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Futuro

quando
a inovação
acontece,
o futuro está
presente

streaming... As tecnologias vêm e vão,
mas a música continua aqui.
E é por isso que esta edição do Report,
assim como a edição anterior, chega
acompanhada de uma playlist temática
para você esquecer o tic-tac do relógio e
entrar no clima.
Clique e solte o som!
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Playlist

Sai vinil, entra CD. Sai MP3, entra
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jukebox
do futuro
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Da Filosofia à Física, da Astronomia à

E não poderia ser diferente. Afinal, as-

História... É difícil pensar em um só

sim como o próprio tempo, nossos sen-

campo de estudo que não tenha refle-

timentos sobre ele também são bastan-

tido sobre a passagem do tempo. Ape-

te relativos (alô, Einstein!).

nas 5 letras que abraçam um conceito

Curiosos para entender uma fração des-

tão complexo e que, há muito, instiga a

sas diferentes posições sobre o tema,

espécie humana a buscar novas formas

nós do BWG preparamos uma pesqui-

de viver, de ocupar espaços e de criar.

sa para investigar o que as pessoas

Quando encaramos o tempo sob a ópti-

esperam do Futuro do Trabalho.

ca do trabalho, o resultado é uma mis-

Elas estão otimistas frente às mudan-

tura de expectativa, medo, esperança e

ças iminentes? Estão abertas a se rein-

diversas percepções que se movimen-

ventarem? Aventure-se pelas próximas

tam no interior de cada um.

páginas e descubra!
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Apresentação

Olá!

Eu, por exemplo, tenho para mim que a preocupação é uma
ideia antecipada que gera sofrimento. Quando penso no futuro do trabalho, acredito no que Barack Obama disse em sua
recente visita ao Brasil: “As máquinas vão fazer os trabalhos
repetitivos, mas só as pessoas podem pensar e inspirar”.
Pois é, entre o copo meio vazio ou meio cheio, naturalmente
tendo a enxergá-lo meio cheio. Tenho muita esperança em
nosso futuro, mas também entendo a realidade da insegurança que este tema traz. Afinal, temos na mão apenas sentimentos e previsões do que virá, mas tratar este assunto já é meio
caminho andado para dividir nossas aflições e anseios.
E já dou um spoiler: fizemos uma pesquisa em relação ao Futuro do Trabalho, que você verá nas páginas a seguir, e ela
nos mostra um mundo bem dividido quanto a esse futuro.
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Gosto sempre de lembrar que somos seres interdependentes e que temos nosso papel nesse todo: sair de nossas bolhas corporativas e
tentar disseminar conhecimento para quem
está distante desta discussão e precisa de nós
para esse novo olhar e nova caminhada.
Para finalizar e deixá-los entregues às próximas páginas, deixo duas perguntas para reflexão e que sempre me movem para a ação:
● Como você tem disseminado o conhecimento que obtém?
● De que forma está inspirando o outro e o
mundo?
A gente faz parte desse futuro! #Go

Editorial

Por meio de técnicas de meditação e convivendo com grandes pessoas que navegam bem pelo presente, tenho aprendido que tudo depende do nosso olhar. E a 3ª edição do nosso
Report de Inovação e Mercado BWG se interessa exatamente
pelas lentes com as quais cada um escolhe encarar o futuro.

Vejo com bons olhos quando leio que as pessoas entendem que vão se reinventar, que
estão se capacitando e que têm condições de
participar ativamente deste futuro. É uma
resposta que alivia, pois, se não compreendemos o Tsunami desse novo mundo, que trará
muitos erros e aprendizados para desenhar o
futuro próspero, vamos mesmo precisar nos
reinventar bastante.
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Você se
“pré-ocupa”
com o Futuro do
Trabalho?

Há uma preocupação, sim, com o uso das
novas tecnologias, mas as pessoas parecem
confiantes de que suas profissões ainda existirão e que podemos esperar melhorias na
sociedade e na economia brasileira.

Juliana Bernardo
Head de Inovação do BWG

35% gênero masculino
64% gênero feminino
1% não identificado
faixa etária
50 +

8%
40 a 49

19 a 24

12%

empresas
20% tecnologia
15% software e cloud
10% consultoria
10% rh e recrutamento
7% educação
5% mídia / comunicação
33% outros

25 a 29

20%

Realizada em maio de 2019, esta pesquisa

18%

não apresenta rigor científico e, por isso, não
pretende dar conta de outro universo de pessoas

42%
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30 a 39

exceto o de nossos respondentes.

A pesquisa

senioridade
26% analista
15% coordenador
15% gerente
9% assistente
7% sócio / ceo
7% diretor
21% outros

193 respondentes
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a pesquisa
_ perfil da amostra

Em partes

Não

45%

6%

o mercado de trabalho do
futuro será melhor?
Sim
Não

9%

45%

49%
Sim
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46%

Em partes

Dados

a sociedade do futuro
será melhor?
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a pesquisa
_ rolando os dados

48%

Sim

Não

36%
34%
30%

15%

94% acreditam que a sociedade será melhor,
pelo menos em partes
a política brasileira é o âmbito sobre o qual os
respondentes são menos otimistas
quando os assuntos são sociedade e mercado de trabalho,
as respostas se diferem em apenas 2%, em média
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Sim

Dados

37%

Em partes

a política brasileira
do futuro será melhor?
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a economia brasileira
do futuro será melhor?

Não

Em partes
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você teme que sua profissão não exista no futuro?
17%

12%

71%

Sim

Em partes

Não

Dados

você já pensou em mudar de profissão/carreira no futuro?
17%

12% 64%

71%

Sim

15%

21%

Em partes

Não

os planos que você traça para sua carreira têm efeito:
17%
15%
A curto prazo
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61%

20%

50% a curto prazo, 50% a longo prazo

A longo prazo

12% 64%

4%

Não estabeleço
planos.

o quão disposto você
está a mudar para
adaptar-se ao futuro?
muito disposto (83%)

45% 41%
Não

Sim

pouco ou nada disposto (0.5%)

iniciativas para o futuro

6%
23%

84% buscam novos cursos e qualificações

49% 36%

68% focam em amadurecer a inteligência emocional

Em partes

66% fazem networking e mantêm rede de contatos
61% pesquisam conteúdos sobre FOW
45% buscam ascender em seu emprego atual
43% consolidam sua presença no ambiente digital
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Dados

disposto até certo ponto (16.5%)
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você concorda com a
afirmação: “o tempo é o
bem mais valioso que um
colaborador pode oferecer à
empresa em que trabalha”?

qual delas mais se relaciona com o futuro?
descrença (5%)

incerteza (64%)

medo (12%)

esperança (95%)

segurança (36%)

inquietação (80%)

retrocesso (4%)

ruptura (23%)
adaptação (77%)

acaso (9%)
planejamento (91%)
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calmaria (20%)

rapidez (94%)
lentidão (6%)

evolução (96%)

automação (26%)
criatividade (74%)

Dados

coragem (88%)
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pares de palavras

Para alguns, as pautas de inovação e FOW surgiram
há pouco tempo. Mas a verdade é que mentes visionárias sempre trabalharam para antecipar as tendências
do futuro. Rosa Alegria é uma delas.
Com 18 anos de experiência na área, Rosa é pioneira
em futurismo no Brasil. É CEO do Projeto Millennium
no Brasil, a maior rede mundial de pesquisa sobre o
futuro em diferentes temas, e é cofundadora do Núcleo de Estudos do Futuro (NEF) da PUC-SP.
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Papo de Futurista

com Rosa Alegria
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Papo de
Futurista

substituição radical da força de trabalho humano.

maiores erros em inovação e desafios encontrados? Como

O que nos resta? Em vez de esperarmos aconte-

elas devem lidar com isso?

cer e passarmos à obsolescência autoprogramada,
e em vez de lamentar a perda do emprego e o fim
da profissão, temos sim é que aproveitar a oportu-

dade estão projetando ideias que trazem do passado. A verdadeira

nidade de fazermos o que mais gostamos de fazer

inovação, aquela mais robusta e capaz de criar novos mercados, é

e ganhar dinheiro com isso, de preferência, ativi-

a que entra no campo das possibilidades, ou seja, a inovação que

dades que requerem alto grau de relacionamento

é gerada a partir do futuro (um horizonte desconhecido), em vez

humano e pensamento sutil. Vejo muitos especia-

de partir de um horizonte já conhecido. São raras as empresas que

listas assustando multidões com a ameaça da ro-

prestam real atenção no futuro. Vivemos a síndrome do curto pra-

bótica e da inteligência artificial. Isso não leva a

zo, desde a crise de 2008. CEOs e lideranças não pensam no futuro

nada. Ou melhor, leva ao pânico, e o pânico parali-

como deveriam pensar – porque estão preocupados em gerar lucros

sa. Eu costumo incentivar as pessoas a pensar em

no curto prazo. No entanto, estudos indicam que as empresas que

novos mundos, a sonharem com novos estilos de

pensam a longo prazo são as que mais geram empregos e lucram.

vida que os façam mais felizes e realizados.

Uma perspectiva holística e de longo prazo combinada com estratégias robustas e criativas ajudam empresas a mitigar riscos e apro-

BWG: Quando falamos em Futuro do Tra-

veitar ao máximo as oportunidades para inovar.

balho, quais são os temores mais comuns?
E qual o seu conselho para lidar com eles?

BWG: Estima-se que, em 10 anos, as profissões tradicionais devem desaparecer ou sofrer uma transformação. O

Rosa: Acredito que essa era 4.0 (automação do

que fazer para não se tornar um profissional obsoleto?

trabalho) é a grande oportunidade que temos para
valorizarmos aquilo que não tem sido valorizado:

Rosa: Temos que reinventar a relação com o trabalho. O velho con-

o que é essencialmente humano – nossa capacida-

ceito de “emprego” ou a ideia de “fazer carreira ” passam a ser ilusão

de de sermos felizes e impactarmos positivamen-

nesse novo século. Não tem mais sentido numa era em que as con-

te a vida das pessoas. Vivemos ainda a era indus-

vergências tecnologias (bio, nano, cogni, info) já apontam para uma

trial pensando que somos modernos. Ao contrário,
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Papo de Futurista

Rosa: Algumas empresas pensam que estão inovando, mas na ver-
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BWG: Rosa, de sua experiência com empresas, quais os

vre, sentindo culpa de fazer ou estudar aquilo que não é valorizado

tensivas pesquisas terão que ser conduzidas para

(como, por exemplo, artes, filosofia, literatura). Às vezes abrimos

aplicação de sistemas hoje em dia em curso, como,

mão de um tempo livre, que poderia nos trazer mais bem-estar, em

por exemplo, a renda básica universal. Artistas,

troca de um “encher linguiça”, permanecendo no ambiente de tra-

personalidades da mídia, profissionais da comu-

balho para mostrar uma falsa “eficiência”. Isso não é eficiência, isso

nicação e do entretenimento devem ajudar a criar

é escravidão criada por nós mesmos. Temos que nos libertar dessas

uma mudança cultural na relação com o trabalho

amarras criadas pelo industrialismo e realmente nos abrirmos para

e criar o que se chama “economia da autorrealiza-

novas realidades – deixar que as máquinas sejam produtivas para

ção”, ou seja, a promoção do autoemprego.

que nós possamos ser felizes.
Olhando para os próximos 15-20 anos, o fim do
BWG: Considerando “escassez” e “abundância” em rela-

trabalho não deve ser uma tragédia ou algo a ser

ção ao Futuro do Trabalho, como devemos focar no positi-

evitado, e sim um objetivo a ser alcançado. As tec-

vo e trabalhar para a abundância no cenário atual?

nologias, os programas sociais, a educação, as pesquisas científicas são alicerces que poderão ajudar

Rosa: O Projeto Millennium, o qual represento no Brasil, desenvol-

a orientar para uma mudança do sentido que se

veu um estudo com o tema “Trabalho/Tecnologia 2050”. O resulta-

dá ao trabalho. Em vez de depender do trabalho

do desse trabalho, que levou dois anos, gerou 3 cenários: negativo,

para poder pagar contas ou contratar seguranças

positivo e incremental. Ao contrário de outros estudos, esse aponta

e se proteger de sequestros ou assaltantes e até

caminhos e soluções aos problemas. Nesse caso, gostaria de trazer o

se esconder em condomínios luxuosos e cheios

cenário positivo que abre para perspectivas de libertação da huma-

de muros, por que não reinventarmos nossas vi-

nidade escrava do trabalho. O tema desse cenário é “Se os humanos

das e passarmos a trabalhar em atividades que ge-

fossem livres: a economia da autorrealização”. Ele representa o su-

rem melhoria nos relacionamentos humanos, que

cesso de um grande movimento interinstitucional que caracteriza

criem ambientes que gerem bem-estar e que nos

uma revolução econômica, na qual os governos terão se antecipa-

tragam a tão sonhada felicidade que tem sido ame-

do aos impactos catastróficos da substituição dos empregos pelas

açada no modelo de trabalho que está obsoleto e

novas tecnologias. Para chegarmos nesse mundo, em que cada ser

insustentável?
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Papo de Futurista

humano terá sua autorrealização profissional, ex-
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somos escravos que se permitem escravizar, evitando tempo li-
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4beeFlix

o futuro do
endomarketing
chegou
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Neste contexto, o 4beeFlix surge para revolucionar a forma como
as empresas têm concebido suas campanhas de endomarketing.
Baseado na agilidade, economia e qualidade das entregas, é fácil
entender por que a solução ganhou o apelido de “Uber do Endomarketing”.
As empresas precisam mesmo gastar tanto tempo e dinheiro com
uma campanha que será utilizada apenas uma vez? E se, ao invés
disso, elas tivessem acesso a um catálogo variado de peças incríveis
que estão a apenas alguns cliques de serem utilizadas? Eis a proposta por trás do 4beeFlix.
Dentro da plataforma, estão disponíveis campanhas concebidas
por uma rede de criativos espalhados por todo o país, que ganham
de 30% a 50% do valor de cada compra, a depender de seu score atribuído pelos compradores. Essa gameficação, aliada a uma
curadoria rigorosa dos especialistas por trás do projeto, garante
que todo o processo de criação seja guiado pela qualidade das peças, e não pela quantidade.
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E COMO FUNCIONA NA PRÁTICA?
Depois de cadastrar sua empresa na plataforma 4beeFlix, você
escolhe a campanha de seu interesse e realiza a compra. Em até
48 horas, você receberá a campanha pronta e personalizada de
acordo com logo e manual de marca informados no registro.
Simples e efetivo, não é? E fica ainda melhor: até o final de
julho, você só paga pela primeira campanha se quiser.
Sim, o 4beeFlix confia tanto na qualidade de suas entregas que
você só paga pela primeira experiência se curtir o serviço.
Quer saber mais? Assista ao vídeo abaixo e acesse o site
www.4beeflix.com

4beeFlix

Do automóvel à casa de praia, da bicicleta à furadeira, vivemos a
era do compartilhamento e da conveniência. Nela, tudo
está à disposição pelo tempo exato que você precisa, por um preço
menor e maior qualidade.

Para as companhias, os benefícios são vários: além de otimizar
seu orçamento, a desburocratização do processo permite
que as equipes de comunicação interna ganhem tempo para serem
mais estratégicas e assertivas em suas ações.
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Entenda a revolução
por trás do 4beeFlix
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