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Para todas as pessoas maravilhosas que dedicam  
a vida a fazer do mundo um lugar melhor para todos. 

Para o emergente e crescente fenômeno da ciência,  
da educação e da cultura abertas, do livre  

compartilhamento digital e do movimento do  
software livre. Vocês são os heróis desta geração  

e nos dão esperança no futuro.
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apresentação

No início de 2012, quando Federico me contatou querendo trocar 
ideias, fiquei feliz em aceitar. Da nossa troca inicial de e-mails pas-
samos depressa a uma conversa por vídeo e, alguns dias depois, 
concordamos em nos encontrarmos pessoalmente. Ele passou uma 
noite comigo e minha família.

Conhecer Federico é como deixar a luz do sol entrar em sua vida. 
O entusiasmo, a curiosidade e a paixão por seus interesses e por 
compartilhar experiências tornam impossível não gostar dele. Tí-
nhamos muitos assuntos em comum para discutir, e foi ótimo po-
der citar livros e referências e perceber que estávamos estudando 
os mesmos tópicos. Mencionamos também movimentos e organi-
zações globais que ambos acompanhávamos de perto ou dos quais 
participávamos ativamente.

Esta não é apenas uma breve descrição do autor deste livro e de 
minha convivência com ele. Penso que é também um vislumbre do 
que cada vez mais pessoas serão capazes de fazer: usar a tecnolo-
gia para encontrar pessoas com objetivos comuns; estabelecer com 
muita rapidez uma relação de confiança; manter contato usando 
ferramentas flexíveis; atuar em conjunto para alcançar objetivos de 
forma eficaz. Um caminho exponencial para conexões humanas!
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Os robôs vão roubar seu trabalho, mas tudo bem apresenta uma 
abordagem inteligente e bem-humorada, porém completa e poten-
cialmente importante — para uma questão fundamental do nosso 
tempo. O fato de saber que Federico estava trabalhando nisso e que 
em meados de 2012 enriqueceria suas concepções com as experiên-
cias que teria na Singularity University me deixou muito entusias-
mado. Porque, como ele descreve em detalhes informativos e úteis, 
as questões deste livro vão causar impacto na vida de bilhões de 
pessoas. No futuro, todos nós teremos que redefinir nossos papéis, 
objetivos e propósitos na vida.

Muitas pessoas têm trabalhado em várias soluções tecnológicas 
para nossos problemas mais urgentes. E, mesmo que não exista uma 
garantia, estatisticamente falando podemos confiar em uma ou ou-
tra dessas soluções que serão encontradas e, em seguida, dissemi-
nadas. É por isso que se concentrar nas pessoas é importante: não 
podemos ser facilmente depurados. Nossos preconceitos e nossas 
falácias são muito mais difíceis de corrigir do que a versão 2.0 de 
determinado aparelho. E o processo de projetar um futuro próspero 
e maravilhoso deve incluir o maior número possível de pessoas cons-
cientes das oportunidades que temos diante de nós. É por isso que 
me entusiasma tanto o fato de este livro estar agora disponível e de 
você tê-lo escolhido para ler. Se, como espero, gostar dele, por favor, 
trate de recomendá-lo aos amigos que no futuro vão viver, trabalhar 
e amar com você.

david orban
CEO da dotSUB

Conselheiro e professor da Singularity University
Outubro de 2012, Nova York
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prefácio

Durante anos tive a intenção de escrever um livro, mas nunca con-
segui terminar. Sempre que me interessava por um tema, um terri-
tório inteiramente novo e inexplorado se abria, o que levava a outro 
universo de coisas a descobrir e entender. Quanto mais eu pesqui-
sava, mais havia para ser encontrado. Cada vez que acreditava que 
tinha uma compreensão razoável de um tópico, algo novo surgia 
para contestar minhas suposições anteriores. E então eu reiniciava 
meus estudos.

Talvez seja assim porque tenho uma natureza questionadora e 
muitos interesses. Restringir-me a um único tema por muito tempo 
pode ser uma tarefa árdua. Em outubro de 2011, durante uma via-
gem pela Europa em que pensava no meu futuro e preparava minha 
próxima palestra, decidi finalmente que era hora de mudar. Num 
dia chuvoso, quando eu estava na Suécia, me dei conta de que es-
crever um manifesto de mil páginas sobre como corrigir todos os 
problemas da sociedade era algo bastante pretensioso (e talvez um 
pouco megalomaníaco). Havia assuntos demais, todos complexos, 
e simplesmente não era possível enfrentar todos em um único li-
vro. Decidi então que escolheria a questão mais premente e ia me 
concentrar nela. Sustentabilidade ambiental e mudança climática 
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me vieram à mente, mas já existem muitos livros excelentes sobre 
esses temas (escritos por pessoas mais qualificadas do que eu). O 
futuro da tecnologia e da inteligência artificial foi outro tema que 
me ocorreu, mas cheguei à mesma conclusão. Então percebi que 
uma das questões mais urgentes que vamos enfrentar, tanto em ter-
mos individuais como coletivos, está sendo quase completamente 
negligenciada. A tecnologia vem substituindo o trabalho humano.

Até agora, pouquíssimos autores abordaram essa questão, então 
decidi preencher essa lacuna cultural. Meu público não estaria nas 
torres de marfim da academia, mas nas multidões fervilhantes na 
rua. Afinal, as pessoas mais afetadas serão os trabalhadores comuns, 
e explicações de assuntos complexos em termos simples, concisos 
e compreensíveis são raras. Prometi a mim mesmo que criaria uma 
ferramenta acessível que também seria útil para os responsáveis por 
mudanças, fossem eles políticos, tecnofilantropos ou ceos.

Uma das coisas mais difíceis foi decidir o que incluir e o que dei-
xar de fora. Espero sinceramente ter encontrado o equilíbrio certo. 
Trata-se de um tema complexo, e uma primeira obra não pode ser 
perfeita. O feedback dos leitores, tanto positivo como (e principal-
mente) negativo, vai me ajudar a aprimorá-lo em futuras edições.

Espero que este livro faça você pensar sobre seu futuro, leve-o a 
compreender um pouco melhor o mundo ao seu redor e ajude-o a 
navegar nesse mar sem fim de maravilhas em constante mudança. 
E que, enquanto estiver nessa viagem, possa fazê-lo sorrir e deixá-lo 
um pouco mais feliz.

Se eu conseguir isso, então meu tempo e meus esforços terão sido 
bem empregados.
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introdução

Você está prestes a se tornar obsoleto. Pensa que é especial, único e 
insubstituível. Mas está errado. Enquanto lê este livro, milhões de al-
goritmos criados por cientistas da computação atuam em servidores 
de todo o mundo com um único propósito: fazer o que os humanos 
fazem, mas melhor. Trata-se de programas de computador inteli-
gentes que permeiam o substrato da sociedade. Tomam decisões 
financeiras, preveem o tempo, calculam quais países podem entrar 
na guerra que virá. Em breve, restará pouco para fazermos, porque 
as máquinas vão assumir nosso papel.

Parece uma fantasia futurista? Talvez. Essa visão é proposta por 
uma crescente, embora ainda marginal, comunidade de pensado-
res, cientistas e acadêmicos, que veem o avanço da tecnologia como 
uma força disruptiva que logo transformará de forma irrevogável 
todo o nosso sistema socioeconômico. Segundo eles, a substituição 
do homem por máquinas aumentará imensamente nas próximas 
décadas. As mudanças serão tão drásticas e rápidas que o mercado 
será incapaz de criar novas oportunidades para aqueles que perde-
rem seu trabalho, fazendo com que o desemprego não seja apenas 
parte de um ciclo, mas estrutural e cronicamente irreversível. Será 
o fim do trabalho como o conhecemos.
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A maioria dos economistas desconsidera esses argumentos. Mui-
tos nem abordam a questão. E os que tratam dela afirmam que o 
mercado sempre encontra uma saída. À medida que as máquinas 
substituem homens, novas funções são criadas. Graças à engenho-
sidade da mente humana e à necessidade de crescimento, sempre 
se encontra um caminho, sobretudo no mercado de massa constan-
temente conectado e globalizado em que vivemos hoje.

Neste livro, tentarei evitar escolher qualquer lado com base em 
crença, intuição ou palpite. Em vez disso, procurarei desenvolver 
um raciocínio lógico fundamentado, com base nas evidências que 
temos até agora.

Ele se divide em três partes. Primeiro, trataremos do tema do 
desemprego tecnológico e de seu impacto no trabalho e na socie-
dade. Escolhi me centrar na economia americana, mas o mesmo 
argumento se aplica à maior parte do mundo industrializado. Na 
segunda parte, examinaremos a natureza do trabalho e sua relação 
com a felicidade. A última parte é uma tentativa ousada de ofere-
cer algumas sugestões práticas sobre como lidar com as questões 
apresentadas nas duas primeiras. Fazer um exame aprofundado de 
cada seção exigiria um esforço monumental, que resultaria em mi-
lhares de páginas, ultrapassando em muito o propósito deste livro. 
Minha intenção não é escrever um relatório acadêmico completo, e 
sim iniciar uma discussão sobre o que acho que será em breve um 
dos maiores desafios que teremos de enfrentar individual e coleti-
vamente. Muitas vezes tratamos assuntos separados, sem perceber 
a natureza interconectada de nossa realidade. Esse erro nos tornou 
fracos e vulneráveis. Nos últimos setenta anos, montamos o palco 
para nossa própria morte. Ficamos cada vez mais descontentes, a 
qualidade dos relacionamentos se degradou e perdemos a noção 
do que realmente importa. Como o comediante Louis ck observou, 
hoje “tudo é incrível, e ninguém está feliz!”. É hora de dar um passo 
atrás e refletir sobre o rumo que estamos tomando.

Que comece a jornada.
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capítulo 1

desemprego hoje

Em geral, temos uma noção de como as coisas estão boas (ou ruins) 
acompanhando o noticiário e observando o mundo ao nosso redor. 
Vemos como vivemos, conversamos com nossos vizinhos, lemos 
jornais, blogs, tuítes e vemos tv. Pouquíssimas pessoas encontram 
tempo para conferir por si mesmas as longas e entediantes tabelas 
do Factbook da ocde, ou do Departamento de Estatística do Traba-
lho dos Estados Unidos. As colunas de negócios dos jornais costu-
mam ser escritas no jargão dos economistas, o que realmente não 
facilita uma compreensão clara do que está acontecendo pelos que 
não estão familiarizados com as complexidades do sistema econô-
mico-financeiro. Por consequência, a maioria das pessoas não tem 
ideia do que está de fato ocorrendo. Uma rápida olhada nas estatís-
ticas recentes sobre a expansão do emprego nos Estados Unidos e 
na Europa nos deixa um pouco preocupados, para dizer o mínimo.

Em julho de 2011, o governo americano divulgou um relatório 
que mostra que 117 mil novos empregos foram criados naquele 
mês, e o New York Times publicou uma manchete promissora: “Es-
tados Unidos têm crescimento sólido e mais forte em julho”.1 Mas 
uma verdade desagradável se escondia por trás desse véu de falsa 
esperança. Os 117 mil novos postos de trabalho não compensavam 
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o crescimento populacional (de cerca de 130 mil pessoas por mês) 
ou os 12,3 milhões de empregos perdidos durante a recessão de 
2008-9. Continuando a ler o artigo, descobrimos mais algumas 
coisas. A taxa oficial de desemprego era de 9,1%, o que já parece 
assombroso, mas fica ainda mais preocupante quando se conside-
ra que 8,4 milhões de pessoas estavam trabalhando em regime de 
meio período porque não conseguiam um emprego integral e 1,1 
milhão estavam tão desanimadas que simplesmente deixaram de 
procurar trabalho. Incluindo essas pessoas, a taxa de desemprego 
era de 16,1% em julho de 2011. Pare um momento para refletir so-
bre isso. Os Estados Unidos, um dos países mais ricos do mundo, 
tinham uma taxa de desemprego de 16,1% há pouquíssimo tempo, 
em julho de 2011.

Como se isso não bastasse, apenas 58,1% da população esta-
va trabalhando, o nível mais baixo em quase três décadas.2 Laura 
D’Andrea Tyson, professora da Haas School of Business da Univer-
sidade da Califórnia em Berkeley, calculou que, mesmo que pudés-
semos de algum modo criar 208 mil empregos por mês por um bom 
tempo, levaríamos até 2023 para compensar a perda.3 Em janeiro 
de 2012, graças a esforços maciços do setor privado e do governo, a 
taxa de desemprego caiu para 8,3%.4 Um alívio bem pequeno, con-
siderando que o número de pessoas empregadas em meio período 
por razões econômicas, relegadas ao mercado de trabalho infor-
mal, desestimuladas ou há muito tempo desempregadas mudou 
pouco ao longo do ano. Para piorar, a taxa de participação da força 
de trabalho é de 63,7%, o menor índice desde 1983, quando as mu-
lheres ainda não participavam dela em grande número, e tem caído 
a cada ano.5

Os economistas do mit Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee ana-
lisaram com lucidez esse problema em seu livro Race Against The 
Machine: How the Digital Revolution is Accelerating Innovation, Driving 
Productivity, and Irreversibly Transforming Employment and the Eco-
nomy [A corrida contra a máquina: como a revolução digital está ace-
lerando a inovação, estimulando a produtividade e transformando 
irreversivelmente o emprego e a economia], que trata da crise atual 
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do desemprego e tenta oferecer algumas soluções, em particular 
através da reforma da educação, do sistema de incentivos econômi-
cos e da promoção do espírito empreendedor.6 Embora eu concorde 
com sua análise, penso que suas soluções estão limitadas ao modo 
como as coisas funcionaram até hoje. Eles parecem supor que o sis-
tema de incentivos econômicos, que motiva as pessoas a trabalhar, 
e a própria natureza humana são quase imutáveis. De acordo com 
Voltaire, “o trabalho nos poupa de três males: o tédio, o vício e a ne-
cessidade”, e ter um emprego tem sido, sem dúvida, a força motriz 
para combatê-los até agora. No entanto, contesto a suposição de que 
essa seja a única maneira de vencer esses males, e vamos examinar 
os motivos disso nos próximos capítulos.

Outros autores abordaram a mesma questão. Jeremy Rifkin foi 
um dos primeiros a considerar seriamente o problema. Em 1995, 
publicou O fim dos empregos: O contínuo crescimento do desemprego 
em todo o mundo, obra em que previa que o desemprego mundial 
aumentaria à medida que a tecnologia da informação eliminas-
se dezenas de milhões de empregos nos setores de manufatura, 
agricultura e serviços.7 Ele delineou o impacto devastador da au-
tomação sobre operários e comerciários: “Enquanto uma pequena 
elite de executivos e gerentes desfruta dos benefícios da economia 
mundial de alta tecnologia, a classe média americana continua a 
encolher e o local de trabalho se torna cada vez mais estressante”.8 
Embora ele possa ter errado em alguns detalhes, o esboço geral é 
tão preciso que parece quase profético. Nos últimos vinte anos, 
assistimos ao desaparecimento gradual da classe média america-
na, com custos crescentes e rendimentos mais baixos,9 enquanto 
os americanos mais ricos acumularam mais riqueza do que nunca 
na história.10

Para ter uma ideia exata da quantidade desproporcional de rique-
za gerada pelo sistema, de como é distribuída de forma desigual e 
de como vem piorando desde 1979, vejamos os gráficos a seguir.11

Como podemos ver na Figura 1.1, a renda familiar média se 
manteve praticamente a mesma para mais de 80% da população, 
enquanto o 1% mais rico experimentou um tremendo aumento, par-
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ticularmente a partir de 1994. Ainda mais reveladora é a mudança 
na participação da renda calculada após a cobrança dos impostos 
(Figura 1.2).

Os 80% com menor participação tiveram uma diminuição subs-
tancial na renda, enquanto o topo mal foi afetado. O que é ainda mais 
preocupante é a distorção na percepção pública desse fenômeno, mes-
mo depois do surgimento do movimento Occupy em todo o mundo.

Um artigo de 2011 de Michael Norton, professor de Harvard, e 
Dan Ariely, professor da Universidade Duke, intitulado “Building a 
Better America: One Wealth Quintile at a Time” [Construindo uma 
América melhor: Um quintil de riqueza por vez] mostra como nossa 
percepção é distorcida.12

A história provou que Rifkin estava certo. A classe média está 
desaparecendo, os mais ricos estão ficando mais ricos e não temos 
ideia da real gravidade da situação. A questão é: Rifkin também ti-
nha razão a respeito de emprego e automação?

US$ 2M

US$ 1,5M

US$ 1,OM

US$ O,5M

1% mais rico

20% mais ricos
Segunda faixa de 20%
Terceira faixa de 20%
Quarta faixa de 20%
20% mais pobres

Fonte: Congressional Budget Office (dólares na cotação de 2007).

1979       1983        1987        1991        1995       1999      2OO3      2OO7

RENDA MEDIA FAMILIAR  (ANTES DOS IMPOSTOS)

figura 1.1: Renda média familiar.
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