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 O projeto Cenários para o Futuro do Trabalho: uma abordagem da Ergonomia Prospectiva 
iniciou em março deste ano e objetiva entender como os negócios da Economia Criativa da região 
Sul do Brasil serão afetados pela transformação pós-COVID-19. Em outras palavras, o interesse 
neste projeto é investigar se: a prospecção de cenários para a organização do trabalho, do local de 
trabalho, da força de trabalho e da própria natureza do trabalho pode contribuir para mudanças no 
projeto organizacional, afetado pelo COVID-19 e pelos desenvolvimentos tecnológicos, das 
indústrias da Economia Criativa no Sul do Brasil?  
 Como hipótese, o projeto apresenta: a utilização dos fundamentos da Ergonomia 
Organizacional, em particular da Ergonomia Prospectiva, aliada à prospecção de cenários, 
permitem: 
(1) Perscrutar os futuros prováveis, plausíveis e possíveis para o trabalho nas empresas da 
Economia Criativa da Região Sul do Brasil; 
(2) Compreender como a Cadeia Produtiva da Moda será afetada pelas futuras transformações no 
desenvolvimento tecnológico e pós-COVID-19; 
(3) Contribuir para a liderança no processo de inovação e no projeto organizacional.  
 A metodologia dessa investigação exploratória explicativa é de natureza qualitativa, 
envolvendo processos indutivos e dedutivos, ainda, abrange problematização e discussão sobre 
Ergonomia Organizacional, Ergonomia Prospectiva, Design e Inovação, Cadeia Produtiva da 
Moda no Brasil e Economia Criativa. Até o momento foi realizada a primeira fase do plano de 
trabalho, ou seja, a seleção das fontes para a coleta de dados e as pesquisas documental e 
bibliográfica. O escopo da literatura pertinente foca nas mudanças trazidas pelas tecnologias 
digitais, que geralmente estão relacionadas às habilidades futuras, definidas como a capacidade 
de compreender um problema complexo, de forma organizada, em um futuro cenário 
desconhecido.   
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 Na década de 1950, o termo prospectiva (prospective) foi cunhado pelo filósofo francês 
Gaston Berger, para evidenciar a importância de uma atitude orientada para o futuro tendo em 
vista o enfrentamento de transformações futuras. De modo preciso, consiste em olhar para frente 
no tempo (de maneira oposta à retrospecção) por intermédio do estudo inteligente de diversos 
fatores (individuais, sociais, culturais, políticos, econômicos, científicos, tecnológicos, 
ambientais, sanitários), cuja importância significativa depende das linhas dos negócios, das 
opiniões de especialistas, de vários dados e dos cenários para o futuro. Teoricamente, a atividade 
prospectiva é um dos instrumentos mais elaborados à disposição dos gestores para o estudo da 
sustentabilidade organizacional. Possibilita captar e perceber o comportamento de variáveis do 
ambiente organizacional de forma ordenada, as quais são relevantes para definir estratégias 
institucionais.  
 Enfim, considerando a complexidade da Cadeia Produtiva da Moda e o atual contexto 
socioeconômico, sanitário e cultural do Brasil, o propósito desse projeto é a abertura de novos 
horizontes para o projeto organizacional e para as referências projetuais nas empresas da 
Economia Criativa, apoiados pelos fundamentos da Ergonomia Organizacional e da Ergonomia 
Prospectiva.  
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