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GESTÃO FUTURA, DESAFIO DE CULTURA

Atualmente as empresas vivem o clima tenso do pa-
radoxo entre os impulsos da velocidade das tecnologias 
ultra-avançadas e as barreiras das paredes invisíveis 
da poderosa cultura organizacional, que, em certos 
casos, paralisam as mudanças e impedem as empre-
sas de crescer no mercado moderno. O cenário ficou 
claro nos painéis que abordaram a gestão do futuro 
durante a Tech Fair, realizada pela Votorantim S/A em 
São Paulo nos dias 25 e 26 de abril. No primeiro dia, o 
evento foi exclusivo para os funcionários da Votorantim. 
A Tech Fair trouxe ainda especialistas para falar sobre Re-
cursos Humanos, Big Data, Internet das Coisas e Indústria 
4.0, entre outros conceitos relacionados aos negócios; 
também destacou a sustentabilidade com foco nas ações 
sociais voltadas à educação. Esteve presente até o proje-
to Nossa Casa Tem Fibria, empresa líder mundial na pro-

dução de celulose de eucalipto. (Veja box em destaque) 
Entre tantas novidades e tendências capazes de mudar 
o futuro, porém, Guilherme Brammer, fundador da Wise 
Waste, que ministrou palestra sobre a Economia Cir-
cular (veja box sobre o tema), pontuou uma questão 
fundamental sobre o processo da mudança organiza-
cional: “Uma tecnologia muito nova, muito importante 
para a mudança acontecer são as pessoas, pois máquina 
não resolve problema; o que resolve problema é a forma 
de pensar”, destacou.

Nesse sentido, se a forma de operar e produzir vem 
sendo alterada pela tecnologia, o modo de pensar proces-
sos, produtos e recursos humanos não pode ficar muito 
atrás. As empresas e o mercado há tempos já perfilaram o 
tipo de colaborador esperado para o século XXI, de acor-
do com os especialistas em Recursos Humanos: um pro-

Por Renan Fagalde
Especial para O Papel

Indústria 4.0, Economia Circular, Internet das Coisas e muito mais novidades e ino-
vações a caminho da transformação do mundo empresarial moderno e do profissional 
do futuro. As tecnologias e os conceitos de gestão são novos, mas os desafios per-
manecem na mudança da tradicional cultura organizacional e da forma de pensar
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Pessoas reunidas olhando para um dos 
telões no qual o palestrante exibia sua 
apresentação, na Votorantim Tech Fair
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fissional inovador, criativo, ágil, flexível, com boa interpes-
soalidade e capacidade de conexão. José Eduardo Costa, 
editor executivo da revista Exame, em sua palestra sobre 
o futuro do trabalho, assim definiu esses colaboradores: 
“solucionadores criativos; encantadores de clientes”. 

Haja habilidade para atuar dentro de um mercado do 
futuro em um ambiente marcado por volatilidade, incerte-
za, complexidade e ambiguidade – a ponto de ser definido 
pela literatura empresarial e pelas consultorias como Vuca 
(sigla em inglês para volatility, uncertainty, complexity and 
ambiguity). São as características desse ambiente que fun-
cionaram como os grandes drivers das mudanças observa-
das nas carreiras e nos negócios, de acordo com Costa.

Então, se o ambiente dos negócios é árduo, é alta a 
exigência da competência profissional. A quebra de pa-
radigmas terá importância essencial para a organização 
ser bem-sucedida no mercado futuro, assim como o apoio 
para as mudanças, que deveria estar no DNA das empre-
sas. Só que as coisas não acontecem bem assim... “Nas 
empresas, quando encontramos os tão sonhados perfis 
dos solucionadores criativos, os verdadeiros encantadores 
de clientes, é muito comum ouvir deles o dilema enfrenta-
do entre suas propostas inovadoras e a cultura organiza-
cional que insiste em manter tudo como está.” 

Vencer a força invisível da cultura organizacional re-
quer estratégia do profissional do futuro. “É preciso bus-
car outras pessoas com as mesmas inquietações de mu-
dança na organização, pois só assim o jogo deixará de 
ser de um contra a empresa”, recomendou Costa. Além 
disso, o editor executivo da Exame disse ser preciso en-
contrar um “patrocinador”, algum gerente ou executivo 
que abrace a ideia inovadora, para que a leve e a venda 
aos diretores da empresa. 
 

DIVULG
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Guilherme Brammmer, 
fundador da Wise Waste, 
afirmou que a indústria de 
papel e celulose saem na 
frente na economia circular

A Fibria, líder mundial na produção de celulose de eucalipto, tam-
bém marcou presença na Tech Fair com o projeto Nossa Casa Tem 
Fibria. Ao passar pela porta, os visitantes têm a oportunidade de 
viver simultaneamente uma experiência real e virtual, por meio de 
tecnologias interativas, e visualizar como as atividades da Fibria es-
tão presentes na casa das pessoas de diversas formas.

Assim, os avanços tecnológicos do próprio setor, como a nanoce-
lulose, além do próprio papel, como o fotográfico e o de embalagem, 
ganham vida a partir da realidade aumentada promovida pelos dis-
positivos móveis que os visitantes utilizam durante a visita pela casa, 
compreendendo a importância do setor florestal no mundo real. 

Em exposição na casa também estão produtos alimentícios de 
projetos sociais de agricultura familiar apoiados pela Fibria, além 
das mudas de reflorestamento. Estão presentes ainda novidades de 
pesquisa, como a fibra de carbono produzida a partir da madeira de 
eucalipto, os nanocristais de celulose na CNF e o biocombustível. 
O processo da biorrefinaria e as possibilidades de novos produtos 
voltados ao setor de saúde também são explicados aos visitantes da 
casa com especial atenção à sustentabilidade.

Ainda dentro do programa Nossa Casa Tem Fibria, a empresa 
apresentou a tecnologia da fábrica de mudas atualmente em cons-
trução em Três Lagoas (MS). Trata-se de um dos viveiros mais mo-
dernos do mundo, totalmente automatizado, com uso de tecnologia 
de ponta, como robôs de plantio de estaca e seleção automática de 

mudas com braços robóticos. A Fibria também apresentou a forma 
de atuação de Veículos Aéreos Não Tripulados (VANTs) ou drones no 
auxílio do controle de qualidade florestal e identificação de áreas 
verdes danificadas, entre outros conceitos.

Para conhecer mais sobre o projeto, acesse o vídeo Nossa Casa 
Tem Fibria (https://www.youtube.com/watch?v=Mc0KEzdLEdY) e 
faça uma visita virtual à casa.

NOSSA CASA TEM FIBRIA: O SEU LAR VISTO ALÉM DA REALIDADE!

A entrada da exibição interativa “Nossa Casa tem Fibria”, 
durante a feira de tecnologia
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Novos modelos, antigos pensamentos 
e a contabilidade final

Quando a força da cultura organizacional vence, o poder 
da inovação na transformação do patamar de negócios da 
empresa perde. Era uma vez Steven Sasson... que havia sido 
contratado em 1973 para trabalhar na Eastman Kodak em um 
pequeno projeto. Dois anos depois, ele inventou a primeira câ-
mera digital (a primeira patente só seria registrada em 1978). 

Naquela época, mostrou o protótipo a executivos de 
marketing, de negócios, chefes e mais chefes da empre-
sa. Poucos deram importância ao engenheiro Sasson, que 
tinha menos de 30 anos de idade. Afinal, a Kodak tinha 
um excelente modelo de negócios na fotografia, ganhando 
dinheiro com cada etapa do processo, do filme à revelação. 

De acordo com a entrevista que deu ao The New York 
Times em agosto de 2015 (https://lens.blogs.nytimes.
com/2015/08/12/kodaks-first-digital-moment/?_r=0#), Sas-
son disse que os executivos “estavam convencidos de que 
ninguém iria querer ver fotos em uma TV”, já que fotos im-
pressas existiam há muito tempo e ninguém estava reclaman-
do. A primeira câmera digital moderna da Kodak seria inven-
tada em 1989 por Sasson e Robert Hills – e foi engavetada. 

A lógica do departamento de marketing não estava er-
rada: disseram a Sasson que até poderiam comercializar a 
câmera, mas não iriam fazê-lo, já que isso canibalizaria as 
vendas de filme fotográfico da empresa. Como Sasson disse 
ao NYT: “Esse era o argumento. Claro, o problema é que 
logo não conseguiriam mais vender filme de qualquer modo, 
e essa era minha posição”. Final da história? A Kodak, fun-
dada em 1888, abriu falência em 2012.

Mais uma “lenda” foi a Xerox, outra grande empresa de ou-
trora que não viu tanta utilidade no Alto, o primeiro computa-

dor de mesa com interface gráfica desenvol-
vido há algum tempo. Motivo? Suas vendas 
de máquinas de copiar. A organização abriu 
as portas de seu laboratório em Palo Alto e 
mostrou todos os equipamentos a pessoas 
como Steve Jobs, que, mais tarde, criou o Lisa 
e o Macintosh. O restante é história – exceto 
a parte de que uma ideia ignorada foi a se-
mente para criar a empresa mais valiosa do 
mundo de hoje.

Nem todo case de fracasso em adotar ou 
apoiar uma inovação é de empresa gigante e 
antiga. A Microsoft, por exemplo, apesar de 
prever já na década de 1990 que o mundo 
seria mais conectado, com aparelhos móveis 
em todos os lugares e até mesmo armaze-
namento em nuvem, não conseguiu dominar esses mercados. (O 
vídeo da Bloomberg mostra a visão da Microsoft para o novo mi-
lênio em um fórum realizado no ano 2000: Epic Fail: Microsoft’s 
Internet Vision from 2000, em inglês, no link https://www.youtube.
com/watch?v=gBMFPALwGRw).

A Sony, que dominou os tocadores de músicas com o Walkman 
e o Discman, perdeu espaço para o iPod, apesar de também ter 
tocadores de MP3. Mesmo a Apple quase fechou. 

Para trazer os fatos ainda mais para o presente, dez anos atrás 
as maiores redes de hotelaria e hospedagem eram empresas co-
nhecidas e tradicionais do ramo. Em 2008, foi criado o AirBnB, hoje 
a maior organização do setor – e em contínuo crescimento, mes-
mo sem ter um único hotel próprio. O Uber foi criado em 2009 
como UberCab. Oito anos depois, tem a maior rede de atendi-
mento do mundo (570 cidades) – não sem controvérsias – sem 
possuir um único táxi.                 n

A Economia Circular prevê o pensamento de produtos não de maneira 

linear, como uma sequência de matéria-prima-produção-consumo-des-

carte, mas, sim, como algo que, simplificadamente, não tenha resíduos. 

Assim, há ganho de eficiência para a empresa, maior valor para o con-

sumidor e a sociedade, de modo que o que antes era resíduo retorna à 

cadeia de produção com valor agregado. 

Se anteriormente o modelo era produzir e vender cada vez mais e, as-

sim, ganhar escala, sem se importar com o que acontecia com o produ-

to depois de usado, o futuro agora aponta para outro lado. “Ninguém 

está falando para vender menos, mas sim vender diferente”, pontuou 

Guilherme Brammer, fundador da Wise Waste, que ministrou a palestra 

Economia Circular durante a Tech Fair. Ainda segundo o especialista, 

“perde-se muito: cerca de US$ 3 trilhões em aterros e lixões pelo planeta, 

pelo conceito simples de linearidade”. 

Brammer explica que existem quatro tipos de desperdício: de recursos, 

por complexidade do produto (no qual separar os componentes é tão difícil 

que o descarte fica como única opção viável), por obsolescência progra-
mada e por ociosidade. “A natureza já nos ensina que não existe lixo. Tudo 

é recurso para outro ou para o mesmo ecossistema... O que interessa é 

pensar diferente, usando a natureza como parâmetro e inspiração para 

construir novos negócios e serviços”, afirmou.

O novo conceito não se reduz, contudo, apenas à reciclagem. “Desper-

dício é um erro de design; desperdício só existe porque há erro no proje-

to”, acredita Brammer. Para ele, o setor de papel e celulose sai na frente 

na Economia Circular, uma vez que trabalha o reflorestamento e recursos 

renováveis. “O papel tem um grande aproveitamento pós-consumo no 

Brasil e no mundo. Para o papel “tirar nota dez na prova”, é só olhar 

produtos complexos, como fraldas, que misturam celulose com plástico, e 

solucionar o reaproveitamento, entre outras soluções inovadoras que vêm 

sendo descobertas pelas tecnologias modernas da reciclagem”.

ECONOMIA CIRCULAR: O QUE É ISSO?

O editor-executivo 
da Revista Exame, 
José Eduardo 
Costa, destacou 
os desafios 
apresentados 
pelo embate da 
necessidade de 
inovações e a 
cultura empresarial
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