

• Delegação

• Liderança

• Gestão
de subordinados 
diretos e supervisores

• Valor para o cliente

• Narrativa (storytelling)

Criar e 

Resolver

• Análise e síntese

• Pensamento crítico

• Design thinking

• Mentalidade 
empreendedora

Cultivar uma 

Mentalidade de 

Crescimento

• Alfabetização digital

• Atenção focada 

• Numeracia

• Interpretação de 
textos

• Auto eficácia

• Memória de trabalho

• Redação

• Conhecimento sobre 
e habilidade para 
usar ferramentas 
profissionais e 
programas

• Conhecimento das 
fontes de dados e de 
aplicativos

• Colaboração

• Comunicação

• Saber ouvir

• Autocontrole

• Trabalho em 
equipe

• Resolução básica de 
problemas

• Criatividade

• Empatia

• Curiosidade

• Flexibilidade

• Motivação para 
aprender

• Mente aberta

• Otimismo

• Receptividade para 
mudanças

• Codificação

• Elaboração de conteúdo

• Interpretação de dados

• Entendimento da 
funcionalidade de 
ferramentas e 
programas profissionais

• Escuta ativa

• Autorregulamentação 
emocional

• Mindfulness

• Negociação

• Autoconhecimento

• Inteligência social

• Tomada de decisão

• Discernimento

• Raciocínio lógico

• Planejamento e 
execução

• Adaptabilidade e 
aprendizagem 
constante 

• Agilidade

• Tenacidade e 
perseverança

• Imaginação

• Entusiasmo

• Habilidade para dar e 
receber feedback

• Mentalidade global

• Mentalidade de 
crescimento

• Resiliência
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APÊNDICE: INVENTÁRIO 
DE ESTUDOS DE CASO DE 
INTERVENÇÃO
Família de 

Competências
Novos 
Aprendizes

Preparando 

para o 

Trabalho

Novos Inícios 

e Aventuras

Aprendizes 

Contínuos

Aprender para 
Ganhar

Aflatoun CONSTRUA Amal
Academy

Passerelles
Numeriques

Global EUA Paquistão Sudeste 
Asiático

Desenvolver 

Conhecimento Técnico

Coder 
Dojo

Núcleo
Avançado em 
Educação

Make it Real
Camp

Data Society

Global Brasil Colômbia Global

Ser Colaborativo LEGO
Foundatio
n’s Six 
Bricks

YARID Sports 
Development

Lively Minds Union Learn

Global Uganda Gana RU e Irlanda

Criar e Resolver Better
World Ed

Creative
Education
Foundation

Awethu 
Project

Roots Studio

Global Global África do Sul Índia

Cultivar uma 

Mentalidade de 

Crescimento

Atal
Tinkering
Lab

More Than 
Words

HelpUs 
Green

African 
Entrepreneur
Collective

Índia EUA Índia África

Competências com 

Especialização

Educate! Drive Change Mentec 
Foundation

Coursera

Uganda EUA África do Sul Global
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http://www.aflatoun.org/
https://build.org/
http://www.amalacademy.org/
http://www.amalacademy.org/
https://www.passerellesnumeriques.org/en/
https://www.passerellesnumeriques.org/en/
https://zen.coderdojo.com/
http://www.oifuturo.org.br/en/education/nave/nave-recife-public-technical-school-cicero-dias/
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https://makeitreal.camp/
https://datasociety.co/
http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/six-bricks
http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/six-bricks
http://www.legofoundation.com/en-us/programmes/communities/six-bricks
http://www.yarid.org/index.php/yarid-programs/sports-for-development
https://www.livelyminds.org/
https://www.unionlearn.org.uk/
https://www.betterworlded.org/
https://www.betterworlded.org/
http://www.creativeeducationfoundation.org/
http://www.creativeeducationfoundation.org/
http://www.creativeeducationfoundation.org/
http://www.awethuproject.co.za/
https://rootsstudio.co/
https://indiastemfoundation.org/atal-tinkering-lab/
https://indiastemfoundation.org/atal-tinkering-lab/
https://indiastemfoundation.org/atal-tinkering-lab/
https://www.mtwyouth.org/
https://www.helpusgreen.com/
http://www.africanentrepreneurcollective.org/
http://www.africanentrepreneurcollective.org/
http://www.experienceeducate.org/
http://drivechangenyc.org/
http://drivechangenyc.org/
http://mentecfoundationsa.org/home.html
https://www.coursera.org/
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APÊNDICE: MÉTODO E 
MATERIAL DE REFERÊNCIA

Método

Nossa pesquisa explorou as seguintes perguntas:

• Como as forças que estão moldando a economia digital redefinem o futuro do trabalho para 

populações vulneráveis e marginalizadas?

• Quais as competências necessárias para serem incluídas na economia digital?

• Como essas competências podem ser desenvolvidas e incorporadas a programas eficazes?

Para responder  essas perguntas, adotamos uma abordagem de design thinking que 

envolveu seis elementos principais:

Pesquisa na Literatura: Analisamos uma ampla gama de trabalhos publicados e 

liderança de pensamento, incluindo meio acadêmico, mídia e pesquisas corporativas

Data Mining: Realizamos uma análise de Big Data de 130 milhões de anúncios de 

empregos para entender a demanda por competências e as mais novas tendências

Meta-Análise: Comparamos 26 estruturas líderes de competências para encontrar 

padrões, tendências e lacunas

Entrevistas e Pesquisas: Na área trabalhista, falamos com mais de 40 dos principais 

economistas, psicólogos, educadores, líderes do terceiro setor, especialistas em 

aprendizado e desenvolvimento de talentos, executivos de RH e jornalistas. Pedimos ao 

grupo que avaliasse e classificasse a importância das competências

Oficinas: Consultamos com líderes da indústria para desenvolver e definirmos os seis 
personagens

Deep Dive: Avaliamos mais de 1.000 programas de desenvolvimento de 

força de trabalho para identificar modelos e critérios de sucesso

Observação sobre Terminologia

Existe um debate sobre como denominar os agrupamentos de competências que 

chamamos de famílias de competências (por exemplo, competências de caráter, 

competências de vida, competências de aprendizado social e emocional, competências 

do século XXI, competências, novas competências básicas, soft skills). 48 Organizações 

de desenvolvimento da força de trabalho, financiadores e pesquisadores podem usar 

termos distintos, conforme julgarem apropriado.

1

5

2

3

4

6
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Accenture: Harnessing the 

Revolution  and Workforce 

Augmentation Articles

Brooking Institution: Visualizing 

the  Breadth Of Skills Movement 

Across  Education Systems Report

Burning Glass: Digital Skills Gap 
Report

Center for Literacy, Education &  

Employment: Equipped for the 

Future

Deloitte: Future of the Workforce 

Skills  Report

Deloitte: Talent For Survival Report

Digital Learning Labs  

Economist Intelligence Unit 

and

Google: Driving the Skills 

Agenda:  Preparing Students for 

the Future

The European Union Lifelong 

Learning  Program: Network for Soft 

Skills  Innovation for Employment

Emplea+: Together for the 

employment  of the most vulnerable

Foundation for Young Australians:

The New Work Mindset Report

Frontier Economics and Accenture:

Digital Skills Framework

Global STEM Alliance: STEM 

Education  Framework

GO ON UK: Basic Digital Skills 
Framework

Institute for the Future for Apollo  

Research Institute: Future Work 

Skills  2020 Report

Milkround: A Guide to Soft Skills Report

Mozilla: Web Literacy 2.0 and 

21st  Century Skills Framework

OECD: Skills Outlook 2017: Skills  

and Global Value Chains, 

Enhancing  Employability Report

Pew Research Center: The Future 

of  Jobs and Jobs Training Report

Rockefeller Africa Digital Jobs:  

Catalyzing Opportunities for 

Youth  Report

Singularity Hub: Focus 7 Critical 

Skills  for the Jobs of the Future

Skills to Succeed: Go Digital Report

Tom Goodwin: ‘We need to teach 

our  children how to dream.’

World Bank Group: 

PRACTICE  Framework

World Economic Forum: Future of 

Jobs  Report

World Economic Forum: 

Parceiros:  Multiple Articles on 

Skills

Meta-Análise: Estruturas de Competências Avaliadas
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