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Robótica, inteligência artificial, plataformas digitais (Amazon, Booking, Uber,

etc.), algoritmos, internet das coisas (toT), nuvem, fábricas conectadas, realidade

aumentad a, big data, additive manufacturing (AM), também conhecida como 3D

printing, indústria 4.0., 'economia digital, economia colaborativa são, entre ou-

tros, termos de que ouvimos falar cada vez mais frequentemente e que se refe-

rem à revolução tecnológica atualmente em curso.

Tát como sucedeu nas revoluções tecnológicas anteriores; os receios das implica-

ções da crescente incorporação de trabalho morto no processo de trabalho e

consequente substituição do trabalho vivo são muitos. Recordemos a este. propó:

sito o moviment o tuddista da primeira revolução industrial. Colocam-se igual-

mente questões retativas a outras implicações sociais da utilização das tecnolo-
tgias, 

como sejam.a privacidade e as condiçôes e as relações sociais de trabatho,

sendo .real o perigo do aprofundamento da tendência para a sua degradação,

como alertam muitos autores, que se referem a este processo como "úberização

das sociedades". ,

No domínio do emprego é pertinente a pergunta:. será que teremos um futuro

sem empregos?

Nas décadas de 80 e de 90 vários cientistas sociais (Rifkin, 1995; Gorz, 1988,

Lg97,1998; Offe, 1989; Beck, 2000; Méda, 1995; Habermas, 1981, entre outros),

ainda oue partindo de pontos de vista teóricos diferentes e utilizando argumen-

tos diferenciados, decretaram o fim do trabalho ou, quanto muito, a sua secun-

darização nas sociedades do capitalismo tardio.
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Atualmehte, outros autores traçam cenários igualmente pessimistas. É o caso de

Frey e Osborne (2013), que analisaram o impacto previsívet da computorização

sobre mais de 700 profissões, tendo concluído que 47o/o dos empregos se encon-

tram em risco nas próximas duas décadas. O maior risco incidirá nas profissôes

menos qualificadas, havendo em algumas delas (operadores/as de telemarke-

ting, motoristas, secretárias/os, vendedores/as, cozinheiros/as, empregados/as

de mesa, etc.) uma probabilidade de 99o/o de serem extintas.

Trabalhos subsequentes, como os de e Mcaffe (20L4), de Bowles

(2OL4), que afirmou que mais de 50% dos empregos na Alemanha irão ser supri-

midos no futuro próximo, o livro de Martin Ford (2015) intitulado "Rise of the Ro-

bots: Technology and the Threat of a Jobtess Future" (-Robôs: A Ameaça de um

Futuro sem Emprego",.na versão portuguesa de 2016) ou o relatório do Brookfi-

eld lnstitute (2016) concluíram pelo mesmo cenário pessimista

Menos pessimista se mostra o estudo de Arntz, Gregory e Zierahn (2016), que

parte de uma crítica ao trabalho de Frey e Osborne. Enquanto este se centra na

profissão, Arntz e colegas centram-se nas tarefas que são desempenhadas, assu-

mindo que em cada profissão as tarefas são muito heterogéneas, algumas das

quais dificilmente automatizáveis. No estudo, que incidiu sobre 21 países da

OCDE, os autores conctuíram que, em termos médios, somente 97o dos empre-
gos são automatizáveis, variando os valores entre os 6% na República da Coreia

e os L2o/o na Alemanha, Austria e Espanha, facto que será explicado pela existên-

cia de diferentes formas de organização do trabalho. Mas, se é improvável que a

automatização e a digitalização destruam empregos em larga escala, é salienta-

do que os/as trabalhadores/as menos qualificados/as serão fortemente

atingidos/as. Daí o alerta para a necessidade de se assegurar formação profissio-

nal para quem vier ou estiver em vias de per.der o emprego
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A contrabalançar estas per.spetivas pessimistas, um retatório do Boston Consul-

ting Group (2015) conctuiu de modo inverso. Nele se considera que a lndustry

4.0. terá um impacto positivo no emprego, o qual crescerá 6Yo até 2025, sendo

que na área da engenharia o cresciimento será ainda superior, na ordem dos

lOo/o. Em consonância com os estudos anteriormente referidos, a automação de-

sempregará fundamentalmente quem tem baixas qualificações e desempenha

tarefas rotineiras e requererá fundamentalmente novas qualificações. Por seu

lado, um relatório do Mckinsey Global lnstitute (}OLZ! estimou que em 2020 se

verificaria uma'carência de cerca de 40 milhôes de trabalhadores/as altamente

qualificados/as em todo o mundo e de 45 milhôes medianamente qualificados/as

só nas economias em desenvolvimento, a par de um excesso de 90 a 95 milhões

de trabalhadores/as não qualificados/as a nÍvel mundial.

Corroborando as perspetivas otimistas, dois economistas da Deloitte (2015) tra-

balharam na longa duração, tendo analisado os resultados dos censos da popula-

ção na tnglaterra e País de Gales desde 1871, chegando à conclusão de que a

tecnologia em vez de destruir empregos, cria-os. Os autores concluem igualmen-

te pelo declínio dos empregos envolvendo tarefas mais pesadas e rotineiras e

pelo florescimento em contrapartida dos empregos de carácter social, ligados ao

Estado-Providência, e dos ligados à tecnologia.

No entanto, os/as trabalhadores/as mais qualificados/as também parecem não

estar ao abrigo do desemprego tecnológico. Recentemente, Jennifer Chayes, que

trabalha na área de inteligência artificial da Microsoft, revelou numa conferência

que um cientista de dados (data scientist) da empresa havia sido despedido por

ter sido substituído por um algoritmo. No ano passado, o Facebook despediu os

15 trabalhadores da equipa de Trending Topics, igualmente substituídos por um

algoritmo, o qual ao fim de dois dias cometeu um erro crasso ao deixar passar

uma notícia falsa sobre o despedimento de uma jornatista de um dos mais impor-

tantes canais de televisão americanos. E ainda no ano passado abriu em Silicon

Vattey a primeira universidade sem professores.
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A realidade é muito. complexa, sendo extremamente difícil antecipar o futuro.

Mas os riscos de desemprego massivo e de crescimento das desigualdades são

grandes. A utopia patronal dos locais de trabalho sem humanos mantém-se. Con-

tudo, a tecnologia nada determina e todos nós somos atores sociais, havendo

opções que é possívet - e é necessário - discutir (Rendimento Básico de tnserção,

diminuição da jornada de trabalho, etc.). Contra o fatalismo, contra os que afir-

mam que nada podemos fazer, devemos perguntar-nos que direção queremos

seguir e agir em conformidade. A catástrofe ameaça-nos. Devemos. desde já co-

meçar a combatê-la.
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