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RESUMO 

Este trabalho consiste em uma reflexão sobre a automação do trabalho e o seu 

aprofundamento durante a pandemia do COVID-19.  Com um enfoque nas particularidades de 

um país em desenvolvimento, este trabalho investiga as lacunas entre países centrais e 

periféricos causados pela automação e como as restrições impostas pelo COVID-19 podem 

contribuir para mudanças no mercado de trabalho, considerando critérios como essencialidade 

de serviços, capacidade de executar o trabalho remotamente e qualificação da mão de obra. O 

trabalho faz uma revisão bibliográfica que contempla a teoria econômica da automação do 

trabalho e seus principais fenômenos, estudos sobre as mudanças recentes no mercado de 

trabalho brasileiro e dados sobre o emprego a partir da crise do COVID-19. 
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ABSTRACT 

This work reflects about the automation of work and the possibilities of its deepening 

caused by the COVID-19 pandemic.  Based on the particularities of a developing country, this 

work investigates the gaps between rich and poor countries and how COVID-19’s restrictions 

can contribute to changes in the labor market, adopting criteria such as essential services, tele-

workability and skills of the workforce. The method of analysis consists in a literature review 

of the economic theory of automation in labor and its main phenomena, studies of recent 

changes in Brazilian work market and employement data since COVID-19 crisis. 

Keywords: automation, COVID-19, employement, inequality 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O avanço tecnológico carrega o potencial de mudar o modo de produção de uma 

civilização, as dinâmicas sociais, a distribuição de riqueza e o mercado de trabalho. Na atual 

fase de manufatura avançada, tais mudanças acontecem com extrema rapidez, deixando 

expressivas assimetrias relacionadas aos diferentes contextos econômicos, políticos e sociais 

de cada nação. As análises econômicas sobre as repercussões da automação no mercado de 

trabalho se concentram nas nações de vanguarda, ainda que haja espaço para verificar a 

aplicação da teoria em um país com estrutura de capital produtivo de diferente e nível técnico, 

localizados na periferia da economia mundial. Faz-se necessário investigar além das lacunas 

entre países desenvolvidos e em desenvolvimento no ingresso na indústria 4.0; a abordagem 

das consequências sociais e econômicas deste modelo dentro dos países em relativo atraso 

tecnológico é primordial para identificar riscos de aprofundamentos de desigualdades e 

pobreza.  

O recorte temporal desta pesquisa se justifica pela fragilidade oriunda da crise sanitária 

iniciada, mundialmente, em 2020 , quando a necessidade de distanciamento social implicou na 

interrupção de serviços e obstáculos na cadeia produtiva. Para manter o funcionamento de 

alguns modelos de negócio, empresas adotaram soluções baseadas em inteligência artificial, 

automatização de tarefas e em trabalho remoto, sendo estes altamente dependentes de 

tecnologia. Tal aspecto é relevante para prever o desempenho de diferentes economias durante 

a pandemia, com enfoque na vulnerabilidade dos países de fraca infraestrutura digital, escassez 

de trabalhadores que detém alto nível técnico e reduzido peso do setor de bens de capital na 

estrutura industrial. A delimitação espacial deste trabalho considera o território brasileiro por 

atender às características citadas.  A pesquisa visa investigar a propensão da substituição do 

trabalho humano pela automação no Brasil no cenário da COVID-19, atentando-se para as 

particularidades econômicas e sociais do país, como meio de compreender os canais pelos quais 

a pandemia poderia acelerar a automação e seus efeitos na desigualdade. Este trabalho tem 

caráter exploratório e usa a abordagem qualitativa. A metodologia é uma revisão bibliográfica 

envolvendo artigos acadêmicos, reportagens e publicações em veículos oficiais para a 

compreensão do tema e aferição de dados no espaço e tempo delimitados.  

Além desta introdução, a segunda seção deste trabalho revisa a bibliografia sobre o 

desemprego tecnológico, da automação e suas externalidades negativas. A terceira seção aborda 
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a lacuna entre países desenvolvidos e em desenvolvimento na adoção de tecnologias disruptivas 

e fenômenos macroeconômicos decorrentes da tendência de automação do trabalho. A quarta 

seção discute as metodologias de pesquisa sobre automação com base em ocupações e, 

automação com base em tarefas e mostra as estimativas recentes de propensão à automação em 

âmbito mundial e para o Brasil. A quinta seção, sob perspectiva da automação, traz estudos que 

preveem os principais efeitos do COVID-19 no mercado de trabalho internacional e no 

brasileiro, com ênfase no emprego por ocupações, setores, qualificações e salários. A sexta 

seção conclui o trabalho. 
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2 DESEMPREGO TECNOLÓGICO E AUTOMAÇÃO 

 

A desconfiança com relação ao efeito da tecnologia sobre a disponibilidade de 

oportunidades de trabalho não é característica do século XXI. Com a efervescência do 

movimento luddita em 1815, os estudos da Economia Política começaram a fazer suposições 

acerca do futuro do emprego com as inovações tecnológicas. Ricardo (1982 apud Couto et al., 

2011) constatou que a tendência de aumento do capital fixo em relação ao circulante (trabalho) 

eleva os salários reais, ao conquistar um ganho de produtividade. O deslocamento do capital 

circulante, por sua vez, tem efeito reverso sobre os salários, devido ao aumento da oferta de 

mão de obra. Ricardo (1819 apud Couto et al., 2011) afirma que a adoção de capital fixo é uma 

medida responsiva à elevação do capital que paga salários. Estando constante a taxa de lucro, 

o capitalista é indiferente à composição do capital, mas com o encarecimento relativo do custo 

do trabalho, reduz-se a demanda por mão-de-obra, o que consequentemente impacta a demanda 

agregada. A conclusão é que a tendência em adotar a maquinaria é maior em localidades com 

salários mais altos.  

A utilização de maquinaria num país nunca deveria deixar de ser incentivada, pois, se 

não for permitido ao capital obter o maior rendimento líquido que o emprego de 

máquinas possibilita, ele será transferido para o exterior e isso representará um 

desestímulo muito maior à demanda de trabalho do que a generalização mais completa 

do uso de máquinas, uma vez que, enquanto o capital é aplicado no país, alguma 

demanda de trabalho deverá ser criada; as máquinas não funcionam sem a intervenção 

do homem, e também não podem ser construídas sem a contribuição do seu trabalho. 

Investindo uma parte do capital em maquinaria aperfeiçoada haverá uma redução na 

progressiva demanda de trabalho; exportando-o para outro país, a demanda será 

totalmente eliminada (RICARDO, 1996, p. 294). 

 

Macedo (2017) aponta, com base na teoria de Ricardo, a possibilidade de concentração 

de renda com o aumento de produtividade pelas máquinas. A renda líquida dos capitalistas 

aumenta em relação ao declínio da renda agregada dos trabalhadores, resultando em 

desigualdade crescente. Logo, é exposto que a utilização de maquinaria tem reflexos na 

distribuição de renda nacional e entre países. 

Vale pontuar que o aprofundamento de tecnologias existentes não provoca 

deslocamento de trabalhadores. Admitindo-se uma função de produção F(aL,bK), em que L é 

trabalho e K é capital, uma aprimoração tecnológica que aumente b gera mais demanda por 

trabalho e salários. Um aumento em a, por outro lado, pode diminuir a demanda por trabalho 

se a elasticidade de substituição entre L e K for pequena (ACEMOGLU, RESTREPO, 2017, p. 

202). Desse modo, Acemoglu e Restrepo (2017, p. 202) focam sua análise na automação, 

expansão do conjunto de tarefas que podem ser desempenhadas por capital. Quando a 
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tecnologia for suficientemente barata ou produtiva marginalmente, ela substituirá as atividades 

previamente executadas por pessoas, o que causa o efeito deslocamento.  

Por um lado, o aumento de produtividade gerado pela automação e a redução dos custos 

leva a uma redução dos preços e, portanto, indivíduos com mais renda disponível para gastar 

em outros bens e serviços. Assim, cria-se uma demanda por empregos que surgem a partir dos 

ganhos da tecnologia, e novos empregos surgem, como já aconteceu em outros períodos de alta 

aplicação de novas tecnologias na agricultura, por exemplo (ACEMOGLU, 2019, p. 204).  

O deslocamento para os novos empregos, no entanto, precisa ser garantido com o ajuste 

dos trabalhadores em novas funções, e isso depende da capacidade deles em desempenhar 

atividades complementares às tecnologias. As tecnologias disruptivas atingem grupos 

ocupacionais distintos conforme a capacidade de execução de tarefas por máquinas e os seus 

custos de implantação. Acompanhando a capacidade das inovações ao longo do tempo, a 

tendência é a substituição de empregados em atividades operacionais, fáceis de serem 

mapeadas, concentrando do trabalho humano em atividades complexas, que exijam 

criatividade, flexibilidade, negociação e raciocínio abstrato (BERG, BUFFIE, ZANNA, 2018, 

p. 5). Se ocupações compostas por atividades manuais, repetitivas e que geram menor valor 

agregado requerem menor escolaridade e recebem salários mais baixos, comparado a atividades 

complexas que exigem mais anos de estudo e possuem maior remuneração, podemos identificar 

que a automação tende a impactar os grupos sociais mais vulneráveis.  

Atualmente, com o custo decrescente de algoritmos e a facilidade de codificar tarefas 

repetitivas em ambientes controlados, observa-se uma tendência internacional de polarização 

de emprego e rendimentos. Em um extremo estão os profissionais de trabalhos manuais, 

interações pessoais, tarefas dinâmicas, ainda que de baixo valor agregado, como vendedores de 

lojas, garçons e manicures; no outro extremo, estão os profissionais cujo trabalho é altamente 

cognitivo, criativo, abstrato e que envolve tomadas de decisão e negociação, com alto valor 

agregado, como gestores, pesquisadores e engenheiros de software. A dificuldade de codificar 

tais tarefas ou o alto custo de implantação de uma inteligência artificial ou um robô que execute 

movimentos similares aos humanos desaceleram a substituição de mão de obra nestas 

ocupações. Enquanto isso, as funções rotineiras e atividades analíticas em ambientes como 

fábricas e computadores, ocupadas pela classe média, possuem maior tendência de substituição. 

Assim, as ocupações de baixa e de alta qualificação crescem, com aumento salarial nestas 

funções, em contraste com o encolhimento dos cargos de média qualificação (AUTOR, LEVY, 

MURNAME, 20, p. 1302).   
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Três fatores mostram-se decisivos para a polarização de rendimentos pela automação: 

complementaridade, elasticidade de demanda por serviços e de oferta de trabalho. Em primeiro 

lugar, as atividades que obtêm um ganho de produtividade com a automação são as chamadas 

complementares e são constituídas principalmente por profissionais com mais anos de educação 

e que desempenham tarefas cognitivas. Assim, os trabalhadores que já se encontram em 

ocupações de melhor remuneração tendem a obter mais ganhos com a automação, concentrando 

os rendimentos nas classes sociais mais altas (AUTOR, 2015, p. 15-16). Em segundo lugar, ao 

implementar uma tecnologia que substitui um trabalhador em um conjunto de atividades, ainda 

restam tarefas na rotina de trabalho que estão fora do escopo da automação. A elasticidade de 

demanda por serviços diz respeito à capacidade de substituir um profissional com um conjunto 

de conhecimentos por outro com outras qualificações para desempenhar determinadas tarefas. 

Quanto mais conhecimentos específicos uma profissão exige, como medicina, advocacia, 

engenharia, entre outros, mais difícil alocar outro profissional para executar as mesmas 

atividades, caracterizando uma demanda inelástica. Por exemplo, ao implementar um caixa 

eletrônico, substituímos o trabalhador nas tarefas de pesar mercadorias, ler códigos de barras e 

efetuar o pagamento, mas atividades como auxiliar no empacotamento de produtos e verificação 

de embalagens rompidas estão fora do escopo. Como estas duas atividades requerem poucos 

conhecimentos específicos para serem executadas, outros profissionais da empresa podem 

absorvê-las em sua rotina. Caso estas atividades restantes fossem construir um parecer jurídico 

ou prescrever uma medicação, o requisito de conhecimentos específicos compõe uma barreira 

para a absorção das tarefas por trabalhadores sem formação em Direito ou Medicina. Em 

terceiro lugar, a oferta de trabalho destas profissões costuma ser inelástica, considerando o nível 

de formação, o tempo de aprendizado e as certificações necessárias para a atuação no mercado. 

Esta realidade é diferente de profissões que mostram maior flexibilidade para a atuação em 

cargos com funções distintas e possuem menos barreiras de entrada para o mercado de trabalho. 

Neste segmento encontram-se principalmente trabalhadores com menor qualificação, 

associados a salários menores (AUTOR, 2015, p. 17). 

Com o encolhimento de postos de trabalho para a classe média, os trabalhadores 

previamente ajustados nestas ocupações podem aumentar seu capital humano e migrar para 

profissões de alto teor cognitivo e complementares às tecnologias ou serem deslocados para o 

outro extremo, de atividades com pouco risco de automação devido à grande disparidade entre 

o alto custo de implantação da tecnologia e o baixo custo dos salários do setor, composto por 

trabalhadores com menos anos de escolaridade. Neste último caso, percebe-se o fenômeno de 
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“skill bumping” ou “crowding out”, em que trabalhadores com competências ajustadas às suas 

atividades são substituídos por trabalhadores sobrequalificados, posteriormente aumentando os 

requisitos médios para a mesma ocupação. Como efeito, os indivíduos previamente ajustados 

são tidos como “subqualificados” e há aumento do desemprego entre trabalhadores menos 

qualificados (MUYSKEN, TER WEEL, 1999 apud COSTA, 2018, p. 15). 

Feldman e Maynard (2011, p. 233) abordam a sobrequalificação (overqualification) no 

mercado de trabalho, a partir dos requisitos pedidos por empregadores (notoriamente, um 

diploma universitário) que não são cruciais para a execução das tarefas dos empregados, ainda 

que seja mais custoso contratar um funcionário com nível de escolaridade mais alto. Os autores 

explicam que o ensino superior funciona como um indicativo de dedicação, persistência, 

produtividade e comportamento organizacional. A sobrequalificação pode ser causada por 

diversos fatores, como a restrição da área geográfica em que um indivíduo pode aceitar um 

emprego, sendo vulnerável a desigualdades regionais; e à massificação do acesso ao ensino 

superior (COSTA, 2018, p. 18).   

Existem duas perspectivas para a sobrequalificação. Pela oferta de trabalho, a educação 

média não satisfaz as demandas de conhecimentos dos empregadores e, consequentemente, os 

recursos públicos são desperdiçados uma vez que não haverá retorno para o crescimento 

econômico do país (MCGUINESS, 2006, KUCEL, 2011 apud COSTA, 2018, p. 14). Pela 

perspectiva da demanda de trabalho, a estrutura produtiva doméstica não acompanha a oferta 

crescente de habilidades do mercado de trabalho e a consequência é o aumento do gargalo da 

produtividade do país (COSTA, 2018, p. 34). Neste sentido, Acemoglu e Restrepo (2019) 

enfatizam que o simples incremento do investimento público em educação não é eficaz quando 

não se observa a correspondência entre conhecimentos e habilidades requisitadas pelo mercado 

de trabalho. 

Se, na Primeira Revolução Industrial, as máquinas de tecelagem substituíram os 

trabalhadores dos grupos de menor renda, e o  advento dos algoritmos e processamento de dados 

possibilitou a substituição de trabalhadores da classe média, os avanços da inteligência artificial 

nos últimos anos ampliaram a gama de atividades que são possíveis de serem desempenhadas 

por máquinas, de modo que hoje até atividades que exijam alto nível cognitivo podem ser 

automatizada (ACEMOGLU, 2021). O problema do “excesso de automação” pode ser induzido 

por subsídios para capital, concessão de crédito para investimentos ou pela tributação na 

contratação de funcionários e implica a substituição de trabalho por capital mesmo quando não 

é socialmente eficiente. Na presença de rivalidade das tecnologias e a tendência ao modelo 
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“winner takes all”, o deslocamento dos trabalhadores ocorre para um setor com um produto 

marginal inferior e, portanto, com menores salários. Ainda que haja a previsão de que os 

indivíduos deslocados eventualmente ocupem outros cargos, na realidade, não é plausível 

considerar um mercado de trabalho sem fricções, e o desemprego ocasionará perdas 

significativas ao PIB e ao bem-estar social, além da concentração de renda (ACEMOGLU, 

RESTREPO, 2017, p. 226). 

A acumulação de capital é, de fato, uma força compensatória para a geração de 

empregos, pois impulsiona a criação de novas tarefas em que a ação humana tenha vantagens 

comparativas em relação ao capital. Atividades direcionadas à tecnologia de ponta e serviços 

altamente personalizados (como em educação e saúde) são exemplos. Outro caminho pelo qual 

a automação poderia gerar mais empregos é a partir do trabalho concentrado em atividades de 

baixa remuneração no longo prazo. Com os salários reduzidos, a automação é tida como menos 

vantajosa, e o custo da automação é percebido como menos lucrativo do que o emprego de 

capital humano (ACEMOGLU, RESTREPO, 2017, p. 204). 

Korinek e Stiglitz (2017, p. 6-22) destacam alguns pontos relacionados à adoção de 

novas tecnologias: (i) o ganho total com a inovação pelos “vencedores” excede o prejuízo dos 

“perdedores”; (ii) a adoção de uma nova tecnologia afeta a demanda pelos fatores de produção, 

os preços dos fatores e dos bens produzidos, consistindo em externalidades pecuniárias; (iii) as 

externalidades geram ineficiência de mercado e (vi) a redistribuição de renda, por meio de 

políticas públicas, é custosa e gerará ineficiência. Ou seja: as tecnologias disruptivas são sempre 

desejáveis, mas amenizar as externalidades negativas é necessário para alcançar uma 

distribuição de renda eficiente. A concentração de renda em setores da sociedade com 

propensão menor a consumir pode enfraquecer o aumento da demanda agregada, mesmo com 

produtos ofertados a preços mais baixos (ACEMOGLU, RESTREPO, 2017, p. 228). 

Os efeitos benéficos da automação se concentram no nível de produtividade que pode 

ser alcançado, porém, diversos autores constatam que a produtividade cresceu modestamente 

nos últimos anos. À parte de circunstâncias macroeconômicas, como crises econômicas e 

políticas, a tecnologia tem um período de criação, de adoção e replicação nas organizações. 

Saída do ambiente acadêmico, ela começa nas empresas na fronteira tecnológica e só então é 

adaptada para os outros setores da economia e replicada em massa. Existe uma defasagem 

temporal, principalmente ao considerar as diferenças estruturais entre nações. 

Entre as quatro possíveis razões para o declínio de produtividade nos anos 2000, em 

contraste com os avanços tecnológicos, listadas por Brynjolfsson et al (2017), as falsas 
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esperanças (seguindo o exemplo de inovações que impactaram menos do que o esperado, como 

a energia nuclear e a visita à Lua) e erros de mensuração podem ser atenuados pelo tempo que 

se leva até a implementação ampla de uma nova tecnologia, constituindo três possibilidades 

levantadas pelos autores. Por meio do paradigma técnico-econômico, Teixeira (1998, p. 7) 

explica que o crescimento da produtividade agregada sofre atrasos devido à necessidade de 

ajustes organizacionais Ou seja, apenas a implementação da nova tecnologia não gera ganhos 

de produtividade, é preciso construir um período de aprendizagem, planejamento e difusão de 

processos nas firmas. 

Destaca-se, portanto, a quarta hipótese de Brynjolfsson et al (2017): os ganhos estão 

concentrados em poucos players de alguns setores. A concentração de mercado não é um 

resultado característico somente de indústrias digitais, mas de indústrias com altos 

investimentos em TI, em linha com o pensamento de destruição criativa de J. A. Schumpeter, 

refletida na turbulência de liderança entre firmas com altos investimentos em tecnologia.  

Korinek e Stiglitz (2017) definem a tecnologia como bem de informação, cuja utilização 

de uma firma não impede a utilização das demais. Neste cenário, toda a sociedade se 

beneficiaria dos ganhos em produtividade. No entanto, ele pode ser excludente, por meio da 

aplicação de direitos intelectuais ou retendo-a internamente. Tal exclusão é comum para 

garantir o retorno financeiro para os criadores da tecnologia. Esta estratégia funciona como uma 

barreira de entrada e possibilita que o inovador exerça poder de mercado, implicando em uma 

distribuição desigual entre os próprios capitalistas. McAfee e Brynjolfsson (2008) apontam que 

o spread de performance entre as empresas mais e menos lucrativas de um setor tem crescido. 

Em conjunto com os investimentos em TI, tais empresas despendem mais tempo em 

recrutamento de mão de obra mais qualificada e treinamentos internos. A qualificação dos 

funcionários é um aspecto importante, porque a incompatibilidade entre habilidades e 

ocupações consta como uma trava no ganho de produtividade. 

Em suma, existem dois desafios gerados pela automação: um ganho de produtividade 

suficiente para deslocar os trabalhadores, mas insuficiente para aumentar a produtividade 

agregada e elevar a demanda; e o baixo nível técnico dos indivíduos. Os problemas se 

relacionam quando a ausência de habilidades dos empregados frente às novas tecnologias não 

apenas desacelera o emprego, como também retém os ganhos de produtividade delas. Além do 

desemprego gerado pela substituição da mão de obra, existe uma escassez de mão de obra 

complementar (ACEMOGLU, 2019, p. 199). Destaca-se, sobretudo, o risco de concentração de 
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mercado em setores intensivos em tecnologia e a tendência ao aumento da desigualdade de 

renda.   
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3 O APROFUNDAMENTO DA DESIGUALDADE ENTRE PAÍSES E SUA RELAÇÃO 

COM A AUTOMAÇÃO 

 

Na seção anterior, foram destacados os seguintes fatores que estimulam a adoção de 

capital fixo em relação ao trabalho humano nas empresas: (i) encarecimento dos salários; (ii) 

custos declinantes de novas tecnologias (iii) mão de obra qualificada para desempenhar 

atividades complementares às tecnologias;  (iv) vantagens tributárias para substituir 

trabalhadores por capital fixo e (v) ambiente competitivo; além disso, foram mencionados como 

fatores limitantes (vi) falta de subsídios ou de concessão de crédito para investimentos e (vii) 

barreiras de entrada ou falta de acesso às tecnologias. 

Países centrais, em sua maioria, possuem uma média salarial alta, mão de obra 

qualificada, centros de pesquisa arrojados, infraestrutura sólida para a implementação de novas 

tecnologias e ambiente fértil para negócios, promovendo ambientes competitivos e, na ausência 

dos fatores limitantes, a substituição do trabalho humano é preferível para alcançar aumentos 

de produtividade. Em contrapartida, países periféricos geralmente possuem mão de obra barata 

e de baixa qualificação, pouca infraestrutura de telecomunicações e internet, gargalos no setor 

de bens manufaturados e pauta exportadora baseada em bens de baixa sofisticação e intensivos 

em mão de obra (HARTMANN et al, 2020, p. 4). 

No mercado de trabalho, ainda que momentaneamente limitada, a automação constitui 

um grande desafio para estes países que têm como vantagem competitiva a abundância de mão 

de obra barata, em sua maioria não qualificada. À parte destas características que explicitam a 

defasagem para que os países em desenvolvimento adotem inovações na cadeia produtiva e 

substituam os trabalhadores por máquinas, a lacuna entre países pobres e ricos pode aumentar 

por outros caminhos. 

Em primeiro lugar, os salários relativamente mais altos das economias desenvolvidas 

incentivam a substituição de mão de obra por robôs, o que resulta em um corte de custos e 

aumento de produtividade maior no longo prazo do que nas nações subdesenvolvidas, em que 

há mão de obra barata abundante e menos incentivos e técnica para a implementação de robôs. 

Em segundo lugar, este aumento de produtividade nas economias desenvolvidas demandará 

mais capital para o financiamento de inteligência artificial, desviando os investimentos de 

economias subdesenvolvidas. E em terceiro lugar, as economias especializadas em setores 

intensivos em mão de obra terão seus salários pressionados, consequentemente baixando o 
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preço de seus produtos para a exportação e causando um choque dos termos de troca, o que 

pode reduzir o incentivo a investimentos (ALONSO et al, 2020, p. 32). 

O desenvolvimento de países do Leste Asiático a partir dos anos 1960, como China e 

Coreia do Sul, foi baseado no acúmulo de capital e aprendizado proveniente da exportação de 

manufatura de mão de obra intensiva, como montagem de vestimentos e eletrônicos. As receitas 

das exportações financiaram maquinário, infraestrutura e investimentos no nível técnico dos 

trabalhadores, passando de manufatura intensiva em mão de obra para manufatura intensiva em 

habilidades (SACHS, 2019). Atualmente, com o aprofundamento da automação, os países que 

exportam bens intensivos em mão de obra concorrem com a alta produtividade alcançada pelo 

emprego de robôs e a acumulação de capital por meio destas exportações deixa de ser uma 

opção viável. A automação, portanto, bloqueia que países emergentes sigam pelo caminho dos 

países desenvolvidos. 

Stemmler (2019) relaciona as mudanças na pauta exportadora brasileira à automação 

desde o início do século XXI, com a hipótese de que a automação estrangeira impacta o 

emprego regional de acordo com a demanda de bens intermediários e finais. O argumento da 

tese é que, a partir da redução de custos de produção via automação, um país tende a importar 

mais insumos e menos bens finais. Deste modo, passa a ser vantajoso para países desenvolvidos 

produzirem internamente bens manufaturados que eram importados anteriormente, causando 

desemprego nos setores em que estas indústrias eram alocadas previamente no exterior. Países 

em desenvolvimento sofrem com o encolhimento do setor industrial e a demanda por matérias 

primas cresce, mudando o foco da pauta exportadora (STEMMLER, 2019, p. 2). O emprego no 

setor industrial, notoriamente o setor automobilístico, é o mais vulnerável à automação 

doméstica e estrangeira (via reshoring), vez que a montagem de peças é um dos segmentos 

mais dispersos na cadeia de produção. A automação estrangeira só possui efeitos positivos no 

emprego no setor de matérias primas, com impactos negativos no setor agrícola e de produtos 

químicos, que é altamente mecanizado nos países centrais (STEMMLER, 2019, p. 15). O autor 

conclui que a automação nos países desenvolvidos pode indicar uma tendência à 

desindustrialização precoce e à reprimarização da pauta exportadora do Brasil, a partir da queda 

de emprego no setor industrial, principalmente de operadores de máquina, e de aumento no 

emprego no setor de matérias primas, com destaque para ocupações não-rotineiras e de baixa 

qualificação (STEMMLER, 2019, p. 23). 

No modelo de Diaz Pavez e Martinez-Zarzoso (2021), os insumos intermediários de 

uma produção podem ser produzidos no país de origem da firma por robôs e/ou trabalhadores 
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pouco qualificados ou produzidos em países periféricos com mão-de-obra pouco qualificada 

com baixos salários. Quando a produtividade alcançada pela automação nos países de origem 

for maior do que a alcançada no estrangeiro, os custos de produção declinarão até que seja mais 

vantajoso empregar capital fixo no país de origem do que empregar mão de obra estrangeira, 

ainda que barata. Consequentemente, haverá desestímulo para o offshoring e, ao longo do 

tempo, a produção no exterior será trazida de volta para o país de origem (KRENZ et al, 2021 

apud PAVEZ, ZARZOSO, 2021, p. 5). São considerados nível de emprego, participação do 

trabalho, salários e capital fixo como variáveis da automação local e dos países desenvolvidos.  

Primeiramente, os autores observam uma lacuna da média da participação da mão de 

obra entre países emergentes e desenvolvidos (0,47 e 0,57, respectivamente), com uma alta 

concentração de valor agregado por proprietários de capital nos países periféricos, tornando-os 

mais vulneráveis a variações negativas no nível de emprego. Os estudos revelam que a adoção 

local de robôs não afetou o nível de emprego ou a participação do trabalho nos países 

emergentes observados. Os impactos sentidos pela automação de países desenvolvidos são 

positivamente relacionados aos níveis de offshoring nos países periféricos em questão, sendo a 

redução do offshoring o principal canal de transmissão (PAVEZ, ZARZOSO, 2021, p. 11).  

Um aumento de 10% na exposição de automação estrangeira, tudo o mais constante, 

pode reduzir 1,37% do emprego local, decrescer 1,24% do estoque de capital e diminuir em 

1,6% os retornos do mesmo setor (PAVEZ, ZARZOSO, 2021, p. 18). Concomitante à redução 

do nível de emprego, a redução de investimentos diretos ou as saídas de capital podem, por sua 

vez, aumentar a participação da mão de obra em economias periféricas, por meio de barreiras a 

inovações e assim ampliando a lacuna de produtividade entre os países. 

Os resultados são heterogêneos entre setores, afetando negativamente os setores 

agrícolas, que em média detém a maior parte da mão de obra nos países emergentes, e os setores 

de máquinas industriais, por meio da redução do offshoring. O aumento da automação nos 

países desenvolvidos impacta positivamente o emprego nos setores de eletrônicos, produtos 

farmacêuticos e produtos de borracha, plástico e minerais. A hipótese dos autores é que haja 

efeito de complementaridade no emprego destes setores (PAVEZ, ZARZOSO, 2021, p. 23).  

Gimenez e Santos (2019, p. 23) destacam que os efeitos da automação são incipientes 

na América Latina, ainda debilitada em conectividade, infraestrutura de armazenamento de 

dados, computação em nuvem, análise de big data e internet das coisas. O Brasil apresenta 

outros aspectos que dificultam sua inserção na nova dinâmica industrial e de serviços, como 

poucos incentivos à pesquisa e inovações e um sistema tributário de características regressivas 
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(GIMENEZ, SANTOS, 2019, p. 9). Não obstante a lenta adoção de tecnologias avançadas pela 

iniciativa privada e de uma tardia substituição de mão de obra por máquinas no cenário 

doméstico, os trabalhadores brasileiros são afetados pela indústria 4.01 através de fenômenos 

como o reshoring, a diminuição do offshoring e a desindustrialização precoce. A redução de 

investimentos diretos, a queda nos custos de produção de bens manufaturados estrangeiros e a 

reprimarização da pauta exportadora são possíveis consequências, impelindo a mão de obra 

brasileira para ocupações de baixa qualificação, baixa remuneração e vulneráveis ao cenário 

internacional.   

  

 
1 Iniciada na década de 2000, a Quarta Revolução Industrial é marcada pela internet ubíqua e móvel, pela 

Inteligência Artificial e pela fusão das tecnologias, possibilitando a interação entre ambientes físicos, biológicos e 

digitais. São característicos da Indústria 4.0 a manufatura aditiva, big data, machine learning, computação em 

nuvem e robótica avançada (AIRES, MOREIRA, FREIRE, 2017, p. 4). 
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4 O CONTEXTO DO MERCADO DE TRABALHO BRASILEIRO 

 

Como abordado anteriormente, as tecnologias disruptivas impactam de maneira 

diferente grupos distintos de trabalhadores, complementando tarefas cognitivas e deslocando 

trabalhadores que exercem tarefas repetitivas. A concentração de renda e o ganho de 

produtividade são forças compensatórias para o desemprego tecnológico, pelas quais novos 

empregos são criados a partir do aumento da demanda agregada, quando os trabalhadores 

possuem habilidades complementares às tecnologias.  

Portanto, para analisar a tendência de automação no Brasil e seus impactos no mercado 

de trabalho, faz-se necessárias algumas questões: (i) historicamente, o Brasil obteve ganho de 

produtividade com tecnologias disruptivas? (ii) Qual a proporção de trabalhadores brasileiros 

que desempenham tarefas complementares às tecnologias? (iii) As firmas brasileiras possuem 

recursos para adotar tecnologias disruptivas? E, por fim (iv) Quantos empregos estão em risco 

de automação no Brasil?  

Quanto à produtividade no Brasil, Teixeira (1998) constata que esta teve ganhos 

irrisórios desde 1970. Após a transferência de tecnologias durante a época de substituição de 

importações, nos anos 1960, o próximo passo seria a difusão de tecnologias, que pressupõe 

investimentos produtivos e profissionais capacitados (TEIXEIRA, 1998, p. 10). 

 Chegado o momento de dinamização da economia e protagonismo em métodos 

eficientes de produção, a produtividade declina e só volta a aumentar na década de 1990, 

pautada menos em investimentos do que em estratégias empresariais contracionistas, como 

terceirização, desligamentos de funcionários e uso intensivo de mão-de-obra2 (RODRIGUES, 

1997 apud TEIXEIRA, 1998).  

No início dos anos 2000, percebe-se um aumento nos índices, alcançado pelo aumento 

da participação de pessoas no mercado de trabalho. No entanto, este ganho não é uniforme entre 

os setores. Squeff e Nogueira (2012) calculam a produtividade de 2002 a 2009 dividindo o valor 

adicionado (VA) por pessoal ocupado (PO), considerando 48 setores e dividindo-os em quartis 

com produtividade decrescente. Como visto na Tabela 1, o primeiro quartil foi quase dez vezes 

mais produtivo do que a média da economia e o único cuja participação do VA aumentou no 

período. Como visto na Tabela 2 e Tabela 3, os dois quartis intermediários sofreram perda de 

 
2 O autor destaca que os ganhos de produtividade vistos no Brasil na década de 1990 estão atrelados ao downsizing 

das empresas, ou seja, uma redução dos custos ao invés de aumento dos ganhos. Esta estratégia só garante ganhos 

de curto prazo, uma vez que se alcança um limite da redução de custos e não são feitos investimentos que garantem 

a continuidade da substituição da mão de obra. 
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produtividade e o último obteve ganho, com redução tanto do VA quanto do PO. A absorção 

dos ocupados no último quartil pelos demais não refletiu em um acréscimo de VA no segundo 

e terceiro quartis, tampouco em um maior dinamismo na economia como um todo. 

 

Tabela 1 - Razão entre a produtividade média do trabalho do quartil e a produtividade média 

do trabalho total (2002-2009) 

 

Fonte: Sistema de Contas Nacionais do IBGE, elaboração de Squeff e Nogueira, 2012, p. 20 

 

Tabela 2 - Evolução da produtividade média do trabalho segundo quartis de produtividade 

(2002-2009) 

 

Fonte: Sistema de Contas Nacionais do IBGE, elaboração de Squeff e Nogueira, 2012, p. 20 

 

Tabela 3 - Composição das ocupações segundo quartis de produtividade (2002-2009) 

 

Fonte: Sistema de Contas Nacionais do IBGE, elaboração de Squeff e Nogueira, 2012, p. 21 

 

Observa-se que em todo o período analisado, a distribuição de ocupações é concentrada 

naquelas de níveis baixos de produtividade. Em 2002, 69,85% das ocupações foram 

classificadas como de baixa produtividade, enquanto somente 6,28% foram classificadas como 

alta ou média-alta. Em 2009, os valores foram de 66,33% e 6,82%, respectivamente. Com um 

enfoque ocupacional, os autores mostram que o primeiro quartil é composto por atividades 

intensivas em capital e tecnologia. No último quartil, composto por indústrias tradicionais e 

serviços, parte das atividades sofreu queda na produtividade pela competição internacional, 
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enquanto outras ligadas à agricultura, pesca, pecuária, silvicultura e exploração florestal 

obtiveram ganhos devido à tecnificação destes setores (SQUEFF, NOGUEIRA, 2012). 

Mesmo com os ganhos no setor primário, a produtividade agregada permanece baixa na 

segunda década do século XXI. Na Tabela 4, observa-se que a agropecuária foi o único setor 

com aumento expressivo de produtividade em todos os períodos de 1995 até 2018. Com queda 

até 2002, a produtividade da indústria permaneceu quase estável até 2018. Com forte impacto 

sobre a produtividade agregada, o setor de serviços teve aumentos de 1,3% e 1,7% nos períodos 

de 2002-2007 e 2007-2023, respectivamente. A recessão econômica provocou a queda da 

produtividade no período de 2013-2018. 

 

Tabela 4 - Crescimento médio da produtividade por hora trabalhada dos principais setores da 

economia brasileira (1995-2018) 

 

Fonte: Matos e Peruchetti, Portal FGV, 2019. 

 

Uma análise da estrutura ocupacional do Brasil requer uma atenção ao terceiro setor. 

Em 2012, o setor de serviços foi responsável por 8,3 a cada 10 empregos criados no país 

(LABRUNIE, SABOIA, 2016, p. 15) e, em 2018, por 70% das horas trabalhadas e Valor 

Adicionado (MATOS, PERUCHETTI, 2019).  

Tradicionalmente, o setor de serviços é composto majoritariamente por atividades que 

apresentam o seu próprio trabalho como produto final para o consumidor e têm, portanto, 

limitações para o ganho de produtividade. Exemplos são serviços de garçom, cabeleireiro, 

terapeuta, ou seja, em que o atendimento ao cliente não pode ser acelerado sem a perda de 

qualidade. O aumento da participação de serviços no PIB decorre, consequentemente, da maior 

elasticidade-renda da demanda por serviços em comparação a produtos industriais ou agrícolas, 

refletindo o aumento do nível de renda da população (BAUMOL, 1967 apud LABRUNIE, 

SABOIA, 2016, p. 6). 

No entanto, serviços não se restringem a produtos para o consumidor final. Com a maior 

especialização e divisão do trabalho, a estrutura produtiva tende a se dividir em estágios de 
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produção, que constituem os serviços para o consumidor intermediário. Dentre estes, situam-se 

atividades como transporte, serviços financeiros e telecomunicações. Tais atividades interagem 

diretamente com o setor industrial e agropecuário, de modo que um ganho de produtividade nos 

serviços permeia toda a cadeia produtiva. Atualmente, as partes de maior valor agregado na 

cadeia de produção são as que antecedem e as que sucedem a mesma: padronização, inovação, 

design, logística, marketing, distribuição e venda (ARBACHE, 2014 apud LABRUNIE, 

SABOIA, 2016, p. 7). Em síntese, a diminuição do setor industrial para o setor de serviços pode 

significar uma modernização na estrutura produtiva e um ganho de competitividade e 

complexidade econômica.   

Ao vislumbrar a estrutura interna do setor de serviços, Labrunie e Saboia (2016, p. 21) 

constatam uma produtividade heterogênea entre suas atividades. Notoriamente, serviços de 

intermediação financeira, telecomunicações, serviços imobiliários, hotéis e restaurantes 

obtiveram ganhos de produtividade superiores a 36% entre 1995 e 2009, enquanto serviços de 

transporte e educação marcaram perdas de até 61% no período. Os autores constatam que os 

serviços intensivos em uso de informação retêm os maiores salários e ganhos de produtividade, 

enquanto os serviços intensivos em mão de obra de baixa qualificação sofreram perdas de 

produtividade ao longo do fenômeno de terceirização no mercado de trabalho.  

Conhecidos na literatura internacional como knowledge-intensive business services 

(“KIBS”), o trabalhadores de serviços com (i) participação expressiva em valor adicionado, (ii) 

alta qualificação, que (iii) atuam como fontes primárias de informação e conhecimento, 

apoiando processos de inovação e (iv) desencadeiam processos de desenvolvimento e 

aprendizado via interação com outras empresas e setores são um expoente nos ganhos de 

produtividade e média salarial (FREIRE, 2006, p. 109). O segmento “SIC” (Serviços Intensivos 

em Conhecimento) ou “Seic” (Serviços a empresas intensivos em conhecimento) ocupava 3,1% 

da população em empregos formais no Brasil em 2014, concentrado em poucas empresas, em 

sua maioria localizadas no Sudeste (GALINARI, JÚNIOR, 2014 apud LABRUNIE, SABOIA, 

2016, p. 22). São estes principalmente os serviços financeiros, de Tecnologia da Informação, 

auditoria e engenharia, que contam com uso de automação, tecnologia disruptiva e mão de obra 

qualificada.  

Em suma, a maior parcela de empregos gerados no setor com a maior concentração da 

população ocupada ocorre nas atividades de baixa produtividade, o que possibilita a 

incorporação de mão de obra, ainda que haja baixo crescimento agregado. O setor de serviços 

absorve a mão de obra da indústria e da agropecuária, servindo como um estabilizador em 
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momentos de recessão econômica, com geração positiva de postos de trabalho até em momentos 

de retração da demanda agregada. Constata-se que a maioria dos trabalhadores formais no setor 

de serviços estão em atividades de baixo teor cognitivo e baixa qualificação. 

Por uma análise baseada em rendimentos dos trabalhadores formais, dividindo as 

ocupações em percentis de média salarial, Sulzbach (2020) percebe um aumento no emprego 

de baixa e alta remuneração e diminuição nos cargos de média remuneração de 1994 a 2017 no 

Brasil, em conformidade com a tendência internacional de polarização de rendimentos, como 

demonstrado no gráfico à esquerda da Figura 1. Seguindo o raciocínio exposto de polarização, 

os salários tendem a ser reduzidos nas ocupações com maior risco de automação, devido à maior 

oferta e à menor demanda de trabalho com este fenômeno. A demanda de atividades 

complementares às tecnologias aumenta a remuneração em ocupações nos pólos extremos de 

rendimentos, constituídos pelas atividades manuais não rotineiras e pelas altamente cognitivas. 

Os salários no Brasil, no entanto, obtiveram aumento somente nos cargos de mais baixa 

remuneração, como demonstrado no gráfico à direita, apresentando menos acréscimos 

conforme aumento da média salarial (SULZBACH, 2020, p. 53). Os primeiros quartis do 

gráfico à direita da Figura 3 podem ser explicados pelas políticas de valorização do salário 

mínimo no período, que obteve um aumento real de 197% (IPEADATA, 2021 apud 

ADAMCZYK, FOCHEZATTO, 2021, p. 16).  

 

Figura 1 - Mudanças no nível de emprego e na média salarial de acordo com o nível de salário 

por ocupações (1994-2017) 

 

Fonte: RAIS (1994-2017), elaborado por SULZBACH, 2020, p. 53. 

 

Para o decréscimo na média salarial das ocupações de maior remuneração, Sulzbach 

(2020) levanta a hipótese de que o crescimento dos setores econômicos mais intensivos em 

conhecimento gerou uma grande demanda por mão de obra, que não foi necessariamente 
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acompanhada pelo crescimento da oferta de trabalho qualificado. Deste modo, os setores que 

concentram as atividades de mais alta remuneração podem atrair, além de trabalhadores com 

mais anos de escolaridade, mão de obra com menor qualificação, reduzindo o salário médio 

pago e fortalecendo a heterogeneidade dentro da ocupação. Ao adaptar o modelo para a média 

salarial baseada na relevância das tarefas em cada ocupação, dividindo-as em mais manuais, 

mais rotineiras e mais cognitivas, Sulzbach (2020, p. 63) identifica um retorno salarial maior 

para as tarefas mais cognitivas e para as tarefas mais manuais, enquanto as tarefas mais 

rotineiras apresentam um retorno estável durante o período de 2002 a 2014 e de 1994 a 2017, 

corroborando a teoria internacional de polarização de rendimentos.  

Na Figura 2, Sulzbach (2020, p. 64) dispõe as mudanças na remuneração de cada 

ocupação, separadas em mais intensivas em tarefas manuais, mais intensivas em tarefas 

rotineiras e mais intensivas em tarefas cognitivas, invertendo a visualização do retorno 

associado a tarefas manuais para identificar a polarização. Em conformidade com a tendência 

internacional, pode-se observar uma concentração de rendimentos nas tarefas manuais e 

cognitivas e uma redução na média salarial de tarefas mais automatizáveis. 

 

Figura 2 - Mudanças na média salarial por hora das ocupações por relevância do tipo de tarefa 

 

Fonte: RAIS (2002-2014), elaborado por SULZBACH, 2020, p. 65. 

 

Estabelecendo uma média de relevância de tarefas cognitivas, rotineiras e manuais em 

uma ocupação, um indivíduo empregado em um cargo que excede a média de tarefas cognitivas 
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em uma unidade teve o salário aumentado em 1% no período de 2002 a 2004 e um aumento de 

3,2% no período de 2012 a 2014. Nas tarefas manuais, o aumento salarial foi de -0,3% para 

+0,2% nos dois períodos, respectivamente, enquanto as tarefas rotineiras não obtiveram 

valorização (SULZBACH, 2020, p. 71). 

Investigando as mudanças na estrutura ocupacional, Albuquerque et al (2019) dividem 

as ocupações brasileiras em cinco segmentos de trabalho, de menor a maior preparo (1 a 5, 

respectivamente), e encontram um crescimento cumulativo de segmentos que exigem menor 

preparo em comparação às demais de 1987 a 2016.  Ao acompanhar as mudanças ao longo do 

tempo, os autores constataram uma migração de trabalhadores dos segmentos 2, 3 e 4, em ordem 

decrescente, para o segmento de ocupações que exigem menor qualificação (ALBUQUERQUE 

et al, 2019, p. 19). Tal migração pode estar associada à crise econômica e política brasileira, 

que resultou numa queda de 3,9% do PIB brasileiro em 2014. No período de 2014 a 2016, a 

zona de trabalho de menor qualificação teve redução de 31,45% do crescimento, seguida pelas 

zonas 2 e 4 (17,94% e 16,06%), enquanto as ocupações de maior qualificação apresentaram 

queda de 7,52%. 

O número médio de anos de estudo dos trabalhadores formais cresceu 19,3% entre 2003 

e 2017, enquanto a escolaridade mínima exigida pelas ocupações do mercado formal cresceu 

somente 3,5% e o nível médio de habilidades cognitivas exigidas para os cargos subiu apenas 

4,1% no período (MACIENTE, RAUEN, KUBOTA, 2019, P. 41).  

 

Figura 3 - Escolaridade do trabalhador versus escolaridade e índice de habilidades cognitivas 

exigidas da ocupação (2003-2017) 
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Fonte: RAIS/MTb e O*NET, elaborado por MACIENTE, RAUEN, KUBOTA, 2019, p. 6. 

 

A Figura 3 indica que a geração de empregos não acompanhou a melhora qualitativa 

dos empregados, indicando uma possível sobrequalificação nas ocupações brasileiras. Costa 

(2018, p. 47) conclui que a sobrequalificação no mercado de trabalho europeu é mais intensa 

em países que não modernizaram a sua estrutura produtiva para absorver a mão de obra 

qualificada, sendo a condição “baixas exportações de alta tecnologia” necessária para este 

resultado. No Brasil, a reprimarização da pauta exportadora observada por Stemmler (2019) 

indica um cenário nesta direção.  

Não obstante os indicadores de produtividade, deslocamento de trabalhadores e 

concentração de rendimentos, a automação efetiva é medida pela implementação de inovações 

tecnológicas nas firmas do país. Em janeiro de 2016, a Confederação Nacional da Indústria 

(CNI) realizou uma pesquisa envolvendo 2.225 empresas brasileiras do setor industrial para 

sondar a aderência destas firmas à tecnologias digitais: automação digital com sensores, 

automação digital sem sensores, Manufacturing Execution Systems e Supervisory Control and 

Data Acquisition, sistemas integrados de engenharia para desenvolvimento e manufatura de 

produtos, manufatura aditiva/robôs colaborativos/impressão 3D, aplicações de Inteligência 

Artificial, simulações/análise de modelos virtuais, big data, serviços em nuvem e Internet das 

Coisas (IoT), entre outras. Dentre essas, 52% das empresas de baixa tecnologia não 

identificaram algumas das tecnologias apresentadas como importantes para produtividade, 

contra 40% das empresas de média-alta tecnologia. Do total, 48% das empresas utilizavam pelo 

menos uma das tecnologias listadas, sendo os setores mais intensivos os de informática e 

eletrônicos, os de máquinas e materiais elétricos e os de derivados do petróleo (61%, 60% e 

53%, respectivamente) e os menos intensivos os de equipamentos de transporte (23% usam). 

Dentre o uso das tecnologias, o foco era na melhoria de processos já existentes em busca da 

redução de custos operacionais, como um passo anterior à novos modelos de negócios e 

tecnologias disruptivas (CNI, 2016). 

Como barreira de entrada, 66% das empresas indicaram o alto custo de implantação das 

tecnologias, seguido pela falta de clareza sobre os retornos efetivos da inovação e pela estrutura 

e cultura da empresa (26% e 24%).  

Em 2022, a CNI fez uma segunda sondagem. Constatou-se que 69% das empresas já 

utilizam alguma das tecnologias listadas e apenas 7% utilizam dez tecnologias ou mais, 

reafirmando as mesmas barreiras para a implantação. Os setores mais intensivos em tecnologias 

digitais são o de veículos automotores e de químicos, com 8% e 3%, respectivamente, utilizando 
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pelo menos 16 das modalidades. Dentre as barreiras externas, 37% indicam a falta de 

trabalhadores qualificados, 33% indicam a dificuldade para identificar tecnologias e parceiros, 

29% afirmam que clientes e fornecedores não estão preparados para as inovações, 20% citam a 

ausência de linhas de financiamento apropriadas e 19% reforçam a insuficiência da 

infraestrutura de telecomunicações do país (CNI, 2022).  

Em resposta às indagações desta seção, conclui-se o Brasil obteve ganhos de 

produtividade irrisórios no setor de serviços, responsável pela maior parte dos empregos do 

país. A remuneração de tarefas rotineiras estagnou nos últimos anos, ao passo que tarefas de 

alto teor cognitivo passam por uma valorização, em concordância com os tipos de tecnologia 

ao alcance do setor privado e suas atividades complementares. Do setor de serviços, somente 

cerca de 3% dos trabalhadores estão alocados em atividades intensivas em conhecimento, 

mostrando a vulnerabilidade da população brasileira frente à tecnologias que substituem tarefas 

que não exigem alto teor cognitivo. A valorização salarial das ocupações de atividades 

predominantemente manuais foi apoiada nos aumentos do salário mínimo brasileiro, posto que 

tais ocupações se concentram na parcela de menores rendimentos. O volume de emprego se 

concentrou no grupo de ocupações de menor qualificação entre 1987 a 2016, mais vulneráveis 

à crises e recessões econômicas. Concomitantemente, o nível de escolaridade da força de 

trabalho brasileira aumentou em 15%, indicando uma possível sobrequalificação dos 

trabalhadores formais. Aqui, diferencia-se a escolaridade de habilidades complementares às 

tecnologias. Com os adventos tecnológicos, a demanda por profissionais de ciências e 

tecnologias aumenta, enfrentando escassez de mão de obra quando o ensino nas instituições não 

cobre conteúdos no patamar tecnológico do mercado de trabalho, haja vista a falta de 

trabalhadores qualificados como a principal barreira de entrada citada pelas empresas. A 

sobrequalificação atinge sobretudo trabalhadores de campos humanísticos, cuja demanda de 

trabalho não acompanha a oferta crescente alcançada pelo aumento geral da escolaridade 

(VERHAEST et al, 2017 apud COSTA, 2018, p. 21).  

Finalmente, os fatores estruturais do Brasil revelam um cenário lento de adoção 

intensiva de tecnologias disruptivas e, por conseguinte, ganhos de produtividade inferiores aos 

países desenvolvidos. É possível pensar, baseado no exposto, que teremos uma janela temporal 

até a substituição de mão de obra humana por máquinas. Ainda assim, o país pode sofrer 

indiretamente com o desemprego tecnológico. 
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5 A PROPENSÃO À AUTOMAÇÃO 

 

As previsões de substituição do trabalho humano por máquinas no longo prazo são 

complexas por envolver como fatores o estado da arte da tecnologia, as características 

regulatórias e econômicas de cada nação e as particularidades de sua população, em relações 

dinâmicas. As estimativas não revelam a probabilidade de automação, pois esta envolve outros 

fatores como a vantagem comparativa de substituir o trabalho por capital, nível salarial,  

escassez de mão de obra, custo de capital, fronteira tecnológica, ativismo político, aspectos 

regulatórios e até mesmo a aceitação pública do progresso tecnológico (FREY, OSBORNE, 

2013, p. 43).  As estimativas representam, portanto, a propensão à automação. 

A tecnologia de ponta, por si só, apresenta diversas ramificações.  A PWC (2018 apud 

GIMENEZ, SANTOS, 2019, p. 15) separa os avanços da inteligência artificial e robótica até 

2030 em ondas sucessivas: (i) onda de algoritmo, focada em tarefas computacionais em 

ambiente controlado como análise de dados, em ampla implementação no setor financeiro, de 

informações e de comunicação; (ii) onda de aumento, automatizando tarefas repetitivas em 

ambientes semi-controlados, como drones e robôs em armazéns, encontra-se em andamento; e 

(iii) onda de autonomia, com automação do trabalho de destreza manual, transporte e resolução 

de problemas em situações dinâmicas, com maturidade prevista para a década de 2030.  

Ao analisar tanto a viabilidade técnica da automação quanto às tarefas que compõem 

cada atividade empregatícia de mais de 200 mil trabalhadores, englobando 29 países, a PWC 

prevê que até 30% dos empregos poderiam ser automatizados após a terceira onda, 

considerando particularidades econômicas, demográficas, educacionais, institucionais, 

organizacionais e tecnológicas de cada nação. Dessa forma, países intensivos em mão de obra 

de baixa qualificação podem superar a previsão, ou seja, desempregar  mais pessoas com poucos 

anos de escolaridade (GIMENEZ, SANTOS, 2019, p. 15).  

No modelo de Autor (2003, p. 1283-1285), as tarefas são classificadas em: (i) cognitivas 

e (ii) manuais e, ainda, em (iii) rotineiras e (iv) não-rotineiras. As tarefas cognitivas são as 

analíticas, de pensamento abstrato e resolução de problemas e geralmente requerem um elevado 

nível educacional. As tarefas manuais envolvem contato interpessoal e requerem 

reconhecimento visual, linguístico e caráter de adaptação a diferentes cenários. As tarefas 

rotineiras são repetitivas e executadas dentro de ambientes controlados, sendo essas mais fáceis 

de serem codificadas e reproduzidas pelas máquinas acessíveis hoje. Desse modo, as atividades 
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mais propensas à automação são as repetitivas e em ambientes controlados, como serviços de 

secretariado (ADAMCZYK et al, 2021, p. 4).  

 Frey e Osborne (2013) consideram que os avanços no campo de machine learning, 

mineração de dados, estatística computacional, inteligência artificial, machine vision e mobile 

robotics possibilitam a codificação de tarefas não rotineiras e podem aumentar a vantagem 

comparativa das máquinas em relação ao trabalho humano nas tarefas cognitivas e manuais no 

médio prazo, exemplificadas pela adoção de inteligência artificial que já ocorre nas áreas 

financeira, jurídica e da saúde para realizar diagnósticos, analisar dados, vigilância, monitorar 

qualidade e tomar decisões (FREY, OSBORNE, 2013, p. 16). 

 Características como o funcionamento em tempo integral, a alta capacidade de 

processamento de informações, a ausência de vieses irracionais, a imparcialidade e a constante 

melhoria na interface para os usuários compõem vantagens no tocante ao desempenho e ao 

custo do trabalho humano, que possui limitações físicas. Portanto, a automação das tarefas 

depende da aprimoração constante e do custo decrescente dos robôs e softwares até que a 

performance e o retorno superem aquele gerado pelo trabalho  humano.   

 

5.1 Panorama internacional 

 

Posto a diferença entre probabilidade de automação e propensão à automação, os 

estudos que expõem as profissões em risco de substituição por máquinas avaliam o potencial 

de mapeamento e reprodução das atividades que compõem uma ocupação, considerando a 

fronteira tecnológica. Nesta análise, observa-se em primeiro plano a natureza das ocupações e 

a distribuição do emprego em cada país para entender os riscos da automação em cada 

economia. Em segundo plano, a distribuição setorial e ocupacional do emprego fornece 

informações sobre o nível de qualificação de mão de obra e sobre a cadeia produtiva de um 

país, indicadores que atenuam ou acentuam a implementação de tecnologias disruptivas e o 

deslocamento de trabalhadores. 

Frey e Osborne (2013) avaliaram 903 ocupações nos Estados Unidos, extraíram as 

principais atividades de cada ocupação e entrevistaram pesquisadores do Departamento de 

Ciências e Engenharia da Universidade Oxford para que classificassem uma parcela das 

ocupações como automatizáveis ou não automatizáveis. A partir da classificação destas 

ocupações, os autores expandiram a análise para as demais (FREY, OSBORNE, 2013 apud 
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ARNTZ, GREGORY, ZIERAHN, 2016, p. 10). Os autores estimaram que cerca de 47% dos 

empregos dos Estados Unidos correm alto risco de automação com a tecnologia difundida 

atualmente, substituindo ocupações de transporte e logística (veículos automotores), escritório 

e apoio administrativo, vendas (caixas), manufatura e construção (por meio da pré-fabricação 

em ambientes controlados). Estas estão em linha com robôs que executam atividades repetitivas 

e não requerem um elevado nível de inteligência social para a interação com pessoas. As 

ocupações com baixo risco de automação, por ora, são as dependentes de negociação, 

persuasão, percepção social, cuidados, originalidade e arte (FREY, OSBORNE, 2013, p. 40). 

Os autores não especificam prazos para a ocorrência destas substituições. 

Na Figura 4, percebe-se uma concentração entre trabalhadores com baixo e alto risco de 

substituição por máquinas, com apenas 19% representando uma propensão média à automação. 

Em alto risco estão atividades de vendas, escritório e suporte administrativo e serviços, 

principalmente, o que condiz com a fase de desenvolvimento atual de algoritmos e softwares 

de suporte para serviços de vendas e administração. Alguns trabalhadores de transportes, 

produção, construção civil e extração também apresentam alto risco, em conformidade com a 

tecnologia mecânica em rotinas previsíveis.  

As ocupações com baixo risco de automação estão principalmente no setor de educação, 

artes, mídia e serviços comunitários, sendo atividades dinâmicas que exigem criatividade e 

pensamento abstrato. Ademais, ocupações de gerência e negócios com baixa propensão à 

automação requerem habilidades de negociação e comunicação, contrário ao segmento do 

mesmo setor que se encontra em alto risco de automação, com trabalhadores que lidam com 

análise de dados e serviços administrativos. Por fim, os demais setores com baixo risco de 

automação são da área de saúde e cuidados e profissões com atividades complementares à 

tecnologias, como em computação, engenharia e ciências.  

 

Figura 4 - Distribuição do emprego pela probabilidade de automação das ocupações nos 

Estados Unidos 
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Fonte: FREY, OSBORNE, 2013, p. 37. 

 

Partindo de Frey e Osborne (2013), Arntz, Gregory e Zierahn (2016) fazem críticas à 

possível superestimação, dado que os valores não consideram barreiras legais, éticas e a 

viabilidade econômica em trabalhos anteriores. Ademais, a superestimação pode ocorrer pois a 

classificação da propensão a automação foi baseada na opinião de pesquisadores quanto às 

possibilidades da mecanização e digitalização atual, em vez de dados sobre a implementação 

real das tecnologias. 

Faz-se necessária a distinção das metodologias utilizadas para o cálculo da propensão. 

A automação com base em ocupações pode superestimar o risco de automação de postos de 

trabalho ao simplificar as funções exercidas por cada trabalhador, que em sua heterogeneidade 

podem incluir tarefas difíceis de serem performadas por máquinas. A automação com base em 

tarefas fornece uma análise minuciosa para esse risco ao contemplar todas as tarefas que 

compõem uma ocupação. Afinal, não se automatizam empregos, automatizam-se atividades. 

No curtíssimo prazo, ao automatizar algumas atividades o funcionário é alocado para outras 

tarefas dentro do seu mesmo cargo e a própria ocupação se transforma agrupando outras funções 

(ALBUQUERQUE et al, 2019, p. 28). 
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Assim, aprimorando o modelo de Frey e Osborne (2013), Arntz, Gregory e Zierahn 

(2016) estimam, considerando a heterogeneidade das tarefas dentro de ocupações, a parcela de 

empregos em risco de automação para os países da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE). O valor encontrado para os Estados Unidos é que 

apenas 9% das ocupações possuem um risco de ao menos 70% de serem automatizadas, a 

justificativa da discrepância dos resultados entre os trabalhos anteriores é de que muitas 

ocupações possuem atividades altamente cognitivas cuja relevância não foi considerada para a 

estimativa total sobre a profissão (ARNTZ, GREGORY, ZIERAHN, 2016, p. 14). Por exemplo, 

a profissão de contador, que envolve tarefas facilmente automatizáveis como preenchimento de 

relatórios e cálculo de indicadores financeiros, e tarefas difíceis de automatizar, como negociar 

contratos e dar assistência à gestão das empresas.  

A Figura 5 mostra a diferença encontrada ao se considerar a relevância de tarefas dentro 

de cada ocupação na construção de estimativas de substituição de mão de obra por máquinas. 

O eixo horizontal separa as ocupações pela relevância das tarefas automatizáveis e o eixo 

vertical mede a probabilidade de automação estimada. Pela linha pontilhada, temos os 

resultados do modelo baseado em ocupações de Frey e Osborne (2013), nota-se que as 

ocupações são definidas de maneira bipolar, em altos picos de alto ou baixo risco de automação 

e pouca concentração no médio risco. Em contrapartida, a linha que representa o modelo 

baseado na relevância das tarefas das ocupações mostra uma distribuição em que poucos 

trabalhadores possuem baixo risco e alto risco de automação, visto que para tal seriam 

necessárias uma automação de todas as tarefas desempenhadas pelo profissional.  
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Figura 5 - Distribuição da propensão à automação nos Estados Unidos segundo modelos 

baseado em ocupações (FREY, OSBORNE, 2013) e baseado em tarefas (ARNTZ, 

GREGORY, ZIERAHN, 2016) 

  

Fonte: ARNTZ, GREGORY, ZIERAHN, 2016, p. 15 

 

Arntz, Gregory e Zierahn (2016) concluíram que o fator mais impactante para a 

diferenciação da propensão média de automação é a heterogeneidade entre tarefas executadas 

por indivíduos no mesmo setor, ocupação e nível de escolaridade entre países. Este fator está 

relacionado à cultura organizacional das empresas (quanto mais comunicativa, mais os 

trabalhadores executam tarefas de difícil automação) e ao investimento em tecnologias 

disruptivas, visto que economias com forte presença da indústria 4.0 possuem baixo potencial 

de automação, pois já substituíram a mão de obra (ARNTZ, GREGORY, ZIERAHN, 2016, p. 

18).  

Por fim, Arntz, Gregory e Zierahn (2016, p. 20), em concordância com Frey e Osborne 

(2013), verificaram que a automação incide principalmente sobre trabalhadores de baixa 

qualificação e baixa remuneração: mais de 40% dos trabalhadores sob alto risco de automação 

encontram-se no primeiro quartil da renda do país.  

 

5.2 A propensão à automação no Brasil 
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Utilizando o modelo de Frey e Osborne (2013), Albuquerque et al (2019) utilizam a 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), que cobre 97% dos trabalhadores formais no 

Brasil desde 1986, a Classificação Brasileira de Ocupações (CBO) e a Classificação Nacional 

de Atividades Econômicas (CNAE) e relaciona com os dados da Occupational Information 

Network (O*NET), uma base de dados elaborada pelo Departamento de Trabalho dos Estados 

Unidos que contém 1.122 grupos ocupacionais e possui definições como as habilidades 

requisitadas e  nível educacional exigido por cada função. A primeira condicionante dos 

modelos de propensão à automação no Brasil é a restrição da análise a trabalhadores formais. 

Segundo o Ipea (2018 apud Albuquerque et al., 2019, p. 14), entre 39% e 41% da população 

ocupada do Brasil se situa na informalidade. 

Albuquerque et al (2019) apontam que 54,45% das ocupações possuem probabilidade 

alta ou muito alta de serem automatizadas, traduzindo-se em um número de 24,9 milhões de 

trabalhadores, dentre os 45,8 milhões de trabalhadores formais analisados em 2018. No entanto, 

ao considerar somente as ocupações como um todo, a pesquisa pode superestimar o desemprego 

tecnológico ao negligenciar as tarefas que exigem habilidades cognitivas e difíceis de serem 

automatizadas (ALBUQUERQUE et al, 2019, p. 28). 

Kubota e Maciente (2019) desagregaram as ocupações em 19 mil tarefas e as 

classificaram de acordo com a frequência de desempenho da tarefa, a relevância dela dentro da 

ocupação e a possibilidade de implantação de uma automação para executá-la em um prazo de 

cinco anos. Assim, as tarefas foram marcadas como i) analíticas não rotineiras; (ii) interativas 

não rotineiras; iii) cognitivas rotineiras; iv) manuais rotineiras e v) manuais não rotineiras. A 

estimativa dos autores é de que 56,6% do emprego formal tem potencial alto ou médio alto para 

a automação (KUBOTA, MACIENTE, 2019, p. 25). As ocupações mais automatizáveis estão 

concentradas em municípios mais isolados economicamente do que em regiões metropolitanas 

(44% contra 36%, respectivamente). Os empregos mais vulneráveis à automação estão nas 

indústrias têxtil e de vestuário, alimentícia, agropecuária, da madeira, de fabricação de móveis 

e metalurgia. São principalmente as atividades relacionadas à operação de veículos e máquinas 

do setor de mineração, metalurgia, transportes, instalações, construção e atividade de 

embaladores à mão. Entre 2003 e 2017, 35% das vagas de emprego formal que obtiveram 

crescimento alto ou médio alto eram compostas de tarefas com potencial alto ou médio alto de 

automação. Ou seja, a geração de emprego dos últimos anos cresce vulnerável à implementação 

de novas tecnologias (KUBOTA, MACIENTE, 2019, p. 26). 

 



 

38 

 

 

Tabela 5 - Emprego por quartis de crescimento e de potencial de automação das tarefas (em % 

do emprego formal em 2017) 

 

Fonte:  KUBOTA, MACIENTE, 2019, p. 26. 

 

Adamczyk e Fochezatto (2021) abordam a propensão à automação pela fronteira 

tecnológica e suas tendências para as ocupações, em nível de tarefas. Portanto, os autores 

analisam o estado de São Paulo, como o maior centro econômico do país, no período de 2010 

a 2018. Primeiramente, Adamczyk e Fochezatto (2021) observam uma retração de 5,6% de 

vínculos empregatícios no período analisado, sendo os grupos de diminuição destacada os 

trabalhadores agropecuários, florestais e da pesca (-31,3%), trabalhadores da produção de bens 

e serviços industriais de processos discretos e contínuos (-28% e -18,9%, respectivamente). Os 

grupos que tiveram maior crescimento no número de postos de trabalho foram os de 

funcionários públicos com nível superior (28,6%), profissionais das ciências e das artes (28,5%) 

e trabalhadores dos serviços e vendedores do comércio (6,9%). Por fim, Adamczyk e 

Fochezatto (2021, p. 7-9) concluem que 44,8% dos empregos no Brasil se encontram em alta e 

média-alta propensão à automação. Em linha com a literatura internacional e nacional 

(ALBUQUERQUE et al, 2019; KUBOTA, MACIENTE, 2019), corrobora-se a estimativa de 

que os grupos mais propensos à automação são compostos por trabalhadores de menor 

qualificação (entre 6 e 9 anos de estudo, equivalente ao ensino fundamental e médio) e 

remuneração inferior à média nacional, de R$ 2.818, em valores de 2018 (ADAMCZYK, 

FOCHEZATTO, 2021, p. 8). 
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Tabela 6 - Famílias de ocupações (com mais de mil trabalhadores) ordenadas por propensão à 

automação em ordem decrescente 

 

Fonte: Adamczyk e Fochezatto, 2021, p. 10. 

 

Adotando-se uma abordagem setorial, a partir da RAIS de 2018, observa-se que 68% 

dos empregos estão no setor de serviços, 27,5% na indústria e 4,5% na agropecuária, conforme 

o eixo vertical da Figura 6. Os empregos classificados com alta propensão à automação são 

11,3% do total e os de média-alta são 33,4%, demonstrado no eixo horizontal.  O volume de 

trabalhadores em empregos de maior risco de automação se distribui em 75% na indústria, 21% 

em serviços e 4% na agropecuária (ADAMCZYK, FOCHEZATTO, 2021, p. 12).  

 

Figura 6 - Distribuição do emprego por propensão à automação e setores 

 



 

40 

 

Fonte: Adamczyk e Fochezatto, 2021, p. 12. 

 

 Como observado pela recente retração de empregos na agropecuária e na produção de 

bens e serviços industriais, a mecanização de tarefas afeta, proporcionalmente, os setores 

primário e secundário, com atividades padronizadas, rotineiras, em ambientes controlados e de 

baixo teor cognitivo. Em especial, o impacto no setor agrícola pode ser ainda maior do que o 

estimado, pois cerca de 59,4% destes trabalhadores são informais (DIEESE, 2014 apud 

ADAMCZYK, FOCHEZATTO, 2021, p. 15). O setor de serviços enfrenta maior risco de 

automação em atividades como construção, instalação e manutenção e em atividades de 

secretariado e auxiliar administrativo. Atividades mais dinâmicas, que requerem mais interação 

interpessoal, criatividade e negociação, apresentam menor risco de automação. São essas as 

atividades de venda, comércio, hotelaria, profissionais da saúde, engenheiros e pesquisadores, 

demonstrado na Tabela 7 (ADAMCZYK, FOCHEZATTO, 2021, p. 14).  
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Tabela 7 - Distribuição de propensão à automação por setores econômicos e por seção da 

Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE) 

 

Fonte: Adamczyk e Fochezatto, 2021, p. 13. 

 

Em conclusão, a reprimarização da pauta exportadora do Brasil pode indicar um 

aumento de vulnerabilidade no emprego, visto que 79,3% dos empregos no setor de Agricultura, 

pecuária, produção florestal, pesca e aquicultura têm propensão alta ou média-alta à automação. 

O dinamismo, a interação interpessoal e a menor previsibilidade dos empregos no setor de 

serviços confere uma menor taxa de propensão à automação comparado aos outros dois setores, 

reforçando o papel de absorvedor de empregos deslocados da mecanização da agropecuária e 

da indústria. Ainda assim, cargos que requerem pouca qualificação são os mais ameaçados, 

corroborando a tendência internacional de impacto nas parcelas da população de mais baixa 

renda, sendo esta a maioria expressiva do terceiro setor.  
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6 A AUTOMAÇÃO DO TRABALHO NO CONTEXTO DA PANDEMIA 

 

O mundo do trabalho já enfrentava mudanças profundas pelo crescimento da Indústria 

4.0 e o barateamento de soluções como machine learning, Inteligência Artificial e robótica. O 

surgimento do SARS-CoV-2, vírus altamente contagioso que afeta o sistema respiratório, em 

2019 e sua disseminação mundial postularam uma nova organização do trabalho. A adoção de 

tecnologias disruptivas possui, em tempos de normalidade, obstáculos como o custo de 

oportunidade dos altos investimentos para a implementação e curva de aprendizado. Tempos 

de recessão, em contrapartida, podem alterar a percepção deste custo. Liduc e Liu (2020) 

concluem que, enquanto o declínio na atividade econômica reduz os incentivos para 

investimentos, a incerteza crescente gera incentivos para a reestruturação produtiva em busca 

da substituição de mão obra, de modo que esta ultrapassa o efeito recessivo e aumenta a 

probabilidade de automação em tempos de recessão (LIDUC, LIU, 2020, p. 3). Este efeito é 

plausível, sobretudo, em cenários de epidemias, uma vez que robôs não adoecem.  

Com a emergência do coronavírus em 2019 e a declaração da Organização Mundial da 

Saúde (OMS) em 11 de março de 2020 de que a doença se tornara uma pandemia, constatamos 

mais um choque na economia mundial e, consequentemente, no mercado de trabalho 

(INTERNATIONAL MONETARY FUND, 2021, p. 45). Além de obstáculos na cadeia de 

oferta e enfraquecimento da demanda, a particularidade desta crise é a necessidade de 

distanciamento social, em seu caráter sanitário, interferindo em setores de turismo, alimentação, 

atacado, varejo e serviços no geral. A segurança financeira e física dos indivíduos depende, em 

parte, da capacidade de execução de seu serviço remotamente e sem contato interpessoal. Neste 

contexto, a tecnologia adquire protagonismo para dar continuidade à comunicação de empresas 

entre o quadro de funcionários e com o público. De um lado, a crise econômica trouxe a 

necessidade de corte de custos; do outro, o uso de plataformas digitais, autoatendimento e outras 

inovações foram adotadas para dar continuidade aos serviços com a menor interação humana 

possível (MCKINSEY AND COMPANY, 2020, p. 3).  

O COVID-19 surge em um contexto econômico de baixo crescimento desde a crise de 

2008, com rivalidade entre Estados Unidos e China, discursos nacionalistas e esforços para 

repatriar as cadeias produtivas frente ao desemprego sentido pela descentralização da cadeia 

produtiva e automação (MUNGIOLI, WILLCOX, DAUDT, 2020, p. 55).  

As paralisações em linhas de produção e as restrições para a abertura de comércios e 

restaurantes devido às recomendações de distanciamento social causaram um choque na oferta 
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mundial, resultando em escassez de bens manufaturados e grandes variações de preços. 

Concomitantemente, a queda de rendimentos por demissões e as baixas no faturamento de 

empresas de grande, médio e pequeno porte representaram um choque na demanda agregada. 

O comércio internacional apresentou contração de 27% em 2020, comparado ao ano de 2019 

(UNCTAD, 2020, apud MUNGIOLI, WILLCOX, DAUDT, 2020, p. 61). 

Mungioli, Willcox e Daudt (2020, p. 67) diferenciam a crise sanitária de períodos de 

guerra. Em semelhança, existe a necessidade de articulação do Estado para recapacitar a 

indústria com ênfase em determinados bens, no caso de 2020, de respiradores artificiais, testes 

rápidos, máscaras, álcool em gel e ventiladores. A logística do comércio internacional é 

prejudicada. O planejamento estatal ganha notoriedade e adota-se uma política fiscal 

expansionista. Não obstante, enquanto economias de guerra aumentam a capacidade produtiva 

e elevam as taxas de investimento, a pandemia é motivo de incerteza para investidores e o 

cenário é recessivo, com queda de consumo e desarticulação da cadeia de produção. Por fim, 

em cenários bélicos formam-se alianças internacionais, enquanto o coronavírus acirrou disputas 

políticas e econômicas, com respostas nacionais individuais. 

Mungioli, Willcox e Daudt (2020, p. 74) identificaram a forte tendência ao reshoring e 

à redução do offshoring como resposta ao fechamento de fronteiras e a busca de menor 

dependência das cadeias globais de produção. 

 

A experiência da atual pandemia tem mostrado que países cuja capacidade industrial 

se interconecta com o poder planificador estatal, como ocorre, em diferentes graus, na 

Alemanha, na Coreia do Sul, na China e no Japão, conseguem lidar melhor com os 

custos humanos e econômicos de uma emergência dessa natureza [...] As assimetrias 

preexistentes foram, assim, reforçadas pela ausência de tecido industrial, fragilidade 

institucional e escassez de divisas dos países periféricos (MUNGIOLI, WILLCOX, 

DAUDT, 2020, p. 74). 
 

Georgieva, Gopinath e Pazarbasioglu (2022) sugerem que a reconfiguração das cadeias 

produtivas e as barreiras ao investimento podem ser extremamente prejudiciais aos países em 

desenvolvimento, que acumulariam mais obstáculos para suas exportações e para obter know 

how. À parte de movimentos já observados em outras recessões, o mercado de trabalho sofreu 

mudanças particulares na crise sanitária do coronavírus. 

 

6.1 A remodelagem do trabalho pelo COVID-19 
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O coronavírus trouxe especificidades para a execução do trabalho, como o requisito de 

distanciamento social. Autor e Reynolds (2019) elencam quatro pilares que tendem a remodelar 

o futuro do trabalho pós-COVID: telepresença, redução da densificação urbana, concentração 

de emprego em grandes empresas e automação generalizada (AUTOR, REYNOLDS, 2020, p. 

2). A tendência de substituir trabalhadores por máquinas em ambientes hostis antecede a 

pandemia, como é feito por drones aéreos e submarinos, por exemplo. A telepresença reduz 

custos e é mais funcional do que garantir a segurança física e o bom desempenho dos indivíduos 

em situações extremas. 

A adoção do trabalho remoto e a suspensão de viagens a trabalho possui efeito notável 

nos trabalhadores de maior escolaridade que passam a gastar menos horas no transporte público, 

hotéis, lojas e restaurantes; bem como promove a redução de custos para os empregadores, sem 

os gastos com a manutenção de espaços de trabalho, segurança e zeladoria. Indiretamente, os 

trabalhadores dos setores de transporte, limpeza, segurança, hotelaria e restaurantes sofrem uma 

queda na demanda. Nos Estados Unidos, estes serviços somam 25% dos empregos e são 

tipicamente de baixa remuneração (AUTOR, REYNOLDS, 2020, p.3). Autor e Reynolds 

(2020) preveem uma recuperação lenta da recessão, uma diminuição na densidade urbana, com 

o êxodo de trabalhadores que não precisam estar fisicamente em grandes centros urbanos, e 

uma alteração na tendência de polarização do trabalho, com menos ocupações de baixa 

remuneração. A Figura 7 mostra que 84% dos empregadores planejam acelerar a digitalização 

de processos e 83% querem promover mais oportunidades para o trabalho remoto (WORLD 

ECONOMIC FORUM, 2020, p. 14). 
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Figura 7 - Adaptação de negócios planejadas em resposta ao COVID-19 

 

Fonte:World Economic Forum, Future of Jobs Survey,  2020. 

 

Como medida para conter o vírus, governos estabeleceram lockdowns e a paralisação 

de atividades tidas como “não essenciais”. Entre março e abril de 2020, 55% das economias 

enfrentaram paralisações de serviços não essenciais e, em junho, apenas 23% dos países reabri 

ram suas atividades presenciais (WORLD ECONOMIC FORUM, 2020, p. 9). No Brasil, as 

atividades essenciais foram estabelecidas por cinco decretos: i) nº 10.282, de 20 de março de 

2020; ii) nº 10.292, de 25 de março de 2020; iii) nº10.329, de 28 de abril de 2020; iv) nº 10.342, 

de 7 de maio de 2020; e v) nº 10.344, de 8 de maio de 2020 (MACIENTE, 2020, p. 96). De 

modo geral, as atividades tidas como essenciais foram as relacionadas à saúde, energia, 

saneamento, eletricidade, telecomunicações e internet, mercado de capitais, vigilância, 

fiscalizações, transporte, serviços funerários e todo o setor público. Em números de 

empregados, 78,7% dos trabalhadores foram tidos como essenciais no primeiro decreto, 

chegando a 90,1% no quinto decreto (MACIENTE, 2020, p. 97). Por consequência, os 

empregados em serviços não essenciais estiveram mais vulneráveis à interrupção de suas 

atividades na pandemia, com a continuidade de seus trabalhos dependendo da possibilidade 

deste ser exercido remotamente. 

Brussevich, Dabla-Norris e Khalid (2020, p. 4-5) abordam características individuais, 

como gênero, educação, renda, status de imigração, idade e habilidades usadas o local de 

trabalho, por exemplo, uso de computador, softwares diversos, trabalho manual, autonomia, 

entre outros, para traçar o perfil de trabalhadores com viabilidade de atuar remotamente e 

entender como o nível de teletrabalho varia entre economias desenvolvidas e em 
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desenvolvimento considerando os 35 países integrantes da OCDE. Nos Estados Unidos e países 

avançados da Europa, cerca de 40% dos trabalhos podem ser realizados de casa, contra 20% 

em países em desenvolvimento, descontando a população rural. Em números absolutos, 97,3 

milhões de trabalhadores, somando 15% da amostra considerada, estão em risco devido às 

restrições impostas por causa da pandemia, concentrados em setores como acomodações e 

restaurantes e vendas no atacado e varejo.  

Os cargos com maior dependência de ferramentas digitais e que requerem pouca ou 

nenhuma proximidade física são mais propensos ao teletrabalho e a probabilidade de exercer o 

trabalho remotamente está fortemente relacionada à remuneração. Os países com menores 

possibilidades de trabalho remoto são a Turquia, Chile, México, Equador e Peru, notoriamente 

as economias em desenvolvimento. Dentre as nações desenvolvidas, países nórdicos e 

Singapura obtiveram os maiores índices de trabalho remoto, refletindo a economia fortemente 

digitalizada e superando países como Grécia e Itália (BRUSSEVICH, DABLA-NORRIS, 

KHALID, 2020, p. 8). 

A probabilidade de trabalho remoto aumenta com a idade, vista a progressão natural 

para cargos administrativos e menos manuais ao longo da carreira. Os trabalhadores mais 

vulneráveis são os jovens e os de baixa escolaridade. Os homens são menos propensos ao 

teletrabalho, por um viés ocupacional, uma vez que o emprego masculino se concentra em 

tarefas manuais e o feminino se concentra em setores de assistência e educação; no entanto, a 

maior presença feminina em atividades que requerem contato interpessoal aumenta as chances 

de desemprego, pois estes setores são os mais atingidos na atual crise (BRUSSEVICH, 

DABLA-NORRIS, KHALID, 2020, p. 12). 

Em aspectos empregatícios, Brussevich, Dabla-Norris e Khalid (2020, p. 13) concluem 

que trabalhadores com regime de tempo parcial ou temporário são mais vulneráveis, pois suas 

demissões são menos onerosas para as empresas. Pequenas e médias empresas (negócios com 

menos de 250 trabalhadores) são menos propensas ao teletrabalho, pois possuem menos 

aparatos tecnológicos em relação à grandes empresas e representam grande vulnerabilidade na 

medida em que respondem pela maior parte dos empregos na maioria dos países e detêm menos 

reserva de capital para eventuais choques, comparadas a empresas maiores. 

A crise sanitária reforçará a tendência já observada de concentração de mercado, uma 

vez que pequenas e médias empresas não conseguem sobreviver aos trancos na liquidez 

causados pela recessão. Como a receita de grandes empresas prioriza a distribuição para donos 
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e investidores, os salários terão menor participação no Produto Interno Bruto, acarretando uma 

concentração de renda e aumento na desigualdade (AUTOR, REYNOLDS, 2020, p. 4).   

 

6.2 O risco de automação pós-COVID-19 

 

Durante a pandemia do COVID-19, os trabalhadores foram segmentados em três tipos: 

(i) os “trabalhadores essenciais”, que não tiveram suas atividades interrompidas; (ii) os 

trabalhadores remotos, que possuem mais chances de manter o emprego por dispensar o contato 

presencial e (iii) os trabalhadores deslocados, que tiveram suas atividades interrompidas e são 

principalmente dos setores de hotelaria, varejo, serviços gerais e turismo. Para os trabalhadores 

essenciais, o principal desafio é a segurança física. Para os trabalhadores remotos, os desafios 

são infraestrutura, saúde mental e a dupla jornada para os cuidadores de crianças ou idosos 

(WORLD ECONOMIC FORUM, 2020, p. 16).  

Desde 1980, observa-se que em tempos de recessão as maiores taxas de desemprego são 

entre ocupações automatizáveis, gerando recuperações sem geração de empregos (jobless 

recoveries), quando firmas substituem trabalhadores por máquinas em períodos de crise 

(AUTOR, 2010; HERSHBEIN & KAHN, 2018; JAIMOVICH & SIU, 2018 apud DING, 

MOLINA, 2020, p. 3). Na atual crise sanitária, temos que os trabalhadores mais vulneráveis 

são os da categoria (iii) de setores não essenciais e que não podem executar o trabalho 

remotamente. A questão é: na atual dinâmica de automação, essas ocupações serão recuperadas 

após o fim da crise ou a pandemia vai acelerar a substituição do trabalho humano? 

As restrições do mercado de trabalho e as novas condições de produção e consumo 

incentivaram as empresas com maior acesso a investimento e tecnologia a adotarem soluções 

digitais e robóticas para mitigar o efeito da crise, como exemplifica a Figura 8. 

Simultaneamente, o desemprego, cuja média mundial era de 5,4% em 2019, saltou para 6,6% 

em 2020 (WORLD BANK, 2022). Os países desenvolvidos da Europa chegaram a 8% de 

desemprego em 2020; os países avançados da Ásia saíram de 3,1% em 2019 para 4% no ano 

seguinte; os Estados Unidos saltaram de 3,7% para 8,9% em 2020 (INTERNATIONAL 

MONETARY FUND, 2020, p. 57).  
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Figura 8 - Relatos de 21 países sobre o uso de robôs para COVID-19 até 20 de abril de 2020 

  

Fonte: MURPHY, R.; GANDUDI, V. World Economic Forum, 22 de abril de 2020.  

 

A probabilidade de automação conta com fatores de difícil previsão, como a efetiva 

implementação de tecnologias disruptivas pelas empresas. Devido a limitação destes dados em 

relação ao cenário recente da pandemia, a literatura recente sobre a automação no mercado de 

trabalho induzida pela pandemia levanta hipóteses a partir de dados da incidência de 

desemprego em ocupações ou tarefas rotineiras, vez que o desaparecimento destas ocupações 

pode indicar uma substituição do trabalho por automação.  

Neste sentido, Sedik e Yoo (2021, p. 10) estimam que o coronavírus aumenta a adoção 

de robôs ao longo do tempo em 40 países das Américas, Ásia e Europa, com acréscimo de 0,35 

robôs para cada 1000 trabalhadores em dois anos  e 0,7 robôs em quatro anos após a pandemia. 

Ding e Molina (2020, p. 4) evidenciam que ocupações automatizáveis, a cada 100 empregos, 

perderam 4,2 a mais do que ocupações em baixo risco de automação nos Estados Unidos.  

É importante destacar que as ocupações rotineiras apresentaram maior queda no 

emprego, em parte, porque são mais vulneráveis às medidas de distanciamento social adotadas 

após o coronavírus. Nos Estados Unidos, entre as ocupações em alto risco de automação, 76,8% 

não podem ser exercidas remotamente, ante 49,6% das ocupações em baixo risco. Além disso, 

37,7% das ocupações em risco de automação se concentram em setores de serviços severamente 

impactados pela pandemia, ante 19,2% das ocupações em baixo risco de automação (DING, 

MOLINA, 2020, p. 8). Logo, é preciso cautela antes de declarar causalidade entre inovações 

tecnológicas e redução de atividades rotineiras.  
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O desemprego na pandemia atingiu ocupações rotineiras que, coincidentemente, não 

puderam ser exercidas remotamente ou que tiveram suas atividades interrompidas nos picos da 

crise. É possível que, em vias de viabilizar a continuidade de suas operações, empresas 

substituam o trabalho humano por máquinas. Para os fins deste trabalho, identifica-se, no Brasil, 

quais trabalhadores possuem mais risco de automação a partir do desemprego causado pelas 

restrições em decorrência do coronavírus, considerando a necessidade de contato face a face, a 

essencialidade e a possibilidade de executar o trabalho remotamente. 

Maciente (2020, p. 102) estimou, com dados de 2018, que 32,3% dos empregos do 

Brasil possuem alto potencial de automação, e um quarto desse total são atividades classificadas 

como não essenciais, representando 7% do emprego formal.  Ao todo, 50% do trabalho formal 

foi classificado como possível de ser realizado remotamente. A Tabela 8 destaca que 2,8% dos 

trabalhadores brasileiros estão em setores não essenciais e possuem baixo potencial para 

teletrabalho e alta propensão à automação, com risco de serem deslocados de seus cargos em 

uma recuperação sem geração de empregos. 

 

Tabela 8 - Panorama do emprego de acordo com o potencial para o teletrabalho e propensão à 

automação da ocupação e essencialidade da atividade (2018) 

 
Fonte: Maciente, 2020, p. 102 
 

A estimativa de Maciente (2020, p. 99) considerou para a classificação dos trabalhos 

possíveis de serem exercidos remotamente fatores como desempenho de atividades físicas, 

interação com equipamentos e manipulação de objetos. Contudo, a possibilidade de exercer 

determinado serviço remotamente extrapola as tarefas de cada ocupação, como a dependência 

de interação presencial ou de maquinário, insumos ou um ambiente específico de trabalho. Para 

avaliar a viabilidade do trabalho remoto é preciso considerar questões como acesso à energia 

elétrica, acesso à internet e posse de ao menos um computador em casa. Assim, a viabilidade 

do teletrabalho reflete a infraestrutura e a estrutura socioeconômica dos países e é um fator a 

ser considerado para inferir o desempenho econômico no contexto da pandemia. 
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Barbosa Filho, Veloso e Peruchetti (2021, p. 10) concluem que 25,5% dos trabalhadores 

brasileiros podem trabalhar remotamente. No entanto, ao considerar o acesso à infraestrutura 

(eletricidade, internet e computador), este número é reduzido para 17,8% com dados de 2019. 

Em regiões como o Norte e Nordeste, ainda que exista a possibilidade de trabalho remoto 

(21,2% e 21,9%, respectivamente), ao considerar a infraestrutura básica esta possibilidade cai 

drasticamente (para 10,3% e 13%, respectivamente). A vulnerabilidade destas ocupações na 

pandemia sinaliza um aumento na disparidade entre as regiões do Brasil. Ademais, a 

possibilidade de teletrabalho pode aprofundar desigualdades sociais já existentes. A média da 

renda dos trabalhadores em ocupações que podem ser realizadas em casa é R$ 4.266, ante a R$ 

1.791 que não possuem a infraestrutura necessária e R$ 1.674 de trabalhadores que precisam 

exercer o trabalho presencialmente Por etnia, 24,5% dos trabalhadores brancos e amarelos 

podem trabalhar remotamente, contra 12,2% dos trabalhadores pretos e pardos. Por 

escolaridade, 52,9% dos trabalhadores com ensino superior completo podem exercer o 

teletrabalho, ante 14,8% com ensino médio completo, 4,6% com ensino fundamental e 1,5% 

sem instrução (BARBOSA FILHO, VELOSO, PERUCHETTI, 2021, p. 14-17).  

Ao considerar a necessidade de contato face a face, classificada a partir do grau de 

necessidade de contato próximo do empregado com sua equipe, clientes ou fornecedores ou 

trabalho diretamente voltado para o público (AVDIU, NAYYAR, 2020 apud MACIENTE, 

2020, p. 100), 429 mil trabalhadores faziam parte do grupo mais propenso à substituição por 

máquinas (alta propensão a automação, baixo potencial para teletrabalho, setores não essenciais 

e média ou alta necessidade de contato face a face) em 2018, como demonstrado na Tabela 9. 

À parte da essencialidade dos setores e do contato face a face, cujas restrições podem variar 

conforme a mitigação da crise sanitária, percebe-se que cerca de 4,6 milhões de empregados 

possuem alto risco de automação e baixo potencial de teletrabalho, tornando-os vulneráveis 

caso os novos modelos de trabalho se perpetuem. 
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Tabela 9 - Emprego dos trabalhadores com baixo potencial de teletrabalho, por necessidade 

de contato face a face, propensão à automação e essencialidade da atividade (2018) 

 
Fonte: Maciente, 2020, p. 103 
 

A Figura 9 dispõe os setores de atividades econômicas por potencial de teletrabalho e 

necessidade de contato face a face. Percebe-se que as atividades com maior potencial de serem 

exercidas remotamente são as atividades complementares à tecnologias, e portanto, com menor 

risco de automação, como Informação e Comunicação, Atividades profissionais, científicas e 

técnicas, Atividades financeiras e serviços relacionados, Atividades administrativa e serviços 

complementares e Educação, Administração Pública, Artes, cultura, esporte e recreação. As 

atividades com menor potencial de teletrabalho coincidem com atividades vistas anteriormente 

como mais propensas à automação, como Agropecuária, produção florestal, pesca e aquicultura, 

Indústrias extrativas, Construção, Água, esgoto e gestão de resíduos, Transporte, armazenagem 

e correio e Indústrias de transformação. Desse modo, observa-se que as restrições exigidas na 

pandemia reforçam o impacto nos setores econômicos da tendência já existente de automação 

do trabalho. 
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Figura 9 - Potencial de teletrabalho e necessidade de contato face a face, por setor de 

atividade 

 

Fonte: MACIENTE, 2020, p. 101. 

 

Em março de 2020, 15% dos trabalhadores perderam o emprego, cinco pontos 

percentuais acima do observado em anos anteriores. Os mais impactados foram jovens e 

mulheres, com acréscimo de 3 a 8 pontos percentuais em relação a anos anteriores, 

respectivamente. O desemprego entre pretos e pardos atingiu 18%, subindo 5 pontos 

percentuais frente a 4 pontos percentuais do aumento de desemprego entre brancos. Em relação 

à escolaridade, o desemprego subiu 4 pontos percentuais entre trabalhadores com ensino médio 

incompleto ou menos, atingindo 15% (BARBOSA et al, 2020, p. 58). Novamente, o 

desemprego observado na pandemia coincide com os grupos mais vulneráveis à automação, 

como grupos com remuneração abaixo da média e mão de obra menos qualificada, como 

observado na Figura 10. 
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Figura 10 - Perda ocupacional por características individuais (2018-2020) - referência 

segunda quinzena do mês de março de 2020 

 

Fonte: BARBOSA et al, 2020, p. 59. 

 

No aspecto empregatício, os mais afetados foram trabalhadores sem carteira assinada 

(30%) e os que fazem jornadas parciais (20-25%). Por remuneração, aqueles situados no terço 

inferior da distribuição de salários atingiram mais de 30% de desligamentos, mais de 10 pontos 

percentuais em comparação aos anos anteriores. Os trabalhadores no terço superior da 

distribuição salarial obtiveram aumento inferior a 5 pontos percentuais em comparação aos anos 

anteriores, permanecendo abaixo dos 10% de desemprego. 
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Figura 11 - Perda ocupacional por características do trabalho (2018-2020) - referência 

segunda quinzena do mês de março de 2020 

 

Fonte: BARBOSA et al, 2020, p. 61. 

 

Dentre as ocupações com maior perda de emprego no primeiro trimestre de 2020, 

observa-se na Tabela 10 atividades que requerem contato face a face, como trabalhadores de 

cuidados pessoais (36,6%), trabalhadores ambulantes de serviços (34,5%), vendedores 

(30,2%); assim como algumas atividades automatizáveis, como trabalhadores elementares na 

agropecuária (38,1%); ajudantes de preparação de alimentos (37,4%), trabalhador elemental da 

indústria e construção civil (28,1%) e trabalhador qualificado e operário (25,9%) 

(CARVALHO, NOGUEIRA, 2020, p. 5).   
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Tabela 10 - Fluxos da ocupação durante a pandemia, por tipo de ocupação em % (1º trim - 

maio de 2020) 

 

Fonte: CARVALHO, NOGUEIRA, 2020, p. 5 

 

Em conclusão, a pandemia do COVID-19 trouxe restrições ao mercado de trabalho e 

quebras na oferta de produtos. Como particularidade, a alta letalidade da doença e o risco de 

contaminação por contato interpessoal exigiram o exercício do trabalho de maneira remota e 

inviabilizaram diversos segmentos de comércio, turismo, lazer, alimentação, entre outros, 

colocando em risco os trabalhadores de setores não essenciais ou que não pudessem exercer o 

trabalho remotamente. Como aprendido em outras recessões, a recuperação econômica pode 

ocorrer sem a recuperação dos empregos perdidos durante a crise, quando as empresas possuem 

incentivos para substituir a mão de obra por tecnologias disruptivas. Analisando o perfil dos 

trabalhadores, setores e ocupações mais atingidos pela pandemia no Brasil, percebe-se que parte 

dos desligamentos seguem a tendência internacional de automação, com desemprego de 

trabalhadores situados abaixo da média salarial, de baixa qualificação e com atividades 

rotineiras. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar os efeitos da pandemia do COVID-19 na 

tendência de automação do trabalho no Brasil. Os avanços da robótica, machine learning e 

Inteligência Artificial mudaram a percepção do limite em que as máquinas podem substituir o 

trabalho humano. Os empregos com maior risco de serem substituídos são aqueles constituídos 

por atividades repetitivas e de baixo valor agregado, impactando os grupos economicamente 

mais vulneráveis, aprofundando a desigualdade. 

Os países em desenvolvimento possuem relativa desvantagem para obter os ganhos de 

produtividade oriundos da automação e a lacuna entre esses e os países desenvolvidos pode 

aumentar, uma vez que a pauta exportadora das economias periféricas é intensiva em mão de 

obra barata. Através do reshoring e/ou diminuição do offshoring, a substituição do trabalho nos 

países centrais pode ocasionar desemprego em massa, estrangulamento do investimento 

externo, quebra do ciclo de aprendizado e reestruturação da produção de economias menores 

para setores de matérias primas de baixa complexidade e valor agregado, como já mostram as 

evidências de desindustrialização precoce no Brasil (STEMMLER, 2019, p. 23). 

O mercado de trabalho brasileiro é concentrado no setor de serviços em atividades de 

baixa produtividade, com apenas 3,1% deste segmento desempenhando serviços intensivos em 

conhecimento (GALINARI, JÚNIOR, 2014 apud LABRUNIE, SABOIA, 2016, p. 22). Estima-

se que 44,8% dos empregos brasileiros encontram-se em risco médio ou alto de automação, 

baseado na relevância das tarefas rotineiras que compõem estas ocupações. No entanto, a 

escassez de mão de obra qualificada, a falta de acesso a tecnologias disruptivas, a ausência de 

linhas de financiamento e a insuficiência da infraestrutura de telecomunicações do país 

constituem entraves para inovações (CNI, 2022). 

A partir da pandemia do COVID-19, observou-se um aumento de desligamentos em 

atividades rotineiras, sendo estas mais suscetíveis às restrições impostas pelo coronavírus, como 

distanciamento social, trabalho remoto e interrupção de serviços não essenciais. À parte da 

incerteza, tais restrições no mercado de trabalho incentivam as empresas a substituírem mão de 

obra para garantir suas operações durante e após a crise, constituindo um caminho pelo qual a 

pandemia poderia acelerar a automação (LIDUC, LIU, 2020, p. 3).  

O Brasil sofreu com um forte crescimento do desemprego em 2020 e 2021, impactando 

principalmente trabalhadores jovens, abaixo da média salarial, com pouca qualificação e que 

executam atividades de baixo valor agregado. Com a concentração do emprego no setor de 
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serviços e com pouco potencial de teletrabalho devido à natureza das ocupações ou problemas 

de infraestrutura, os empregos são vulneráveis à crise e indicam um aprofundamento da 

desigualdade de renda. 

A principal medida para mitigar os impactos da automação e a aceleração do 

desemprego são investimentos na qualificação da mão de obra, através do ensino de habilidades 

complementares às tecnologias, e nos centros de pesquisa e inovação científicas e tecnológicas. 

É preciso estimular as forças compensatórias da geração de novos empregos pela automação 

através dos ganhos de produtividade e, para que estes sejam potencializados, é imprescindível 

a compatibilidade entre trabalhadores com habilidades que supram uma demanda por trabalho 

qualificado. Ademais, o Estado tem papel crucial para reduzir a desigualdade, sendo esta a 

principal externalidade negativa da automação, e evitar sua implementação acima do 

socialmente desejável. Exemplos são projetos de redistribuição de renda para amortecer o 

desemprego friccional dos trabalhadores deslocados e uma tributação que evite o “excesso de 

automação”, ou seja, quando a substituição dos trabalhadores é preferível mesmo sem ganhos 

de produtividade. O maior desafio para o Brasil será garantir o financiamento destas iniciativas 

em um cenário contracionista e de crescente protecionismo ao redor do mundo.   
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