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Capítulo 5       
O Futuro do Trabalho, da Engenharia de Produção e da Ergonomia 

Francisco Soares Másculo, PhD - UFPB 
Mario César Vidal, Dr - COPPE/UFRJ 

Excerto de Vidal M.C & Másculo, F.S. – Ergonomia: trabalho 
adequado e eficiente, 2ª edição revista e ampliada. Editora Elsevier, 
coleção ABEPRO, Rio de Janeiro ( em preparo), pp. 95-122 

Conceitos apresentados nesse capítulo 

Este capítulo faz uma abordagem sobre as perspectivas do trabalho e consequentemente da Engenharia de 
Produção e da Ergonomia no futuro. Busca-se discorrer sobre as novas tendências organizacionais – como novas 
formas de contratação, de organização espacial - as emergentes tendências tecnológicas da robôtização, 
informatização, nanotecnologia e  novos materiais - e finalizando o capítulo com  o exame desse dossier do ponto 
de vista trabalhista através de organismos e organizações de expressão mundial como a OIT e a IEA. 

5.1  Como será o trabalho e como sabê-lo

Dentro do pensamento sistêmico se pode falar de processo civilizatório no mesmo sentido 
como o entendem os antropólogos modernos. Decisivamente a dinâmica de sistemas como o 
processo civilizatório e as sociedades, implica (e é implicada) pelas mudanças que esta dinâmica 
provoca nas pessoas, nas tecnologias e nas organizações, que constituem as categorias integradoras 
dos sistemas sociotécnicos que constituem o objeto da Engenharia de Produção. Na perspectiva da 
dinâmica de sistemas ou processos civilizatórios, a constatação pertinente é que uma civilização 
sempre esteve e estará em mutação. Restaria saber como se buscará entender tais mutações ou 
melhor, como poderíamos entendê-las como evolução. Nesse sentido que estágios ou aspectos do 
mundo do trabalho teriam evoluído e não apenas sido trocados ou modificados, ou mesmo tendo 
sido objeto de disrupções, de retrocessos.  

Contudo, não podemos, como docentes e autores, olhar para nossos alunos e leitores como 
personagens passivos, e sim convocá-los, para, de alguma forma, contribuir para conformar um 
futuro. E a ideia é convocá-los a pensar num trabalho que queiramos no futuro, assim como para 
conseguir que esse modo de trabalho atenda às características das pessoas considerando tanto sua 
evolução como pensando nos princípios de que tanto em o desenvolvimento tecnológico como as 
mudanças organizacionais devam considerar como parâmetros essenciais. Para tanto, optamos por 
discorrer de forma ampla sobre as três componentes sociotécnicas, de forma a lançá-los num debate 
que se hoje ele seja por nós exposto, muito em breve estará presente em suas vidas.  

Alguns pensadores do mundo de diversas especialidades como historiadores, antropólogos e 
filósofos, apresentam uma proposta de consenso segundo a qual a tecnologia é determinante para 
moldar a forma como vivemos. Outras vertentes buscam entender estas mesmas mutações de uma 
ótica da economia política e de orientações sociais e de políticas públicas, o que explica as 
concentrações em certas matrizes tecnológicas e não de outras, tanto quanto a história da 
organização do trabalho (capítulo 14) é essencialmente uma história de mudanças organizacionais 
imperfeitas que ao lado de soluções de produção, trouxeram consigo vários problemas de ordem 
ergonômica. Não é meramente casual que o crescimento vertiginoso da normalização, do número de 
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praticantes e da inserção da Ergonomia no organograma das principais organizações do planeta 
tenha ocorrido pari-passu com o desenvolvimento tecnológico e a mutação organizacional e  com 
elas estabelecendo uma relação interativa. 

 Bem, na perspectiva sistêmica não se trata de opor visões, mas de explorar suas inter-
relações. Assim fazendo adotaremos um importante ponto de vista: O futuro do trabalho e o 
futuro da Ergonomia são interdependentes.  Uma tal interdependência é o que, acreditamos, irá 
de fato conformar o trabalho no futuro e os assuntos e domínios sobre os quais a Ergonomia irá se 
debruçar. Uma longa lista de fatos relevantes, já em andamento, sustentará este posicionamento, e 
eles estão reunidos no Quadro 5-1. 

Quadro 5-1: Fatos relevantes no que tange o futuro do trabalho 

• Globalização da Economia e das Finanças; 

• Novas tecnologias de informação e comunicação; 

• Deslocalização de empresas e plantas industriais; 

• Robotização (o intenso processo de instalação de robôs na indústria);  

• Fortes e crescentes processos migratórios (caso europeu recente);  

• Reformas trabalhistas por todas as partes do mundo; 

• Forte e crescente número de organizações de trabalhadores e organizações não-
governamentais  peticionando pelos trabalhadores e Direitos sociais; 

• Mudanças climáticas e pressões por sustentabilidade;  

• Acordos Internacionais como The Eight Millenium Goals, das Nações Unidas. 
Fonte (OIT) 

 
 Em que consistiriam as mutações na forma de produzir de trabalhar e por via de 
conseqüência, como se apresentaria o mercado de trabalho, com relação à forma como 
conhecemos? A ferramenta da dinâmica de sistemas requer um exame de como se comportariam, na 
linha do tempo algumas importantes interfaces na relação entre pessoas tecnologias e organizações. 
Decompondo estas interrelações em eixos, vamos ter linhas de raciocínio: a engenharia de métodos, 
que sintetiza as relações entre tecnologia e organizações, aos procedimentos operacionais, da relação 
entre as pessoas e as técnicas e as interfaces normativas, entre as pessoas e as organizações. A Figura 
5-1 esquematiza estes eixos. 

 

Figura 5-1: Futuro do Trabalho, Futuro da Ergonomia 
 

 
 Da mesma forma, não esqueçamos igualmente que nossa caracterização da Ergonomia como 
disciplina de engenharia a caracterizou como disciplina vinculante dos fundamentos científicos 
especializados e selecionados em aderência aos problemas em tela, com as experiências presentes e 
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retrospectivas sobre tais problemas e uma perspectiva participativa que viabiliza as soluções. Pode-se 
argumentar que este caminhamento não seja o único e nem o mais adequado, da mesma forma que 
se constata que a história da tecnologia e da organização é também caracterizada por insucessos, 
falhas e catástrofes. O que importa é que a vinculação, como essência da prática da Ergonomia, 
estabelece um caminho de futuro do trabalho, tal como e Educação realiza um horizonte de 
desenvolvimento social. 

 
 Último ponto a assinalar neste intróito, é que este capítulo, se fosse uma unidade isolada do 
restante da obra,  teria,  portanto, três partes,  expondo cada uma das temáticas do ponto vista de 
sua história e de sua futurologia. Cada uma delas explorando as relações entre pessoas, tecnologia e 
organizações. No entanto, no capítulo 14 já está programada uma abordagem sobre os modelos de 
organização do trabalho, focalizando especificamente o trabalho das pessoas. São apresentadas as 
características do trabalho em épocas distintas da humanidade: os modelos Artesanal / 
Manufatureiro; Taylorista/Fordista; e, “Indústria Moderna”, como o Sistema de Produção Toyota e 
considerações sobre a perspectiva do trabalho na Gestão do Conhecimento, culminado sobre o 
paradigma sociotécnico aqui mencionado e que ali aparecerá com maior detalhe.  

 

5.2  Tendências organizacionais 
 

 O exame de tendência de futuro não é novo e nem representa um simples devaneio docente 
inserido nesta obra. Trata-se de um exercício comum e freqüente em organizações internacionais 
ligadas a governos (Clube de Roma, Fórum Econômico Mundial) ou a organizações sociais (Fórum 
Social Mundial, Organização Internacional do Trabalho). E, naturalmente o tema do futuro do 
trabalho não fugirá a esta regra. O quadro 5-2 apresenta uma sinopse de dois estudos selecionados 
pelos autores e que traçam um panorama das tendências de futuro do trabalho (e da Ergonomia, 
portanto). 
 

5.2.1 Nova contratação 
 

 Alguns destes indicativos são algo já evidenciado, em curso e não chegam a surpreender. Em 
primeiro lugar vem a constatação de que, ao mesmo tempo em que as novas tecnologias ameaçam 
muitas vagas de trabalho, também acabam por criar outras. Mas, com isso emergem novas formas de 
contratação e trabalho. No ritmo acelerado das tecnologias digitais e móveis, já se começou a 
reorganizar as estruturas tradicionais de emprego e mercado de trabalho. Enquanto alguns ofícios e 
profissões tendem a se desmanchar, novas atividades e vagas estão surgindo. Um exemplo recente 
são atividades profissionais chamadas de operação em plataforma, onde com auxilio de um sistema, 
as pessoas cuidam de agenciamento e vendas estritamente realizadas por vias digitais.  Assim como 
organizações como a Uber e o Airbnb se constituíram nas maiores empresas de transporte e 
hotelaria sem necessariamente possuírem veículos ou imóveis, nesta mesma esteira existem uma 
série de ocupações rentáveis fazendo intermediações pela via digital. 

 A conectividade está transformando muito onde e como fazemos as coisas e, por esse viés, 
criando a economia colaborativa. A globalização e os avanços tecnológicos (alguns deles já estão 
disponíveis hoje) podem perfeitamente tornar tudo isso possível. E, em decorrência disso para que 
as empresas vão pedir nossa presença física durante oito horas por dia se podem nos contatar por 
videoconferência a qualquer instante? Para que trabalhar com clientes ou fornecedores apenas do 
seu país se você pode negociar sem dificuldades com o mundo inteiro? No campo profissional, 
muitas pessoas já buscam estilos de vida diferentes das gerações passadas. Em nossos dias é grande 
o número e diversidade de ferramentas disponíveis para mudar o modo como trabalhamos e, 
conseqüentemente, como vivemos. Da mesma forma, transformações de vulto estão acontecendo. 
Companhias gigantes tidas até então como modelos de administração faliram. Em vez de grandes 
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conglomerados, o futuro será povoado de empresas menores reunidas em torno de projetos em 
comum.  

 Não é nenhum absurdo, portanto, dizer que o emprego como o concebemos hoje mudará. 
Há uma estimativa de que em dez anos, o mundo estará mais veloz, interligado e com organizações 
diferentes das nossas. As novas tecnologias de conectividade vão ampliar ainda mais a possibilidade 
de trabalhar ao redor do globo, em qualquer horário. Isto irá requerer hierarquias bem mais flexíveis 
para acompanhar o poder descentralizado destas formas de produção em rede. Avizinha-se uma era 
do trabalho “freelance”, colaborativo e, de certa forma, inseguro. Por seu turno, a  automação, embora 
possa assustar com a enorme eliminação de postos de trabalho, vai liberar as pessoas de trabalhos 
mecânicos e repetitivos para exercerem suas criatividades, aptidões e habilidades em atividades mais 
interessantes, virtuosas e prazeirosas. Certamente isso passa por um processo de (re)educação,  
formação e treinamento mais geral. Em contrapartida também será o tempo de mais conforto, 
cuidado com a natureza e criatividade. 

Quadro 5-2:  Sinopse de resultados de duas fontes confiáveis sobre tendências do trabalho 
 

Categoria 
relacional 

Revista Planeta : Tendências do ambiente de 
trabalho no mundo 

Singularity University Global Summit  2017 : Futuro 
dos negócios, da tecnologia e da humanidade 

Métodos  As pessoas trabalharão onde suas 
habilidades sejam úteis, em vez de 
permanecerem fiéis a uma empresa; 

 A mudança de função será rápida e 
exigirá aprender novas habilidades com 
rapidez; 

 A escolha da aposentadoria será da 
própria pessoa; 

 Os colaboradores definirão o próprio 
cronograma de trabalho; 

 Se pode prever empregos a serem absorvidos 
pela tecnologia. Dificil é prever que empregos 
surgirão a partir da tecnologia;  

 O aprendizado seguirá uma lógica de "nano-
learning", onde todos terão um portfólio de 
trabalho, que será nano-desenvolvido; 

 Robôs serão uma opção de força de trabalho, 
tal como hoje consideramos funcionários, 
terceiros, freelances e o crowd-style; 

 Em poucos anos todos trabalharão para 
aprender, ao invés de aprender para trabalhar; 

Instrumentação  A tecnologia permitirá conexões 
profissionais e pessoais mais profundas, 
transpondo barreiras de distância e 
tempo; 

 Os colaboradores farão todo o trabalho 
usando dispositivos móveis; 

 Os colaboradores contarão com 
autoatendimento e/ou internet para 
solucionar problemas e realizar o 
trabalho; 

 A mídia social se tornará a plataforma de 
trabalho de colaboração; 

 As pessoas usarão tecnologia para 
aprender qualquer coisa, a qualquer hora, 
em qualquer lugar; 

 Em 2010 haviam 1.8 Bilhões de pessoas 
conectadas à internet. Em 2017 são 3 Bi. Entre 
2022 e 2025 será o mundo inteiro;  

 O custo de um carro elétrico vai ser reduzido 
drasticamente nos próximos 5 anos. Na China 
todos os taxis serão elétricos até 2020; 

 As ferramentas do nosso tempo: big data e 
machine learning. 

 Em 2020, 85% das interações com clientes será 
através de máquinas; 

 Veículos e objetos autônomos vão mudar as 
cidades profundamente; 

 Existem 2.6 bilhões de smartphones no mundo. 
E 9 vezes mais dados somente nos últimos dois 
anos; 

Normatividades  Os funcionários poderão trabalhar 
remotamente. Departamentos e 
hierarquias deixarão de existir; 

 As empresas procurarão os melhores 
talentos globalmente; 

 As organizações assumirão mais riscos 
para acompanhar o ritmo da mudanças; 

 As empresas contratarão funcionários 
com base em cada projeto (pouco ou 
nenhum ficará em tempo integral); 

 Os colaboradores serão remunerados em 
tempo real de acordo com metas (atingir 
um marco do projeto, etc). 

 A atual transição da era industrial para a digital 
é bem mais rápida que a transição da era 
agrícola para a industrial. No futuro teremos 
muito mais máquinas do que humanos; 

 Hoje existe abundância de capital, 
conhecimento, habilidades e tecnologia numa 
proporção jamais cogitada; 

 Automação e inteligência artificial criarão 
empregos. Posso tornar qualquer coisa 
inteligente usando inteligência artificial e ganhar 
dinheiro com isso. Estados Unidos é o país 
mais automatizado do mundo e não perdeu 
emprego com isso. 
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 Os próximos anos também vão consolidar mudanças que vêm acontecendo há algum tempo: 
a busca pela qualidade de vida, a preocupação com o meio ambiente, e a vontade de nos realizarmos 
como pessoas também em nossos trabalhos. "Falamos tanto em desperdício de recursos naturais e 
energia, mas e quanto ao desperdício de talentos?", diz o filósofo e ensaísta suíço Alain de Botton 
(2009 [2000]). 

 

5.2.2  Home office – escritório em casa 

 A nova contratação, com o advento da informatização e da conectividade via Internet, está 
fazendo com que cada vez mais aumente o número de pessoas que preferem trabalhar na sua 
própria casa (boa parte desta obra foi realizada nestas condições...). Pode-se chamar a isso de 
trabalho remoto, mas o fato é que se realiza na casa das pessoas, de que muitas delas não foram 
obviamente pensadas e construídas para este tipo de funcionamento.  

 O trabalho remoto é possível para a realização de tarefas em que a pessoa obtém dados e 
informações pela internet e as atividades se dão no seu computador, na sua mesa, no seu ambiente. 
Uma série de atividades administrativa, mas igualmente de tecnologia da informação e de profissões 
de projeto cabem nesta categoria. São trabalhos que demandam um claro perfil cognitivo, mas que 
igualmente apresentam problemas de ordem física, no caso do escritório doméstico ser 
inadequadamente organizado. Por outro lado, no plano organizacional, o trabalho remoto apresenta 
problemas psicossociais e de regime de contratação. 

Trabalhar em casa tem vantagens indiscutíveis, como as economias de transporte e, sobretudo a 
economia do tempo de transporte.  E isso contorna um outro problema de centros urbanos que é o 
espraiamento por grandes extensões formando as megalópoles que se tenta interligar por trens 
rápidos, linhas de bondes ou VLTs e BRT´s.  Dado este grande problema de mobilidade urbana, se 
ganha tempo, ao não ter que se deslocar. Como incentivo suplementar, se economiza ou na valor da 
passagem do meio de transporte público ou no combustível do automóvel.  

As desvantagens se situam no campo 
psicossocial e de contratação. Uma enorme  
desvantagem é a perda  do convívio social do 
trabalho, algo que se agrava muito nos casos de 
adoecimento e de reabilitação ao trabalho. A 
possibilidade de se poder ver, conversar, 
compartilhar ideias, sentimentos, brincadeiras e 
preocupações com as demais colegas ao vivo, 
assim como uma série de relacionamentos de 
vizinhança profissional (café  da esquina, 
ascensorista, guardador de automóveis, etc.) não 
deixam de ser patrimônios de relacionamento cuja 
função no equilíbrio emocional é bastante 
conhecida na Psicologia.  Essa interação traz 
benefícios inequívocos, e é um dos elementos de 
explicação ao curioso fenômeno já chamado de 

férias entendiantes, no qual os últimos dias de férias são conotados por uma forte ânsia de retorno 
ao trabalho.  

 O segundo grupo de problemas se reporta aos regimes de contratação, em geral com 
cobrança ao trabalhador através de metas estabelecidas. Neste contexto não é incomum que o 
trabalho venha a ser realizado ao longo de várias horas de desempenho. Ou seja, é grande a 
probabilidade de que o trabalho em casa passe a ser uma jornada, muitas vezes maiores que no 
padrão antigo de escritório na empresa, e as metas oferecidas possam estar na origem destes 
problemas. Isso significa dizer que o trabalho em casa passa a incorporar uma dimensão inexistente 

O improviso do lugar e a prioridade dada à estética em 
detrimento do conforto vai contra os princípios ergonômicos 
para o agenciamento de um posto de trabalho 

Figura 5-2: Um mau exemplo de home-office  
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no escritório ou na industria, que é a autogestão do tempo e dos conteúdos de trabalho. O mesmo 
passa a ocorrer quando uma pessoa passa da condição de empregado à de empreendedor. E nem 
todos têm uma exata percepção deste problema e de suas implicações no seu processo de trabalho e  
da vida pessoal. 

 Outra gestão que passa a ser incorporada pelo próprio trabalhador é o agenciamento do 
lugar de trabalho, e para tanto torna-se necessário que todos os princípios ergonômicos para o 
mobiliário, para o ambiente e para o equipamento sejam considerados. Mais que isso, deve-se 
também considerar as pausas para movimentar-se e as para realizar alguns alongamentos, e se dotar 
de aprovisionamento de água, para assegurar uma ingestão saudável de no mínimo dois litros diários. 
Ao longo da obra, mas especialmente nos capítulos 11 e 12 estão apresentadas uma série de 
recomendações úteis.  

5.2.3    Co-working – o escritório ocasional 

 Uma variação do home-working é o uso de instalações temporárias para realização de 
encontros, reuniões atendimento de clientes especiais ou para um força-tarefa específica, por 
exemplo de fechamento de projeto, relatório ou apresentação corporativa. É uma certa novidade no 
mercado empresarial, mas tende a reduzir muito seus custos em função de uma maior oferta de 
locações. Como solução tem um grande interesse de possibilitar uma reunião física de colaboradores 
em um mesmo espaço, ou de oferecer as condições exatamente adequadas às tarefas e situações 
pontuais já mencionadas. O contraponto é a necessidade de toda uma atividade de preparo da 
logística de ocupação, uma vez que arquivos de documentos e demais repositórios não fazem parte 
do lugar de efêmera ocupação. Da mesma forma, a organização de retirada deve ser cuidadosamente 
encetada para evitar perdas irreparáveis de insumos diversos e do próprio resultado do trabalho, 

 As tecnologias de informação hoje disponíveis facilitam, através das memórias portáteis, da 
tecnologia de armazenagem em nuvem e da conectividade numa rápida e eficiente instalação dos 
ambientes colaborativos necessários para atais tarefas. Na parte física, no entanto, deve-se verificar 
previamente a disponibilidade de mobiliário adequado e flexível, a iluminação e a claridade e as 

insolações indesejadas assim como demais 
aspectos do comportamento ambiental do 
escritório ocasional. Uma boa prática – 
sobretudo se o co-working for uma das 
estratégias do negócio, é a organização de 
uma detalhada Lista de Verificação para 
exame de conformidade do local a ser 
ocupado temporariamente, incluindo um 
inventário de pontos de luz e alimentação 
elétrica disponíveis, que evitem a 
transformação do local num emaranhado de 
cabos e extensões. Uma outra 
recomendação é a verificação – se possível 
mediante teste in loco – da boa qualidade 
das comunicações, acessos e provimento de 

acessos à Grande rede. Por fim, embora não seja comum, um equipamento de trituramento de 
papéis é recomendado, sobretudo se houver manuseio de algum material sigiloso. 

5.2.4    A oficina pessoal / artesanal 

 Um setor profissional que apresentou um forte declínio no inicio deste século, mas que 
apresenta em nossos dias um grande recrudescimento é o setor urbano de manutenção e reparos. 
Uma parte destes ofícios havia sido fortemente pressionada com a introdução massiva de produtos 
descartáveis, para os quais o conserto implicaria em um desembolso superior à substituição do 
objeto, peça ou bem de consumo doméstico, comercial ou industrial. Mas se o número de 

Figura 5-3: Um espaço co-working 
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estabelecimentos de conserto de relógios e jóias, equipamentos eletrônicos, equipamentos 
hidráulicos, móveis, costura enfim, das profissões de reparos são substituídas por atendimentos 
domiciliares, em alguns lugares a expansão dos sistemas de produção puxada (ver cap. 14) passou a 
ensejar que alguns profissionais instalassem oficinas ou unidades de produção em suas residências 
em alguns anexos. O mesmo se deu com uma série de iniciativas de empreendedorismo que se 
estabeleceu nos limites residenciais ou seus anexos.  

 Tal como no caso do home-working, esta variação home-shop requer um cuidadoso preparo, 
dada a natureza mais diversificada de riscos profissionais que passam à responsabilidade do próprio 
trabalhador em gerenciar seus riscos e tomar as medidas cabíveis de proteção. O crescimento 
descontrolado – e especificamente não regulamentado desta variação da ocupação pode se tornar 
bastante crítico. A recomendação é a de seguir as recomendações gerais. Uma outra é se interrogar 
acerca de quais as estruturas de governo que podem dar suporte e fiscalizar estas condições de 
trabalho.  

 

5.3  Tendências tecnológicas 

 Examinaremos agora três grupos de tendências tecnológicas mais presentes nos debates 
técnicos e científicos em Engenharia de Produção. Machine learning, a robótica e a reunião destes 
conceitos na proposta alemã de desenvolvimento de sistemas físico-cibernéticos para fins industriais 
(Industry 4.0). 

5.3.1   Maquinário inteligente 

 As máquinas ditas inteligentes vêm sorrateiramente ocupando cada vez mais espaço em 
nossas vidas. Exemplificam: “em 2015, o Google já havia aplicado tecnologia de ‘aprendizado 
profundo’ a 1.200 projetos. Estamos avançando rapidamente em direção ao que Marc Benioff, 
presidente-executivo da empresa de computação em nuvem Salesforce, define como ‘mundo da 
inteligência artificial’. McAfee e Brynjolfsson argumentam que em muitos campos, as máquinas 
inteligentes já são superiores aos seres humanos e que as empresas vão utilizar isso. Ainda, os seres 
humanos estão sujeitos à confusões de raciocínio, à parcialidades implícitas e explícitas e à confiança 
excessiva em instintos que podem ser falhos. Quer se trate de prever vendas de casas ou preços de 
vinho ou de conduzir vendas combinadas de produtos, a inteligência artificial, usada de modo 
sensato, pode oferecer análise objetiva de valor inestimável.  

 No que diz respeito a empresas globais que operam em plataforma, como a Amazon e a 
Apple, os autores afirmam que estas adquirem vantagem competitiva tomando por base assimetria 
de informação: ao compilar vastos conjuntos de dados sobre os consumidores, as companhias de 
plataforma adquirem imensa vantagem. A capacidade de ajustar preços rapidamente em resposta a 
flutuações de demanda permite que essas empresas reduzam o “excedente do consumidor” – 
definido pelos economistas como a diferença entre o preço que os consumidores estariam dispostos 
a pagar por alguma coisa e o preço de mercado que eles de fato pagam. A terceira abordagem é a 
que foca no poder das multidões, talvez a mais intrigante, mas também a mais impressionista. Já 
outra capacidade, a de explorar o poder da inteligência coletiva abre possibilidades incomensuráveis, 
tal como demonstram a criação do sistema operacional de fonte aberta Linux e a da enciclopédia 
digital Wikipedia. Ainda não está bem claro como empresas podem se beneficiar do “crowdsourcing” 
ainda  mais apropriado para situações de interesse público/coletivo. Mas é fato de que esses sistemas 
de combinação de esforços e iniciativas já deram provas mais do que suficientes de seu poderio. 

5.3.2 Robótica 

 Robótica é nome dado ao uso de autômatos nas linhas de produção. Essa tendência não é 
nova, pois já na década de 90 várias empresas já se serviam de sistemas simples de robótica na 
fabricação de vários produtos industriais. A figura 5-4 mostra um sistema bastante simples de uso de 
autômatos para o transporte interno nas linhas da fábrica de motores da Mercedes-Benz em São 
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Bernardo, SP.  Com sensores que identificam a linha branca, este autômato celular industrial segue 
sua programação até cumprir cada uma de suas missões programadas. 

 Os engenheiros dinamarqueses, Esben Ostergaard, Kasper Stoy e Kristian Kassow, 
fundaram uma empresa de robôs industrial, a Universal Robots e lançaram em 2009 um primeiro 
modelo chamado de UR5. Este era constituído de um braço robótico de 18 quilos e seis articulações 
que se movimentam em várias direções. Ele substitui tarefas realizadas por trabalhadores humanos 
nas linhas de produção. Devido ao seu tamanho e por ser usado ao lado de pessoas nas fábricas, este 
tipo de máquina ficou sendo chamada de “robô colaborativo” e é o segmento que mais cresce no 
setor de robótica industrial. Estimativas sugerem que as vendas devem saltar das 32.000 unidades em 
2017 para 150.000 em 2020, movimentando US$ 3,2 bilhões. Este crescimento é um indicador das 
mudanças que vêm ocorrendo nos processos de trabalho em nossos tempos. A mecanização das 
linhas de montagem e a automação das tarefas antes feitas pelos humanos vêm se acelerando nas 
empresas. A cada ano cerca de 240.000 robôs industriais são vendidos no mundo e esse número tem 
crescido a uma taxa média de 16% ao ano desde 2010, puxado principalmente pela China, 
paradoxalmente, devido ao enorme contingente de mão de obra disponível. 

 Atividades rotineiras nas fábricas, como instalar uma peça, por exemplo, posicionando-a, 
sustentando-a e aparafusando-a ou rebitando-a, hoje podem ser feitas usando máquinas como os 
braços robóticos de baixo custo. Com o advento de novas tecnologias, como a inteligência artificial, 
os carros autônomos e a análise de grandes volumes de dados (o chamado big data), a expectativa é 
que as máquinas e os computadores passem a substituir outras tarefas que hoje são realizadas por 
pessoas. Já existem algoritmos que fazem a seleção de candidatos a vagas de emprego no 
recrutamento de empresas, carrinhos autônomos que transportam produtos dentro de uma central 
de distribuição, garçons servindo comida e bebidas, etc. 

 A pergunta que os estudiosos colocam é o quanto as máquinas substituirão as pessoas. Para 
muitos o que determina se um trabalho pode ser feito por um robô ou um software é se a tarefa é 
repetitiva e/ou segue uma rotina lógica, que pode ser mapeada por um algoritmo. Como exemplo, 
podemos citar o jogo de xadrez, que possui regras específicas e permite um enorme número de 
variações com as diversas peças. Até algum tempo atrás grandes jogadores ganhavam dos 
computadores. Hoje com a capacidade de armazenagem de dados e a velocidade de processamento, 
o conhecimento produzido pelos grandes enxadristas ao longo do tempo permitiram criar os 
algoritmos das melhores jogadas acarretando que tornou-se impossível vencer os grandes 
computadores, pois estes não erram.  

 Outros estudos concluíram que quanto mais rotineira for uma atividade profissional maior é 
a probabilidade dela vir a ser realizada por máquinas. Atendentes de telemarketing, costureiros, 
corretores, caixas de banco, empacotadores, etc., têm as maiores chances. No contrário estão as 
profissões que exijam habilidades socioemocionais e maior nível de conhecimento formal, como 
médicos, psicólogos, dentistas, professores, engenheiros, gestores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5-4 : Redução de empregos para atividades rotineiras nos USA 
Fonte: OCDE. Banco Mundial e McKinsey (2011). 
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 Já existem estudos patrocinados pelas grandes empresas de aviação que dizem que no futuro 
os aviões, assim como carros, ônibus e trens, serão pilotados remotamente ou por robôs. Isso tiraria 
o emprego de muita gente, porém, diminuindo os custos das empresas e possivelmente barateando 
as passagens. Os que argumentam a favor alegam que a maior parte dos acidentes ocorrem por falha 
humana, que implica em inadequação de alguma forma para o ser humano no sistema. No entanto, a 
maior parte da apuração de grandes incidentes não corrobora esta tese do erro humano.  Tampouco 
as experiências de condução automatizada de veiculou ficaram um tanto abalada com a colizão do 
automóvel autônomo da Tesla com um caminhão num cruzamento. 

 Muitas das tarefas executadas por mãos humanas serão executadas por robôs no futuro. 
Consequencia disto é que vão desaparecer postos de trabalho na linha de montagem e na 
manutenção de máquinas, por exemplo. Existem estudos realizados pelo Boston Consulting Group, 
2017, estimando que 400.000 postos de trabalho serão abertos nas indústrias alemãs, reconhecidas 
pelo alto desenvolvimento tecnológico, até 2025. Serão funções como coordenadores de robôs ou 
cientistas de dados. Os novos postos deverão compensar uma perda de mão de obra estimada em 
170.000 postos, que ficarão obsoletos e deverão ser substituídos por autômatos. 

 

Ciência de dados        ---------            ▪▪▪▪▪▪▪  ----      70

Coordenação de Robôs ------------  ▪▪▪▪  -------      40

Linha de Montagem ---------  ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  - 110

Controle de Qualidade   ----  ▪▪  --------    18,5

Manutenção de máquinas -- ▪    ---               9,3

Planejamento de processos  ▪▪  ---------- 18,5

As áreas com ganho de empregos de 2015 a 2025 na indústria alemã

(em milhares de postos)

As áreas com perda de emprego de 2015 a 2025 na indústria alemã

(em milhares de postos)

Tecnologia da Informação ---------  ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  - 110

Pesquisa e Desenvolvimento  ----  ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪  - 110

Fabricação de Robôs -----------         ▪▪▪▪▪▪▪  ----      70

 
Figura 5-7:  Expansão e contração de empregos na Alemanha (2015) 

Fonte: Boston Consulting Group, 2017 
 

5.3.3  Sistemas Físico-Cibernéticos  (Industry  4.0) 

 
 Em abril de 2013 um grupo de estudos da National Academy of Science and Engineering,  do 
Minstério Alemão da Educação e Pesquisa e a Academia Europeia de Administração Industrial 
Management (AIM) apresentou o Relatório Final do Grupo de Trabalho  sobre a implementação 
industrial de Sistemas Físico-Cibernéticos (CPS1), denominado: Assegurando o futuro da indústria 
manufatureira alemã – Recomendações para implementar a iniciativa estratégica Industria 4.02. No  
sumário executivo deste relatório é ressaltado que...:  
 

“A Alemanha tem uma das mais competitivas indústrias de fabricação no mundo e é líder global 
em a fabricação de equipamentos do setor. Isto é, de certa forma, devido ao forte apoio da 
Alemanha à pesquisa, desenvolvimento e produção de inovadoras tecnologias de produção e gestão 
de complexos processos industriais. O forte maquinário e fábricas da Alemanha, seus níveis  
globalmente significativos de competências em TI (Tecnologia de Informação), o seu know-how em 
sistemas embarcados e em engenharia de automação significam que ela é extremamente bem 
posicionada para ser líder na indústria de engenhaia de manufatura. A Alemanha está assim, 
posicionada de forma única para tocar o potencial de um novo tipo de industrialização: Industrie 
4.0”. 

No futuro, as empresas deverão estabelecer redes globais que incorporam suas máquinas, sistemas 
de armazenagem e unidades de produção na forma de Sistemas Físicos-Cibernéticos. No ambiente 
de produção, estes sistemas compreendem máquinas inteligentes, sistemas de armazenamento e 

                                                                        

1 Em inglês, Cyber-Physical Systems (CPS). 

2  Título original: Securing the future of German manufacturing industry - Recommendations for implementing the 
strategic initiative INDUSTRY 4.0. 
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unidades de produção capazes de trocar informações, desencadeando ações e controlar uns aos 
outros de forma independente. Isso facilita melhorias fundamentais para os processos industriais 
envolvidos na fabricação, engenharia, uso de material e cadeia de suprimentos e gestão do ciclo de 
vida.” 

 É algo um pouco ufanista que o conceito Industry 4.0 anuncie uma “revolução”3 industrial a 
priori, já que  os sistemas físico cibernéticos  ainda são um conceito em desenvolvimento.  A denominação 
Industry 4.0 busca fazer uma referencia a uma suposta quarta revolução industrial, entendida como a 
aplicação do conceito genérico de sistemas ciberfísicos  - CPSs (Rajkumar  R. et. al, 2010; Baheti R. 
& Gill H. , 2011) aos sistemas de produção industrial. Na América do Norte, ideias semelhantes 
foram trazidas sob o nome de Internet Industrial pela General Electric. A base técnica é muito 
semelhante  a esta proposta de sistemas ciberfísicos,  mas esta última aplicação teria um domínio 
mais amplo do que a produção industrial por também incluir redes elétricas inteligentes e outros 
campos da instrumentação e do controle.  

 Com efeito, se pode pensar em saltos paradigmáticos na evolução da tecnologia e da 
organização e isso é corroborado pelo fato de que as primeiras três revoluções industriais duraram 
quase 200 anos. Na primeira, foram introduzidos teares mecânicos, conduzidos por máquinas a 
vapor em torno de 1780, o que marcou uma mudança significativa num trabalho penoso e 
repetitivo. Com essa mudança. a produção de tecidos deixou as casas particulares a favor de fábricas 
centrais, tendo sido verificado um aumento extremo da produtividade. A segunda revolução 
industrial começou cerca de 100 anos depois nos matadouros em Cincinnati, Ohio, e encontrou seu 
clímax com a produção do Ford Modelo T nos Estados Unidos, passando pela siderúrgica onde o 
jovem engenheiro F. Taylor inicia suas experiências de racionalização do trabalho. O 
desenvolvimento de linhas de produção contínuas com base na divisão do trabalho e na introdução 
de correias transportadoras resultou em outra explosão de produtividade. No terceiro paradigma, em 
1969, surge o primeiro controlador de lógica programável que assentou as bases para sistemas 
digitais de automação. O paradigma de programação ainda governa a moderna engenharia de 
sistemas de automação de hoje e leva a sistemas de automação altamente flexíveis e eficientes. A 
figura 1.8 resume esta exposição. 

 

Figura 5-5: Os quatro estágios da Revolução Industrial 

 

                                                                        
3 O grifo é nosso. 
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 A novidade em tal cenário não está em uma nova tecnologia – os CPSs não são uma nova 
tecnologia - mas na medida em que combina tecnologias disponíveis de uma maneira nova. A 
disponibilidade de dados em massa permite o desenvolvimento de serviços que ainda não foram 
possíveis, como sistemas de navegação com informações de tráfego orientadas pelo usuário. A 
disponibilidade de dados em massa permite vários novos modelos de negócios. Em combinação 
com serviços de terceiros, tais como clima, calendário, serviços de pagamento, geo-localização ou 
dados históricos, novos níveis de organização e agendamento são possíveis. As possibilidades são 
infinitas, no plano tecnológico, abrindo, no campo organizacional, amplas possibilidades para novos 
modelos de negócio. 

 E é nessa linha que  alguns engenheiros e outros entusiastas da tecnologia acreditam que suas 
ideias de base têm o potencial de ser tão paradigmáticas quanto as três “revoluções” tecnológicas 
anteriores. O conceito CPS se fundamenta em três assertivas: 

a) A infra-estrutura de comunicação nos sistemas de produção se tornará mais acessível e, 
portanto, será introduzida em todos os lugares. Os engenheiros acreditam que isso se passará 
da mesma forma que os telefones celulares encontraram os bolsos da maioria da população; 

b) Com isso, os diversos dispositivos, máquinas, plantas e fábricas (mesmo produtos 
individuais) serão cada vez mais conectados em rede (formando, por exemplo, uma rede 
privada de fábrica). Eles estarão disponíveis como objetos de dados na rede e podem 
armazenar dados em tempo real, se tornando acessáveis, pesquisáveis, exploráveis e 
analisáveis na rede. Isso levará a uma explosão de objetos e dados disponíveis, acessíveis a 
partir de qualquer lugar, o que possibilita outras forma de instrumentação e de controle; 

c) Tais dispositivos se tornarão capazes de armazenar documentos e conhecimento sobre si 
mesmos, fora de seu corpo físico na rede. Ao fazê-lo, eles obtêm uma representação viva 
virtual na rede, com identificadores individuais. Neste campo virtual, eles irão armazenar 
documentos, modelos tridimensionais (3-D), modelos de simulação, requisitos, etc. Esta 
informação, armazenada fora do corpo dos objetos físicos, é atualizável e, portanto, 
representa a versão mais recente disponível. Além desses dados, diferentes funcionalidades 
irão atuar para os objetos físicos: funções de negociação, funções de exploração, etc. Esses 
objetos de dados aumentam o dispositivo real correspondente e formam uma segunda 
identidade na rede, onde esses objetos de dados formam uma base de dados para várias 
aplicações. 

 
 Um exemplo da articulação destas assertivas é dado por Dracht & Horch, (2014) que as 
aplica no contexto de um controle de trafego urbano: considere uma rede semáforos controlados 
por um sistema central de controle de tráfego. Como um CPS, os semáforos físicos teriam uma 
representação de objeto na rede fornecendo sua cor atual e programação de mudança. Com base 
nesses dados, os  carros que viessem a freqüentar este itinerário poderiam informar-se sobre o plano 
do próximo semáforo, ajustar a velocidade, ou fornecer recursos automáticos de desligamento do 
motor para minimizar as emissões. Os futuros sistemas de navegação podem calcular uma rota 
ótima através do tráfego para cada carro, dependendo da sua posição, destino e outras informações 
relacionadas, como o engarrafamento.   

 Não é trivial especular acerca dos problemas ergonômicos que venham a ser encontrados no 
uso e manuseio dos CPSs. Como uma tecnologia que virtualiza entidades fisicamente existentes e 
operantes, a possibilidade de simulações para fins de aprendizado e antecipação de manobras para 
resolver problemas críticos de controle parece ser a boa noticia trazida por este envelope 
tecnológico.   O temor é que tamanha facilidade de acesso e manipulação remota venha 
acompanhada de vários níveis de restrição de acesso, imposto pela segurança de dados. E com isso 
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se repetirem catástrofes com a da usina nuclear de TMI (USA) cujo incidente drástico não havia 
como ser tratado com o nível de acesso então liberados aos operadores do turno da noite4.   

 
 

5.4  Agendas sociais  
 
 Para encerrar este capítulo vejamos agora dois pontos relevantes na discussão do futuro do 
trabalho e da Ergonomia: as posições dos trabalhadores, através da Organização Internacional do 
Trabalho, instância da Organização das Nações Unidas para esta finalidade social, e os 
encaminhamentos feitos pela Associação Internacional de Ergonomia, que criou uma força-tarefa 
para encaminhar o debate sobre o futuro do trabalho e da Ergonomia no contexto da atualidade. 

5.4.1  A OIT e Os diálogos globais do trabalho 
 

 A OIT foi criada em 1919, como parte do Tratado de Versalhes, que pôs fim à Primeira 
Guerra Mundial. Fundou-se sobre a convicção primordial de que a paz universal e permanente 
somente pode estar baseada na justiça social. É a única das agências do Sistema das Nações Unidas 
com uma estrutura tripartite, composta de representantes de governos e de organizações de 
empregadores e de trabalhadores. A OIT é responsável pela formulação e aplicação das normas 
internacionais do trabalho (convenções e recomendações). As convenções, uma vez ratificadas por 
decisão soberana de um país, passam a fazer parte de seu ordenamento jurídico. O Brasil é membro 
fundador da OIT e participa da Conferência Internacional do Trabalho desde sua primeira reunião. 

A OIT defende que seja importante estabelecer que não existe um futuro predeterminado 
para o mundo do trabalho e que há escolhas, algumas das quais podem ser mais efetivas do que 
outras. Para discutir o futuro, há uma necessidade de refletir sobre as relações de trabalho a partir de 
uma perspectiva histórica, especialmente a Declaração de Filadélfia da OIT de 19445, que afirma que 
"o trabalho não é uma mercadoria". Recente (OIT, 2017) foi organizado um amplo painel que 
resultou no documento “The Future of Work We Want: A Global Dialogue”6. 

No que tange à modernidade e o futuro do trabalho a OIT está engajada em quatro diálogos 
globais, quais sejam: 

i) Trabalho e sociedade; 
ii) Trabalho digno para todos: 
iii) Produção e organização do trabalho; 
iv) Governança do trabalho. 

 

3.1.1.1 Trabalho e sociedade 

 O dossier trabalho e sociedade é um assunto constituinte da própria OIT que, como vimos 
no capítulo 2, aparece como organização harmonizadora entre a organização geral e as formas 
sociais da produção econômica. Ele envolve temas como novos cenários de trabalho; mudanças na 
identidade social dos trabalhadores e dos empregadores para a sociedade; feitos da globalização mas 
igualmente novas tecnologias e comunicações computadorizadas, hiperconectividade e outros temas 
                                                                        
4  Os sistemas de controle das geradoras termonucleares até então possuíam dois níveis de acesso: um modo operador, 

no qual a instrumentação e o controle atingiam os campos considerados rotineiros; e um modo engenharia que 
possibilitaria acessos a regiões de controle não-rotineiras. Dada uma ocorrência anormal de resfriamento mal-sucedida, 
não foi possível estabilizar o processo e a usina teve de ser evacuada, naquele que foi o primeiro grande incidente 
grave da geração de energia de origem termonuclear. E que provocou uma série de medidas corretivas e normativas. 

5  A Constituição e a Declaração de Filadélfia são os documentos considerados fundadores dos princípios da OIT. Em 
1944, à luz dos efeitos da Depressão e da Segunda Guerra Mundial, a OIT adotou a Declaração da Filadélfia como 
anexo de sua Constituição. A Declaração antecipou e serviu de modelo para a Carta das Nações Unidas e para a 
Declaração Universal dos Direitos Humanos. 

6 Disponível em http://www.ilo.org/global/topics/future-of-work/dialogue/WCMS_570282/lang--en/index.htm 
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de que acabamos de discorrer, mas isso dentro de uma perspectiva que não é a mais enfatizada tanto 
na discussão tecnológica como nas tendências organizacionais. 

 Tais reflexões levantam incômodos, porém necessários, temas de debate, pois se, por um 
lado, a automação poderá vir a liberar as pessoas de trabalhos mecânicos e repetitivos para 
exercerem suas criatividades, aptidões e habilidades em atividades mais interessantes, virtuosas e 
prazeirosas, ao mesmo tempo se trata de uma era do trabalho “freelance”, colaborativo e, de certa 
forma, inseguro.  As tendências mais enfatizadas são que as empresas contratarão funcionários com 
base em cada projeto (pouco ou nenhum ficará em tempo integral), e os colaboradores serão 
remunerados em tempo real de acordo com metas (atingir um marco do projeto, etc).  Com as 
constantes tentativas de flexibilização do contrato de trabalho – o Brasil recente é uma evidência 
disso, bem à nossa frente – quais as contrapartidas dos trabalhadores, claramente em posição 
desvantajosa face os detentores das prerrogativas de contratação? 

 

3.1.1.2  Trabalho digno 

 Se o debate trabalho e sociedade é uma perspectiva fundadora da existência de uma instância 
tripartite no seio da Organização das Nações Unidas, a perspectiva do trabalho digno (antes 
denominado trabalho decente) é um desenvolvimento histórico de sua atuação, e ele começa a surgir 
ao final do século XX, em decorrência de uma série de questões trabalhistas aportadas á ONU pelas 
organizações de trabalhadores de todo o planeta. 

  O tema trabalho digno significa um trabalho produtivo em condições de liberdade, eqüidade, 
segurança e dignidade, no qual os direitos dos trabalhadores são assegurados, em especial o de uma 
remuneração adequada, e sua seguridade social apropriada. Assim o definiu o Diretor Geral da OIT 
no seu memorando do 1999 à assembléia geral das Nações Unidas. A noção de trabalho digno pode 
ser vista como um objetivo ou meta a alcançar, como um conceito integrador, que articule diversos 
objetivos, políticas e programas sociais. E é, sem dúvida, um conceito dinâmico cujo conteúdo 
evolui com o progresso social e econômico. Ao preconizar o trabalho digno para todos a OIT 
intenciona fazer ver que a tecnologia e a organização não devam ser consideradas como aspectos 
autônomos e dissociados do todo que é o sistema de produção. 

 Em julho de 2006, o Conselho Econômico e Social da ONU recomendou ao sistema das 
Nações Unidas apoiar e financiar programas e esforços de geração de emprego produtivo e 
colaborar na implementação do trabalho decente para todos. 

 

3.1.1.3 Produção e organização do trabalho 
 
 Em decorrência dos dois primeiros itens, surge no debate do presente e do futuro do 
trabalho e da engenharia, desafios como filosofias de gestão,  políticas públicas e instituições criadas 
(ou a criar) para promover a justiça social e proteção social, de forma a equilibrar as relações de 
produção entre trabalho, governos e capital, exatamente no que consiste a estrutura tripartite da 
OIT. Esta linha de ação é mais reflexiva e se combina com a seguinte, de natureza mais executiva. A 
OIT, assim como vários outros organismos nacionais e internacionais (universidades, por exemplo) 
têm natureza colegiada e é através de formas colegiadas de decisão que deliberam. Encaminhada, na 
OIT a questão das novas formas de contratação, uma esmagadora proporção de 82% respondeu que 
é necessário regular as formas de emprego não padronizadas, o que exigiria uma regulamentação 
nacional efetiva. Isso ocorre porque a relação de trabalho continuará a ser importante no futuro e é 
necessário abordar os direitos dos trabalhadores em todas as formas de emprego. 
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Figura 5-9: Deliberação da OIT quanto a governos e formas de contratação 

 

3.1.1.4 Governança do trabalho 
 

 A governança do trabalho se constitui no programa de base para a  atuação contemporânea 
da OIT, e isso decorre da essencial reflexão de que  a discussão fundamental das relações entre 
trabalho e sociedade e das formas sociais de organizar os foros e fóruns desse debate não podem 
estar ausentes da discussão do futuro das formas de organização e da evolução tecnológica, assim 
como não cabe que essa discussão seja realizada ao largo do tema do trabalho digno. É nisso que 
consiste o verdadeiro teor da expressão o trabalho não é uma mercadoria, ainda mais uma commodity.  

 Essa não é uma discussão recente, pois já aparece logo no pós-guerra (Polanyi, 1944) quando 
se discutia o trabalho como uma mercadoria fictícia. No seu relatório recente sobre o futuro do 
trabalho, essa premissa é adotada e ajuda a explicar três fases das relações de trabalho. O primeiro 
ocorreu no século XIX, tempo da primeira “revolução” quando em alguns países houve uma 
expansão da industrialização com a comoditização do trabalho. O segundo ocorreu durante o século 
XX, quando houve uma mudança para a regulamentação do status de commodities do trabalho, a 
fim de restringir o impacto das forças do mercado. O terceiro é manifesto na desregulamentação 
atual, em que o trabalho é governado por regras do mercado que se tornam cada vez mais influentes. 

 Neste contexto, o principal desafio para a relação de trabalho é como reduzir o impacto da 
comercialização. É necessário examinar se o que realmente exigimos é um sistema de novos 
mecanismos ou simplesmente redescobrir velhos mecanismos para ligar o trabalho, o consumo e o 
bem-estar social. O que surgirá se as relações de trabalho tradicionais desaparecerem? Embora haja 
um movimento neoliberal para a desregulamentação do trabalho, há, igualmente um grande 
potencial para a revitalização de instrumentos antigos. Por exemplo, na América Latina,  a inspeção 
do trabalho tem se reinventado para desempenhar um novo papel, a "acupuntura regulatória", uma 
estratégia para selecionar áreas críticas onde a pressão pode ser aplicada, por exemplo, em grandes 
estruturas de suprimento, adotadas por grandes corporações mundiais. 

 

3.1.1.5  A OIT e o futuro do trabalho 

 A posição da Organização Internacional do trabalho a respeito do futuro do trabalho foi 
recentemente enunciada pelo Diretor-geral da organização no encontro dos Chefes de Estado do 
grupos BRICS, articulação internacional que reúne os paises emergentes Brasil, Rússia, Índia, China 
e África do Sul.: 

Afinal, é um desejo fundamental de pessoas em todo o mundo, sobretudo neste período de 
mudanças transformadoras e às vezes de incerteza, que podem aguardar e contribuir para um 
futuro melhor do trabalho - um com justiça social e prosperidade e trabalho digno para todos. 

 Trata-se de um grande desafio para a OIT, uma oportunidade para as partes interessadas e a 
comunidade global para moldar o trabalho no futuro. A OIT busca influir nas opiniões de governos, 
empregadores, trabalhadores, academia, sociedade civil em relação às quatro questões globais acima 
enunciadas, ausentes das discussões do futuro do trabalho sejam elas tecnológicas ou 
organizacionais. 
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5.4.2  A Força de Trabalho da IEA (IEA TF FoW) 

 

 A discussão sobre o futuro do trabalho e da Ergonomia não é nova no contexto da IEA. 
Uma primeira tentativa foi realizada em 1980, USA onde uma Comissão presidida pelo Prof. Hal 
Hendrick apontou, dentre outros pontos, o considerável crescimento de litígios advindos da 
ausência de  princípios de Ergonomia no projeto de  produtos de consumo e na organização dos 
espaços de trabalho. Uma segunda – e menos agradável conclusão é que nesses aspectos a clássica 
micro-Ergonomia, despojada de considerações de ordem organizacional, estava bastante limitada em 
responder a tais demandas sociais. Como resultado é criado o movimento da MacroErgonomia, 
corrente à qual esta obra, de certa forma, está afiliada. 

 Mais adiante já no IIº milênio, uma nova comissão é formada para a discussão do futuro da 
Ergonomia. Terminando seus trabalhos em 2012, este comitê publica seu relatório intitulado "Uma 
estratégia para fatores humanos / Ergonomia: desenvolver a disciplina e a profissão". Neste 
relatório é sublinhado que : 

"A Ergonomia tem um grande potencial para contribuir para o projeto de todos os tipos de sistemas 
com pessoas (sistemas de trabalho, sistemas de produtos / serviços), mas enfrenta desafios na 
preparação do mercado e no fornecimento de aplicativos de alta qualidade". 

O relatório identifica duas direções principais para o desenvolvimento da Ergonomia em 
todo o mundo. 

 Primeira direção: Fortalecer a demanda por Ergonomia de alta qualidade, 
conscientizando as partes interessadas (stakeholders) sobre seu valor, recorrendo a uma 
melhor comunicação, construindo parcerias com elas e educando-as; 

 Segunda direção: Reforçar a aplicação e o uso de Ergonomia de alta qualidade 
através da promoção da educação contínua de especialistas, garantindo que possam 
oferecer serviços de alta qualidade (métodos, padrões e procedimentos). 
Adicionalmente, que em universidades e outras instituições, se promova o 
desenvolvimento da pesquisa de excelência em Ergonomia. 

No momento atual foi criada uma nova força-tarefa  a IEA Task-Force Future of Working (IEA 
TF FoW) que tratará de aprofundar as relações entre a IEA e a OIT , com as seguintes tarefas: 

 Atuando como ligação da IEA TF FoW com funcionários regionais e locais da OIT 
em cada região ou país; 

 monitorando e informando as associações da IEA e da HFE sobre as tendências no 
mundo do trabalho que ocorrem em cada região; 

 cooperando com a IEA et al. na concepção de projetos e programas para atividades 
locais, nacionais ou regionais e propor-lhes (conforme necessário) a OIT, e; 

 comunicando-se periodicamente à TF FoW sobre o lançamento e a evolução de tais 
iniciativas. 

  
 Em termos nacionais e brasileiros este capítulo encerra em si um programa de atividades de 
pesquisa, referente ao acompanhamento de como se desenvolvem as tendências organizacionais e 
tecnológicas caracterizadas neste capítulo, na ótica dos quatro diálogos globais ou seja, do ponto de  
vista da Ergonomia como disciplina científica, como pratica profissional ou como integrante de 
forças do autêntico desenvolvimento social. Nesse sentido para a Ergonomia o futuro do trabalho 
significa o resgate, o reencontro e a consolidação final de sua definição original: 

Esta Ciência do Trabalho, entendida no sentido mais amplo do termo "trabalho," pode ser dividida 
em duas disciplinas principais: A ciência do trabalho útil, ou digno, o trabalho que melhora ou que é 
louvável, que significa o uso para o bem comum das forças e faculdades de que o homem foi 
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dotado por seu Criador, e a ciência do trabalho penoso, ou indigno, que nos deteriora, e através de 
que queremos indicar o uso contrário (ou a intenção de uso vicioso) destas forças e faculdades. 

 

5.5  Em suma ... 

 Este capítulo foi aberto com uma indagação sobre nossas possibilidades de antever um futuro, quando 
deixamos evidente que um tal exercício não se limitaria a dispor de informações, mas igualmente de formar cenários 
e nele experimentarmos uma certa variedade de dinâmicas para aferirmos algumas tendências plausíveis e nisso se 
limitaria nossa atuação, digamos, de futurólogos, que, ademais, não reivindicamos nem o título e nem o estatuto. 

 Se, por força de nossa profissão docente, o cuidado e a imparcialidade sejam algumas das regências de 
nosso modo de expor e de encaminhar, os mesmos cuidados não apresentam aqueles que, de forma estranhamente 
apaixonada, abraçam uma tendência como se exclusiva e avassaladora fosse tal certeza. Nas engenharias, a crescente 
possibilidade de produção de mecanismos de refinada instrumentação, controle e autor-regulação serviria como uma 
justificativa de uma comportamento opinativo um pouco exacerbado. Na visão de organizações, esse 
comportamento pareceria ainda mais temerário, não fosse ao fato de que a virtude de expor seus pensamentos 
muito compensa nossas exacerbações. 

 Isso nos animou a contrapor a estes dois tipos de pensamento que, em geral se apresentam de forma 
isolada como se o fossem, a terceira componente falando de pessoas, de trabalhadores e do lugar que elas ainda 
ocupam – e que certamente ocuparão no mundo da produção, do trabalho e da sociedade. Já dissemos antes, e 
queremos reiterar que a Ergonomia é uma disciplina sociotécnica que se fundamenta na tríade pessoas, tecnologia e 
organização. E que por essa tríade nossas apresentações e exemplos são regidos. 

 Não sabemos como será o mundo e nem como será o futuro, mas é nosso dever bem preparar nossos 
alunos para que possam nele viver corretamente e adequadamente. 
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