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A oportunidade

A computação em nuvem e os recursos inovadores liberam o 
potencial para impulsionar o crescimento econômico significativo 
e as atividades. A Comissão Europeia, por exemplo, estima que a 
digitalização de produtos e serviços permitirá à indústria europeia 
gerar um adicional de 110 mil milhões de euros por ano em receitas 
nos próximos cinco anos. McKinsey & Company acredita que as 
capacidades digitais avançadas poderiam representar 2,2 trilhões de 
dólares dos EUA no PIB do país em 2025. Isto sugere que existem 
muitas oportunidades para as pessoas com as competências 
adequadas para ajudar suas organizações a criar produtos e serviços 
que podem, por sua vez, impulsionar a criação de empregos 
adicionais e permitir um maior crescimento econômico.

Além disso, em uma economia cada vez mais estimulada pelos 
avanços em tecnologia digital, mais e mais empregos exigem um 
grau de conhecimento em algum dos campos STEM (ciência, 
tecnologia, engenharia e matemática). Na Europa, por exemplo, na 
última década, o número de vagas de emprego no setor de tecnologia 
cresceu três vezes mais que o número total de vagas e nos Estados 
Unidos, a demanda por pessoas com formação em ciência da 
computação é provavelmente muito grande, com estimativas 
sugerindo que até 2024, o número de postos de trabalho de analistas 
de informação e computação vai aumentar quase 20%.

O desafio

Para que as empresas prosperem na economia digital baseada 
em nuvem, as habilidades de seus empregados devem estar em 
dia com os avanços da tecnologia. Mas, no setor da indústria nos 
Estados Unidos, aproximadamente 2 milhões de vagas de emprego 
poderiam deixar de ser preenchidas na próxima década devido a uma 
escassez de pessoas com as capacidades técnicas apropriadas. Na 
Europa, uma pesquisa feita em 2013 revelou que a escassez de 
competências causou grandes problemas nos negócios de um terço 
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dos empregadores norte-americanos. E na China, McKinsey estima 
que a demanda por mão de obra qualificada poderia ultrapassar a 
oferta em 24 milhões de pessoas até 2020. Uma escassez como essa 
representa sérios problemas de competitividade para as empresas 
e ameaça a saúde econômica de longo prazo de países em todo 
o mundo. Mais do que isso, ela ameaça aumentar as diferenças
econômicas entre aqueles que têm as habilidades para ter sucesso no
século 21 e aqueles que não.

Ao ignorar isso, muitas pessoas enfrentarão um futuro incerto, 
especialmente as mulheres, os jovens, e aqueles que vivem 
em comunidades rurais e carentes. Zerar esse gap é um fator 
importante na abordagem da desigualdade de renda e uma 
das medidas mais importantes que os governos podem tomar. 
Reconhecendo isso, a Organização das Nações Unidas estabeleceu 
uma série de metas relacionadas como parte dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável, incluindo 4.b que estabelece: “Até 
2020 substancialmente ampliar globalmente o número de bolsas 
de estudo disponíveis para os países em desenvolvimento ... para o 
ensino superior, incluindo programas de formação profissional e [de 
tecnologia da informação e da comunicação].”

Recomendação de políticas

Em uma época em que a desigualdade de renda está aumentando, as 
pessoas estão lutando para encontrar empregos bem remunerados, 
porque elas não têm as habilidades e os conhecimentos necessários, 
e um número crescente de vagas de trabalho relacionadas com 
a tecnologia não estão sendo preenchidas, a necessidade de 
amplamente disponibilizar treinamentos é clara e urgente. Para 
garantir que os trabalhadores recebam a formação correta e os 
empregadores tenham acesso a uma força de trabalho que oferece 
a gama certa de conhecimentos e habilidades, os formuladores de 
políticas devem considerar estas medidas:
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Investir em cursos que preparem as pessoas para trabalhos 
de alta demanda. Os governos devem investir em programas 
de requalificação dos trabalhadores de alta qualidade para as 
competências básicas e para as certificações e educação continuada 
para aqueles que já estão no mercado de trabalho. Um primeiro 
passo é identificar as habilidades que são mais demandas, uma 
tarefa para a qual a indústria de TI pode colaborar. Com esse 
conhecimento, os governos podem desenvolver e oferecer programas 
de reciclagem da força de trabalho de alta qualidade ou fornecer 
incentivos e recursos financeiros para que as organizações privadas e 
sem fins lucrativos o façam.

Alcance amplo. Os governos devem procurar satisfazer as 
necessidades das pessoas em todos os estágios da força de trabalho 
- alunos que entram no mercado, trabalhadores desempregados e
subempregados, e trabalhadores que precisam de ajuda para adquirir
novas habilidades para garantir a sua empregabilidade a longo
prazo. Os governos também devem pensar em termos gerais nos
treinamentos a oferecer e como torná-los amplamente acessíveis.
As habilidades tecnológicas digitais são um elemento importante.
Ferramentas e recursos para ajudar novos empresários a desenvolver
habilidades de negócios e gestão de know-how também são
fundamentais.

Aproveitar ao máximo a colaboração público-privada. A 
responsabilidade de identificar e abordar as necessidades de 
reciclagem não deve recair apenas sobre os governos. O setor 
privado e os educadores também têm um papel essencial a 
desempenhar. Os prestadores de serviços educacionais nem sempre 
oferecem treinamentos nas habilidades que os empregadores estão 
procurando. O setor privado tem a experiência do mundo real e 
os conhecimentos para identificar a escassez de competências e 
determinar as melhores práticas educacionais. Eles também são 
parceiros essenciais na prestação de serviços educacionais.

Habilidades  
de próxima  
geração



Fomentar marcos regulatórios flexíveis. Os marcos regulatórios 
devem proporcionar flexibilidade adequada para que os 
empregadores possam expandir suas operações e desenvolver sua 
força de trabalho, mantendo a proteção aos trabalhadores. Nações 
com menos barreiras legais, regulamentares e práticas no que se 
refere à importação, treinamento e retenção de talentos estarão em 
melhor posição para tirar proveito das oportunidades de crescimento 
econômico.

Suporte ao reconhecimento mútuo das qualificações. O 
reconhecimento mútuo permite que indivíduos recentemente 
treinados encontrem trabalho onde há vagas disponíveis, mesmo que 
não é no mesmo lugar onde eles treinavam. Isso é importante para 
milhões de trabalhadores desempregados ou em situação de risco 
incapazes de viajar para regiões de alto crescimento para reciclagem 
(ao invés de irem para lá uma vez pois sabem que lá encontrarão um 
emprego). Com o reconhecimento mútuo, seria mais fácil para as 
pessoas tirarem proveito dos programas de reciclagem locais.

Fomentar a inovação. Os governos podem também incentivar o 
empreendedorismo através de programas que ajudam as pessoas 
a iniciarem novos negócios. Programas que oferecem às startups 
e aos empreendedores acesso fácil e rápido a software, suporte de 
marketing e visibilidade contribuirão para o sucesso dos negócios.
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