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Como devem as empresas preparar-se 

para o trabalho do futuro: inovação, 

tecnologia & formação 

O novo Relatório da Organização Internacional do Trabalho (OIT) e da Organização Internacional 

de Empregadores (OIE), com o título “Changing Business and Opportunities for Employer and 

Business Organizations”, publicado 27 de março, analisa os principais desafios das empresas para 

dar uma rápida resposta às mudanças do mundo do trabalho. 

O Relatório refere que o maior desafio das empresas está relacionado com as novas políticas 

inovadoras e com a necessidade de dotar as empresas de mais flexibilidade.  

No documento conjunto da OIT e OIE são identificadas as cinco tendências que alteram os 

modelos de gestão das empresas a nível mundial., nomeadamente: inovação tecnológica; 

integração económica à escala mundial; alterações climáticas e sustentabilidade; evolução 

demográfica e geracional; e falta de mão de obra qualificada. Estas tendências aplicam-se a 

qualquer empresa independentemente da sua dimensão, setor de atividade, localização. 

O Relatório indica que 56% dos inquiridos identificaram a inovação tecnológica como a tendência 

global com maior impacto global. 

Para o efeito, a OIT e a OIE defendem que a inovação tecnológica é de longe a tendência com 

maior impacto, alterando a forma como as empresas acrescentam valor aos produtos e serviços 

que oferecem. 

Redes de fibra ótica, banda larga e telecomunicações móveis são alguns dos serviços básicos 

necessários para sustentar as empresas do futuro. Estas tecnologias também irão facilitar maior 

e mais rápido acesso à informação e permitirão o fornecimento de serviços mais eficiente. 

Ao mesmo tempo, o Relatório refere que o maior desenvolvimento tecnológico aumenta a 

procura das empresas por trabalhadores mais qualificados. 

Assim, como ponto de partida, haverá que dar prioridade à formação e programas de 

requalificação específicos para ajudar as empresas a recrutar trabalhadores qualificados.  

O futuro constrói-se com colaboração e procura de soluções coletivas. O papel das organizações 

de empregadores e das associações profissionais é um elemento crucial para a resposta que as 

empresas têm de dar aos novos desafios. 
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O Relatório confirma que as empresas 

que, em conjunto com as organizações 

empresariais e de empregadores, 

adotarem novas políticas ligadas à 

tecnologia e formação profissional serão 

as grandes vencedoras no mundo 

competitivo em que nos encontramos. 

Esta informação é de carácter genérico, 

não devendo ser considerada como 

aconselhamento profissional. 
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