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O Relatório de Lacuna de Habilidades 2017 da Udemy descobriu que a maioria dos americanos (79%) 
percebe que os Estados Unidos apresentam uma lacuna de habilidades, e mais de uma pessoa a 
cada três entrevistadas afirmam que isso as afeta pessoalmente. No entanto, uma visão além desses 
números revela uma força de trabalho confusa, que tem dificuldades para assumir controle diante 
de mudanças constantes. A força de trabalho dos EUA apresenta divisões marcantes de gênero e de 
geração quando se trata de suas percepções e de como respondem às expectativas profissionais em 
constante mudança. 

Falta aos profissionais americanos um roteiro para gerenciar suas carreiras e avançar na economia 
global. Novas tecnologias, como a inteligência artificial, firmaram-se no local de trabalho e estão 
impulsionando mudanças que reduzem drasticamente a vida útil de habilidades relevantes. Para 
aumentar a confusão, profissionais dos EUA identificaram a falta de recursos para aprender novas 
habilidades e a dependência crescente de drogas como as barreiras mais significativas para fechar a 
lacuna de habilidades. Nesse ambiente, muitos acham ter menos oportunidades de crescimento do 
que as gerações anteriores e por isso diminuíram suas expectativas profissionais. 

Por dentro da Lacuna 
de Habilidades:
Como gênero, geração e 
geografia moldam as percepções
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PONTOS-CHAVE

Cerca de 80% dos americanos 
concordam que há uma lacuna 
de habilidades, e mais de um 
terço (35%) afirma que isso os 
afeta pessoalmente

71% dos homens veem o 
mercado profissional dos EUA 
como competitivo ou altamente 
competitivo em comparação a 
61% das mulheres

40% afirmam que a mudança 
nos requisitos de habilidades é o 
que mais afetará seus trabalhos 
nos próximos cinco anos

80% 71% 40%
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Aproveitando o espírito determinado dos Estados Unidos
Apesar dos desafios, os americanos permanecem confiantes em suas habilidades, e estão ativamente 
buscando novas habilidades, aprimorando as habilidades já existentes e encarando novos projetos 
e ocupações secundárias para avançar suas carreiras. Agora, é hora de os setores público e privado 
juntarem forças com os profissionais para que mais pessoas, independentemente de localização ou 
nível escolar, possam aproveitar as oportunidades de emprego na economia do Século 21, baseada no 
conhecimento.

Ao nos aprofundarmos nos resultados da pesquisa, fica evidente que os Millennials, homens e gerentes 
são os que mais sentem essa lacuna de habilidades. Mas, de modo geral, os americanos ainda são 
otimistas a respeito de suas próprias qualificações: 78% afirmam ter habilidades acima da média para 
seus trabalhos atuais. Os Millennials são os mais confiantes a respeito de seu desempenho no ambiente 
profissional: 74% afirmam saber tudo o que precisam para realizar o trabalho, o que representa um 
aumento em relação aos 53% que responderam assim na primeira vez que entrevistamos profissionais 
americanos sobre este assunto, em 2014.

A LACUNA DE HABILIDADES AFETA VOCÊ?

Homens

Mulheres

Millennials

Gerações Anteriores 

Gerentes

Colaboradores Individuais 

A mensagem geral é clara: Os americanos reconhecem a 
lacuna de habilidades, sabem que devem agir para combatê-
la e estão procurando parcerias com empregadores e com o 
governo para serem ajudados. 

42% 43% 47%28% 28% 25%
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43%

38%

23%

51%

21%

24%

54%

46%

32%

A lacuna de percepção por gêneros 
Os profissionais do gênero masculino se sentem mais pessoalmente afetados pela lacuna de 
habilidades e estão revendo suas perspectivas por causa disso. Os homens são mais propensos 
a enxergar o mercado de trabalho como altamente competitivo, e são três vezes mais propensos 
do que as mulheres a mentir sobre suas habilidades. Além disso, em consequência da recessão 
econômica de 2008–2009, os homens reduziram suas expectativas quanto ao sucesso profissional 
mais do que as mulheres. 

A lacuna de percepção por idade  
A lacuna de habilidades também parece diferente para as gerações distintas, com profissionais mais 
jovens se sentindo pessoalmente mais afetados e limitados em oportunidades de carreira do que seus 
colegas mais velhos. A geração dos Millennials também é mais propensa a ter um segundo emprego e a 
mentir sobre suas habilidades. Além disso, os jovens (71%) parecem mais dispostos a acreditar que sua 
educação forneceu as habilidades necessárias para a vida profissional em comparação com seus colegas 
mais velhos (58%), apesar de se sentirem mais pessoalmente afetados pela lacuna de habilidades.

A LACUNA DE PERCEPÇÃO POR GÊNEROS 

A LACUNA DE PERCEPÇÃO POR GERAÇÃO  

Se sentem mais pessoalmente 
afetados pela lacuna de habilidades 

Mais homens reduziram suas 
expectativas em relação à carreira 
em comparação com as mulheres 

Reduziu suas expectativas 
com relação à carreira

Quase um quarto dos homens 
já mentiu sobre habilidades em 
comparação com somente 8% 
das mulheres

Citar localização geográfica 
como um limitador de opções

Mais homens acreditam que 
seu trabalho é limitado pela 
localização geográfica em 
comparação com as mulheres 

45%
33%

24%
8%

50%
39%

Millennials Geração X Baby Boomers

Homens Mulheres
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35%

27% 37% 15%

Confiança em aprender novas habilidades, mas não em pagar 
por elas 
Apesar de suas diferentes atitudes e percepções, a maioria dos profissionais americanos considera 
a força de trabalho do país competitiva. Dois terços acreditam que a força de trabalho americana 
é competitiva ou altamente competitiva, e 80% têm confiança de que os Estados Unidos podem 
reciclar suas habilidades para atender às demandas do mercado. 

No entanto, eles estão em busca de parceiros. Um terço (36%) acredita que indivíduos deveriam 
ser responsáveis pela obtenção de novas habilidades, mas a maioria concorda que o governo e os 
empregadores deveriam fornecer ajuda financeira para que isso aconteça.

COMO SE DEVE FINANCIAR A APRENDIZAGEM DE NOVAS HABILIDADES E O TREINAMENTO DA 
FORÇA DE TRABALHO DOS EUA?

Financiamento do 
governo

Financiamento 
corporativo

Benefício fiscal 
para despesas com 

aprendizado

As pessoas pagam do 
próprio bolso

Geral 27% 26% 34% 13%

Menos
de 40 25% 31% 10%

Mais
de 40 21%
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Estratégias para sobreviver à lacuna de habilidades
Se atualmente os profissionais não souberem gerenciar suas habilidades, eles também não saberão como 
direcionar suas carreiras no futuro. A maioria (60%) acredita que as habilidades necessárias mudarão nos 
próximos cinco anos — homens (66%) e profissionais jovens (66%) são os que mais concordam — e que 
isso é o que mais afetará suas carreiras. Medos com relação à automatização (22%) e à terceirização (11%) 
são surpreendentemente baixos, considerando a quantidade de atenção que essas forças recebem na mídia 
quando o assunto é “o futuro do trabalho”.

Determinados a lidar diretamente com essa lacuna, muitos adquiriram “ocupações secundárias”, de acordo 
com nossa pesquisa. Embora as mulheres costumem ter trabalhos secundários para obter renda extra, os 
homens são mais propensos a ter ocupações que preencham seu tempo livre. 

Apesar das incertezas com relação ao futuro do trabalho e apesar da dificuldade para pagar 
por treinamentos, os profissionais estão sendo proativos com relação ao aprendizado de novas 
habilidades, aproveitando treinamentos fornecidos pelos empregadores praticamente da mesma 
forma com que buscam cursos online por conta própria. De acordo com o Relatório de estresse no 
local de trabalho 2017 da Udemy, os profissionais dos EUA têm um grande apetite por treinamentos 
de habilidades fornecidos pelas empresas, e 89% afirmam que isso é importante para o sucesso na 
carreira e pelo bem-estar a longo prazo. 

QUEM TEM UMA OCUPAÇÃO SECUNDÁRIA? POR QUE VOCÊ TEM UMA OCUPAÇÃO

QUAIS ÁREAS VOCÊ PRECISA DESENVOLVER PARA AVANÇAR SUA CARREIRA?

Ter renda 
extra

Ocupar 
tempo livre

67%
83%

50%
29%40% 18%

2%
41%
37%

Homens

Mulheres

Homens
Mulheres

Menos de 40
Mais de 40

Geral

Habilidades
de tecnologia

Gestão
e liderança 

Habilidades de 
produtividade

Relacionamentos 
interpessoais de trabalho

Soft skills

43% 30% 26% 24% 22%
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É preciso continuar aprendendo, uma vez que o futuro não 
para de mudar 
A única coisa que podemos dizer com certeza sobre o futuro do trabalho é que as habilidades 
necessárias continuarão a mudar conforme a tecnologia, a automatização, a globalização e 
outros fatores moldam as funções nos trabalhos.

Em geral, o Relatório de Lacuna de Habilidades 2017 mostra que os americanos enxergam um ótimo 
futuro para o país e sentem que têm muito a oferecer a possíveis empregadores. Também há sinais 
de que nossas atitudes em relação ao trabalho estejam mudando. Os profissionais mais jovens, em 
particular, podem estar começando a reconhecer que um diploma de faculdade já não os levará tão 
longe quanto antigamente, e essa nova realidade é assustadora quando se considera o tempo que 
levarão para se aposentar. Uma vez que universidades, governo e nem mesmo os empregadores podem 
prever com certeza quais habilidades exatas serão necessárias no futuro, os profissionais de hoje terão 
que continuar a aprender e aprimorar habilidades. 

Os americanos não têm medo de colocar a mão na massa. Eles são confiantes, otimistas e acreditam em 
autossuficiência. Mas também reconhecem quando as pessoas precisam de ajuda. É nesse ponto que os 
empregadores podem investir em seus funcionários e cultivar uma cultura de aprendizado contínuo. Os 
governos, além de incentivar a educação em ciências, matemática e tecnologia para alunos em escolas, 
também podem ajudar adultos profissionais a ter acesso e financiamento a programas de capacitação. 
Ao compartilhar essa responsabilidade, podemos construir uma força de trabalho que permanecerá 
competitiva, mesmo em um futuro desconhecido.

Como indivíduos e negócios podem sobreviver a essa mudança?  
Aprendendo novas habilidades.
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Brasil
98%

França
81%

Alemanha
74%

México
66%

Espanha
65%

EUA
79%

Para o Relatório de Lacuna de Habilidades 2017, a Udemy entrevistou funcionários de período 
integral em cinco de nossos mercados internacionais mais ativos: Brasil, França, Alemanha, México 
e Espanha. Estávamos interessados em examinar as diferentes atitudes com relação a oportunidades 
de carreira, preparo profissional e capacitação no ambiente de trabalho altamente globalizado de 
hoje, em que as economias de diferentes países podem facilmente afetar umas às outras.

Fora dos EUA, a percepção de uma lacuna de habilidades parece homogênea: mais da metade 
dos profissionais nos países pesquisados afirmou ter sentido diretamente o impacto da lacuna. 
Os profissionais de todos os mercados pesquisados também reconheceram que precisam tomar 
medidas para manter suas habilidades atualizadas e relevantes durante suas carreiras, e estão 
pedindo suporte de seus empregadores e governos.

Lacuna de habilidades: fato ou ficção?
Em geral, a grande maioria dos profissionais afirma que há uma lacuna de habilidades. No entanto, a 
maioria dos entrevistados não acha que isso os afete pessoalmente. Isso é especialmente verdade no 
Brasil, onde quase todos acreditam na lacuna de habilidades. 

A maioria das pessoas, independentemente do país, também acredita saber de tudo do que precisam 
para seus trabalhos. Os profissionais franceses (75%) são os mais confiantes em suas habilidades 
atuais, enquanto os brasileiros (54%) são os menos confiantes. Curiosamente, as pessoas no México 
(20,5%) e na Espanha (24%) foram os mais propensos a admitir mentirem em seus currículos, no perfil 
do LinkedIn ou em entrevistas. Os brasileiros, que são os que expressam menos confiança em suas 
habilidades atuais, também são os menos propensos (10%) a mentir sobre suas qualificações.

Um Fenômeno Global
Relatório de Lacuna de Habilidades 2017:

VOCÊ ACHA QUE HÁ UMA LACUNA DE HABILIDADES?
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Contradições em abundância
Normalmente, os profissionais expressam confiança na capacidade de competir de seu país. Os números 
caíram quando perguntamos se acham que a educação deles foi eficiente em prepará-los para o mundo 
profissional. Os mexicanos parecem os mais otimistas, e os franceses os mais cautelosos. 

Contradições aparecem quando perguntamos às pessoas sobre suas expectativas para o futuro. Por 
exemplo, os espanhóis dão notas altas a seu preparo educacional, mas expressam dúvidas quanto às 
suas possibilidades de carreira e quanto à competitividade de seu país, o que parece se encaixar na 
narrativa geral de pessoas que acreditam serem competentes e qualificadas como indivíduos, mas 
limitadas por forças que as impedem de alcançar todo o seu potencial. Aqui, novamente, vemos os 
mexicanos serem os mais otimistas.

Tendo em vista os recentes infortúnios econômicos e os anos de austeridade na Espanha, não é uma 
surpresa que a maioria de seus profissionais tenha reduzido suas expectativas com relação à carreira. 
Até agora, no entanto, os profissionais em economias menores não necessariamente descobriram e 
aceitaram as ocupações secundárias como um complemento à renda. A Espanha e a Alemanha têm 
a menor quantidade de pessoas com ocupações secundárias (18% cada), enquanto mais da metade 
(54%) dos profissionais mexicanos afirma ter um segundo emprego, o que talvez explique por que 
eles são mais otimistas com relação às suas possibilidades de carreira.

COM BASE NAS DEMANDAS DO MERCADO DE 
TRABALHO ATUAL, VOCÊ ACHA QUE A FORÇA 
DE TRABALHO DE SEU PAÍS É COMPETITIVA?

VOCÊ ACHA QUE SUA EDUCAÇÃO O PREPAROU 
DE MANEIRA ADEQUADA PARA SUA 
CARREIRA?

SIM, EU REDUZI MINHAS EXPECTATIVAS COM 
RELAÇÃO À MINHA CARREIRA

SIM, MINHA LOCALIZAÇÃO GEOGRÁFICA 
LIMITA MINHAS OPORTUNIDADES DE 
CARREIRA

Brasil

França

México

Espanha

EUA

83%

56%

75%

63% 

66%

Brasil

França

Alemanha

México

Espanha

EUA

45%

49%

37%

43% 

68%

39%

Brasil

França

Alemanha

México

Espanha

EUA

49%

47%

69%

84% 

71%

64%

Brasil

França

Alemanha

México

Espanha

EUA

44%

50%

41%

38% 

51%

44%
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Capacitação para agora... ou depois
Quando se trata de buscar treinamento adicional, os entrevistados tinham opiniões diferentes. Fora dos 
EUA, a maioria ainda acredita que as habilidades profissionais permanecerão constantes nos próximos 
cinco anos, e, se forem aprender novas habilidades, contarão com seus empregadores para isso. 
Metade dos entrevistados mexicanos acredita que as pessoas devem ser responsáveis pela sua própria 
capacitação, e eles também são mais propensos do que outras nacionalidades a aprender online. 

O que os funcionários afirmam serem obstáculos para sua capacitação? Depende de onde eles moram. Na 
França, por exemplo, metade dos entrevistados citou “falta de motivação” como a principal barreira para 
a capacitação no país. Os EUA, entretanto, são o único país onde dependência de drogas é considerada 
um fator: 20% dos americanos afirma que a crise dos opiáceos vai interferir na capacidade da força de 
trabalho de aprender novas habilidades.

Em uma economia emergente como o Brasil, os profissionais acreditam que o governo deve ser responsável 
pela capacitação da força de trabalho do país, mas esses programas claramente não existem ainda — 
apenas 8% dos entrevistados estão envolvidos atualmente em treinamento com suporte governamental. 
A Alemanha, por outro lado, tem uma economia altamente desenvolvida e um histórico estabelecido de 
programas vocacionais e de aprendizado ligados ao mercado de trabalho; logo, não é surpresa metade 
dos alemães acreditar que seus empregadores devem ser responsáveis pela capacitação.

Percepções da lacuna de habilidades ao redor do mundo
Em geral, há mais pontos em comum do que diferenças entre os seis países pesquisados. Com o 
aumento da globalização, nossas economias individuais estão mais interconectadas do que nunca. 
A força de trabalho do mundo está ficando ciente da lacuna de habilidades e tomando medidas 
para obter e manter valiosas habilidades profissionais. Essas tendências podem estar crescendo 
de maneira mais rápida em determinadas localizações, mas certamente estão presentes em todo 
lugar. E, uma vez que a vida útil das habilidades de trabalho continua a diminuir, as tendências 
atuais provavelmente crescerão.

QUEM É RESPONSÁVEL PELA SUA CAPACITAÇÃO?

Eu mesmo Empregadores Governo

22%

23%

50%

22%

36%

23%

32%

13%

23%

27%

33%

31%

17%

33%

20%

Brasil

França

México

Espanha

EUA
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Identificado como um dos países BRICS em crescimento há mais de 15 anos, o Brasil entrou no radar 
de muitos economistas. Embora a economia esteja começando a se recuperar desde a recessão em 
2014, é interessante ver como o profissional brasileiro se sente com relação a suas habilidades e 
potencial de carreira. 

Dois terços dos brasileiros se sentem pessoalmente afetados pela falta de habilidades necessárias 
no mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, 95% classificam suas próprias habilidades como 
medianas e acima da média.

31% acham que o governo deveria ser o principal responsável pela capacitação da força de 
trabalho brasileira, seguido de perto pelos empregadores (24%) e instituições tradicionais de 
educação (23%). 

Mesmo com treinamento de baixa qualidade, uma economia turbulenta e mudanças no local de trabalho, 
58% acham que a força de trabalho brasileira pode ser capacitada para atender a esses desafios.

64% dos entrevistados brasileiros utilizaram cursos on-line para avançar suas carreiras, enquanto 
somente 36% afirmam terem usado o treinamento fornecido pelo empregador.

43% acreditam que sua localização geográfica pode limitar as oportunidades de carreira.

86% dos brasileiros têm um segundo emprego para ganhar renda extra; a maioria dos brasileiros 
com ocupações secundárias tem entre 18 e 30 anos de idade.

Metade dos entrevistados brasileiros acha que o governo deveria pagar por programas e recursos 
de reciclagem profissional, bem mais do que aqueles que endossam um crédito fiscal pessoal 
(27%), custo para empresas (17%) ou do próprio bolso dos indivíduos (2%).

45% dos profissionais brasileiros abaixaram suas expectativas com relação a possibilidades de 
carreiras nos últimos anos.

Relatório de Lacuna 
de Habilidades 2017: Brasil

A Udemy criou parceria com firmas de pesquisa locais para pesquisar 1000 profissionais em trabalhos de período 
integral em seus respectivos países. Metodologia completa da pesquisa disponível mediante solicitação.
research.udemy.com.

Metodologia de Pesquisa:

98% dos brasileiros 
afirmam que há uma 
lacuna de habilidades 
no mercado de 
trabalho

64% investem seu próprio 
dinheiro em treinamento 
on-line para avançar suas 
carreiras

98% 64%



A economia da França está começando a crescer. O governo eleito em junho aprovou reformas trabalhistas 
que foram aceitas pela comunidade comercial. No entanto, embora a economia esteja melhorando e o 
desemprego tenha caído em 1,2% em outubro, os profissionais franceses não parecem achar que essas 
iniciativas estão trazendo uma mudança positiva para eles e continuam a ter preocupações.

81% dos funcionários franceses em período integral acreditam que há uma lacuna de habilidades 
no mercado de trabalho, mas somente 32% afirmam que isso os afeta pessoalmente e 65% 
classificam suas habilidades atuais como acima da média.

Não há uma grande confiança na capacidade da França de competir no mercado global, e somente 
56% consideram o país como competitivo ou altamente competitivo.

Os franceses ainda acreditam bastante (74%) que os profissionais da França podem ser 
capacitados para atender às demandas do mercado de trabalho. Qual é o maior obstáculo para a 
capacitação da França? É a falta de motivação, de acordo com 49% dos entrevistados. 

Mais da metade (53%) dos profissionais franceses esperam que as habilidades necessárias em 
seus trabalhos mudem nos próximos cinco anos.

Os franceses estão participando de sessões de treinamento especializadas a uma taxa bem maior 
do que qualquer outro país pesquisado. 57% afirmam contar com sessões de treinamento para 
aprender novas habilidades, enquanto 13% realizam cursos on-line e 22% recebem treinamento 
de seus empregadores. 

Quase a metade (49%) diminuiu suas expectativas com carreira em vista do estado econômico 
do país na última década, e apenas um pouco mais da metade (54%) acredita ter menos 
oportunidades do que os profissionais de gerações anteriores.

Menos da metade (48%) de todos os entrevistados concorda que sua educação lhes forneceu as 
habilidades necessárias para a força de trabalho atual. Parece que mais do que nunca, a educação 
e o treinamento precisam de uma reforma significativa, e novas maneiras de ensinar e aprender.

A Udemy criou parceria com firmas de pesquisa locais para pesquisar 1000 profissionais em trabalhos de período 
integral em seus respectivos países. Metodologia completa da pesquisa disponível mediante solicitação.
research.udemy.com.

Metodologia de Pesquisa:

81% dos funcionários 
franceses em período integral 
acreditam que há uma lacuna 
de habilidades

32% afirmam que isso 
os afeta pessoalmente

65% classificam suas 
habilidades atuais como 
acima da média

81% 32% 65%

Relatório de Lacuna 
de Habilidades 2017: França



Na Alemanha, o desemprego está baixo e a produtividade está alta atualmente. Estávamos curiosos 
em saber se os profissionais acham que o país pode manter esse ímpeto e como eles estão preparando 
suas carreiras para o futuro. A maioria dos alemães parece ter uma perspectiva mista.

76% dos alemães acreditam ser completamente qualificados para seus trabalhos, e 69% acham 
que sua educação os preparou adequadamente para suas carreiras. 

Surpreendentemente, os alemães não estão tão convencidos quanto às habilidades de outros 
profissionais: 74% acreditam que há uma falta de profissionais alemães qualificados, e 59% 
duvidam que a Alemanha consiga capacitar sua força de trabalho para fechar a lacuna de 
habilidades a atender a futuras demandas do mercado.

Quando se trata de motivos para essa lacuna de habilidades, a maioria (47%) aponta para 
educação inadequada, seguida de perto (46%) de inflexibilidade dos profissionais (por exemplo, 
não aceitarem se mudar), falta de treinamento de qualidade e falta de treinamento no trabalho. 

Mais a fundo, o povo da Alemanha ocidental acredita que a inflexibilidade dos profissionais é a 
verdadeira culpada pela lacuna de habilidades (49%) em comparação com somente 34% dos 
orientais.

A maioria dos alemães (85%) está bastante ciente de que as habilidades necessárias para seus 
trabalhos mudarão nos próximos cinco anos.

Em um país com fortes programas de aprendizado e treinamento vocacional, talvez não seja 
uma surpresa 51% acreditarem que os empregadores devem assumir responsabilidade pela 
capacitação da força de trabalho alemã (61% na parte oriental da Alemanha). E ainda mais 
(68%) acham que as empresas devem arcar com os custos de treinamento.

Em geral, os alemães estão mantendo a positividade. 37% reduziram suas expectativas com 
carreira nos últimos anos.

A Udemy criou parceria com firmas de pesquisa locais para pesquisar 1000 profissionais em trabalhos de período 
integral em seus respectivos países. Metodologia completa da pesquisa disponível mediante solicitação.
research.udemy.com.

Metodologia de Pesquisa:

OS ALEMÃES NÃO ESTÃO TÃO CONVENCIDOS QUANTO ÀS HABILIDADES DE OUTROS PROFISSIONAIS: 

76% acreditam 
que há uma falta de 
profissionais alemães 
qualificados

59% duvidam que a Alemanha consiga 
capacitar sua força de trabalho para 
fechar a lacuna de habilidades a atender 
a futuras demandas do mercado

76% 59%

Relatório de Lacuna 
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Nossa pesquisa encontrou bastante confiança, otimismo e iniciativa pessoal entre os profissionais 
mexicanos. Em comparação com os outros países pesquisados, os mexicanos foram mais propensos a afirmar 
que os indivíduos devem assumir responsabilidade pela sua própria capacitação e também estão buscando 
oportunidades de treinamento por conta própria a uma taxa maior. No entanto, 46% do povo mexicano 
acha que a mudança nos requisitos de trabalho é o que mais afetará suas carreiras nos próximos cinco anos.

Mais do que em qualquer outro país, metade dos profissionais do México afirma que indivíduos devem 
assumir responsabilidade pela sua própria capacitação, mas eles apoiam a ideia de obter ajuda para 
pagar por isso. 

66% dos funcionários em período integral acreditam que há uma lacuna de habilidades na força 
de trabalho mexicana, e a mesma quantidade acredita ser pessoalmente afetada por isso. Esses 
números também são consistentes para homens e mulheres.

Mais do que em qualquer outro país, metade dos profissionais do México afirma que indivíduos 
devem assumir responsabilidade pela sua própria capacitação, mas eles apoiam a ideia de obter 
ajuda para pagar por isso. 

43% acham que o governo deve financiar esse esforço. 
22% afirmam que as empresas devem contribuir. 
20% afirmam que isso deveria vir como um crédito fiscal. 

Os mexicanos não estão apenas fingindo sua crença em responsabilidade pessoal; 74% afirmam 
terem realizado cursos on-line por conta própria, bem mais do que profissionais em outros países 
pesquisados.

75% dos entrevistados mexicanos classificam a força de trabalho do país como competitiva ou 
muito competitiva, mas 46% acham que a mudança nos requisitos de trabalho é o que mais 
afetará suas carreiras nos próximos cinco anos.

Os profissionais mexicanos classificam bem suas habilidades de trabalho, com 75% se 
considerando acima da média. A maioria também acredita que sua educação os preparou bem 
para a força de trabalho. Ainda assim, 20% admitem mentirem em seus currículos, no perfil do 
LinkedIn ou em entrevistas.

43% dos mexicanos afirmam terem reduzido suas expectativas com carreira devido à grande 
quantidade de desemprego na última década.

Os mexicanos também são mais propensos a terem uma segunda ocupação do que os profissionais 
em outros países. 54% têm trabalhos secundários, e a grande maioria faz isso pela renda extra.

35% do povo mexicano escolheria em primeiro lugar cursos on-line para aprender novas 
habilidades, enquanto somente 10% escolheria salas de aula tradicionais ou voltariam para a escola.

A Udemy criou parceria com firmas de pesquisa locais para pesquisar 1000 profissionais em trabalhos de período 
integral em seus respectivos países. Metodologia completa da pesquisa disponível mediante solicitação.
research.udemy.com.

Metodologia de Pesquisa:

43% acham que o 
governo deve financiar 
esse esforço.

20% afirmam que 
as empresas devem 
contribuir.

20% afirmam que isso 
deveria vir como um 
crédito fiscal. 

43% 20% 20%

Relatório de Lacuna 
de Habilidades 2017: México



Os infortúnios econômicos da Espanha foram bem documentados nos últimos anos. Após a 
promulgação de políticas de austeridade, o país saiu de uma recessão em 2013, mas o desemprego 
permanece alto e os salários não aumentaram. Os profissionais espanhóis podem se sentir menos 
otimistas do que outras nacionalidades, mas eles ainda têm confiança na capacidade de seu país de 
competir e confiam que sua educação os preparou bem. 

Os espanhóis também são menos confiantes em suas próprias habilidades do que as pessoas de 
outros lugares. Em comparação com lugares como França (65%) e México (75%), somente 42% dos 
profissionais espanhóis classificam suas habilidades como acima da média.  
Há uma divisão interessante por gênero nesta resposta também: 62% dos homens na Espanha 
acreditam que suas habilidades estão acima da média, em comparação com 38% das mulheres.

65% dos funcionários espanhóis entrevistados acreditam que há uma lacuna de habilidades na força 
de trabalho espanhola, consideravelmente menos do que os profissionais afirmam em outros países. 
Somente 57% das pessoas que reconhecem a lacuna afirmam que isso os afeta pessoalmente. 

63% dos entrevistados classificam a força de trabalho espanhola como competitiva ou muito 
competitiva. Ao mesmo tempo, os espanhóis reduziram suas expectativas com carreira bem mais 
do que as pessoas em outros países pesquisados. 

68% dos trabalhadores na Espanha reduziram suas expectativas com carreira, em comparação 
com o Brasil (45%), França (48,5%), Alemanha (37%), México (43%), e EUA (37%). 
58% dos entrevistados espanhóis afirmaram terem menos oportunidades para avançarem do 
que os profissionais de gerações anteriores.

Os espanhóis também são menos confiantes em suas próprias habilidades do que as pessoas de 
outros lugares. Em comparação com lugares como França (65%) e México (75%), somente 42% 
dos profissionais espanhóis classificam suas habilidades como acima da média. 

Há uma divisão interessante por gênero nesta resposta também: 62% dos homens na Espanha 
acreditam que suas habilidades estão acima da média, em comparação com 38% das mulheres.

Os espanhóis acreditam que o governo deveria ser responsável pela capacitação da força de 
trabalho mais do que empresas ou indivíduos. Quase a metade (46%) também acha que o 
governo deveria financiar esforços de treinamento.

71% afirmam que sua educação os preparou adequadamente para suas carreiras, mas 27% 
afirmam que participariam de um programa vocacional se pudessem voltar no tempo.

A Udemy criou parceria com firmas de pesquisa locais para pesquisar 1000 profissionais em trabalhos de período 
integral em seus respectivos países. Metodologia completa da pesquisa disponível mediante solicitação.
research.udemy.com.

Metodologia de Pesquisa:

62% homens 38% mulheres62% 38%

Relatório de Lacuna 
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Sobre a Udemy
Com a missão de melhorar vidas por meio do aprendizado, a Udemy é um Marketplace global para aprendizado e ensino online. Mais de 17 
milhões de alunos estão dominando novas habilidades e atingindo seus objetivos graças a uma abrangente biblioteca com mais de 55.000 
cursos ministrados por instrutores especializados. 

A pesquisa nos EUA foi realizada via internet pelo Grupo Toluna em nome da Udemy em outubro de 2017 com 
mais de 1.000 profissionais de escritório dos EUA em trabalhos de período integral a partir de 18 anos de idade. 
A Udemy criou parceria com firmas de pesquisa locais para sondar 1000 profissionais em trabalhos de período 
integral em seus respectivos países. Metodologia completa da pesquisa disponível mediante solicitação.


