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Resumo 

Examinamos como os empregos são suscet íve is à 
informatização. Para avaliar isso, começamos implementando uma 
nova metodologia para estimar a probabilidade de informatização 
para 702 ocupações detalhadas, usando um classificador de processo 
gaussiano. Com base nessas estimativas, examinamos os impactos 
esperados da informatização futura nos resultados do mercado de 
trabalho dos EUA, com o objetivo principal de analisar o número de 
empregos em risco e a relação entre a probabilidade de 
informatização de uma ocupação, salários e realização educacional. 
De acordo com nossas estimativas, cerca de 47% do emprego total 
nos Estados Unidos está em risco. Além disso, fornecemos evidências 
de salários e realização educacional exibirem uma forte relação 
negativa com a probabilidade de informatização de uma ocupação. 
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I. Introdução 

Neste artigo, abordamos a questão: quão suscetíveis são os 
empregos à informatização? Fazendo isso, baseamo-nos na literatura 
existente de duas maneiras.  

Em primeiro lugar, com base nos avanços recentes em 
Aprendizado de Máquina (ML) e Robótica Móvel (RM), desenvolvemos 
uma nova metodologia para categorizar as ocupações de acordo com 
sua suscetibilidade à informatização.  

Em segundo lugar, implementamos esta metodologia para:  

(a) estimar a probabilidade de informatização para 702 detalhados 
ocupações e  

(b) examinar os impactos esperados da futura informatização sobre 
os resultados do mercado de trabalho dos EUA. 

Nosso artigo é motivado pela previsão frequentemente citada 
de John Maynard Keynes de desemprego tecnológico generalizado, 
“devido à nossa descoberta de meios de economizar o uso da mão-
de-obra ultrapassando o ritmo quando podemos encontrar novos usos 
para a mão-de-obra” (Keynes, 1933, p. 3).  

De fato, nas últimas décadas, os computadores substituíram 
uma série de empregos, incluindo as funções de guarda-livros, caixas 
e operadoras de telefonia (Bresnahan, 1999; MGI, 2013). Mais 
recentemente, o fraco desempenho dos mercados de trabalho nas 
economias avançadas intensificou o debate sobre o desemprego 
tecnológico entre os economistas.  

Embora haja desacordo em curso sobre as forças motrizes por 
trás das taxas de desemprego persistentemente altas, vários 
estudiosos apontaram o equipamento controlado por computador 
como uma possível explicação para o crescimento recente do 
desemprego (ver, por exemplo, Brynjolfsson e McAfee, 2011). 

Esta visão encontra apoio em uma pesquisa recente do 
McKinsey Global Institute (MGI), mostrando 44% das empresas 
terem reduzido seu quadro de funcionários desde a crise financeira de 
2008 o fizeram por meio de automação (MGI, 2011). 
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O impacto da informatização nos resultados do mercado de 
trabalho está bem estabelecido na literatura, documentando o 
declínio do emprego em ocupações intensivas de rotina, ou seja, 
ocupações consistem principalmente em tarefas seguidoras de 
procedimentos bem definidos possíveis de ser facilmente realizados 
por algoritmos sofisticados.  

Por exemplo, estudos de Charles, et al. (2013) e Jaimovich e 
Siu (2012) enfatizam o declínio contínuo do emprego industrial e o 
desaparecimento de outros empregos rotineiros estarem causando as 
atuais baixas taxas de emprego.  

Como as tarefas básicas das ocupações de manufatura seguem 
procedimentos repetitivos bem definidos, elas podem ser facilmente 
codificadas em software de computador e, portanto, realizadas por 
computadores (Acemoglu e Autor, 2011). 

Nos referimos à informatização como automação de empregos 
por meio de computador - equipamento controlado. 

Em adição à informatização das tarefas rotineiras de 
manufatura, Autor e Dorn (2013) documentam uma mudança 
estrutural no mercado de trabalho, com trabalhadores realocando sua 
oferta de trabalho da manufatura de renda média para ocupações de 
serviços de baixa renda. Indiscutivelmente, isso ocorre porque as 
tarefas manuais das ocupações de serviço são menos suscetíveis à 
informatização, pois exigem um maior grau de flexibilidade e 
adaptabilidade física (Autor, et al., 2003; Goos e Manning, 2007; 
Autor e Dorn, 2013). 

Ao mesmo tempo, com a queda dos preços da computação, as 
habilidades de resolução de problemas estão se tornando 
relativamente produtivas, explicando o crescimento substancial do 
emprego em ocupações envolventes de tarefas cognitivas onde a mão 
de obra qualificada tem uma vantagem comparativa, bem como o 
aumento persistente nos retornos da educação (Katz e Murphy, 1992; 
Acemoglu, 2002; Autor e Dorn, 2013).  

O título “Lousy and Lovely Jobs”, do trabalho recente de Goos e 
Manning (2007), captura assim a essência da tendência atual de 
polarização do mercado de trabalho, com crescimento do emprego 
em empregos cognitivos de alta renda e ocupações manuais de baixa 
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renda, acompanhados por um esvaziamento dos empregos rotineiros 
de renda média. 

De acordo com Brynjolfsson e McAfee (2011), o ritmo da 
inovação tecnológica ainda está aumentando, com tecnologias de 
software mais sofisticadas perturbando os mercados de trabalho ao 
redundar em trabalhadores. O que é surpreendente sobre os 
exemplos em seu livro é a informatização não estar mais confinada 
às tarefas rotineiras de manufatura.  

Os carros autônomos sem motorista, desenvolvidos pelo 
Google, são um exemplo de como as tarefas manuais de transporte e 
logística podem em breve ser automatizadas. Na seção “Em domínio 
após domínio, os computadores avançam”, eles enfatizam o quão 
rápido esses desenvolvimentos têm sido.  

Há menos de dez anos, no capítulo “Why People Still Matter”, 
Levy e Murnane (2004) apontaram as dificuldades de replicar a 
percepção humana, afirmando dirigir no trânsito ser insusceptível à 
automação: “Mas fazer uma curva à esquerda contra o tráfego 
próximo envolve tantos fatores a ponto de ser difícil imaginar a 
descoberta do conjunto de regras possíveis de replicar o 
comportamento de um motorista [...]".  

Seis anos depois, em outubro de 2010, o Google anunciou: 
havia modificado vários Toyota Priuses para serem totalmente 
autônomos (Brynjolfsson e McAfee, 2011). 

Até onde sabemos, nenhum estudo quantificou ainda quanto o 
progresso tecnológico recente provavelmente significará para o futuro 
do emprego. O presente estudo pretende preencher essa lacuna na 
literatura.  

Embora existam de fato estruturas úteis para examinar o 
impacto dos computadores na composição do emprego ocupacional, 
elas parecem inadequadas para explicar o impacto das tendências 
tecnológicas além da informatização de tarefas rotineiras. Trabalho 
seminal de Autor, et al. (2003), por exemplo, distingue entre tarefas 
cognitivas e manuais, por um lado, e tarefas rotineiras e não 
rotineiras, por outro.  
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Embora a substituição do computador para tarefas rotineiras 
cognitivas e manuais seja evidente, as tarefas não rotineiras 
envolvem tudo, desde redação jurídica, condução de caminhões e 
diagnósticos médicos, até persuadir e vender.  

No presente estudo, argumentaremos: a redação legal e a 
condução de caminhões logo serão automatizadas, enquanto a 
persuasão, por exemplo, não.  

Com base nos desenvolvimentos recentes nas Ciências da 
Engenharia e, em particular, nos avanços nas áreas de ML, incluindo 
Mineração de Dados, Visão de Máquina, Estatística Computacional e 
outros subcampos da Inteligência Artificial, bem como MR, derivamos 
dimensões adicionais necessárias para compreender a suscetibilidade 
de empregos para a informatização.  

Desnecessário dizer vários fatores estarem conduzindo as 
decisões de automatização e não podemos capturá-los por completo. 
Em vez disso, pretendemos, do ponto de vista das capacidades 
tecnológicas, determinar quais problemas os engenheiros precisam 
resolver para ocupações específicas serem automatizadas.  

Ao destacar esses problemas, sua dificuldade e a quais 
ocupações se relacionarem, categorizamos os empregos de acordo 
com sua suscetibilidade à informatização. As características destes 
problemas foram correspondidas a diferentes características 
ocupacionais, utilizando dados O∗NET, permitindo-nos examinar a 
direção futura da mudança tecnológica em termos do seu impacto na 
composição ocupacional do mercado de trabalho, mas também no 
número de empregos em risco. caso essas tecnologias se 
materializem. 

O presente estudo relaciona-se a duas literaturas. Em primeiro 
lugar, nossa análise baseia-se na literatura de economia do trabalho 
sobre o conteúdo da tarefa do emprego (Autor, et al., 2003; Goos e 
Manning, 2007; Autor e Dorn, 2013).  

Com base em premissas definidas sobre o possível de os 
computadores fazerem, esta literatura examina o impacto histórico 
da informatização na composição ocupacional do mercado de 
trabalho. No entanto, o escopo do feito pelos computadores 
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recentemente se expandiu e inevitavelmente continuará a fazê-lo 
(Brynjolfsson e McAfee, 2011; MGI, 2013). 

Com base no progresso recente do ML, expandimos as 
premissas sobre as tarefas para as quais os computadores são e 
serão adequados para realizar. Fazendo isso, construímos com base 
na literatura do conteúdo da tarefa de uma maneira voltada para o 
futuro.  

Além disso, embora esta literatura tenha se concentrado 
amplamente em medidas de tarefas do Dicionário de Profissionais 
Titles (DOT), revisado pela última vez em 1991, contamos com a 
versão 2010 do sucessor do DOT O ∗  NET - um serviço online 
desenvolvido para o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos. 

Nesse sentido, a O ∗  NET tem a vantagem de disponibilizar 
informações mais recentes sobre as atividades ocupacionais do 
trabalho. 

Em segundo lugar, nosso estudo está relacionado à literatura 
examinadora do offshoring de tarefas, baseadas em informações para 
locais de trabalho estrangeiros (Jensen e Kletzer, 2005; Blinder, 
2009; Jensen e Kletzer, 2010; Oldenski, 2012; Blinder e Krueger, 
2013). 

Essa literatura consiste em diferentes metodologias para 
classificar e categorizar as ocupações de acordo com sua 
suscetibilidade ao offshoring. Por exemplo, usando dados da O ∗ NET 
sobre a natureza do trabalho realizado em diferentes ocupações, 
Blinder (2009) estima de 22% a 29% dos empregos nos Estados 
Unidos são ou serão offshorable na próxima década ou duas.  

Essas estimativas são baseadas em duas características 
definidoras de trabalhos que não podem ser deslocados:  

(a)  o trabalho deve ser executado em um local de trabalho 
específico; e  

(b)  o trabalho requer comunicação pessoal face a face.  

Naturalmente, as características das ocupações possíveis de ser 
deslocadas são diferentes das características das ocupações possíveis 
de ser automatizadas.  
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Por exemplo, o trabalho dos caixas, em grande parte 
substituído pela tecnologia de autoatendimento, deve ser realizado 
em um local de trabalho específico e requer contato pessoal. A 
extensão da informatização provavelmente irá além da terceirização. 

Assim, embora a implementação da nossa metodologia seja 
semelhante à de Blinder (2009), contamos com diferentes 
características ocupacionais. 

O restante deste artigo está estruturado da seguinte forma.  

Na Seção II, revisamos a literatura sobre a relação histórica 
entre progresso tecnológico e emprego.  

A Seção III descreve os desenvolvimentos tecnológicos 
recentes e futuros esperados.  

Na Seção IV, descrevemos nossa metodologia. 

Na Seção V, examinamos o impacto esperado desses 
desenvolvimentos tecnológicos sobre os resultados do mercado de 
trabalho.  

Finalmente, na Seção VI, derivamos algumas conclusões. 

II. História de Revoluções Tecnológicas e Emprego 

A preocupação com o desemprego tecnológico dificilmente é um 
fenômeno recente. Ao longo da história, o processo de destruição 
criativa, após invenções tecnológicas, criou uma enorme riqueza, mas 
também perturbações indesejadas. 

Conforme enfatizado por Schumpeter (1962), não foi a falta de 
ideias inventivas a qual definiu os limites para o desenvolvimento 
econômico, mas sim poderosos interesses sociais e econômicos 
promotoras do status quo tecnológico. Isso é muito bem ilustrado 
pelo exemplo de William Lee, inventando a máquina de tricotar com 
moldura para meias em 1589, esperando ela aliviar os trabalhadores 
do tricô manual.  

Em busca de proteção de patente para sua invenção, ele viajou 
para Londres, onde alugou um prédio para sua máquina ser vista pela 
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Rainha Elizabeth I. Para sua decepção, a Rainha estava mais 
preocupada com o impacto de sua invenção no emprego e se recusou 
a conceder-lhe uma patente. Alegou: “Tu almejas alto, Mestre Lee. 
Considere o possível de a invenção fazer aos meus pobres súditos. 
Isso certamente lhes traria a ruína ao privá-los do emprego, 
tornando-os mendigos” (citado em Acemoglu e Robinson, 2012, p. 
182f). 

Muito provavelmente, a preocupação da Rainha era uma 
manifestação do medo das guildas dos hosiers de a invenção tornar 
obsoletas as habilidades de seus membros artesãos. 

O termo artesão se refere a um artesão se envolver em todo o 
processo de produção de um bem, quase sem divisão de trabalho. 
Por guilda, queremos dizer uma associação de artesãos controlar a 
prática de seu ofício em uma determinada cidade. 

A oposição das guildas era de fato tão intensa a ponto de 
William Lee deixar a Grã-Bretanha porque as guildas tentaram 
sistematicamente enfraquecer as forças do mercado como 
agregadores para manter o status quo tecnológico. Isso é 
argumentado de forma persuasiva por Kellenbenz (1974, p. 243). 
Afirma: "as guildas defendiam os interesses de seus membros contra 
estranhos, e estes incluíam os inventores, com seus novos 
equipamentos e técnicas, ameaçando perturbar a situação econômica 
de seus membros.” 

Há um debate contínuo sobre o papel tecnológico das guildas. 
Epstein (1998), por exemplo, argumentou eles cumprirem um papel 
importante na transmissão intergeracional do conhecimento. No 
entanto, não há contradição imediata entre tal papel e sua posição 
conservadora sobre o progresso tecnológico: há exemplos claros de 
guildas restringindo a difusão de invenções (ver, por exemplo, 
Ogilvie, 2004). 

Conforme apontado por Mokyr (1998, p. 11): “Exceto se todos 
os indivíduos aceitarem o veredicto do resultado pelo mercado, a 
decisão de adotar uma inovação provavelmente será resistida pelos 
perdedores por meio de mecanismos não relacionados ao mercado e 
ativismo político.”  
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Portanto, pode-se esperar os trabalhadores resistirem às novas 
tecnologias, pois tornam suas habilidades obsoletas e reduzem 
irreversivelmente os ganhos esperados. 

O equilíbrio entre a conservação do emprego e o progresso 
tecnológico, portanto, em grande medida, reflete o equilíbrio de 
poder na sociedade e como os ganhos do progresso tecnológico estão 
sendo distribuídos. 

A Revolução Industrial britânica ilustra vividamente esse ponto. 
Embora ainda amplamente presente no continente, a guilda de 
artesanato na Grã-Bretanha já tinha, por volta de a Revolução 
Gloriosa de 1688 declinou e perdeu grande parte de sua influência 
política (Nef, 1957, pp. 26 e 32).  

Com a supremacia parlamentar estabelecida sobre a Coroa, a 
legislação foi aprovada em 1769 tornando a destruição de máquinas 
punível com a morte (Mokyr, 1990, p. 257). Com certeza, ainda havia 
resistência à mecanização.  

Os tumultos “luditas” entre 1811 e 1816 foram em parte uma 
manifestação do medo da mudança tecnológica entre os 
trabalhadores, porque o Parlamento revogou uma lei de 1551. Ela 
proibia o uso de moinhos no comércio de acabamento de lã. 

O governo britânico, entretanto, assumiu uma visão cada vez 
mais severa sobre os grupos cujos objetivos era impedir o progresso 
tecnológico e mobilizou 12.000 homens contra os manifestantes 
(Mantoux, 2006, p. 403-8).  

O sentimento do governo em relação à destruição de máquinas 
foi explicado por uma resolução aprovada após os distúrbios de 
Lancashire de 1779. Afirmava: “A única causa dos grandes distúrbios 
foram as novas máquinas empregadas na manufatura de algodão; o 
país, não obstante, tem se beneficiado enormemente de sua ereção 
[e] destruí-los neste país seria apenas o meio de transferi-los para 
outro [. . . ] em detrimento do comércio da Grã-Bretanha” (citado em 
Mantoux, 2006, p. 403). 

Existem pelo menos duas explicações possíveis para a mudança 
de atitude em relação ao progresso tecnológico. Primeiro, depois a 
supremacia parlamentar foi estabelecida sobre a Coroa, as classes 
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proprietárias tornaram-se politicamente dominantes na Grã-Bretanha 
(North e Weingast, 1989).  

Como a difusão de várias tecnologias de manufatura não 
representava risco para o valor de seus ativos, e alguns proprietários 
podiam se beneficiar com a exportação de produtos manufaturados, 
os artesãos simplesmente não tinha o poder político para reprimi-los. 
Em segundo lugar, inventores, consumidores e operários não 
qualificados se beneficiaram amplamente da mecanização (Mokyr, 
1990, p. 256 e 258).  

Foi até argumentado, apesar das preocupações com o emprego 
em relação à mecanização, os trabalhadores não qualificados terem 
sido os maiores beneficiários da Revolução Industrial (Clark, 2008).  

Embora existam várias estimativas dos padrões de vida dos 
trabalhadores na Grã-Bretanha durante a industrialização existem na 
literatura. Por exemplo, Clark (2008) descobre os salários reais no 
período de 1760 a 1860 terem aumentado mais rápido se comparado 
ao PIB per capita.  

Outras evidências fornecidas por Lindert e Williamson (1983) 
sugerem os salários reais terem quase dobrado entre 1820 e 1850. 
Feinstein (1998), por outro lado, encontra um aumento muito mais 
moderado, com a média dos padrões de vida da classe trabalhadora 
melhorando em menos de 15 por cento entre 1770 e 1870.  

Finalmente, Allen (2009a) descobre, ao longo da primeira 
metade do século XIX, o salário real ter estagnado, enquanto a 
produção por trabalhador expandiu.  

Depois de meados do século XIX, entretanto, os salários reais 
começaram a crescer de acordo com a produtividade. Embora isso 
implique os proprietários de capital terem sido os maiores 
beneficiários da Revolução Industrial, há, ao mesmo tempo, um 
consenso de os padrões de vida médios terem melhorado 
amplamente. 

Se houver evidências contraditórias sugerindo os proprietários 
do capital inicialmente acumularem uma parcela crescente da renda 
nacional (Allen, 2009a), há igualmente evidências de aumento dos 
salários reais (Lindert e Williamson, 1983; Feinstein, 1998).  
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Isso implica, embora as tecnologias de fabricação tornassem as 
habilidades dos artesãos obsoletas, em os ganhos do progresso 
tecnológico terem sido distribuídos de uma maneira gradualmente 
benéfica uma parcela crescente da força de trabalho. 

O termo a habilidade está associada a níveis mais altos de 
educação, habilidade ou treinamento para o trabalho. Seguindo 
Goldin e Katz (1998), nos referimos à complementaridade de 
habilidade de tecnologia ou habilidade de capital quando uma nova 
tecnologia ou capital físico complementa o trabalho qualificado em 
relação aos trabalhadores não qualificados. 

Uma característica importante das tecnologias de manufatura 
do século XIX é elas serem amplamente "desqualificadas", ou seja, 
substituíram as habilidades por meio da simplificação de tarefas 
(Braverman, 1974; Hounshell, 1985; James e Skinner, 1985; Goldin e 
Katz, 1998).  

O processo de desqualificação ocorreu quando o sistema fabril 
começou a deslocar a oficina artesanal e acelerou conforme a 
produção se mecanizava cada vez mais com a adoção da energia a 
vapor (Goldin e Sokoloff, 1982; Atack, et al., 2008a).  

O trabalho antes executado por artesãos passa a ser 
decomposto em sequências menores e altamente especializadas, 
exigindo menos habilidade, mas mais trabalhadores para ser 
executado. 

A produção de arados ilustra bem as diferenças entre a oficina e 
a fábrica. Em uma loja de artesãos, dois homens gastaram 118 horas 
de trabalho usando martelos, bigornas, cinzéis, machados, 
machados, marretas, barbeadores e brocas em 11 operações 
distintas para produzir um arado.  

Em contraste, uma fábrica de arado mecanizado empregava 52 
trabalhadores executando 97 tarefas distintas, das quais 72 eram 
auxiliadas por energia a vapor, para produzir um arado em apenas 
3,75 horas-homem. O grau de especialização foi ainda maior na 
produção de camisas masculinas de musselina branca.  

Na loja de artesanato, um trabalhador passou 1.439 horas 
realizando 25 tarefas diferentes para produzir 144 camisas. Na 
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fábrica, eram necessários 188 homens-hora para produzir a mesma 
quantidade, envolvendo 230 operários diferentes, realizando 39 
tarefas diferentes, das quais mais da metade exigia energia a vapor.  

Os trabalhadores envolvidos incluíam cortadores, torneiros e 
aparadores, bem como capatazes e capatazes, inspetores, meninos 
de recados, um engenheiro, um bombeiro e um vigia (Departamento 
do Trabalho dos Estados Unidos, 1899). 

Algumas inovações foram até projetadas para serem 
desqualificadas. Por exemplo, Eli Whitney, um pioneiro das peças 
intercambiáveis, descreveu o objetivo dessa tecnologia como 
“substituir habilidade do artista adquirida apenas por longa prática e 
experiência por operações corretas e eficazes de máquinas, pois 
aquela habilidade não é possuída neste país em extensão 
considerável” (Habakkuk, 1962, p. 22). 

Junto com os desenvolvimentos na produção de fluxo contínuo, 
permitindo os trabalhadores fiquem estacionários, enquanto 
diferentes tarefas são transferidas para eles, peças intercambiáveis 
idênticas permitiam produtos complexos serem montados a partir de 
componentes individuais produzidos em massa. Usavam máquinas-
ferramentas altamente especializadas para uma sequência de 
operações.  

Essas máquinas foram implementadas, sequencialmente, até o 
processo de produção ser concluído. Com o tempo, essas máquinas 
se tornaram muito mais baratas em relação à mão de obra 
qualificada. Como resultado, a produção tornou-se muito mais 
intensiva em capital (Hounshell, 1985). 

No entanto, embora a primeira linha de montagem tenha sido 
documentada em 1804, somente no fim do século XIX os processos 
de fluxo contínuo começaram a ser adotados em uma escala maior. 
Isso permitiu empresas como a Ford Motor Company fabricar o T-Ford 
a um preço suficientemente baixo para ele se tornar “o veículo do 
povo” (Mokyr, 1990, p. 137).  

Crucialmente, a nova linha de montagem introduzida pela Ford 
em 1913 foi projetada, especificamente, para máquinas operadas por 
trabalhadores não qualificados (Hounshell, 1985, p. 239). Além disso, 
o que antes era um trabalho de um homem foi transformado em uma 
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operação de trabalho de 29 homens com redução do tempo total de 
trabalho em 34% (Bright, 1958). 

O exemplo da Ford Motor Company, portanto, sublinha o padrão 
geral, observado no século XIX, com o capital físico fornecendo um 
complemento relativo ao trabalho não qualificado, enquanto substitui 
artesãos relativamente qualificados (James e Skinner, 1985; Louis e 
Paterson, 1986; Brown e Philips, 1986; Atack, et al., 2004). 

Williamson e Lindert (1980), por outro lado, encontram um 
aumento relativo no prêmio salarial da mão de obra qualificada, no 
período de 1820 a 1860. Eles atribuem em parte ao aprofundamento 
do capital. 

Portanto, conforme apontado por Acemoglu (2002, p. 7): “A 
ideia de os avanços tecnológicos favorecerem os trabalhadores mais 
qualificados é um fenômeno do século XX.”  

Em outras palavras, a sabedoria convencional entre os 
historiadores econômicos sugere uma descontinuidade, entre os 
séculos XIX e XX, quanto ao impacto do aprofundamento do capital 
sobre a demanda relativa por mão de obra qualificada. 

Sua alegação de crescente desigualdade salarial durante este 
período foi, no entanto, contestada (Margo, 2000). No entanto, vista 
a longo prazo, uma explicação mais refinada é que a parcela da força 
de trabalho na manufatura no século XIX diminuiu.  

Isso é sugerido por descobertas recentes, revelando um 
declínio de empregos de artesãos de média qualificação em favor de 
trabalhadores de colarinho branco de alta qualificação e de operativos 
de baixa qualificação (Gray, 2013; Katz e Margo, 2013).  

Além disso, mesmo se a parcela de operativos estivesse 
aumentando, devido à mudança organizacional dentro da manufatura 
e ao crescimento geral da manufatura, isso não significa a parcela de 
trabalho não qualificado estar aumentando na economia agregada. 
Isto porque parte do crescimento na parcela de operativos pode ter 
acontecido à custa de uma diminuição na proporção de trabalhadores 
empregados como trabalhadores agrícolas pouco qualificados na 
agricultura (Katz e Margo, 2013).  
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No entanto, essa evidência é consistente com a literatura. Ela 
mostra artesãos relativamente qualificados terem sido substituídos 
por trabalhadores de fábrica não qualificados. A mudança tecnológica 
na manufatura foi no sentido de desqualificar a habilidade individual. 

O padrão moderno de complementaridade capital-habilidade 
emergiu gradualmente no fim do século XIX, quando a produção 
manufatureira mudou para linhas de montagem cada vez mais 
mecanizadas. Essa mudança pode ser atribuída à mudança de vapor 
e água para eletricidade. Esta, em combinação com o processo 
contínuo e os métodos de produção em lote, todos juntos reduziram 
a demanda por trabalhadores manuais não qualificados em muitas 
tarefas de transporte, transporte e montagem, mas aumentaram a 
demanda por habilidades (Goldin e Katz, 1998).  

Em suma, enquanto as linhas de montagem da fábrica, com sua 
extrema divisão de trabalho, exigiam grandes quantidades de 
operários humanos, a eletrificação permitiu muitos estágios do 
processo de produção serem automatizados. Isto, por sua vez, 
aumentou a demanda por trabalhadores de produção relativamente 
qualificados para operar a máquina. Além disso, a eletrificação 
contribuiu para uma parcela crescente de trabalhadores de colarinho 
branco não produtivos (Goldin e Katz, 1998).  

Ao longo do século XIX, os estabelecimentos aumentaram de 
tamanho ao ritmo da melhora das tecnologias de energia a vapor e 
água, permitindo-lhes adotar maquinário motorizado para obter 
ganhos de produtividade por meio da combinação de divisão 
aprimorada de trabalho e maior intensidade de capital (Atack, et al., 
2008a).  

Além disso, a revolução do transporte reduziu os custos do 
transporte de mercadorias nacional e internacionalmente, enquanto a 
infraestrutura se espalhou e melhorou (Atack, et al., 2008b).  

O mercado de produtos artesanais, desde o início, havia sido 
em grande parte confinado à área circundante, porque os custos de 
transporte eram altos em relação ao valor dos bens produzidos. Com 
a revolução dos transportes, no entanto, o tamanho do mercado se 
expandiu, erodindo assim o poder de monopólio local. Isto, por sua 
vez, aumentou a competição e obrigou as empresas a aumentar a 
produtividade por meio da mecanização. 
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Enquanto os estabelecimentos se tornavam maiores e atendiam 
a mercados geograficamente extensos, as tarefas gerenciais 
aumentavam em número e complexidade, exigindo mais funcionários 
administrativos (Chandler, 1977).  

Esse padrão foi, na virada do século XX, reforçado pela 
eletrificação. Ela não só contribuiu para uma parcela crescente de 
mão-de-obra relativamente qualificada, mas também aumentou a 
demanda por trabalhadores de colarinho branco (Goldin e Katz, 
1998). Eles tendiam a ter maior nível de escolaridade (Allen, 2001). 
Muito provavelmente, a crescente proporção de trabalhadores de 
colarinho branco aumentou o elemento de interação humana no 
emprego.  

Notavelmente, Michaels, et al. (2013) constatam o aumento na 
participação no emprego de ocupações interativas, indo de mãos 
dadas com um aumento em sua participação relativa na massa 
salarial, ter sido particularmente forte entre 1880 e 1930. Este é um 
período de rápida mudança na tecnologia de comunicação e 
transporte. 

Desde a eletrificação, a história do século XX tem sido a corrida 
entre a educação e a tecnologia (Goldin e Katz, 2009). O movimento 
do Ensino Médio nos Estados Unidos coincidiu com a primeira 
Revolução Industrial do Escritório (Goldin e Katz, 1995).  

Embora a máquina de escrever tenha sido inventada na década 
de 1860, ela não foi introduzida no escritório até o início do século 
XX, quando entrou em uma onda da mecanização, com ditafones, 
calculadoras, máquinas mimeo, máquinas de endereços e o 
predecessor do computador - o keypunch (Beniger, 1986; Cortada, 
2000).  

É importante ressaltar que essas máquinas de escritório 
reduziram o custo das tarefas de processamento de informações e 
aumentaram a demanda pelo fator complementar, ou seja, 
funcionários de escritório qualificados. No entanto, o aumento da 
oferta de trabalhadores de escritório qualificados, seguindo o 
movimento do ensino médio, foi associado a um declínio acentuado 
no prêmio salarial das ocupações de escriturário em relação aos 
trabalhadores da produção (Goldin e Katz, 1995).  



  17

Isso, entretanto, não foi o resultado de uma mudança 
tecnológica desqualificada. Os funcionários de escritório eram, de 
fato, relativamente mais educados.  

Em vez disso, foi o resultado da oferta de trabalhadores 
qualificados ultrapassando a demanda por suas habilidades. Fez os 
diferenciais de salários educacionais se comprimirem. 

Embora os diferenciais de salários na educação nos EUA tenham 
diminuído de 1915 a 1980 (Goldin e Katz, 2009), tanto os diferenciais 
salariais educacionais quanto a desigualdade salarial geral 
aumentaram acentuadamente desde a década de 1980 em vários 
países (Krueger, 1993; Murphy, et al., 1998; Atkinson, 2008; Goldin e 
Katz, 2009). 

Embora haja claramente várias variáveis em ação, o consenso é 
amplo de isso ser atribuído a uma aceleração na complementaridade 
capital-habilidade, impulsionada pela adoção de computadores e 
tecnologia da informação (Krueger, 1993; Autor, et al., 1998; 
Bresnahan, et al., 2002).  

O que é comumente referido como a revolução do computador 
começou com os primeiros usos comerciais de computadores por 
volta de 1960. Continuou com o desenvolvimento da Internet e do 
comércio eletrônico na década de 1990.  

Como o custo por cálculo diminuiu em uma média anual de 
37% entre 1945 e 1980 (Nordhaus, 2007), as operadoras de 
telefonia tornaram-se redundantes, o primeiro robô industrial foi 
introduzido pela General Motors na década de 1960 e, na década de 
1970, os sistemas de reservas aéreas lideraram a tecnologia de 
autoatendimento (Gordon, 2012).  

Durante as décadas de 1980 e 1990, os custos de computação 
diminuíram ainda mais rapidamente, em média 64% ao ano, 
acompanhados por um aumento no poder computacional (Nordhaus, 
2007). 

A potência do computador aumentou até 18% mais rápido 
anualmente em lugar do previsto pela Lei de Moore. Significou uma 
duplicação a cada dois anos (Nordhaus, 2007). 
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Ao mesmo tempo, leitores de código de barras e caixas 
eletrônicos estavam se espalhando por toda parte os setores de 
varejo e financeiro. Os primeiros computadores pessoais foram 
introduzidos no início da década de 1980, com suas funções de 
processamento de texto e planilha, eliminando as ocupações de 
digitador e permitindo que cálculos repetitivos fossem automatizados 
(Gordon, 2012). Essa substituição pela mão-de-obra marca outra 
reversão importante. 

As máquinas de escritório do início do século XX aumentaram a 
demanda por funcionários de escritório (Chandler, 1977; Goldin e 
Katz, 1995). De maneira semelhante, a informatização aumenta a 
demanda por tais tarefas, mas também permite serem automatizadas 
(Autor, et al., 2003). 

A revolução do computador pode explicar de alguma forma a 
crescente desigualdade salarial das últimas décadas. Por exemplo, 
Krueger (1993) descobriu os trabalhadores ao usarem um 
computador ganham aproximadamente 10% a 15% mais em 
comparação aos outros, mas também o uso do computador ser 
responsável por uma parte substancial do aumento na taxa de 
retorno à educação.  

Além disso, estudos mais recentes descobriram os 
computadores terem causado uma mudança na estrutura ocupacional 
do mercado de trabalho. Autor e Dorn (2013), por exemplo, 
mostram, como a informatização corrói os salários do trabalho 
realizador de tarefas rotineiras, os trabalhadores realocam sua oferta 
de trabalho para ocupações de serviços de baixa qualificação.  

Mais especificamente, entre 1980 e 2005, a parcela das horas 
de trabalho nos Estados Unidos em ocupações de serviços cresceu 
30%, após ter permanecido estável ou ter diminuído nas três décadas 
anteriores.  

Além disso, as mudanças líquidas no emprego nos EUA foram 
em forma de U no nível de qualificação. Isto significa o quartil mais 
baixo e o mais alto de qualificação profissional terem expandido, 
acentuadamente, com declínios relativos de emprego no meio da 
distribuição. 
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A expansão do emprego de alta qualificação pode ser explicada 
pela queda do preço da realização de tarefas rotineiras por meio de 
computadores. Elas complementam serviços mais abstratos e 
criativos.  

Visto da perspectiva da função de produção, uma mudança para 
fora no fornecimento de insumos informativos de rotina aumenta a 
produtividade marginal dos trabalhadores demandantes.  

Por exemplo, a mineração de texto e dados melhorou a 
qualidade da pesquisa jurídica, pois o acesso constante a informações 
de mercado aumentou provou a eficiência da tomada de decisão 
gerencial, isto é, tarefas realizadas por trabalhadores qualificados na 
extremidade superior da distribuição de renda.  

O resultado tem sido um mercado de trabalho cada vez mais 
polarizado, com crescimento do emprego em empregos cognitivos de 
alta renda e ocupações manuais de baixa renda, acompanhado de 
esvaziamento dos empregos rotineiros de renda média. 

Este é um padrão não exclusivo dos Estados Unidos. Ele se 
aplica igualmente a uma série de economias desenvolvidas (Goos, et 
al., 2009). 

Embora haja um amplo consenso de a substituição de 
trabalhadores por computadores em tarefas rotineiras intensas ter 
impulsionado a polarização do mercado de trabalho, nas últimas 
décadas, existem, de fato, explicações alternativas. Por exemplo, os 
avanços tecnológicos na computação reduziram drasticamente o 
custo de deixar tarefas baseadas em informações para locais de 
trabalho estrangeiros (Jensen e Kletzer, 2005; Blinder, 2009; Jensen 
e Kletzer, 2010; Oldenski, 2012; Blinder e Krueger, 2013).  

O decl ínio nessa intensidade rotineira de emprego 
provavelmente resultará de uma combinação de offshoring e 
automação. Além disso, evidências sugerem as melhorias na 
tecnologia de transporte e comunicação terem aumentado as 
ocupações envolvendo a interação humana, abrangendo tarefas 
cognitivas e manuais (Michaels, et al., 2013).  

Essas explicações, no entanto, estão igualmente relacionadas 
ao avanço da tecnologia de computação e comunicação. 
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Ainda não se sabe como o progresso tecnológico no século XXI 
terá impacto sobre os resultados do mercado de trabalho. Ao longo 
da história, o progresso tecnológico alterou amplamente a 
composição do emprego, da agricultura e da loja de artesanato à 
manufatura e escritório, às ocupações de serviço e administração.  

No entanto, a preocupação com o desemprego tecnológico 
provou ser exagerada. A razão óbvia pela qual essa preocupação não 
se materializou está relacionada ao famoso capítulo de Ricardo sobre 
máquinas. Sugere a tecnologia de economia de trabalho reduzir a 
demanda por trabalho indiferenciado, levando ao desemprego 
tecnológico (Ricardo, 1819).  

Como os economistas há muito entenderam, no entanto, uma 
invenção ao substituir os trabalhadores por máquinas terá efeitos em 
todos os mercados de produtos e fatores. Um aumento na eficiência 
da produção ao reduzir o preço de um bem aumentará a renda real e, 
assim, aumentará a demanda por outros bens.  

Portanto, em resumo, o progresso tecnológico tem dois efeitos 
concorrentes sobre o emprego (Aghion e Howitt, 1994).  

Primeiro, como a tecnologia substitui o trabalho, há um efeito 
de destruição, exigindo os trabalhadores realocarem sua oferta de 
trabalho. 

Segundo, há o efeito de capitalização, pois mais empresas 
entram em setores onde a produtividade é relativamente alta, 
levando ao aumento do emprego nesses setores. 

Embora o efeito da capitalização tenha sido predominante 
historicamente, nossa descoberta de meios de economizar no uso da 
mão de obra pode ultrapassar o ritmo para quando poderemos 
encontrar novos usos para a mão de obra, como Keynes (1933) 
apontou. O motivo pelo qual o trabalho humano tem prevalecido diz 
respeito à sua capacidade de adotar e adquirir novas competências 
por meio da educação (Goldin e Katz, 2009).  

No entanto, a informatização entra em domínios mais 
cognitivos e isso se torna cada vez mais desafiador (Brynjolfsson e 
McAfee, 2011). As descobertas empíricas recentes são, portanto, 
particularmente preocupantes.  
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Por exemplo, Beaudry, et al. (2013) documentam um declínio 
na demanda por qualificação na primeira década do século XXI, 
mesmo quando a oferta de trabalhadores com ensino superior 
continuou a crescer. Eles mostram: os trabalhadores altamente 
qualificados desceram na escala ocupacional, assumindo empregos 
tradicionalmente desempenhados por trabalhadores pouco 
qualificados. Por sua vez, empurraram os trabalhadores pouco 
qualificados ainda mais para baixo na escala ocupacional e, em certa 
medida, até fora da força de trabalho.  

Isto levanta questões sobre:  

(a) a capacidade do trabalho humano de vencer a corrida contra a 
tecnologia por meio da educação; e  

(b) a extensão potencial do desemprego tecnológico, pois um ritmo 
crescente de progresso tecnológico causará uma maior 
rotatividade de empregos, resultando em uma maior taxa 
natural de desemprego (Lucas e Prescott, 1974; Davis e 
Haltiwanger, 1992; Pissarides, 2000).  

Embora o presente estudo se limite a examinar o efeito da 
destruição, provocado pela tecnologia, ele fornece uma indicação útil 
do crescimento do emprego necessário para contrabalançar os 
empregos em risco nas próximas décadas. 

III. Revoluções Tecnológicas no Século XXI 

O declínio secular no custo real da computação criou vastos 
incentivos econômicos para os empregadores substituírem o capital 
do computador pelo trabalho. Nós nos referimos ao capital 
computacional como computadores acumulados e equipamentos 
controlados por computador por meio de aprofundamento de capital. 

No entanto, as tarefas possíveis dos computadores realizar 
dependem, em última análise, da capacidade de um programador de 
escrever um conjunto de procedimentos ou regras. Essa programação 
direciona adequadamente a tecnologia em cada contingência 
possível.  
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Os computadores serão, portanto, relativamente produtivos 
para o trabalho humano quando um problema puder ser especificado, 
no sentido de os critérios de sucesso serem quantificáveis e poderem 
ser avaliados prontamente (Acemoglu e Autor, 2011).  

A extensão da informatização do trabalho será assim 
determinada por avanços tecnológicos. Permitem os problemas de 
Engenharia serem suficientemente especificados. Isto define os 
limites para o escopo da informatização.  

Nesta seção, examinamos a extensão das tarefas possíveis de 
os equipamentos controlados por computador realizar nas próximas 
décadas. Fazendo isso, nos concentramos em avanços nos campos 
relacionados ao Aprendizado de Máquina (ML), incluindo Mineração 
de Dados, Visão de Máquina, Estatística Computacional e outros 
subcampos da Inteligência Artificial (IA). Além disso, examinamos a 
aplicação das tecnologias de ML em Robótica Móvel (MR) e, portanto, 
a extensão da informatização em tarefas manuais. 

E s ses e s f o r ços são exp l i c i t amen te ded i cados ao 
desenvolvimento de algoritmos. Eles permitem tarefas cognitivas 
sejam automatizadas. 

[Um algoritmo é uma sequência de instruções ou comandos 
realizados de maneira sistemática com o objetivo de resolver um 
problema ou executar uma tarefa. A palavra “algoritmo” faz 
referência ao matemático árabe Al Khowarizmi do século IX. Foi quem 
descreveu regras para equações matemáticas. Os algoritmos são uma 
sequência de ações a ser executadas até o objetivo final ser 
atingido.] 

Nossa análise baseia-se na categorização de tarefas de Autor, 
et al. (2003). Distingue entre tarefas, no local de trabalho, usando 
uma matriz dois por dois, com tarefas rotineiras e não rotineiras em 
um eixo, e tarefas manuais versus cognitivas, no outro.  

Em suma, as tarefas rotineiras são definidas como tarefas que 
seguem regras explícitas possíveis de ser realizadas por máquinas, 
enquanto as tarefas não rotineiras não são suficientemente bem 
compreendidas para serem especificadas em código de computador. 
Cada uma dessas categorias de tarefas pode, por sua vez, ser de 
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natureza manual ou cognitiva, ou seja, elas se relacionam com 
trabalho físico ou trabalho de conhecimento.  

Historicamente, a informatização tem sido amplamente 
confinada a tarefas rotineiras manuais e cognitivas, envolvendo 
atividades baseadas em regras explícitas (Autor e Dorn, 2013; Goos, 
et al., 2009).  

Após os recentes avanços tecnológicos, no entanto, a 
informatização está agora se espalhando para domínios comumente 
definidos como não rotineiros. O ritmo rápido com o qual as tarefas 
definidas como não rotineiras apenas uma década atrás tornaram-se 
agora computorizáveis é ilustrado por Autor, et al. (2003).  

Afirma: “Navegar com um carro no trânsito da cidade ou 
decifrar a caligrafia rabiscada em um cheque pessoal – pequenas 
tarefas para a maioria dos adultos – não são tarefas rotineiras por 
nossa definição”. Hoje, os problemas de navegar um carro e decifrar 
a caligrafia são suficientemente bem compreendidos a ponto de 
muitas tarefas relacionadas poderem ser especificadas em código de 
computador e automatizadas (Veres, et al., 2011; Plötz e Fink, 2009). 

Os avanços tecnológicos recentes são, em grande parte, devido 
aos esforços para transformar tarefas não rotineiras em problemas 
bem definidos. A definição de tais problemas é auxiliada pelo 
fornecimento de dados relevantes: isso é destacado no caso do 
reconhecimento de caligrafia por Plötz e Fink (2009).  

O sucesso de um algoritmo para reconhecimento de caligrafia é 
difícil de quantificar sem dados para testar. Em particular, é 
necessário determinar se um algoritmo tem um bom desempenho 
para diferentes estilos de escrita. Isso requer muitos dados [big 
data], contendo uma variedade de tais estilos.  

Os dados são necessários para especificar as muitas 
contingências possíveis uma tecnologia deve gerenciar para formar 
um substituto adequado para o trabalho humano. [Contingência é 
uma eventualidade, um acaso, um acontecimento cujo fundamento é 
a incerteza de poder ou não acontecer.] 
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Com os dados, podem ser produzidas medidas objetivas e 
quantificáveis do sucesso de um algoritmo. Auxiliam na melhoria 
contínua de seu desempenho em relação aos humanos. 

Como tal, o progresso tecnológico foi auxiliado pela produção 
recente de conjuntos de dados cada vez maiores e complexos, 
conhecidos como big data.   

Predições, feitas pela Cisco Systems, sugerem o tráfego da 
Internet em 2016 em torno de 1 zetabyte (1 × 1021 bytes) (Cisco, 
2012). Em comparação, a informação contida em todos os livros em 
todo o mundo é de cerca de 480 terabytes (5 × 1014 bytes). Uma 
transcrição de texto de todas as palavras já faladas por humanos 
representaria cerca de 5 exabytes (5 × 1018 bytes) (UC Berkeley 
School of Information, 2003). 

Outro exemplo: com um corpo crescente de texto digitalizado 
traduzido por humanos, o sucesso de um tradutor automático agora 
pode ser avaliado por sua precisão na reprodução das traduções 
observadas. Dados de documentos das Nações Unidas, traduzidos por 
especialistas em seis idiomas, permitem o Google Translate monitorar 
e melhorar o desempenho de diferentes algoritmos de tradução 
automática (Tanner, 2007). 

Além disso, os algoritmos de ML podem descobrir semelhanças 
inesperadas entre dados antigos e novos, auxiliando na 
informatização de tarefas para as quais a big data tornou-se 
recentemente disponível.  

Como resultado, a informatização não é mais limitada a tarefas 
de rotina, possíveis de ser descritas como consultas de software 
baseadas em regras, mas está se espalhando para todas as tarefas 
não rotineiras onde big data se torna disponível (Brynjolfsson e 
McAfee, 2011). Nesta seção, examinamos a extensão da futura 
informatização além das tarefas rotineiras. 

III.A. Informatização em Tarefas Cognitivas Não Rotineiras  

Com a disponibilidade de big data, uma ampla gama de tarefas 
cognitivas não rotineiras está se tornando computadorizável.  
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Além da melhoria geral no progresso tecnológico, devido à big 
data, algoritmos para big data estão entrando rapidamente em 
domínios dependentes de armazenamento ou acesso a informações. 
O uso de big data é proporcionado por uma das principais vantagens 
comparativas dos computadores em relação ao trabalho humano: 
escalabilidade.  

Poucas evidências são necessárias para demonstrar, no 
desempenho da tarefa de computação laboriosa, as redes de 
máquinas escalarem melhor em lugar do trabalho humano 
(Campbell-Kelly, 2009).  

Como tal, os computadores podem gerenciar melhor os grandes 
cálculos necessários ao uso de grandes conjuntos de dados. Os 
algoritmos de ML em execução em computadores agora são, em 
muitos casos, mais capazes de detectar padrões em big data em 
lugar dos humanos. 

A informatização de tarefas cognitivas também é auxiliada por 
outra vantagem comparativa central dos algoritmos: sua ausência de 
alguns preconceitos humanos. Um algoritmo pode ser projetado para 
satisfazer, implacavelmente, a pequena gama de tarefas fornecida. 

Os humanos, em contraste, têm de cumprir uma série de 
tarefas não relacionadas à sua ocupação, como dormir e se alimentar, 
necessitando de sacrifícios ocasionais em seu desempenho 
ocupacional (Kahneman, et al., 1982), ou seja, não estão sempre 
disponíveis para trabalhar sem parar.  

As restrições adicionais sob as quais os humanos devem operar 
se manifestam como preconceitos. Considere o seguinte exemplo de 
preconceito humano: Danziger, et al. (2011) demonstram os juízes 
israelenses experientes serem substancialmente mais generosos em 
suas decisões após um intervalo para o almoço. Portanto, pode-se 
argumentar: muitas funções envolventes de tomada de decisões 
cruciais, para os outros, se beneficiarão de soluções algorítmicas 
imparciais. 

A detecção de fraudes requer uma tomada de decisão imparcial 
e a capacidade de detectar tendências em big data. Como tal, essa 
tarefa agora está quase totalmente automatizada (Phua, et al., 
2010).  
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De maneira semelhante, as vantagens comparativas dos 
computadores provavelmente mudarão a natureza do trabalho em 
uma ampla gama de setores e ocupações. 

Na área da saúde, as tarefas de diagnóstico já estão sendo 
informatizadas. Oncologistas do Memorial Sloan-Kettering Cancer 
Center estão, por exemplo, usando o computador Watson da IBM 
para fornecer diagnósticos de tratamento de câncer e cuidados 
crônicos. 

O conhecimento de 600.000 relatórios de evidências médicas, 
1,5 milhão de registros de pacientes e testes clínicos e dois milhões 
de páginas de texto de periódicos médicos são usados para fins de 
benchmarking e reconhecimento de padrões. Isso permite o 
computador comparar os sintomas individuais de cada paciente, 
genética, história familiar e de medicação, etc., para diagnosticar e 
desenvolver um plano de tratamento com a maior probabilidade de 
sucesso (Cohn, 2013). 

Além disso, a informatização está entrando nos domínios dos 
serviços jurídicos e financeiros.  

Algoritmos sofisticados estão gradualmente assumindo uma 
série de tarefas realizadas por paralegais, advogados contratados e 
analistas de patentes (Markoff, 2011). Mais especificamente, os 
escritórios de advocacia agora dependem de computadores para 
examinar milhares de documentos e precedentes jurídicos para 
auxiliar na pesquisa anterior ao julgamento.  

Um exemplo frequentemente citado é o sistema Clearwell da 
Symantec. Usa análise de linguagem para identificar conceitos gerais 
em documentos. Pode apresentar os resultados graficamente. Provou 
ser capaz de analisar e classificar mais de 570.000 documentos em 
dois dias (Markoff, 2011). 

Além disso, o aprimoramento da tecnologia de sensoriamento 
tornou os dados do sensor uma das fontes mais importantes de big 
data (Ackerman e Guizzo, 2011). 

Os dados do sensor costumam ser acoplados a novos 
algoritmos de detecção de falhas e anomalias de ML para tornar 
muitas tarefas computorizáveis.  
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Uma ampla classe de exemplos pode ser encontrada no 
monitoramento de condições e detecção de novidades, com a 
tecnologia substituindo os operadores de circuito fechado de TV 
(CCTV). Substituem os trabalhadores no exame de defeitos de 
equipamentos e as equipes clínicas responsáveis pelo monitoramento 
do estado dos pacientes em terapia intensiva.  

Aqui, o fato de os computadores não possuírem tendências 
humanas é de grande valor: os algoritmos são livres de tendências 
irracionais, além de sua vigilância não precisa ser interrompida por 
pausas para descanso ou lapsos de concentração.  

Seguindo os custos decrescentes de detecção e atuação digital, 
as abordagens de ML têm abordado com sucesso aplicações de 
monitoramento de condição, desde baterias (Saha, et al., 2007), a 
motores de aeronaves (King, et al., 2009), qualidade da água 
(Osborne, et al., 2012) e unidades de terapia intensiva (UTI) (Clifford 
e Clifton, 2012; Clifton, et al., 2012).  

Sensores podem igualmente ser colocado em caminhões e 
paletes [plataforma de madeira sobre a qual se põe a carga 
empilhada a fim de ser transportada em grandes blocos] para 
melhorar a gestão da cadeia de abastecimento das empresas. São 
também usados para medir a umidade em um campo de plantações 
para rastrear o fluxo de água através de canos utilitários. Isso 
permite a leitura automática do medidor, eliminando a necessidade 
de pessoal para coletar tais informações.  

Por exemplo, as cidades de Doha, São Paulo e Pequim usam 
sensores em tubulações, bombas e outras infraestruturas de água 
para monitorar as condições e gerenciar a perda de água, reduzindo 
os vazamentos em 40% a 50%. Em um futuro próximo, será possível 
colocar sensores baratos em postes de luz, calçadas e outros bens 
públicos para capturar sons e imagens, provavelmente reduzindo o 
número de trabalhadores na aplicação da lei (MGI, 2013). 

Os avanços nas interfaces de usuário também permitem os 
computadores responderem diretamente a uma gama mais ampla de 
solicitações humanas, aumentando assim o trabalho da mão de obra 
altamente qualificada. Ao mesmo tempo, permite alguns tipos de 
trabalhos se tornarem totalmente automatizados.  
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Por exemplo, o Siri da Apple e o Google Now dependem de 
interfaces de usuário naturais para:  

(a) reconhecer palavras faladas,  

(b) interpretar seus significados e  

(c) agir de acordo com elas.  

Além disso, uma empresa chamada SmartAction agora fornece 
soluções de informatização de chamadas. Usam tecnologia ML e 
reconhecimento de voz avançado para melhorar os sistemas de 
resposta de voz interativos convencionais, obtendo economia de 
custos de 60% a 80% em relação a um call center terceirizado 
empregador de mão de obra humana (CAA, 2012).  

Até mesmo a Educação, um dos setores de mão-de-obra mais 
intensiva, provavelmente sofrerá um impacto significativo por 
interfaces de usuário aprimoradas e algoritmos baseados em big 
data. O recente crescimento em MOOCs (Massive Open Online 
Courses) começou a gerar grandes conjuntos de dados, detalhando 
como os alunos interagem em fóruns, sua diligência em completar 
tarefas e ver palestras e suas notas finais (Simonite, 2013; Breslow, 
et al., 2013).  

Essas informações, juntamente com interfaces de usuário 
aprimoradas, permitirão algoritmos de ML sirvirem como tutores 
interativos, com estratégias de ensino e avaliação estatisticamente 
calibradas para atender às necessidades individuais dos alunos 
(Woolf, 2010).  

A análise de big data também permitirá previsões mais eficazes 
do desempenho dos alunos e sua adequação para ocupações de pós-
graduação. Essas tecnologias podem ser igualmente implementadas 
no recrutamento, provavelmente resultando na simplificação dos 
Departamentos de Recursos Humanos (RH). 

Várias ocupações, ao requererem um julgamento sutil, também 
estão cada vez mais suscetíveis à informatização. Para muitas dessas 
tarefas, a tomada de decisão imparcial de um algoritmo representa 
uma vantagem comparativa sobre os operadores humanos.  
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Na maioria de aplicações desafiadoras ou críticas, como em 
UTIs, recomendações algorítmicas podem servir como entradas para 
operadores humanos. Em outras circunstâncias, os próprios 
algoritmos serão responsáveis pela tomada de decisão apropriada.  

No Sistema Financeiro, essa tomada de decisão automatizada 
tem desempenhado um papel importante há algum tempo. Os 
algoritmos de IA são capazes de processar um número maior de 
comandos financeiros, comunicados à imprensa e outras informações 
em lugar de qualquer trader humano. Então, podem agir com mais 
rapidez (Mims, 2010).  

Serviços como o Future Advisor usam a IA da mesma forma 
para oferecer consultoria financeira personalizada em maior escala e 
a custos mais baixos.  

Até mesmo o trabalho dos engenheiros de software pode em 
breve ser amplamente computável. Por exemplo, os avanços em ML 
permitem um programador deixar parâmetros complexos e opções de 
design para serem otimizados de forma apropriada por um algoritmo 
(Hoos, 2012).  

Algoritmos podem ainda detectar automaticamente bugs no 
software (Hangal e Lam, 2002; Livshits e Zimmermann, 2005; Kim, 
et al., 2008). Têm uma confiabilidade provavelmente inigualável 
pelos humanos.  

Grandes bancos de dados de código também oferecem a 
possibilidade de algoritmos aprenderem a escrever programas para 
satisfazer as especificações fornecidas por um ser humano. É 
provável essa abordagem melhorar os programadores humanos, da 
mesma forma como os compiladores escritos por humanos acabaram 
se most rando in fe r io res aos comp i ladores o t im izados 
automaticamente.  

Um algoritmo pode manter melhor a totalidade de um 
programa na memória de trabalho e não está restrito a um código 
inteligível por humanos, permitindo soluções holísticas possíveis de 
nunca ocorrer a um ser humano. Essas melhorias algorítmicas sobre 
o julgamento humano provavelmente se tornarão cada vez mais 
comuns. 
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Embora a extensão desses desenvolvimentos ainda esteja para 
ser vista, as estimativas do MGI (2013) sugerem algoritmos 
sofisticados poderem substituir aproximadamente 140 milhões de 
trabalhadores do conhecimento em tempo integral em todo o mundo.  

Assim, embora o progresso tecnológico ao longo da história 
econômica tenha sido amplamente confinado à mecanização de 
tarefas manuais, exigindo trabalho físico, o progresso tecnológico no 
século XXI pode contribuir para uma ampla gama de tarefas 
cognitivas. Elas, até agora, tinham em grande parte permanecido sob 
domínio humano.  

Muitas ocupações, sendo afetadas por esses desenvolvimentos, 
ainda estão longe de ser totalmente informatizáveis. Também a 
informatização de algumas tarefas rotineiras irá simplesmente liberar 
tempo para o trabalho humano executar outras tarefas cognitivas. 

No entanto, a tendência é clara: os computadores desafiam 
cada vez mais o trabalho humano em uma ampla gama de tarefas 
cognitivas (Brynjolfsson e McAfee, 2011), não apenas em tarefas 
manuais rotineiras ou repetitivas. 

III.B. Informatização em Tarefas Manuais Não Rotineiras 

A robótica móvel fornece um meio de alavancar diretamente as 
tecnologias de ML para auxiliar na informatização de um escopo 
crescente de tarefas manuais. O desenvolvimento tecnológico 
contínuo do hardware robótico está tendo um impacto notável sobre 
o emprego: nas últimas décadas, os robôs industriais assumiram as 
tarefas de rotina da maioria dos operadores de manufatura.  

Agora, no entanto, robôs mais avançados estão ganhando 
sensores e manipuladores aprimorados, permitindo executarem 
tarefas manuais não rotineiras.  

Por exemplo, a General Electric desenvolveu recentemente 
robôs para escalar e manter turbinas eólicas. Os robôs cirúrgicos 
mais flexíveis com uma maior amplitude de movimento em breve 
realizarão mais tipos de operações (Robotics-VO, 2013).  
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De maneira semelhante, a informatização da logística está 
sendo auxiliada pela crescente relação custo-benefício de carros 
altamente equipados e computadorizados.  

Veículos de produção em massa, como o Nissan LEAF, contêm 
computadores de bordo e equipamentos de telecomunicações 
avançados. Tornam o carro um robô potencialmente fly-by-wire. Este 
é um robô possível de ser controlado por um computador remoto. 

Os avanços na tecnologia de sensores significam os veículos 
provavelmente serem dotados com ainda mais conjuntos avançados 
de sensores. Isso permitirá um controlador de veículo algorítmico 
monitorar seu ambiente em um grau acima das capacidades de 
qualquer motorista humano: eles têm a capacidade de olhar 
simultaneamente para a frente e para trás, podem integrar 
nativamente a câmera, dados GPS e LIDAR – e não estão sujeito a 
distração. Os algoritmos são, portanto, drivers potencialmente mais 
seguros e eficazes se comparados aos humanos. 

Os big data fornecidos por esses sensores aprimorados estão 
oferecendo soluções para muitos dos problemas de Engenharia. Estes 
atrapalharam o desenvolvimento da robótica no passado.  

Em particular, a criação de mapas tridimensionais, detalhados 
com as redes rodoviárias, permitiu a navegação autônoma de 
veículos. Isto é mais notavelmente ilustrado pelo uso do Google de 
grandes conjuntos de dados especializados, coletados por seus carros 
sem motorista (Guizzo, 2011).  

Agora é completamente viável armazenar representações de 
toda a rede viária a bordo de um carro, simplificando drasticamente o 
problema de navegação.  

Algoritmos podem realizar a navegação, inclusive durante as 
mudanças das estações, especialmente após a queda de neve. Isto 
tem sido visto como um desafio substancial. No entanto, a 
abordagem de big data pode responder a isso, armazenando registros 
da última vez quando a neve caiu, contra os quais o ambiente atual 
do veículo pode ser comparado (Churchill e Newman, 2012).  

Abordagens de ML também foram desenvolvidas para identificar 
mudanças sem precedentes em uma parte específica da rede 
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rodoviária, como obras rodoviárias (Mathibela, et al., 2012). Esta 
tecnologia emergente afetará uma variedade de trabalhos de 
logística.  

Veículos agrícolas, empilhadeiras e veículos de movimentação 
de carga são iminentemente automatizáveis. Também os hospitais já 
empregam robôs autônomos para transportar alimentos, receitas e 
amostras (Bloss, 2011).  

A informatização de veículos de mineração está sendo 
perseguida por empresas como a Rio Tinto. Buscam substituir a mão-
de-obra nas minas de Australian. Os esforços de informatização da 
Rio Tinto são anunciados em http://www.mineofthefuture.com.au. 

Com sensores aprimorados, os robôs são capazes de produzir 
bens com maior qualidade e confiabilidade em lugar do trabalho 
humano. Por exemplo, El Dulze, um processador de alimentos 
espanhol, agora usa a robótica para pegar cabeças de alface de uma 
correia transportadora, rejeitando cabeças sem atender aos padrões 
da empresa.  

Isso é obtido medindo sua densidade e substituindo-os na 
correia (IFR, 2012a). Sensores avançados permitem os robôs 
reconhecerem padrões. Baxter, um robô de uso geral de US $ 
22.000, é um exemplo bem conhecido.  

O robô possui uma tela LCD exibindo um par de olhos. Eles 
assumem diferentes expressões dependendo da situação. Quando o 
robô é instalado pela primeira vez ou precisa aprender um novo 
padrão, nenhuma programação é necessária.  

Um trabalhador humano simplesmente guia os braços do robô 
pelos movimentos necessários para a tarefa. Baxter então memoriza 
esses padrões e pode comunicar ter compreendido suas novas 
instruções.  

Embora a flexibilidade física da Baxter seja limitada a realizar 
operações simples, como pegar objetos e movê-los, diferentes 
acessórios padrão podem ser instalados em seus braços, permitindo a 
Baxter executar um escopo relativamente amplo de tarefas manuais 
a baixo custo (MGI, 2013). 
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Os avanços tecnológicos estão contribuindo para a redução dos 
custos em robótica. Nas últimas décadas, os preços dos robôs caíram 
cerca de 10% ao ano e espera-se caírem em um ritmo ainda mais 
rápido no futuro próximo (MGI, 2013).  

Robôs industriais, com recursos habilitados por visão de 
máquina e destreza de alta precisão, normalmente, custam de US$ 
100.000 a 150.000 dólares. Provavelmente, estarão disponíveis por 
50.000 a 75.000 dólares na próxima década [anos 2020], com níveis 
mais elevados de inteligência e recursos adicionais (IFR, 2012b).  

A queda dos preços dos robôs inevitavelmente os colocará ao 
alcance de mais usuários. Por exemplo, na China, os empregadores 
são cada vez mais incentivados a substituir mão de obra por robôs, 
como salários e padrão de vida estão crescendo. A Foxconn, uma 
fabricante chinesa terceirizada, emprega 1,2 milhão de trabalhadores, 
mas agora está investindo em robôs para montar produtos como o 
iPhone da Apple (Markoff, 2012).  

De acordo com a Federação Internacional de Robótica, as 
vendas de robôs na China cresceram mais de 50% em 2011 e devem 
aumentar ainda mais. Globalmente, as vendas de robôs industriais 
atingiram um recorde de 166.000 unidades em 2011, um aumento de 
40% ano a ano (IFR, 2012b).  

Provavelmente, haverá um crescimento ainda mais rápido 
quando modelos de uso geral de baixo preço, como o Baxter, forem 
adotados em trabalhos simples de manufatura e serviços. 

A expansão das capacidades tecnológicas e a redução dos 
custos tornarão possíveis usos inteiramente novos para os robôs. Os 
robôs provavelmente continuarão a assumir um conjunto crescente 
de tarefas manuais na fabricação, embalagem, construção, 
manutenção e agricultura.  

Além disso, os robôs já estão realizando muitas tarefas simples 
de serviço, como aspirar, esfregar, cortar grama e limpar calhas. O 
mercado de robôs de serviço pessoal e doméstico está crescendo 
cerca de 20% ao ano (MGI, 2013).  

Enquanto isso, os robôs de serviço comercial agora são capazes 
de realizar tarefas mais complexas na preparação de alimentos, 
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cuidados de saúde, limpeza comercial e atendimento a idosos 
(Robotics-VO, 2013).  

Como os custos dos robôs diminuem e as capacidades 
tecnológicas se expandem, pode-se esperar os robôs substituírem 
gradualmente a mão-de-obra em uma ampla gama de ocupações de 
serviços de baixa remuneração. Foram a maior parte do crescimento 
do emprego nos Estados Unidos ocorreu nas últimas décadas (Autor e 
Dorn, 2013).  

Isso significa muitos empregos manuais de baixa remuneração, 
antes eram protegidos da informatização, poderem diminuir ao longo 
do tempo vindouro brevemente. 

Tarefas de percepção e manipulação 

Os robôs ainda não conseguem igualar a profundidade e a 
amplitude da percepção humana. Embora a identificação geométrica 
básica esteja razoavelmente madura, possibilitada pelo rápido 
desenvolvimento de sensores e lasers sofisticados, desafios 
significativos permanecem para tarefas de percepção mais 
complexas, como identificar objetos e suas propriedades em um 
campo de visão desordenado.  

Dessa forma, as tarefas relacionadas a um ambiente de 
trabalho não estruturado podem tornar os empregos menos 
suscetíveis à informatização. Por exemplo, a maioria das casas não é 
estruturada, exigindo a identificação de uma pluralidade de objetos 
irregulares e contendo muitos espaços desordenados. Eles inibem a 
mobilidade de objetos com rodas.  

Por outro lado, supermercados, fábricas, armazéns, aeroportos 
e hospitais foram projetados para grandes objetos com rodas, 
facilitando a navegação dos robôs na execução de tarefas manuais 
não rotineiras. Os problemas de percepção podem, entretanto, às 
vezes ser contornados por um projeto inteligente de tarefas.  

Por exemplo, a Kiva Systems, adquirida pela Amazon.com em 
2012, resolveu o problema de navegação do armazém simplesmente 
colocando adesivos com código de barras no chão, informando aos 
robôs sua localização precisa (Guizzo, 2008). 
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A dificuldade de percepção tem ramificações para tarefas de 
manipulação e, em particular, o manuseio de objetos irregulares, para 
os quais os robôs ainda não atingiram os níveis humanos de aptidão. 
Isso foi evidenciado no desenvolvimento de robôs interativos com 
objetos e ambientes humanos.  

Embora avanços tenham sido feitos, as soluções tendem a não 
ser confiáveis em relação às inúmeras pequenas variações em uma 
única tarefa, repetidas milhares de vezes por dia, exigidas em muitas 
aplicações. Um desafio relacionado é a recuperação de falhas, ou 
seja, identificar e retificar os erros do robô quando ele, por exemplo, 
deixou cair um objeto.  

A manipulação também é limitada pelas dificuldades de planejar 
a sequência de ações necessárias para mover um objeto de um lugar 
para outro. Existem ainda outros problemas no projeto de 
manipuladores. Cmo os membros humanos, eles são macios, têm 
dinâmica complacente e fornecem feedback tátil útil.  

A maioria da manipulação industrial faz uso de soluções 
alternativas para esses desafios (Brown, et al., 2010), mas essas 
abordagens são, no entanto, limitadas a uma gama restrita de 
tarefas.  

Os principais desafios para a informatização, percepção e 
manipulação robótica, portanto, permanecem em grande parte. Acha-
se ser improvável serem totalmente resolvidos nas próximas uma ou 
duas décadas (Robotics-VO, 2013). 

Tarefas de inteligência criativa 

Os processos psicológicos subjacentes à criatividade humana 
são difíceis de especificar. De acordo com Boden (2003), criatividade 
é a capacidade de apresentar ideias ou artefatos novos e valiosos.  

Ideias, em sentido mais amplo, incluem conceitos, poemas, 
composições musicais, teorias científicas, receitas culinárias e piadas, 
enquanto artefatos são objetos como pinturas, esculturas, máquinas 
e cerâmica.  

Um processo de criação de ideias (e da mesma forma para 
artefatos) envolve fazer combinações desconhecidas de ideias 
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familiares, exigindo um rico estoque de conhecimento. O desafio aqui 
é encontrar alguns meios confiáveis de chegar a combinações com 
sentido lógico-racional ou estético.  

Para um computador fazer uma piada sutil, por exemplo, 
exigiria um banco de dados com uma riqueza de conhecimento 
comparável à de humanos. Além de métodos de comparação da 
sutileza por parte do algoritmo. 

Em princípio, essa criatividade é possível e algumas abordagens 
à criatividade já existem na literatura. Duvenaud, et al. (2013) 
fornecem um exemplo de automação da tarefa criativa central 
necessária para realizar estatísticas ou a de projetar modelos para 
dados.  

Quanto à criatividade artística, AARON, um programa de 
desenho, gerou milhares de desenhos de linhas estilisticamente 
semelhantes. Foram exibidos em galerias de todo o mundo.  

Além disso, o software EMI de David Cope compõe música em 
muitos estilos diferentes, uma reminiscência de compositores 
humanos específicos. 

Nessas, e em muitas outras aplicações, gerar novidades não é 
particularmente difícil. Em vez disso, o principal obstáculo à 
criatividade da informatização é declarar nossos valores criativos de 
forma suficientemente clara para poderem ser codificados em um 
programa (Boden, 2003).  

Além disso, os valores humanos mudam com o tempo e variam 
entre as culturas. Como a criatividade, por definição, envolve não 
apenas novidade, mas também valor. Como os valores são altamente 
variáveis, muitos argumentos sobre a criatividade estão enraizados 
em discordâncias sobre valor.  

Assim, mesmo se pudéssemos identificar e codificar nossos 
valores criativos, para permitir o computador informar e monitorar 
suas próprias atividades de acordo, ainda haveria desacordo sobre se 
o computador seria criativo.  

Na ausência de soluções de Engenharia para superar esse 
problema, parece improvável as ocupações cujo pré-requisito é um 
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alto grau de inteligência criativa serem automatizadas nas próximas 
décadas. 

Tarefas de Inteligência Social 

A inteligência social humana é importante em uma ampla gama 
de tarefas de trabalho, como aquelas envolventes de negociação, 
persuasão e cuidado. 

Para ajudar o computador para a realização de tais tarefas, a 
pesquisa ativa está sendo realizada nos campos de Computação 
Afetiva (Scherer, et al., 2010; Picard, 2010) e Robótica Social (Ge, 
2007; Broekens, et al., 2009).  

Enquanto algoritmos e os robôs agora podem reproduzir alguns 
aspectos da interação social humana, o reconhecimento em tempo 
real da emoção humana natural continua sendo um problema 
desafiador e a capacidade de responder de forma inteligente a essas 
entradas é ainda mais difícil. Mesmo versões simplificadas de tarefas 
sociais típicas são difíceis para computadores, como é o caso onde a 
interação social é reduzida a um texto puro.  

A inteligência social dos algoritmos é parcialmente capturada 
pelo teste de Turing. Examina a capacidade de uma máquina de se 
comunicar de forma indistinguível de um ser humano real.  

Desde 1990, o Prêmio Loebner, uma competição anual de teste 
de Turing, concede prêmios a programas de chat textual. São 
considerados os mais semelhantes aos humanos.  

E m c a d a c o m p e t i ç ã o , u m j u i z h u m a n o m a n t é m 
simultaneamente interações textuais, baseadas em computador com 
um algoritmo e um humano. Com base nas respostas, o juiz deve 
distinguir entre os dois. Algoritmos sofisticados até agora não 
conseguiram convencer os juízes sobre sua semelhança humana.  

Isso ocorre principalmente porque há muitas informações de 
“senso comum”, possuídas por humanos, difíceis de articular. 
Precisariam ser fornecidas aos algoritmos se eles deveriam funcionar 
em ambientes sociais humanos. 
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A emulação do cérebro inteiro, isto é, a varredura, o 
mapeamento e a digitalização de um cérebro humano, é uma 
abordagem possível para conseguir isso, mas atualmente é apenas 
uma tecnologia teórica. Para a emulação do cérebro se tornar 
operacional, é necessária uma compreensão funcional adicional para 
reconhecer quais dados são relevantes, bem como um roteiro das 
tecnologias necessárias para implementá-los.  

Embora esses roteiros existam, as est imat ivas de 
implementação atuais, sob certas suposições, sugerem a emulação 
de todo o cérebro provavelmente não se tornará operacional nas 
próximas duas décadas [anos 2020 e 2030] (Sandberg e Bostrom, 
2008). Quando ou se o fizerem, no entanto, o impacto sobre o 
emprego será provavelmente vasto (Hanson, 2001). 

Portanto, em suma, embora algoritmos sofisticados e 
desenvolvimentos em MR, baseados em big data, agora permitem 
muitas tarefas não rotineiras serem automatizadas, ocupações 
envolventes de tarefas complexas de percepção e manipulação, 
tarefas de inteligência criativa e tarefas de inteligência social são 
improváveis a ser substituído pelo capital do computador nas 
próximas uma ou duas décadas. A probabilidade de uma ocupação 
ser automatizada pode, portanto, ser descrita como uma função 
dessas características da tarefa.  

Conforme sugerido pela Figura I, o baixo grau de inteligência 
social exigido por um lavador de pratos torna essa ocupação mais 
suscetível à informatização do que um especialista em relações 
públicas, por exemplo. Passamos a examinar a suscetibilidade dos 
empregos à informatização em função do descrito acima sobre 
características de tarefa não suscetível de ser substituível.  

"  
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TABELA I. Variáveis O ∗ NET servem como indicadores de gargalos à 
informatização. 

Gargalo de informatização – Variável O ∗ NET – Descrição O ∗ NET 

Percepção e Manipulação 

(a) Destreza dos dedos: a habilidade de fazer movimentos 
precisamente coordenados dos dedos de uma ou ambas as 
mãos para agarrar, manipular ou montar objetos muito 
pequenos. 

(b) Destreza manual: a habilidade de mover rapidamente sua mão, 
sua mão junto com seu braço, ou suas duas mãos para agarrar, 
manipular ou montar objetos. 

(c) Espaço de trabalho apertado, posições estranhas: com qual 
frequência esse trabalho exige trabalhar em espaços de 
trabalho apertados exigentes de posições estranhas? 

Inteligência Criativa 

(a) Originalidade: capacidade de ter ideias incomuns ou 
inteligentes sobre um determinado tópico ou situação, ou de 
desenvolver maneiras criativas de resolver um problema. 

(b) Belas Artes: conhecimento da teoria e das técnicas necessárias 
para compor, produzir e executar obras de música, dança, artes 
visuais, teatro e escultura. 

Inteligência social 

(a) Percepção social: estar ciente das reações dos outros e 
entender por qual razão eles reagem da maneira como o fazem. 

(b) Negociação: aproximar outras pessoas e tentar reconciliar as 
diferenças. 

(c) Persuasão: persuadir os outros a mudar de ideia ou 
comportamento. 

(d) Assistir e cuidar de outros: fornecer assistência pessoal, 
atenção médica, suporte emocional ou outros cuidados pessoais 
a terceiros, como colegas de trabalho, clientes ou pacientes. 
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V. Emprego no Século XXI 

Nesta seção, examinamos a possível extensão futura da 
informatização de empregos de risco e os resultados do mercado de 
trabalho relacionados. O Modelo de Tarefa prevê os desenvolvimentos 
recentes em ML irão reduzir a demanda agregada de entrada de mão 
de obra em tarefas possíveis de ser rotinizadas por meio de 
reconhecimento de padrões, enquanto aumenta a demanda por mão 
de obra para realizar tarefas não suscetíveis à informatização. 

No entanto, não fazemos nenhuma tentativa de prever 
mudanças futuras na composição ocupacional do mercado de 
trabalho. Embora as projeções de emprego ocupacional do BLS para 
2010-2020 prevejam o crescimento líquido do emprego nos Estados 
Unidos, nas principais ocupações, com base em padrões históricos de 
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pessoal, especulação sobre a tecnologia está apenas nos estágios 
iniciais de desenvolvimento. Os dados históricos sobre o impacto dos 
desenvolvimentos tecnológicos observados não estão disponíveis. 

As projeções de BLS são baseadas no referido como mudanças 
no progresso tecnológico normal – e não em qualquer tecnologia 
inovadora possível de ser vista como conjetural. 

Portanto, nos concentramos no impacto da informatização no 
mix de empregos existente em 2010. Nossa análise limita-se, 
portanto, ao efeito de substituição da informatização futura. 

Voltando-se primeiro para o impacto esperado no emprego, 
relatado na Figura III, distinguimos entre ocupações de alto, médio e 
baixo risco, dependendo de seus probabilidade de informatização 
(limiar em probabilidades de 0,7 e 0,3). 

De acordo com nossa estimativa, 47% do emprego total nos 
Estados Unidos está na categoria de alto risco. Significa as ocupações 
associadas são potencialmente automatizadas ao longo de um 
número não especificado de anos, talvez uma ou duas décadas.  

Deve-se notar o eixo de probabilidade poder ser visto como 
uma linha do tempo aproximada, onde ocupações de alta 
probabilidade provavelmente serão substituídas por capital de 
computador relativamente em breve. 
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Nas próximas décadas, a extensão da informatização será 
determinada pelo ritmo no qual os gargalos de engenharia descritos 
acima para a automação podem ser superados. Visto por essa 
perspectiva, nossos achados podem ser interpretados como duas 
ondas de informatização, separadas por um “patamar tecnológico”.  

Na primeira onda, a maioria dos trabalhadores nas ocupações 
de transporte e logística, junto com a maior parte dos trabalhadores 
de escritório e de apoio administrativo, e a mão-de-obra nas 
ocupações de produção, provavelmente serão substituídos por capital 
de computador.  
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Como os carros informatizados já estão sendo desenvolvidos e 
a queda do custo dos sensores torna cada vez mais econômica a 
ampliação dos veículos com sensores avançados, a automação das 
ocupações de transporte e logística está em linha com os 
desenvolvimentos tecnológicos documentados na literatura.  

Além disso, algoritmos para big data já estão entrando 
rapidamente em domínios dependentes do armazenamento ou do 
acesso a informações, tornando igualmente intuitivo as ocupações de 
escritório e suporte administrativo estarem sujeitas à informatização.  

A informatização das ocupações de produção simplesmente 
sugere a continuação de uma tendência que tem sido observada nas 
últimas décadas, com os robôs industriais assumindo as tarefas 
rotineiras da maioria dos operários da manufatura.  

Conforme os robôs industriais estão se tornando mais 
avançados, com sentidos e destreza aprimorados, eles serão capazes 
de realizar um escopo mais amplo de tarefas manuais não rotineiras. 
Do ponto de vista das capacidades tecnológicas, é provável o vasto 
restante do emprego nas ocupações de produção diminuir nas 
próximas décadas. 

Mais surpreendente, à primeira vista, é uma parte substancial 
do emprego nas ocupações de serviços, vendas e construção exibir 
altas probabilidades de informatização. No entanto, essas 
descobertas estão amplamente de acordo com os recentes 
desenvolvimentos tecnológicos documentados.  

Primeiro, o mercado de robôs de serviços pessoais e domésticos 
já está crescendo cerca de 20% ao ano (MGI, 2013). Como a 
vantagem comparativa do trabalho humano em tarefas envolvendo 
mobilidade e destreza diminuirá com o tempo, o ritmo de substituição 
do trabalho em ocupações de serviços provavelmente aumentará 
ainda mais.  

Em segundo lugar, embora pareça contra intuitivo, as 
ocupações de vendas, provavelmente exigentes de um alto grau de 
inteligência social, estarão sujeitas a uma onda de informatização no 
futuro próximo. As ocupações de vendas de alto risco incluem, por 
exemplo, caixas, balcões e locadoras e operadores de telemarketing.  
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Embora essas ocupações envolvam tarefas interativas, elas não 
requerem necessariamente um alto grau de inteligência social. Nosso 
modelo, portanto, parece fazer bem em distinguir entre ocupações 
individuais dentro de categorias ocupacionais.  

Terceiro, a pré-fabricação permitirá uma parcela crescente do 
trabalho de construção seja realizada em condições controladas nas 
fábricas. Essa pré-fabricação elimina parcialmente a variabilidade das 
tarefas. Essa tendência deve impulsionar a informatização das obras. 

Em suma, os nossos resultados sugerem os desenvolvimentos 
recentes no BC colocarão em risco uma parte substancial do 
emprego, em vasta gama de profissões, no futuro próximo. De 
acordo com nossas estimativas, no entanto, essa onda de automação 
será acompanhada por uma subsequente desaceleração dos 
computadores para substituição de mão de obra, devido à 
persistência de gargalos de Engenharia inibidores à informatização.  

O ritmo relativamente lento de informatização em toda a 
categoria de emprego de risco médio pode, portanto, ser 
parcialmente interpretado como um platô tecnológico, com melhorias 
tecnológicas incrementais permitindo sucessivamente uma maior 
substituição de mão-de-obra. Mais especificamente, a informatização 
das ocupações na categoria de médio risco dependerá principalmente 
dos desafios de percepção e manipulação. 

Isso fica evidente na Tabela III, mostrando as variáveis 
“destreza manual”, “destreza dos dedos” e “espaço de trabalho 
apertado” apresentam valores relativamente altos na categoria de 
médio risco.  
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Na verdade, mesmo com os desenvolvimentos tecnológicos 
recentes, permitindo um reconhecimento de padrões mais sofisticado, 
o trabalho humano ainda terá uma vantagem comparativa em tarefas 
requerentes de percepção e manipulação mais complexas.  

Ainda assim, com os avanços tecnológicos incrementais, a 
vantagem comparativa do trabalho humano em tarefas de percepção 
e manipulação pode eventualmente diminuir. Isso exigirá uma 
reestruturação de tarefa inovadora, melhorias nas abordagens de ML 
para desafios de percepção e progresso na destreza robótica para 
superar problemas de manipulação relacionados à variação entre 
pedir iterações e o manuseio de objetos irregulares.  

A informatização gradual das ocupações de instalação, 
manutenção e reparo, em grande parte confinadas à categoria de 
risco médio e requerendo um alto grau de percepção e capacidade de 
manipulação, é uma manifestação dessa observação. 

Nosso modelo prevê a segunda onda de informatização ir 
principalmente dependem da superação dos gargalos de engenharia 
relacionados à inteligência criativa e social. Conforme relatado na 
Tabela III, as variáveis "belas artes", "originalidade", "negociação", 
"persuasão", "percepção social" e "ajudar e cuidar dos outros", todas 
exibem valores relativamente altos na categoria de baixo risco.  
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Em contraste, as variáveis “destreza manual”, “destreza dos 
dedos” e “espaço de trabalho apertado” assumem valores 
relativamente baixos.  

Portanto, em resumo, as ocupações generalistas, requerendo 
conhecimento de heuríst icas humanas, e as ocupações 
especializadas, envolvendo o desenvolvimento de novas idéias e 
artefatos, são as menos suscetíveis à informatização.  

Como um exemplo prototípico de trabalho generalista exigente 
de um alto grau de inteligência social, considere as tarefas O∗NET 
relatadas para executivos-chefes, envolvendo "conferenciar com 
membros do conselho, funcionários da organização ou membros da 
equipe para discutir questões, coordenar atividades ou resolver 
problemas ”e“ negociação ou aprovação de contratos ou acordos”.  

Nossas previsões são, portanto, intuitivas no sentido de a 
maioria das ocupações de administração, negócios e finanças, 
intensivas em tarefas generalistas, exigem inteligência social. Logo, 
estão em grande parte confinadas à categoria de baixo risco.  

O mesmo é verdadeiro para a maioria das ocupações em 
educação, saúde, bem como em artes e empregos na mídia.  

As tarefas O∗NET dos atores, por exemplo, envolvem 
“interpretações sérias e humorísticas de emoções, ações e situações, 
usando movimentos corporais, expressões faciais e gestos” e 
“aprender sobre personagens em scripts e suas relações entre si a 
fim de desenvolver interpretações de papéis.”  

Embora essas tarefas sejam muito diferentes das de um 
executivo-chefe, elas também exigem profundo conhecimento de 
heurísticas humanas, o que implica em uma ampla gama de tarefas, 
envolvendo inteligência social, provavelmente não estarão sujeitas à 
informatização em um futuro próximo. 

A baixa suscetibilidade das ocupações de Engenharia e Ciências 
à informatização, por outro lado, deve-se em grande parte ao alto 
grau de inteligência criativa de que necessitam.  

As tarefas O∗NET dos matemáticos, por exemplo, envolvem 
“desenvolver novos princípios e novas relações entre os princípios 
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matemáticos existentes para o avanço da ciência matemática” e 
“conduzir pesquisas para estender o conhecimento matemático em 
áreas tradicionais, como álgebra, geometria, probabilidade e lógica”. 
Conseqüentemente, embora seja evidente os computadores estarem 
entrando nos domínios da Ciência e da Engenharia, nossas previsões 
sugerem implicitamente fortes complementaridades entre 
computadores e trabalho na ciência criativa e nas ocupações de 
engenharia, embora seja possível os computadores substituírem 
totalmente os trabalhadores nessas ocupações a longo prazo.  

As previsões do nosso modelo estão em linha com as 
tendências tecnológicas observadas na automação do trabalho do 
conhecimento, mesmo dentro das categorias ocupacionais.  

Por exemplo, encontramos os assistentes jurídicos e assistentes 
jurídicos - já sendo substituídos pelos computadores - na categoria 
de alto risco. Ao mesmo tempo, os advogados contam com mão de 
obra de assistentes jurídicos, mas estão na categoria de baixo risco.  

Assim, para o trabalho dos advogados ser totalmente 
automatizado, será necessário superar os gargalos da Engenharia à 
inteligência criativa e social. A informatização das pesquisas jurídicas 
complementará o trabalho dos advogados a médio prazo. 

Para completar o quadro do recente progresso tecnológico 
apontar ser provável para o futuro do emprego, traçamos o salário 
médio mediano das ocupações por sua probabilidade de 
informatização. Fazemos o mesmo para o nível de habilidade, medido 
pela fração de trabalhadores com um diploma de bacharel, ou nível 
de escolaridade superior, em cada ocupação.  

Tanto os salários quanto o nível de escolaridade exibem uma 
forte correlação negativa com a probabilidade de informatização. Essa 
previsão implica um truncamento na tendência atual de polarização 
do mercado de trabalho, com crescimento do emprego em ocupações 
de alta e baixa remuneração, acompanhado de esvaziamento dos 
empregos de renda média.  

Em vez de reduzir a demanda por ocupações de renda média – 
o padrão nas últimas décadas – nosso modelo prevê a informatização 
substituir principalmente empregos de baixa qualificação e baixos 
salários no futuro próximo. Em contraste, ocupações de alta 



  48

qualificação e altos salários são as menos suscetíveis ao capital 
computacional. 

Nossas descobertas foram robustas para a escolha das 70 
ocupações constantes dos nossos dados de treinamento. Isso foi 
confirmado pelos resultados experimentais tabulados na Tabela II: 
um classificador GP treinado em metade dos dados de treinamento 
foi comprovadamente capaz de prever com precisão os rótulos da 
outra metade, em mais de cem partições diferentes.  

O fato de essas previsões serem precisas para muitas partições 
possíveis do conjunto de treinamento sugere pequenas modificações 
nesse conjunto provavelmente não levarão a resultados 
substancialmente diferentes em todo o conjunto de dados. 

V.A. Limitações 

Nossas previsões são baseadas na expansão das premissas 
sobre as tarefas possíveis de realizar pelo equipamento controlado 
por computador. Portanto, nos concentramos em estimar a parcela do 
emprego possível de ser potencialmente substituída pelo capital 
computacional, do ponto de vista das capacidades tecnológicas, ao 
longo de alguns anos não especificados. Não fazemos nenhuma 
tentativa de estimar quantos trabalhos serão realmente 
automatizados.  

A extensão e o ritmo reais da informatização dependerão de 
vários fatores adicionais não contabilizados. 

Em primeiro lugar, as invenções poupadoras de trabalho só 
podem ser adotadas se o acesso à mão-de-obra barata for escasso 
ou os preços do capital forem relativamente altos (Habakkuk, 1962).  

Por exemplo, a evidência do estudo de caso sugere a 
mecanização na produção de algodão do século XVIII inicialmente só 
ocorreu em Grã-Bretanha porque os níveis salariais eram muito mais 
altos em relação aos preços do capital do que em outros países 
(Allen, 2009b). Recente pesquisa empírica revela uma relação causal 
entre o acesso à mão-de-obra barata e a mecanização da produção 
agrícola, em termos de transição econômica sustentada para o 
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aumento da mecanização em áreas caracterizadas pela emigração de 
trabalhadores com baixos salários (Hornbeck e Naidu, 2013). 

Além disso, pesquisas empíricas recentes não levam em 
consideração os níveis salariais futuros, os preços do capital ou a 
escassez de mão-de-obra. Embora esses fatores tenham impacto na 
linha do tempo de nossas previsões, o trabalho é o fator escasso. 
Implica no longo prazo os níveis salariais aumentarão em relação aos 
preços de capital, tornando a informatização cada vez mais lucrativa 
(ver, por exemplo, Acemoglu, 2003). 

Em segundo lugar, as preocupações regulatórias e o ativismo 
político podem retardar o processo de informatização. Os estados da 
Califórnia e Nevada estão, por exemplo, atualmente no processo de 
fazer alterações legislativas para permitir carros sem motorista.  

Etapas semelhantes serão necessárias em outros estados e em 
relação a várias tecnologias. A extensão e o ritmo da implementação 
legislativa podem ainda mais estar relacionados à aceitação pública 
do progresso tecnológico. 

 Por exemplo, William Huskisson, ex-ministro do gabinete e 
membro do Parlamento por Liverpool, foi morto por uma locomotiva a 
vapor durante a abertura da Ferrovia Liverpool e Manchester. No 
entanto, este incidente bem divulgado fez muita coisa, menos 
dissuadir o público da tecnologia de transporte ferroviário. Em 
contraste, a tecnologia de dirigíveis é amplamente reconhecida como 
tendo sido popularmente abandonada como consequência do relato 
do desastre de Hindenburg. 

Embora a resistência ao progresso tecnológico tenha se tornado 
aparentemente menos comum desde a Revolução Industrial, existem 
exemplos recentes de resistência à mudança tecnológica. 

Uber, uma empresa start-up capaz de conectar passageiros com 
motoristas de veículos particulares, enfrentou recentemente pressão 
dos reguladores locais, decorrente de tensões com serviços de táxi. 
Além disso, em 2011, o governo do Reino Unido descartou um 
projeto de 12,7 bilhões de libras esterlinas para introduzir registros 
eletrônicos de pacientes após a resistência dos médicos.  
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Nós evitamos fazer previsões sobre o processo legislativo e a 
aceitação pública do progresso tecnológico e, portanto, do ritmo da 
informatização. 

Terceiro, fazer previsões sobre o progresso tecnológico é 
notoriamente difícil (Armstrong e Sotala, 2012). Por exemplo, Marvin 
Minsky afirmou, em 1970: “dentro de três a oito anos teremos uma 
máquina com a inteligência geral de um ser humano médio”. Essa 
previsão ainda não se concretizou. 

Por esse motivo, nos concentramos em avanços tecnológicos de 
curto prazo em ML e MR e evitamos fazer previsões sobre o número 
de anos possível de levar para superar vários gargalos de Engenharia 
para a informatização.  

Por fim, enfatizamos, se nossas estimativas de probabilidade 
descrevem a probabilidade de uma ocupação ser totalmente 
automatizada, não capturamos nenhuma variação dentro da 
ocupação resultante da informatização de tarefas as quais 
simplesmente liberam tempo para o trabalho humano realizar outras 
tarefas. 

Embora esteja claro o impacto dos ganhos de produtividade 
sobre o emprego irá variar entre ocupações e setores, não fazemos 
nenhuma tentativa de examinar tais efeitos. 

VI. Conclusões 

Embora a informatização tenha sido historicamente confinada a 
tarefas de rotina envolvendo atividades baseadas em regras explícitas 
(Autor, et al., 2003; Goos, et al., 2009; Autor e Dorn, 2013), 
algoritmos para big data estão agora entrando rapidamente em 
domínios dependentes de reconhecimento de padrões e pode 
substituir prontamente o trabalho em uma ampla gama de tarefas 
cognitivas não rotineiras (Brynjolfsson e McAfee, 2011; MGI, 2013).  

Além disso, os robôs avançados estão ganhando sentidos e 
destreza aprimorados, permitindo-lhes realizar um escopo mais 
amplo de tarefas manuais (IFR, 2012b; Robotics-VO, 2013; MGI, 
2013). Isso provavelmente mudará a natureza do trabalho em todos 
os setores e ocupações. 
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Neste artigo, fazemos a pergunta: quão suscetíveis são os 
empregos atuais a esses desenvolvimentos tecnológicos? Para avaliar 
isso, implementamos uma nova metodologia para estimar a 
probabilidade de informatização para 702 ocupações detalhadas. 

Com base nessas estimativas, examinamos os impactos 
esperados da informatização futura sobre os resultados do mercado 
de trabalho, com o objetivo principal de analisar:  

(a) o número de empregos em risco e  

(b) a relação entre a probabilidade de informatização de uma 
ocupação, salários e realização educacional. 

Fazemos distinção entre ocupações de alto, médio e baixo risco, 
dependendo de sua probabilidade de informatização. Não fazemos 
nenhuma tentativa de estimar o número de trabalhos os quais 
realmente serão automatizados e nos concentramos na potencial 
automatização do trabalho ao longo de alguns anos não 
especificados.  

De acordo com nossas estimativas, cerca de 47% do emprego 
total nos EUA está na categoria de alto risco. Chamamos isso de 
empregos em risco, ou seja, empregos esperados em ser 
automatizados em breve, talvez nas próximas duas décadas. 

Nosso modelo prevê a maioria dos trabalhadores nas ocupações 
de transporte e logística, juntamente com a maior parte dos 
trabalhadores de escritório e de apoio administrativo, e a mão-de-
obra nas ocupações de produção, estão em risco.  

Essas descobertas são consistentes com os desenvolvimentos 
tecnológicos recentes documentados na l i teratura. Mais 
surpreendentemente, descobrimos uma parte substancial do emprego 
em ocupações de serviços, onde a maior parte do crescimento do 
emprego nos EUA ocorreu nas últimas décadas (Autor e Dorn, 2013), 
são altamente suscetíveis à informatização.  

Suporte adicional para esta descoberta é fornecido pelo recente 
crescimento no mercado de robôs de serviço (MGI, 2013) e a 
diminuição gradativa da vantagem comparativa do trabalho humano 
em tarefas envolvendo mobilidade e destreza (Robotics-VO, 2013). 
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Finalmente, fornecemos evidências de salários e realização 
educacional exibem uma forte relação negativa com a probabilidade 
de informatização. Essa constatação implica uma descontinuidade 
entre os séculos XIX, XX e XXI, no impacto do aprofundamento do 
capital sobre a demanda relativa por mão de obra qualificada.  

Enquanto as tecnologias de manufatura do século XIX 
substituíram amplamente a mão de obra qualificada por meio da 
simplificação de tarefas (Braverman, 1974; Hounshell, 1985; James e 
Skinner, 1985; Goldin e Katz, 1998), a Revolução do Computador do 
século XX causou um esvaziamento do empregos de renda média 
(Goos, et al., 2009; Autor e Dorn, 2013).  

Nosso modelo prevê um truncamento na tendência atual de 
polarização do mercado de trabalho, com a informatização sendo 
principalmente confinada a ocupações de baixa qualificação e baixos 
salários.  

Nossas descobertas, portanto, implicam, enquanto a tecnologia 
avança, os trabalhadores de baixa qualificação serão realocados para 
tarefas não suscetíveis à informatização, ou seja, tarefas com 
requerimento de inteligência criativa e social. Para os trabalhadores 
ganharem essa corrida, entretanto, eles terão de adquirir habilidades 
criativas e sociais. 
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