


das dos outros participantes da reunião. 

Todos estão em pé. À frente de Talita, 

uma tela holográfica como a do filme 

Minority Report aparece com algumas 

informações e gráficos. Na condição de 

diretora de experiências, ela quer dis-

cutir com o diretor de treinamento, que 

está na matriz em Recife, a possibilidade 

de treinar 2 mil novos trabalhadores de 

diferentes países em 24 dias. É o tempo 

de que dispõe para colocar em opera-

ção o projeto recém-contratado por um 

grande cliente indiano. Trabalhando 

de casa, em Nairobi, Patrícia, a segunda 

executiva, recém-nomeada Chief Inno-

vation Officer (CInO), antecipa-se para 

alertar que parte desse treinamento po-

derá ser oferecido pelo novo sistema de 

ensino a distância da companhia. "Que 

tecnologia os free-lancers precisarão ter 

em seus escritórios?", indaga o presi-

dente da agência de trabalhadores tem-

porários, diretamente de sua casa, em 

Santa Rita do Sapucaí, Minas Gerais. 

Apesar da distância geográfica, todos 

se veem, conversam animadamente e 

chegam a apertar as mãos virtualmente 

pouco antes de a reunião acabar. Desli-

gados os equipamentos, a sala multimí-

dia retoma os ares de cantinho do café. 

A cena é fictícia, claro. Mas os car-

gos e a dispersão geográfica dos exe-

cutivos, o sistema de treinamento e o 

teletrabalho, além da contratação de 

centenas de profissionais temporários 

para realizar um projeto, não são irre-

ais, se estiverem corretas as previsões 

para o mundo do trabalho ao final da 

década de 20. São todos elementos da 

provável realidade que trabalhado-

res e empresas deverão viver dentro 

de, aproximadamente, duas décadas. 

Como as mudanças são diversas, in-

trincadas e ditadas pela tecnologia e 

pelas novas gerações, a análise da cena 

acima merece ser feita ponto a ponto. 

O R G A N I Z A Ç Ã O D O 
TRABALHO Uma das princi-

pais transformações corporativas que 

vêm por aí diz respeito à forma de or-

ganizar o trabalho e os trabalhadores. 

Em vez de alocar seus funcionários 

em departamentos especializados, as 

empresas do futuro irão organizá-los 

por projetos, em equipes multidisci-

plinares. Tais grupos serão criados e 

depois desfeitos de acordo com a ne-

cessidade de cada empreitada. Dura-

rão o prazo que for necessário. Quem 

ditará as prioridades e supervisionará 

a execução das tarefas será o líder do 

projeto - e não mais o chefe do depar-

tamento, um profissional sem futuro. 

Nesse novo sistema de gerir o trabalho 

e o conhecimento, os funcionários se 

oferecerão ou serão escalados para os 

projetos de acordo com as suas com-

petências, sejam elas técnicas, geren-

ciais, culturais ou de comunicação. 

Esse modelo de organização é uma das 

modalidades descritas por Thomas 

Malone, professor da Sloan, a escola 

de negócios do MIT, e autor de O Fu-

turo dos Empregos. "As empresas estão 

percebendo que sistemas flexíveis po-

dem ajudar a assegurar que o talento 

seja distribuído com mais eficiência 

do que é possível nas hierarquias tra-

dicionais, em que as pessoas estão 

vinculadas a unidades específicas", diz 

Malone, que coordenou o estudo Inven-

tando as Organizações do Século 21, no MIT. 

Os projetos surgirão tanto de uma 

determinação da alta direção da em-

presa quanto por iniciativa dos fun-

cionários. E serão realizados tanto por 

empregados quanto por prestadores 

de serviço temporário, um contingente 

que será cada vez mais importante, em 



razão dos movimentos para reduzir o 

custo fixo com a folha de pagamento e 

também do barateamento das tecno-

logias que possibilitem o teletrabalho. 

Algumas empresas já experimentam 

esse modelo. A americana HP, fabri-

cante de computadores, por exemplo, 

tem um programa chamado VC Café -

VC, no caso, é a sigla para venture capi-

tal. Qualquer um na companhia pode 

propor um projeto a um grupo de ges-

tores seniores, que funciona como um 

conselho de fundo de private equity. As 

propostas selecionadas são divulgadas 

em uma rede interna. Quem estiver in-

teressado em trabalhar naquela inicia-

tiva e com aquelas pessoas se apresen-

ta para o líder do projeto. Dessa forma, 

os arranjos entre pessoas podem ser 

mudados sem a necessidade de inter-

venções do departamento de RH ou de 

alterações em cargos, salários e afins. 

O interessante é que o chefe de um 

projeto pode vir a ser o subordinado 

na empreitada seguinte e vice-versa. 

HIERARQUIA FLEXÍ-
V E L Se a empresa se organiza por 

projetos e não há mais departamentos 

nem chefes que ditam as tarefas, como 

fica a hierarquia? Quem manda em 

quem? Depende. Na empresa do futu-

ro, haverá ainda um organograma com 

diferentes níveis de responsabilidade 

e autonomia. Mas ele será diferente do 

atual. Essa maneira mais fluida de tra-

balhar e de se relacionar dentro da com-

panhia levará à flexibilização da hierar-

quia e à ruína do status quo corporativo 

- que ainda valoriza salas fechadas e ca-

deiras de espaldar alto para os seniores. 

Elas estão com os dias contados, assim 

como o velho sistema de administra-

ção por comando e controle, populari-

zado no Brasil pela expressão "manda 

quem pode, obedece quem tem juízo". 

Nos próximos anos, os subordina-

dos vão deixar de respeitar os líderes pe-

los cargos que ocupam e pelo poder que 

têm sobre o desenvolvimento de suas 

carreiras. "A subordinação vai se dar 

por influência. As pessoas vão batalhar 

para trabalhar no que gostam e, princi-

palmente, com quem gostam", afirma 

Vicente Picarelli Filho, um baby boomer 

de 62 anos, sócio da consultoria Deloitte, 

onde lidera a área de Gestão de Pessoas. 

Não que os contemporâneos de Picarelli 

não ligassem para isso. Pelo contrário, a 

satisfação no trabalho faz parte da natu-

reza humana. Ocorre que, no passado, a 

comunicação precária, a hierarquia mi-

litarizada e o trabalho organizado em 

pelotões especializados dificultavam a 



criação de redes sociais e colaborativas 

no interior das organizações. Mas os 

novos sistemas de gestão do conheci-

mento permitem. Nos melhores casos, 

tais redes são formalizadas e utilizadas 

para estimular o compartilhamento 

do conhecimento e a colaboração entre 

pessoas de diferentes áreas. De quebra, 

valorizam a espontaneidade dos fun-

cionários. Por esta lógica, o intraempre-

endedorismo ganhará força como uma 

habilidade essencial dos funcionários. 

Em muitas empresas já é assim. 

Para ficar com dois exemplos observa-

dos no Brasil, na ArcelorMittal Monle-

vade, em Minas Gerais, e nas fábricas 

da Elma Chips em São Paulo, no Pa-

raná, em Pernambuco e Minas Gerais 

os operários assumiram responsabi-

lidades típicas de cargos de chefia que 

nem existem mais. Nos últimos anos, 

o número de níveis hierárquicos na 

usina siderúrgica de Monlevade caiu 

pela metade depois de um processo de 

capacitação técnica e educacional dos 

operadores. Nos anos 80 ,70% deles 

t inham apenas o ensino fundamen-

tal. Hoje, 97% são formados no curso 

técnico que sucede o ensino médio. 

Nas fábricas de salgadinhos do grupo 

Pepsico, o envolvimento das equipes 

operacionais na gestão foi além, com a 



fissional evolui linearmente, superan-

do os desafios que o seu departamento e 

seu cargo oferecem. Se tudo correr bem, 

as promoções virão. Ocupa-se o cargo 

do chefe, depois o do chefe do chefe e 

assim por diante. "Parece incrível, mas 

ainda ouvimos que para subir na em-

presa é preciso esperar o chefe morrer 

ou se aposentar", diz Picarelli. Se isso já 

faz pouco sentido nestes tempos, o que 

dizer no futuro? Em empresas onde 

as reuniões contam com holografias, 

a gestão das carreiras terá como base 

as competências dos funcionários. 

Nada de fichas de descrição de cargo. 

Os funcionários irão se movimentar 

na companhia de acordo com suas ha-

bilidades em diferentes disciplinas. 

Antes ainda de assinar o contrato de 

trabalho, o profissional será avaliado 

em suas competências técnicas, geren-

ciais, de comunicação e de relaciona-

mento interpessoal. Com base nesse 

perfil holístico, poderá ser recomenda-

do para projetos em diferentes áreas, 

com diferentes níveis de autonomia. 

"A gestão por competências [é não por 

cargos] é muito mais complexa e exige 

acompanhamento diário", diz Picarelli. 

Uma das condições para que o sistema 

tenha êxito é identificar indivíduos que 

reconheçam seus pontos fortes e fracos 

e sejam autossuficientes para trabalhar 

sem um supervisor por perto. A auto-

nomia exige maturidade profissional e 

emocional, principalmente quando en-

volve a tomada de decisões em nome da 

empresa. "Diferentes autores têm apon-

tado como essencial aos líderes do futu-

ro uma série de competências ligadas a 

valores humanos, como sensibilidade, 

tenacidade e habilidade em construir 

relações de confiança", afirma Claudia 

Bitencourt, professora do Programa 

de Pós-Graduação em Administração 

da Universidade do Vale do Rio dos Si-

nos (Unisinos), no Rio Grande do Sul. 

NOVOS CARGOS_Mudanças 
tão decisivas na forma de gerenciar o 

trabalho e os trabalhadores provocarão 

o surgimento de novas funções admi-

nistrativas. Joyce Gioia, futuróloga e 

presidente da consultoria americana 

The Herman Group, acredita que dois 

novos cargos serão indispensáveis no 

topo das corporações dentro de uma ou 

duas décadas. O primeiro, menciona-

do na reunião do futuro que inicia esta 

reportagem, é o de Chief Innovation 

Officer, provavelmente ligado direta-

mente ao presidente da empresa. Um 

de seus principais papéis será assegu-

rar, na empresa, a manutenção de um 



clima permanente de criatividade, no 

qual as pessoas sintam-se à vontade 

para dar ideias - mesmo que elas con-

trariem o status quo e a alta direção. 

Mas as empresas perceberão que, além 

de inovar, terão de oferecer experiên-

cias estimulantes tanto para os clien-

tes quanto para os funcionários. "Os 

stakeholders decidirão se associar a 

uma empresa quando se sentirem bem 

com ela. Ofereça uma boa experiência, 

e a empresa irá prosperar", diz Joyce. 

Para atender a essa exigência é que 

surgirá o Chief Experience Officer, 

também citado na reunião de 2027. 

Ele será responsável por gerenciar 

todas as experiências oferecidas pela 

empresa e, portanto, terá uma gama 

variada de funções. De marketing e 

vendas até recursos humanos. A for-

mação de executivos para essa função 

envolverá conhecimentos sólidos de 

economia comportamental. "Além dis-

so, o CExO terá de ser uma pessoa com 

alta tolerância a assumir riscos e um 

excelente estrategista", afirma Joyce. 

Naturalmente, a criação de novas 

carreiras não deve se limitar à cúpula 

das companhias. Um levantamento 

da World Future Society, uma orga-

nização americana de pensadores e 

futurólogos, sugere nada menos que 

70 novas atividades profissionais. Um 

relatório da consultoria britânica Fast 

Future aponta o surgimento de outras 

110. Muitas delas parecem delirantes 

neste início de século 21. Como o mé-

dico-cirurgião de memória, uma das 

profissões que serão mais bem remu-

neradas na virada dos anos 20 para os 

anos 30, segundo a pesquisa da Fast 

Future. Esse especialista - pelo menos 

em tese - será capaz de aumentar a ca-

pacidade de memória das pessoas e 

apagar lembranças indesejadas. Outra 

ocupação com boas perspectivas de 

remuneração, segundo os futurólogos, 

é a de piloto comercial de viagens in-

terplanetárias, hoje um personagem 

restrito ao universo da ficção científica. 

Para possibilitar interações virtu-

ais rotineiras dentro das empresas e 

também entre elas, Joyce Gioia projeta 

o surgimento de outro cargo no mundo 

corporativo: o treinador "holodeck". O 

termo remete às instalações de reali-

dade simulada localizadas em naves e 

estações espaciais no universo ficcional 

da série Jornada nas Estrelas. Pois bem. 

O treinador "holodeck" será o instrutor 

das salas de treinamento, que passarão 

a ser equipadas com holografia, reali-

dade virtual, computação por gestos 

e jogos eletrônicos capazes de simular 



ogo depois do ensino médio, o americano 

Thomas Malone decidiu trabalhar. Com 15 

anos e nenhuma experiência, candidatou-se 

a trabalhador temporário na perfuração de 

poços de petróleo no Novo México, onde sua família 

tinha uma fazenda. Passadas quatro décadas, esse 

professor do MIT, autor do best-seller O Futuro dos 

Empregos, lembra daquele trabalho braçal quando 

fala da tendência de terceirização maciça das ativi-

dades das empresas - um fenômeno que ele deno-

minou como e-lance no fim dos anos 90. "A tercei-

rização maciça do trabalho será mais comum nas 

atividades criativas, mas não 

se restr ingirá a elas", disse 

Malone a Época NEGÓCIOS. 

Criador e diretor do Centro 

de Inteligência Coletiva e cofun-

dador do programa Inventando 

as Organizações do Século 21, 

ambos do MIT, Malone leciona 

liderança e tecnologia da infor-

mação. Sua linha de investiga-

ção hoje compreende o modo 

como as companhias podem 

ser organizadas para tirar me-

lhor proveito das possibilidades abertas pelos avan-

ços da TI. Para ele, o e-lance é uma tendência cres-

cente e irreversível, Impulsionada principalmente pela 

queda abissal do custo das comunicações. O baratea-

mento da tecnologia e, especialmente, a massificação 

da internet levam a outro fenômeno: a proliferação 

das empresas baseadas no crowdsourcing ou na co-

laboração. As pessoas trabalharão em rede, atraídas 

por projetos ou por profissionais. "O eBay é um exem-

plo do que o Walmart pode se tornar", afirma Malone. 

"No futuro, vejo empresas de software nos moldes 

do que é o Linux hoje, e não como é a Microsoft." 

O e-lance, no entanto, traz alguns riscos sociais. 

Quando perde seu sobrenome corporativo, o traba-

lhador perde também a relativa estabilidade de um 

emprego fixo, o bate-papo com os colegas no café e 

o convívio com o chefe. Esta não é a parte boa? Não. 

Por pior que às vezes pareça, é o chefe que direcio-

na a carreira e o desenvolvimento do funcionário, dá 

feedbacks e providencia aumentos de salário. Ou, 

pelo menos, deveria. Sem liderança, o free-lancer 

precisa se virar sozinho. Malone sugere a profissio-

nais autônomos a criação de 

uma miniestrutura corpora-

tiva, com a contratação de 

um coach, ou a associação 

a outros f ree- lancers.Um 

conselho mais prático é não 

se enfurnar em casa. Num 

futuro não multo distante, 

af irma Malone, mesmo os 

bairros residenciais contarão 

com escritórios para aluguel, 

onde os free-lancers pode-

rão compart i lhar a máqui-

na de café e os jogos da hora do almoço, além de 

experiências, contatos e conhecimento, mes-

mo que não trabalhem para a mesma empresa. 

"Apesar do risco, acredite, há muito mais pessoas 

capazes de trabalhar de forma independente e criati-

va do que permitem atualmente as empresas", afirma 

Malone. Nem sempre foi assim. Na economia agrária, 

muitos dos trabalhadores eram, na verdade, empreen-

dedores, atuando por empreitada." De certa forma", diz 

Malone, "estamos retrocedendo à era pré-industrial." 



as atividades dos funcionários. "Ima-

gine os netos dos games de hoje. Toda 

essa nova tecnologia estará nas salas 

de treinamento do futuro", diz Joyce. 

James Ware, fundador da consulto-

ria americana The Future of Work, pre-

vê o surgimento de um profissional me-

nos extravagante mas não menos útil 

para as empresas de amanhã. É o agente 

de trabalhadores temporários. Sozinho 

ou à frente de uma agência, ele se encar-

regará de reunir times multidisciplina-

res para projetos. Mais ou menos como 

faz o Elance, um site onde as empresas 

pagam para buscar profissionais capa-

citados e os free-lancers oferecem seus 

serviços. Fundada em 1999, a empresa 

tem hoje um cadastro de mais de 340 

mil profissionais e clientes como IBM, 

Accenture, Deloitte, Oracle e Tata. Uma 

diferença em relação ao que oferecem as 

agências tradicionais de emprego tem-

porário é que, como trabalham remota-

mente, os chamados e-lancers (free-lan-

cers eletrônicos) são contratados para 

mais de um projeto por vez. Os usuários 

bem-sucedidos do Elance chegam a ter 

nove contratos simultaneamente. "Hoje 

em dia, o normal é que o trabalhador de-

penda de uma empresa para se susten-

tar, o que é um risco", afirma Ware. "Se 

você trabalha para várias empresas ao 

mesmo tempo, fica mais difícil perder 

toda sua fonte de renda de uma vez só." 

Como a nova economia estará base-

ada em projetos e na terceirização das 

tarefas - mesmo as da atividade-fim da 

companhia o negócio dessas agên-

cias será muito maior do que os simi-

lares existentes hoje. Ware, que traba-

lha em sua casa na Califórnia quando 

não está viajando, prevê que a maioria 

das empresas irá optar pelo trabalho 

remoto de free-lancers. As indústrias 

da comunicação, do software, do en-

tretenimento, e mesmo a educação e 

algumas especialidades da engenharia 

deverão se render ao teletrabalho. "Os 

'produtos' intelectuais não precisam 

ser desenvolvidos por funcionários 

reunidos dentro de um mesmo local", 

afirma Malone. Em alguns casos, já não 

são. Angelika Dammann, líder da área 

de recursos humanos da SAP, afirma 

que não vê a multinacional alemã de 

softwares de negócios - nem seus con-

correntes - com grandes edifícios-sede 

no futuro. "Para nós, o mais impor-

tante não é a presença do funcionário, 

mas sim os resultados que ele entrega 

para a empresa", diz Angelika, inte-

grante do conselho executivo da com-

panhia, que tem mais de 53 mil fun-

cionários distribuídos em 120 países. 



UM LONGO CAMINHO_ 
Além de uma mudança cultural e da 

maior maturidade a ser exigida dos 

profissionais, há desafios práticos 

para que a disseminação do trabalho 

a distância e por projetos se popula-

rize. Um deles é reformar a legislação 

trabalhista, que, no caso do Brasil, 

data da década de 30 do século passa-

do. Até recentemente, o trabalho em 

home office não era facilmente aceito 

e compreendido pela Justiça do Tra-

balho. Há poucos meses, o Tribunal 

Superior do Trabalho (TST) reconhe-

ceu o trabalho em casa como parte da 

jornada normal do empregado. "Um 

dos elementos que caracterizam o 

trabalho é a subordinação. E quan-

do o funcionário trabalha em casa, 

não há uma caracterização explícita 

sobre a quem ele está subordinado", 

afirma Ricardo Siqueira, advogado 

trabalhista da MS Advogados. Outras 

questões importantes a serem total-

mente esclarecidas dizem respeito ao 

controle da jornada e remuneração de 

horas extras, à responsabilidade pelos 

custos dos equipamentos e serviços 

de telecomunicações e às condições 

de saúde e segurança no trabalho. 

Para os free-lancers, uma questão 

relevante é como eles irão patrocinar 

a continuidade de sua educação. Para 

funcionários de uma grande compa-

nhia, a atualização técnica nem chega 

a ser uma preocupação. Sempre que 

os negócios demandam, a empresa 

providencia treinamentos, participa-

ção em congressos ou a realização de 

cursos. Para o free-lancer, a situação é 

diferente. Como bancar os seminários, 

os MBAs ou as feiras que ele precisa 

frequentar para se manter atualiza-

do? "Para garantir sua educação con-

tínua, uma solução que tem ajudado 

muitos profissionais é a criação de 

associações", afirma Ware. Consultor 

independente, ele próprio associou-se 

à The Hub em Berkeley, na Califórnia. 

Além de ser um espaço de coworking, 

ou trabalho colaborativo, a institui-

ção promove mensalmente palestras 

e encontros entre profissionais. No 

Brasil, o The Hub existe na cidade de 

São Paulo. Associações profissionais 

como essa poderão também prover os 

serviços que as corporações normal-

mente prestam aos seus funcionários, 

como contratação de planos de saúde 

coletivos e de previdência privada. 

Do ponto de vista das empresas, o 

maior desafio quando se olha para o fu-

turo do trabalho talvez seja menos a or-

ganização prática do que criar um ímã 

capaz de atrair, engajar e unir pessoas 

tão diferentes. Como criar uma rede 

profissional tão atraente quanto o Face-

book? A resposta imediata é construir 

uma organização baseada em valores. 

"Quando a empresa e seus funcionários 

vivenciam os valores, a organização se 

torna um lugar melhor para trabalhar e 

ter sucesso", diz Thomas Moran, presi-

dente da Mutual of America Life Insu-

rance. "Respeito, ética, orgulho, alegria, 

lealdade (...) serão os valores pelos quais 

a organização se pautará", afirma Mo-

ran, no livro A Nova Organização do Fu-

turo. Com valores compartilhados entre 

a corporação e seus funcionários, cairá 

boa parte das barreiras entre vida pes-

soal e vida profissional. Afinal, as cren-

ças e os objetivos dos profissionais es-

tarão, de alguma forma, representados 

no trabalho que realizam e na empresa 

para a qual contribuem. Sobre a supe-

ração da antiga discussão sobre o equi-

líbrio vida-trabalho, Thomas Malone 

sugere a releitura de um pensamento 

de Peter Senge, autor de A Quinta Disci-

plina: "Os lucros para uma companhia 

são como o oxigênio para uma pessoa. 

Mas ninguém ousa dizer que o propó-

sito de uma pessoa é simplesmente res-

pirar. O propósito de uma companhia 

não deveria ser simplesmente lucrar". 

Para Malone, vivemos hoje a oportuni-

dade histórica de criar uma organiza-

ção capaz de melhorar o futuro e gerar 

um mundo no qual "nossos filhos e os 

filhos dos nossos filhos queiram viver". 

A revolução começa nas empresas. 

Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 4, n. 49, p. 116-125, mar. 2011.




