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A Fábrica do Futuro
Mapeando as competências que  
impulsionarão a indústria



O SETOR INDUSTRIAL SEMPRE  
ESTEVE NA VANGUARDA DA 
TRANSFORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Em um cenário de escassez de competências, no qual a necessidade 
de competências evolui tão rapidamente, os empregadores já não 
podem simplesmente ir ao mercado de trabalho e adquirir talentos 
quando quiserem. Eles precisam se tornar formadores de talentos e 
desenvolver sua força de trabalho para manter a competitividade das 
organizações. O talento é o recurso mais renovável do nosso planeta: 
pronto para aprender, adaptar e prosperar em novos ambientes.

Rebekah Kowalski
Vice-Presidente da Manpower na América do Norte

O potencial da indústria para transformar mercados e impulsionar 
o crescimento econômico nunca foi tão grande, graças ao rápido 
avanço de novas tecnologias. Só podemos alcançar todo esse 
potencial com competências novas e em evolução para a força de 
trabalho atual e futura, uma missão que temos orgulho de apoiar 
juntamente com nossos parceiros.

Chandra Brown 
CEO da MxD
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A digitização, automação e transformação estão impactando todos os setores, 
modificando as competências e criando novos empregos. O setor industrial está  
na vanguarda desse movimento, com novos papéis surgindo na mesma velocidade 
em que outros se tornam obsoletos.

Os fabricantes estão relatando uma crescente escassez de talentos à medida em que 
lutam para encontrar a combinação certa de competências técnicas e soft skills para 
preencher novas posições. O catalisador para os estágios iniciais dessa mudança  
nas competências foi a automação (machine strength). Agora, a transformação em 
todos os setores foi fomentada pela Internet das Coisas, a empresa digitalmente 
conectada, o uso implacável de dados e Inteligência Artificial (IA) para lidar com os 
desafios (machine thinking).

Para encontrar soluções práticas para essa escassez de competências  
e garantir que até 2 milhões de novas vagas do setor industrial não fiquem 
desocupadas,¹ o ManpowerGroup e a MxD reuniram mais de 30 parceiros 
acadêmicos, governamentais e do segmento, incluindo Siemens, Microsoft, 
Caterpillar e General Electric, para criar uma taxonomia que defina os papéis 
digitais da indústria do futuro. A análise inovadora e pioneira da força de trabalho, 
desenvolvida em parceria com a MxD (anteriormente Digital Manufacturing and Design 
Innovation Institute), descreve as competências e os papéis do futuro e serve como 
um conjunto de ferramentas práticas para as indústrias.

A transição do setor industrial para a total digitização já está bem adiantada e 
acelerando diariamente. Este artigo mapeia as tendências que estão reformulando a 
indústria, identifica as competências e os papéis necessários e descreve como uma 
cultura de inovação e liderança eficaz será vital para o sucesso da transformação das 
empresas.

DIGITAL Para as organizações, o digital é uma abordagem integrada que combina software, dados, 
interfaces e controles para projetar, modelar, simular, analisar, controlar, compartilhar e gerenciar a criação, 
entrega e desempenho de produtos e serviços. O digital permeará todos os aspectos da organização e, 
por fim, se tornará a maneira como ela funciona.

   Highlights

• A transformação 
digital requer novas 
competências, novos 
papéis e novas 
abordagens à liderança. 

• As empresas precisam 
de novas abordagens 
para o upskilling dos 
seus colaboradores 
na velocidade e na 
escala necessárias para 
desenvolver o talento que 
precisam e, assim, se 
manterem competitivas.

• A combinação certa de 
tecnologia, pessoas e 
competências é a chave.

SETOR INDUSTRIAL: 
O PIONEIRO DA TRANSFORMAÇÃO
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O setor industrial passou por muitas transformações: de sujo, escuro e perigoso a avançado, digital e 
conectado. Mapeamos quatro gerações técnicas do setor – Gerações Zero a Três. Hoje, estamos entrando 
na terceira geração, caracterizada pelo poder transformacional de melhorias radicais em sistemas conectados 
e no machine learning. Em 2020, esperamos que a Geração Três se torne dominante à medida que a 
tecnologia fica mais amplamente disponível e as máquinas se tornam mais inteligentes, ensinando 
e aprendendo umas com as outras e catalisando uma nova geração de profissões para pessoas 
operarem esses sistemas altamente conectados em toda a empresa.

Ajudar pessoas e organizações a navegar por essa rápida mudança será muito mais fácil se empregadores, 
educadores e governos colaborarem em estratégias para preparar a força de trabalho, tanto atual quanto 
futura, para a mudança contínua. Ninguém pode prever o futuro, mas com as competências certas, uma 
cultura de aprendizagem que incentiva a vontade e a capacidade das pessoas de aprender continuamente  
e um foco em ajudar as pessoas a desenvolver suas carreiras, podemos estar melhor preparados.

65% dos 
empregos  
que a Geração 
Z (nascida em 
1996 e depois) 
terá ainda 
não existem²

GERAÇÃO 0
Padronização e Eletricidade

Convencional
1900-1970

GERAÇÃO 1
Automação & Digital

Transicional
1970-2005

GERAÇÃO 2
Network e Integração

Transformacional
2005-2020

GERAÇÃO 3
Sistemas Inteligentes

Emergente
Para além de 2020

GERAÇÕES DA INDÚSTRIA
Cada geração está ligada a diferentes ferramentas, tecnologias e trabalhos do setor industrial.

A Geração Zero se refere à produção convencional, abrangendo as primeiras sete décadas do século XX.

A Geração Um – entre 1970 e 2005 – foi trazida pelos novos sistemas de hardware e software que rapidamente 
melhoraram os processos por meio da automação.

Hoje, estamos no final da Geração Dois – caracterizada pelo poder de transformação de melhorias radicais em software. 
Isso modernizou os processos, fazendo uso muito mais eficiente de dados.

A próxima transição será para a Geração Três. A velocidade de mudança está aumentando rapidamente. Levou quase 
três quartos de século para sairmos da Geração Zero, mas a mudança seguinte aconteceu em metade desse tempo. A 
Geração Dois começou em 2005 e, até 2020, esperamos estar totalmente inseridos na Geração Três.

SETOR INDUSTRIAL:
A JORNADA DA TRANSFORMAÇÃO
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O IMPACTO DA 
TRANSFORMAÇÃO NA 
ORGANIZAÇÃO INDUSTRIAL
Quase metade de todas as funções industriais (49%) 
precisará mudar nos próximos três a cinco anos, à medida 
em que o setor se torna totalmente digital. Nossa análise 
de força de trabalho identificou 165 cargos novos e cargos 
em evolução em sete áreas do conhecimento técnico que 
chamamos de "domínios".³

Também examinamos as competências, ferramentas e áreas 
de conhecimento que impulsionam as carreiras individuais, o 
desempenho da empresa e geram valor.

A evolução dos cargos é, ao mesmo tempo, diversa 
e significativa – os cargos do futuro são abrangentes 
e variados: Técnico de Serviços, Especialista em 
Manutenção Preditiva, Engenheiro de Robótica, Arquiteto 
de Dados, Designer de Produto, Gerente de Produção 
Digital, Estrategista de Supply Chain, Gerente de Projeto 
Ágil, Arquiteto Digital Twin, Gerente de Programa de 
Encadeamento Digital, Desenvolvedor de Aplicativos, 
Cientista de Dados, Gerente de Práticas Comuns, Instrutor 
Técnico, Executivo C-Level, Curador de Conhecimento e 
Especialista em Ética.

Cada trabalho no setor industrial avançado apoia entre três 
e cinco trabalhos adicionais na rede de fornecimento. O 
impacto da transformação difere para cada domínio, 
com a maior mudança ocorrendo entre o chão de 
fábrica e a produção digital – 28% dos 165 cargos 
novos ou em evolução estão nesse domínio.4

TRANSFORMAÇÃO DIGITAL
Os avanços na conectividade móvel, a Internet Industrial 
das Coisas, a IA, a robótica, a impressão 3D, entre outros, 
transformarão radicalmente os sistemas de fabricação 
e produção nos próximos cinco a dez anos. Essa 
transformação digital é um dos principais impulsionadores 
de mudanças radicais, criando um mundo mais conectado, 
uma necessidade de novas competências e abrindo novas 
oportunidades para que empresas cresçam e criem valor.

 
 

 
 

OS 7 DOMÍNIOS

Nossa pesquisa identificou 
165 cargos do setor industrial, 

distribuídos entre sete domínios.

Empreendimento Digital | 16%
Liderança, estratégia e governança 
no nível organizacional

Produção Digital | 28%
Tradicionalmente conhecida como 
o “chão de fábrica”

Linha Digital | 21%
Gestão dos dados de um ativo ao longo 
do ciclo de vida de seu produto

Produto Digital | 8%
Serviços de suporte e feedback

Design Digital | 10%
Ferramentas, técnicas e mentalidade 
inovadora para desenhar, simular e 
planejar produtos

Rede de Fornecimento | 11%
Tecnologias e capacidades que apoiam 
o fornecimento e a entrega de recursos 
e produtos

Omni | 6%
Áreas de trabalho mais amplas, 
externas e cross-domínios 

21%

28%
6%

11%

10%

8%

16%

% DE CARGOS POR DOMÍNIO
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O IMPACTO NOS TRABALHADORES: 
COMO AS PESSOAS PODEM ACOMPANHAR A MUDANÇA
Embora os domínios sejam referentes ao impacto das transformações em uma organização, os próprios 
trabalhadores serão impactados de maneira diferente pela mudança no setor industrial. Dentro dos sete 
domínios, cargos específicos podem ser mapeados pelo impacto que causam na organização e pela maneira 
como se conectam entre eles. A rápida mudança da indústria exigirá que quase um quarto dos trabalhadores 
sejam Pioneiros, os primeiros a introduzir as ideias e processos que impulsionarão a transformação. Quase 
um em cada cinco serão Pilares, implementando processos para executar a estratégia, enquanto a maioria, 
60%, será de Produtores, responsáveis pela produção, fazendo com que a mudança aconteça e seja 
executada diariamente.5 Os cargos de Produtor existem em todos os domínios, dos executivos ao TI e no 
chão de fábrica.

Pioneiros (24%)
Abrem o caminho com 

ideias e processos

Produtores (60%)
Convertem recursos 

principais em resultados

Pilares (16%) 
Permitem que os colegas 

adotem e executem 
essas estratégias

As organizações estão mais conectadas do que nunca, portanto as decisões  
tomadas produzem efeito cascata em toda a organização e se estendem até a rede de fornecimento.

Quando uma empresa global de eletrônicos de consumo atualizar os requisitos de energia para 
um monitor, os fornecedores deverão lidar com essa mudança, desde a atualização do design dos 
conectores e da estrutura do monitor até a potencial reconfiguração do painel de controle. O efeito 
na rede de fornecimento é substancial – desde que cada elemento da cadeia seja ágil e capaz de se adaptar 
rapidamente às demandas em evolução, de sistemas e sensores de visão para controle de qualidade até 
análise de dados para detectar problemas de manutenção em tempo real.

DENTRO DOS SETE 
DOMÍNIOS, CARGOS 

ESPECÍFICOS 
PODEM SER 
MAPEADOS 

PELO IMPACTO 
QUE TERÃO NAS 

ORGANIZAÇÕES E 
DE QUE FORMA  
SE CONECTAM
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O ManpowerGroup e a MxD mapearam as capacidades e áreas técnicas mais críticas para os 165 cargos do 
setor industrial, incluindo os cargos de progressão que podem ser necessários para que um colaborador avance 
para uma nova posição. Os resumos de personas descrevem as capacidades exigidas dos candidatos. A 
persona de Engenheiro Industrial Omni se conecta a dezenas de cargos da MxD e do ManpowerGroup.

Monique — Engenheira Industrial OMNI
Otimizando sistemas integrados: pessoas, processos, produção e tecnologia

“Na indústria da era digital, os Engenheiros 
Industriais Omni atuam como o "guia sábio" 
e o "viajante aventureiro". Hoje, temos mais 
oportunidades e opções de como e onde 
trabalhar, enfrentando mais desafios que nunca. 
Ao manter a mente aberta e continuar 
aprendendo, nos tornamos inovadores radicais 
e criadores de valor durante o ciclo de vida.”

IMPACTO

CARGOS DE 
PROGRESSÃO 

Engenheiro de Otimização de Desempenho de Produtos, 
Gerente do Programa da Indústria Digital, Líder de 
Negócios Industriais, Cientista de Sistemas Industriais

CARGOS
SECUNDÁRIOS

Engenheiro de Dados de Qualidade da Rede de Fornecimento, 
Consultor de Sistemas, Especialista em Biomimética e 
Sustentabilidade Industrial, Engenheiro de Instrumentação

FUNÇÕES
ALVO 

Engenheiro de Processos Industriais, Engenheiro de 
Automação de Fábrica, Engenheiro de Sistemas de TI/TO, 
Engenheiro de Integração de TO, Engenheiro de Sistemas, 
Engenheiro de Produtos, Integrador de Sistemas

A necessidade dessa função aumenta as taxas acima da média 
para engenheiros de múltiplos domínios ou de domínios 
cruzados, com mentalidade inovadora e transformadora

NECESSIDADE
 

PRINCIPAIS CAPACIDADES 

TECNOLOGIA

Lógica mecânica, eletrônica e industrial

Princípios e práticas de engenharia

Design thinking e experiência cliente/colaborador

Consciência comercial

Engenharia baseada em matemática e em modelos

Sistemas integrados

Liderança de solução de problemas, 
inovação e mudança

Planejamento de qualidade, controle e aprimoramento

Design, fabricação, materiais, ferramentas e montagem

 
Modelagem, simulação e visualização

 
Mecatrônica, robótica e controle de automação

 
Internet das Coisas: Tecnologia da Informação e 
Tecnologia Operacional

 
IA/Machine Learning e Sistemas Inteligentes

 
Integração de sistemas e design de interface humana

 
Análise e relatórios visuais

 
Privacidade de dados/Cibersegurança/ 
Mitigação de Riscos

 
Testes automatizados e gerenciados pelo usuário

Design, implementação e operações multiplataforma

Pioneiros

VISÃO GERAL
A versão moderna dos engenheiros industriais e de produção combina os 
conhecimentos fundamentais de engenharia, ciclo de vida industrial e de produção com 
tecnologias modernas para cristalizar as necessidades, executar análises robustas de 
dados e otimizar designs com inovações de materiais e processos. Eles fazem isso 
para otimizar o desempenho das máquinas e conectar sistemas de fábricas e 
industriais a sistemas de dados secundários comerciais – todos com possibilidade, 
precisão e lucratividade.

Os Engenheiros Industriais Omni de hoje são altamente capacitados, focados em 
sistemas e têm conhecimento diversificado das áreas industrial, tecnológica e de 
pessoas para solucionar muitos desafios modernos. Eles impulsionam a tecnologia 
digital e de automação em todo o empreendimento industrial para gerar resultados de 
negócios e com clientes.

REALIZAÇÕES
• Compreender necessidades, aplicar conhecimentos estruturados de 

engenharia e de sistemas para recomendar processos e sistemas 
inovadores

• Otimizar o desempenho enquanto melhora a personalização e a 
experiência do usuário

• Colaborar em domínios de engenharia e de processos para criar e 
implantar ambientes de fábrica inteligentes, modernos e seguros 

• Concluir análises, designs, desenvolvimentos, testes e implementações de 
sistemas cada vez mais complexos

CONTRIBUIÇÕES PARA O NEGÓCIO
• Soluções comercialmente viáveis para problemas complexos

• Modelos novos e otimizados de engenharia, fabricação, produção e 
rede de fornecimento; produtos e processos aprimorados com 
valor comercial melhorado

• Otimiza o uso de recursos humanos, materiais, energéticos e 
ambientais

• Reutilização de investimentos/instalações/máquinas e 
recomendações de alto valor para novos investimentos

ProdutoresPilares
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RUMOS DE CARREIRA PARA 
CARGOS SOB DEMANDA 
O ManpowerGroup lançou uma academia de competências 
especializadas no norte da Itália, a Experis Tech 
Academy, para capacitar pessoas deslocadas do setor 
têxtil, proporcionando a elas novas competências para 
desempenhar funções em fabricantes de automóveis 
prestigiados de alta potência.

A Experis Tech Academy foi desenvolvida em parceria 
com a Dallara, uma líder entre os fabricantes europeus 
do setor de automobilismo. Inicialmente, o programa 
capacitou trabalhadores têxteis em laminação de 
fibra de carbono, mas rapidamente se expandiu para 
programas de requalificação para outras funções 
sob demanda: Projetistas de CAD, Engenheiros de 
Aerodinâmica, Analistas de Desempenho de Veículos, 
Construtores de Motores, Programadores, Gerentes de 
Projetos e Especialistas em TI.

A Academia reuniu escolas técnicas, universidades, 
empregadores e o governo para criar um centro de 
treinamento que segue um modelo único de aprendizado 
acelerado, voltado a desenvolver competências avançadas 
que estão em crescente demanda.

O treinamento é realizado por meio de uma combinação 
de aprendizado no local de trabalho, virtual e em sala de 
aula. Os caminhos de aprendizagem são adaptados às 
necessidades do indivíduo, com os participantes capazes 
de realizar os cursos durante o fim de semana, dias úteis 
ou noites, durante um período de 3 a 6 meses, para sua 
requalificação em funções técnicas que mudam rapidamente.

UMA NOVA ABORDAGEM PARA O UPSKILLING
Para ensinar novas competências aos futuros talentos do setor industrial com rapidez e em escala, 
precisamos de uma nova abordagem de treinamento.

Em nossa experiência, o desenvolvimento de competências mais eficaz é alcançado por meio 
de programas de certificação mais curtos, de seis meses ou menos. Uma maior retenção de 
competências ocorre quando combinada com o treinamento no local de trabalho.

UPSKILLING  
ACELERADO EM AÇÃO
Para ajudar os veteranos do exército norte-americano a aplicar 
suas competências militares às vagas que os empregadores 
não conseguem preencher, o ManpowerGroup e a Rockwell 
Automation lançaram um programa inédito em 2017, o 
Academy of Advanced Manufacturing – AAM, para ensinar 
novas competências a 1.000 veteranos dos EUA, anualmente, 
para funções em demanda, altamente especializadas na 
indústria digital. A grade curricular do curso da AAM é baseada 
na análise inovadora da força de trabalho do setor industrial 
que a MxD e o ManpowerGroup descrevem neste documento.

O aprendizado acelerado é oferecido por meio de uma 
combinação inovadora de ensino em sala de aula, treinamento 
prático e treinamento de soft skills. No final de apenas 12 
semanas, o programa leva à certificação e ao emprego 
sustentável e bem remunerado como técnicos de 
controle de automação e instrumentação. Das três 
turmas desde o início da AAM, mais de 95% dos veteranos se 
formaram e mais de 80% garantiram imediatamente ofertas 
de emprego permanentes nos principais empregadores. 
Este modelo é um exemplo para o desenvolvimento das 
competências das pessoas, para que possam manter a 
empregabilidade no longo prazo.

Mais de 95% dos veteranos se 
formaram e mais de 80% 
conseguiram imediatamente ofertas 
de emprego 
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DIGIPATHWAY Um componente essencial da 
transformação digital é fazer mudanças culturais para que você 
tenha uma força de trabalho mais engajada. O ManpowerGroup 
desenvolveu o assessment Digital Evolution Pathway, para avaliar 
o grau de maturidade digital atual da sua organização e receber 
insights sobre como acelerar seu progresso.  
Disponível em digipathway.com.  

            ENCONTRANDO MYPATH®  

A digitização e a automação estão impactando os cargos em todos os setores. 
Para ajudar as pessoas a se adaptarem, o ManpowerGroup assumiu um 
compromisso significativo com nossas centenas de milhares de alocados, 
colocando-se como seu principal parceiro de requalificação por meio do nosso 
programa MyPath.

Ao analisar a demanda atual e futura de cargos específicos, o MyPath 
cria planos de carreira personalizados para nossos colaboradores 
aprenderem novas competências e progredirem em suas carreiras em 
setores em crescimento, incluindo TI, indústria e operações de negócios.

Nos EUA, os Agentes de Talento certificados podem orientar indivíduos em 
uma trilha de carreira em que se passa de especialista em folha de pagamento 
(com salário de US$ 19/hora) para analista financeiro (salário de US$ 41/hora) 
e assim por diante. Indivíduos que demonstram alta motivação e soft skills – 
engajamento, colaboração, curiosidade, solução de problemas, orientação 
para resultados e comunicação – recebem medalhas de reconhecimento dos 
empregadores, posicionando-os para ganhar mais e progredir.

Essa combinação de aprendizado experimental, reconhecimento e treinamento, 
atesta as competências técnicas e recompensa as competências de trabalho. 
O MyPath começou nos EUA e já se expandiu para outros países, incluindo 
França e Índia, ajudando milhares de pessoas a ganhar novas competências e 
salários melhores.

MOSTRANDO  
O CAMINHO A PARTIR 
DO DIGITAL SUITE
Entre as novas funções identificadas 
em nossa pesquisa industrial, 24 eram 
cargos de liderança, incluindo Gerentes, 
Líderes Seniores ou Executivos. O 
desenvolvimento das competências 
dos líderes será mais importante que 
nunca na Revolução das Competências, 
em que novos papéis surgem com a 
mesma rapidez com que outros se 
tornam obsoletos e as pessoas precisam 
aprender continuamente para que se 
mantenham relevantes e empregáveis.

A boa notícia é que, para liderar  
pela transformação digital em 
qualquer setor, incluindo o industrial, 
não é necessária uma substituição 
completa das características que 
compõem uma liderança forte. Em 
vez disso, aplica-se a regra dos 80/20.

Competências básicas de liderança, como 
resistência e adaptabilidade, continuam 
sendo fundamentais. No entanto, na 
era digital, os líderes eficazes também 
devem ter os outros 20% – identificar 
e promover talentos, ousar liderar e, às 
vezes, fracassar rapidamente – tudo para 
acelerar o desempenho. Acima de tudo, 
os líderes digitais devem encorajar uma 
cultura de inovação calculada enquanto 
gerenciam os riscos. Os líderes devem 
aprender rápido e estar preparados para 
alterar a rota rapidamente, otimizando  
as oportunidades.6

 PARA O FUTURO 
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Para saber mais sobre a Taxonomia de Competências e o que significa para o seu negócio, visite:

https://workforce-resources.manpowergroup.com/home/The-Future-Factory

Identificar quais competências serão críticas no curto, médio e longo prazo. Mapear os 165  
novos cargos dentro dos sete domínios e usar essas informações para identificar necessidades 
futuras de talentos.

A disrupção tecnológica está contribuindo para a revolução das competências industriais. Os cargos de chão de fábrica 
estão sendo automatizados, enquanto novos cargos que otimizam o machine learning estão sendo criados. O ritmo da 
mudança está se acelerando e empresas, governos e universidades precisam colaborar para requalificar as pessoas 
rapidamente e em escala.

Agora é o momento de:

Entender o efeito cascata de cada cargo avançado do setor industrial em 
toda a rede de fornecimento.

 CONSTRUINDO HOJE O TALENTO FABRIL DO AMANHÃ

FORMAR COMPRAR
PEGAR 

EMPRESTADO MIGRAR

Investir em aprendizado 
e desenvolvimento

Atrair os talentos que
 não podem ser formados 

dentro da organização

 Cultivar comunidades 
de talentos fora da 

organização

Ajudar as pessoas a se 
movimentar e galgar 
novas funções dentro 
e fora da organização

Desenvolver uma estratégia de força de trabalho conectada: trabalhadores qualificados não estão disponíveis em 
quantidade suficiente para simplesmente serem contratados. As organizações precisam formar, migrar e pegar 
emprestado as competências das quais necessitam.

1

2

3

https://workforce-resources.manpowergroup.com/home/The-Future-Factory
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SOBRE A PESQUISA

A MxD – antes conhecida como DMDII – colaborou com o ManpowerGroup para analisar 
holisticamente o setor industrial, identificando as áreas que exigem as maiores e mais rápidas 
transformações de competências e desenvolvendo ferramentas para orientar os negócios em 
seus futuros digitais. Temos o prazer de poder compartilhar isso com todo o setor industrial.

Nos últimos tempos, o maior desafio do setor industrial tem sido a estratégia de digitização: 
determinar tanto a agilidade quanto a quantia de capital a ser investida, quais tecnologias 
implantar e como gerenciar a transição operacional. De fato, realizar a transição para operações 
totalmente automatizadas e habilitadas para IA continuará dominando a tomada de decisões nas 
salas de diretoria.

Para criar valor a partir das novas tecnologias que estão sendo implementadas em escala, as 
organizações devem abraçar a transformação de talentos e trabalhar em colaboração para 
desenvolver tecnologias inovadoras e de treinamento rápido para requalificar suas forças de 
trabalho no mundo.

SOBRE MANPOWERGROUP
O ManpowerGroup® (NYSE: MAN), líder global em soluções de recursos humanos, ajuda na 
transformação das organizações em um mundo do trabalho em rápida mudança por meio de 
recrutamento, assessment, desenvolvimento e gestão dos talentos que as permitem vencer. 
Desenvolvemos soluções inovadoras para centenas de milhares de organizações e conectamos 
milhões de pessoas a um trabalho significativo e sustentável dentro de diversas áreas e 
competências. Há quase 70 anos, a nossa família de marcas especializadas – Manpower®, 
Experis®, Right Management® e ManpowerGroup® Solutions – gera substancialmente mais 
valor para candidatos e clientes ao redor de 80 países e territórios. Em 2019, o ManpowerGroup 
foi indicado como uma das Empresas Mais Éticas do Mundo pelo décimo ano, e uma das 
Empresas Mais Admiradas da Revista Fortune pelo décimo sétimo ano, confirmando sua 
posição como a marca mais confiável e admirada do setor. Veja como o ManpowerGroup está 
impulsionando o futuro do trabalho: www.manpowergroup.com.

SOBRE A MXD
A MxD (Manufacturing x Digital) é para onde os fabricantes inovadores vão para criar seus futuros. 
Em parceria com o Departamento de Defesa dos EUA, a MxD equipa as fábricas dos EUA com as 
ferramentas digitais e o conhecimento necessários para começar a construir cada peça melhor do 
que a anterior. Como resultado, nossos mais de 300 parceiros aumentam sua produtividade, 
conquistam mais negócios e equipam melhor os combatentes do país. A MxD investiu 
aproximadamente US$ 90 milhões em mais de 60 projetos em áreas que incluem design; 
desenvolvimento de produtos; engenharia de sistemas; fábricas do futuro; redes de fornecimento 
ágeis e resilientes; e cibersegurança. O Instituto opera a partir de um centro de inovação de mais 
de 9.000 metros quadrados, perto do centro de Chicago. Sua fábrica possui alguns dos 
equipamentos mais avançados do mundo, que os parceiros podem usar para experimentação e 
treinamento desde realidade aumentada até técnicas avançadas de simulação. Saiba mais em 
www.mxdusa.org.

NOTAS DE RODAPÉ
1 Skills Gap and Future of Work Study, Deloitte Insights and The Manufacturing Institute, 2018

2 Future of Jobs Report, Fórum Econômico Mundial, 2018

3, 4, 5 The Digital Workforce Succession in Manufacturing, ManpowerGroup e UI Labs, 2017
6 Das Salas da Diretoria para a Comunidade Digital: Como Liderar Pela Transformação Digital, 

ManpowerGroup, 2018
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Additive Manufacturing Engineer

Digital Design Engineer 

Virtual Reality/Augmented Reality Hardware Engineer  

Virtual Reality/Augmented Reality Software Engineer  

Virtual Reality/Augmented Reality System Specialist 

Cognitive Systems Scientist   

Product Embedded Cognitive Systems Scientist 

Virtual Reality/Augmented Reality System Scientist 

Additive Manufacturing Analyst 

Additive Manufacturing Specialist 

Predictive Maintenance System Specialist 

Collaborative Robotics Specialist 

Digital Manufacturing Engineer 

Machine Learning Scientist 

Digital Manufacturing Analyst 

Embedded Prognostics Engineer Factory 

Augmented Reality Manufacturing Systems Specialist 

Digital Product Market Customization Engineer 

Digital Product Marketing Specialist 

Embedded Product Prognostics Analyst  

Embedded Product Prognostics Engineer  

Product Embedded Cognitive Systems Engineer 

Product Embedded Cognitive Systems Specialist 

Manufacturing Cybersecurity Application Developer 

Manufacturing Cybersecurity Engineer 

Manufacturing Cybersecurity Programmer 

Manufacturing Cybersecurity Strategist 

Manufacturing Cybersecurity Technician 

Life Cycle Digital Twin Analyst 

Life Cycle Digital Twin Architect 

Cognitive Systems Specialist 

OT/IT Systems Architect 

Product Life Cycle Quality Data Specialist 

Supply Network Quality Data Specialist 

Digital Manufacturing Sustainability Specialist 

Predictive Supply Network Analytics Engineer  

Self Guided Vehicle (SGV) Systems Engineer 

Fleet/Asset Optimization Specialist 

Digital Design Community of Practice Manager

Virtual Reality/Augmented Reality System Manager 

User Experience Designer 

Chief Digital Officer -Manufacturing 

Digital Manufacturing Senior Manager-Business

Enterprise Supply Network Manager 

Digital Enterprise Community of Practice Manager 

Digital Manufacturing Organizational Change 

Management Strategist 

Digital Manufacturing Organizational  

 Effectiveness Strategist 

Digital Enterprise and Integrated Product Intellectual 

Property Senior Manager 

Digital Manufacturing Chief Technology Officer 

Digital Manufacturing Executive Leader-Business

Digital Manufacturing Executive Leader-OMNI 

Process Quality Data Manager 

Digital Factory Automation Manager 

Digital Manufacturing Community of Practice Manager 

Digital Product Community of Practice Manager 

Digital Knowledge Community Curator 

Digital Thread Engineer  

Life Cycle Digital Twin Manager 

OT/IT Systems Engineer 

Product Life Cycle Quality Data Manager 

Continuous Improvement Manager 

Supply Network Quality Data Manager 

Supply Network Community Manager 

Fleet/Asset Optimization Manager 

Supply Network Integration Community of  

 Practice Manager

Digital Manufacturing IT Systems Analyst

IT Systems Optimization Engineer 

Digital Manufacturing Systems Architect 

Digital Manufacturing Systems Specialist 

Digital Thread Technical Educator (Teachers 9-12) 

Digital Thread Technical Trainer 

Statistician 

Product Life Cycle Quality Data Analyst 

Continuous Improvement Engineer 

Continuous Improvement Specialist 

Omni Technical Educator (Teachers 9-12) 

OMNI Technical Trainer 

OMNI Vocational Instructor 

Sales Engineer 

Supply Network Quality Data Analyst 

Supply Network Business Analysts 

Automated Guided Vehicle (AGV) Systems Specialist 

Inventory Systems Automation Specialist 

Fleet/Asset Optimization Analyst 

Supply Network Technical Trainer 

Supply Network Vocational Instructor 

Digital Design Analyst 

Digital Design Specialist 

Intelligent Workspace Designer/Ergonomics Specialists 

Model Based Systems Engineering (MBSE) Engineer 

Digital Design Technical Trainer  

Digital Design Vocational Instructor  

Virtual Reality/Augmented Reality System Modeler 

User Experience Architect 

User Experience Analyst 

Progressive Strategist Enterprise Direction 

Enterprise Digital Ethicist 

Enterprise Risk Manager 

Regulatory Analyst 

Digital Enterpise Vocational Instructor  

Digital Enterprise Technical Trainer  

Data Management Scientists 

Information Scientist 

Integrated Computational Material Engineering Scientist 

Manufacturing Analytics Scientist (Data Scientist) 

Manufacturing Researcher (Scientist) 

Manufacturing Systems Researcher (Scientist) 

Manufacturing Systems Simulation  

 Researcher (Scientist) 

Process Simulation Scientist 

Software Scientist (Researcher) 

Additive Manufacturing Technician 

Manufacturing Analytics Analyst 

Manufacturing Analytics Manager 

Manufacturing Analytics Specialist 

Digital Manufacturing Program Manager 

Digital Manufacturing Project Manager 

Manufacturing Process Engineer 

Manufacturing Process Specialist 

Process Engineer 

Process Quality Data Analyst 

Process Quality Data Specialist 

Process Simulation Engineer 

Process Simulation Manager 

Process Simulation Specialist 

Operation Technologies Integration Engineer  

Digital Manufacturing IT Specialist 

Collaborative  

Robotics Technician 

Digital Factory Automation Analyst 

Digital Factory Automation Architect 

Digital Manufacturing Safety Systems Specialist 

Factory Automation Engineer 

Instrumentation Engineer 

Machine Learning Specialist 

Digital Manufacturing Technician 

Manufacturing Systems Designer 

Manufacturing Systems Engineer 

Manufacturing Systems Modeler 

Manufacturing Systems Simulation Engineer 

Manufacturing Systems Simulation Manager 

Manufacturing Systems Simulation Specialist 

Digital Manufacturing Knowledge Manager 

Digital Manufacturing Technical Educator  

Digital Manufacturing Technical Trainer  

Digital Manufacturing Vocational Instructor 

Digital Product Safety Systems Engineer 

Digital Product Safety Systems Specialist 

Digital Product Manager 

Digital Product Support Manager 

Product Performance Optimization Engineer 

Digital Product Technical Trainer 

Digital Product Vocational Instructor 

Manufacturing Cybersecurity Analyst 

Manufacturing Cybersecurity Architect 

Manufacturing Cybersecurity Tester 

Data Management Analyst 

Data Management Manager 

Digital Data Tester 

Product Life Cycle Data Engineer 

Cognitive Systems Designer 

OT/IT Application Developer 

OT/IT Systems Analyst 

OT/IT Systems Specialist 

OT/IT Systems Strategist 

OT/IT Systems Technician 

OT/IT Systems Tester

Para acesso total a artigos relacionados, histórias de 
sucesso e mais, visite nosso Workforce Resource Hub.

https://work-force-resources.manpowergroup.com/

www.manpowergroup.com

www.mxdusa.org

Em parceria com:




