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NOVAS FORMAS DE 
TRABALHO E 
CARREIRA 
Mudanças no estilo e ambiente de trabalho (+ 
$exível, virtual, fragmentado e orientado a 
múltiplas carreiras) e relacionamento entre 
pro!ssionais e as instituições que os contratam 
(pessoas trabalhando com as empresas e não 
mais para as empresas). 
O advento do movimento Maker, bem como de 
plataformas para comercialização de serviços 
pro!ssionais, torna viável o empreendedorismo 
como carreira. 
 

CONTROVÉRSIAS 
Restrições das leis trabalhistas. 
Trabalho com carteira assinada 
Incompatibilidade dos pro!ssionais  versus 
empresas 
Papel do dinheiro é requestionado  
Validez do diploma 
Con$itos geracionais 

 
TENDÊNCIA 
 # 
 

plataforma de mentores 
Lifetramp é um site polonês destinado a pessoas que buscam uma mudança de vida. 
O site permite aos usuários navegar nos per!s de mentores registrados - com base no 
interesse ou local - e, em seguida, marcar um encontro com essa pessoa.  
Depois do aconselhamento, o mentor recebe um almoço ou um jantar, como 
“pagamento”. Em novembro de 2014, Lifetramp estava disponível em 99 cidades do 
mundo. 
http://lifetramp.com/ 
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local heroes 
A cerveja mexicana Sol produziu uma série de curtas-metragens como parte de sua 
campanha Local Heroes. Criada para celebrar a assinatura da marca (Free Spirit), os 
!lmes contam a história de pequenos empresários e criadores independentes de 
Londres.  
[V] https://youtu.be/8O6GsnNZTCg 
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café para empreendedores 
O Idea’s Bank, em Varsóvia, criou uma espécie de coworking, com wi-!, impressora, 
café e outros serviços, para uso de pequenos empresários e empreendedores.  
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guru employer 
O Guru Employer é uma plataforma que permite procurar e oferecer trabalho a partir 
de suas habilidades e necessidades.  
A plataforma faz a intermediação entre os resultados a serem entregues, processo de 
trabalho e o pagamento entre ambas as partes. 
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alexa clay  
Alexa Clay é escritora, hacker de cultura e pesquisadora/consultora de inovação. Uma 
das principais especialistas em subcultura e inovação em ambientes/lugares 
improváveis, é o co-fundadora da League of Intrapreneurs, Co-Autora do livro Mis!t 
Economy e criadora do movimento global Wisdom Hackers.  
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PRINCIPAIS FONTES 
TrendWatching 

Trend One 

SpringWise 

Hypeness 

Quartz 

The NYTimes 

Wired 

The Guardian 

 

 

 


