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No Brasil e no 
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https://youtu.be/x8SFQAHm8lI

https://youtu.be/x8SFQAHm8lI


automação
robotização
menos vagas 
(indústria)
mais vagas 
(serviços)
mais tempo
feminização
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novas habilidades
vagas + qualificadas
aprendizado 
contínuo
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trabalho por conta
menor proteção
menos ganhos
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tempo parcial
novas plataformas
menos sindicatos
trabalho virtual
app
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Technology



Digitalization and ICT 
(Information and 
Communication 
Technologies)

Inteligência Artificial

Trabalho virtual

Teletrabalho e trabalho remoto

Interfaces humanos-máquinas

Smart technology e wearable smart devices

Novas habilidades em SST

Mais treinamentos e fiscalização



Digitalization 
and ICT

OPORTUNIDADES

 Possível redução de alguns
fatores de risco
psicossocial

 Remoção de pessoas de 
alguns ambientes
perigosos

 Promoção da saúde

 Melhores medidas de 
prevenção

 Redução das 
desigualdades

DESAFIOS

 Possível aumento de 
alguns riscos psicossociais

 Aumento do risco à
segurança e privacidade

 Exposição a novos fatores
de riscos (químicos, 
biológicos, campos
eletromagnéticos)

 Aumento do risco de 
incidents e certas
exposições

 Desafios na gestão e 
resultados de SST



Automation and robotics

Interação entre humanos, robôs e IA

Potencial redução para distúrbios músculo-
esqueléticos

Redução ou aumento dos riscos para a saúde
mental

Novos fatores de risco ergonômicos

Riscos de segurança cibernética

Fatores de risco psicossociais

Ameça ao emprego





Nanotecnologia

Fatores de riscos para 
a saúde “únicos” para 
pulmões, estresse, 
inflamação, danos
teciduais, fibroses e 
tumores.



Demografia

 Mudança global da força de 
trabalho

 Aumento da população de jovens 
e de  trabalhadores idosos em 
diferentes partes do mundo

 Gap de gênero no mercado de 
trabalho



Gênero

Os gaps de gênero no 
mercado de trabalho
persistem – houve
redução de 2 pontos
percentuais nos últimos
27 anos

Mulheres são 26% menos
propensas a estarem
empregadas



Trabalhadores
Migrantes

 Cerca de 277 milhões de trabalhadores migrantes no 
mundo.

 86,5% estão entre 20 e 64 anos de idade. 

 A complexidade e a diversidade das circunstâncias
relacionadas aos ciclos migratórios tornam esta
população mais vulnerável aos problemas de saúde
física e mental. 

 “D” jobs (dirty, dangerous and demeaning)



Mudança climática, 
poluição do ar e 
degradação ambiental

• Impacto sobre 4 bilhões de pessoas, 
em especial trabalhadores em regiões
mais pobres e que trabalham em
áreas externas.



Mudança climática, 
aumento das 
temperaturas,  
poluição do ar e 
degradação
ambiental

4 bilhões de 
trabalhadores serão

afetados

Aumento de agravos à
saúde relacionados ao

ambiente

Efeitos do calor sobre
a saúde

Maior demanda física
de trabalho

Aumento da migração
e do trabalho informal

Temperaturas
extremas aumentarão
o trabalho de resgate

e emergência



Mudanças na
organização do trabalho

Jornadas excessivas

Formas de trabalho não tradicionais

Novos arranjos das horas trabalhadas

Economia informal

Trabalho digital e por app





Mudanças na
organização do 
trabalho

OPORTUNIDADES

 Remoção das pessoas de 
ambientes perigosos

 Maior controle sobre o 
balanço vida pessoal e 
professional

 Tendência de formalização
de parte da economia
informal

DESAFIOS

 Redução da segurança, 
menor visibilidade, aumento
dos riscos

 Emprego e arranjos de 
trabalho atípicos

 Dificuldade de aplicação de 
leis e normas

 Pouco ou nenhum acesso aos
benefícios de um contrato
formal de trabalho

 Pobre gerenciamento de SST

 Falta de clareza e 
especificidade das tarefas
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Country Profile 
Brasil
5 JUN 2019 from ILOSTAT
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64,7

45,4

Employment-to-population rate = 54,6%

Employment-to-population ratio, men (%) Employment-to-population ratio, women (%)

Female share of employment in senior and middle management 38,7%



Country Profile Brasil 
5 JUN 2019 from ILOSTAT
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70,5

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Share of agriculture in total employment (%)

Share of industry in total employment (%)

Share of services in total employment (%)
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O país mais 
ansioso da 
América Latina



Ansiedade
Depressão
Uso de Álcool e outras substâncias

Institute for Health Metrics and Evaluation, Universidade de Washington - 2016
31



Epidemiologia
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MENOS

Segurança

Liberdade

Autonomia

Proteção social

MAIS

Intensificação

Fragmentação

Exigência cognitiva

Mudanças

Mudanças nos fatores 
de risco psicossocial 

▼

Sofrimento

Adoecimento

Incapacidade



Enquanto isso...
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Obrigada

mbandini@fcm.unicamp.br
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