SESSÃO TEMÁTICA PROFISSIONAL DO FUTURO

Por Renan Fagalde
Especial para O Papel
Fotos: ABTCP/Fausto Takao

O PROFISSIONAL DO FUTURO
Como serão os novos profissionais e suas relações com empresas e empregos? Como as
companhias deverão se ajustar às novas realidades e mudanças que ainda estão por vir? Estes
e outros enfoques foram dados às discussões sobre o perfil do profissional do futuro durante a
Sessão Temática sobre o assunto durante o Congresso ABTCP 2017

C

omo será o profissional do futuro no contexto da Quarta
Revolução Industrial? Pensando em trazer reflexões sobre
o assunto, a ABTCP promoveu durante o ABTCP 2017 – 50.º
Congresso Internacional de Celulose e Papel uma sessão temática
dedicada exclusivamente à definição desse perfil técnico. Além do
debate, foi destaque da sessão temática a própria adaptação das
empresas aos novos tempos, aos novos processos, modos de pensar e relações de trabalho.
Outros temas estiveram em pauta, como inteligência artificial e
substituição de cada vez mais mão de obra por robôs, o investimento
necessário à recapacitação de funcionários e até mudanças comportamentais – já em curso e ainda por vir. Josué Bressane Júnior, sócio
diretor da Falconi Gente, abriu a sessão no dia 24 de outubro falando
sobre as tendências na relação de trabalho.
“As empresas começam a buscar mais equipes de projeto, pois as
informações são muito mais compartilhadas nesse ambiente organizacional, o trabalho remoto marca mais presença e existe a preocupação com diversidade e multicultura,” disse o especialista da Falconi.
Isso, segundo Bressane, também faz parte um movimento mais amplo
que vem preocupando alguns – a menor afinidade com hierarquia.
Se as gerações anteriores eram fiéis ao organograma da empresa,
os jovens de hoje e os que ainda estão por vir terão cada vez menos
identificação com essas estruturas.
“Não sou futurólogo; não sei como isso vai ser ou afetar as empresas.
Fato é que o fenômeno, muito estudado e discutido atualmente, causará impacto em todas as empresas, independentemente do segmento”,
afirmou Bressane Júnior. Ele falou também sobre as principais mudan-

Sanches (Eldorado) discute tendências sobre a liderança nesta nova era

ças de comportamento e de mindset (modelo mental) das pessoas nesta nova era. A primeira refere-se ao fim da era do individualismo e do
protagonismo: a ascensão do coletivismo. Com esse comportamento, as
pessoas começam já a pensar muito mais no impacto na comunidade
local e até global de suas ações – e das ações das empresas.
A comunicação instantânea cada vez mais presente, atuante e eficaz entre as pessoas reforça isso – todos conhecem casos de empresas que foram obrigadas a se retratar publicamente – e imediatamente – devido a reclamações no Twitter, e não no tradicional SAC. Outra
mudança ligada a esse ponto é emocional: “a economia pautada na
confiança, na empatia e na conexão entre as pessoas. Vivemos, portanto, o mundo da conectividade, onde todos estão conectados uns
aos outros o tempo todo”, segundo Bressane.
Uma mudança de mindset muito desafiadora para empresas mais tradicionais é a mudança da valoração das empresas. “Uma organização
não vale mais o lucro que tem, e sim o valor que entrega”, pontuou o
especialista da Falconi Gente, que continuou explicando que se trata de
uma “mudança significativa até em tudo o que aprendemos”. Ele conta:
“Trabalhei em uma gigante do setor de bebidas totalmente focada no
lucro e resultado. Hoje, quando se entra na empresa, é possível ver que se
tornou ‘aspiracional’ do ponto de vista do propósito,” contou Bressane.
Bressane explica que a empresa tem escrito o que quer fazer para o
bem da humanidade – mesmo como indústria –, fator importante até
para atrair e reter talentos. A companhia teve de mudar seu propósito
para ser realmente uma empresa global e inspiracional, segundo o
especialista em RH da Falconi Gente. “Quando li aquilo, percebi que
algo havia mudado porque, não muito tempo atrás, as únicas frases
vistas eram ‘Ser a maior do mundo’ e ‘Gerar melhor resultado, com
melhor EBITDA e melhor margem’”, observou.
Outra mudança explicada por Bressane foi a exponencialidade – ou
o crescimento exponencial –, que, segundo ele, se refere mais a dificuldades para empresas tradicionais. Usando como exemplo startups
e a velocidade das mudanças, há oito anos não havia Whatsapp, e
hoje até questões sensíveis de trabalho são resolvidas pelo aplicativo. “Essas empresas exponenciais trazem o fim da repetitividade, da
previsibilidade e da lentidão. Então, tudo é muito rápido, e não é mais
possível esperar muito para tomada de decisões,” disse ele.
A última mudança pontuada por Bressane foi o fim da mentalidade
de escassez e a chegada da abundância, com fatores como disrupção
e democratização de acesso a produtos e serviços devido ao barateamento causado pela tecnologia, entre outros. O especialista da
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de Bressane, a fim de exemplificar uma organização que está um passo
à frente da atualidade. Ao final de sua apresentação, Bressane frisou um
ponto importante que ilustra bem a profundidade do impacto desta nova
era para a sociedade e as indústrias: “Tudo o que era feito de certo modo
nos últimos 20 anos não acontecerá do mesmo jeito nos próximos dez”.

ENSINO DE CAPACIDADES

Os panelistas - da esquerda para direita, Murilo Sanches, Osvaldo Maia e
José Alexandre – responderam perguntas da plateia sobre o tema

Falconi Gente também adiantou algumas das profissões do futuro,
discutidas no Fórum Econômico Mundial e detalhadas no relatório
The Future of Jobs 1 (O futuro dos empregos, em tradução literal), com
destaque para posições de analistas de dados, por exemplo, e tudo relacionado a analytics, funções em engenharia de materiais, bioquímica, nanotecnologia e robótica, bem como novas atuações em mídia,
entretenimento, regulamentação e relações governamentais.
“Com tendência para baixo, temos funções administrativas, serviços
básicos, de infraestrutura e financeiros, além de atendimento presencial
a clientes”, disse Bressane, que complementou: “Em evento recente
do setor de RH, foi discutida a tendência do desaparecimento de call
centers, que hoje empregam milhares de pessoas, a serem substituídos
pela automatização”. O especialista discutiu outras novas funções que
têm mais ligação com o setor de papel e celulose, como especialista em
gestão de resíduos.
Nesse sentido, Bressane justificou: “Teremos cada vez mais resíduos produzidos e despejados de maneira imprópria na natureza e
precisaremos de especialistas focados na resolução desse problema”,
afirmou. Também estará em alta a profissão de curador de sustentabilidade, que será responsável pela gestão de tecnologias capazes
de realizar a previsão sobre efeitos climáticos. “Essa inteligência será
crucial para biólogos, geólogos, químicos e ambientalistas estudarem
fenômenos naturais praticamente em tempo real, o que impactará os
negócios de maneira geral”, frisou.
Além disso, existirá o especialista em “simplicidade”, que, conforme Bressane, será aquele que gerenciará uma enorme quantidade de
dados gerados diariamente de maneira simples – posição que terá
forte repercussão no ponto discutido anteriormente sobre a necessária rapidez cada vez maior na tomada de decisões. O desenvolvimento
dessas capacidades e a adaptação das empresas a essa nova era, tanto do ponto de vista da tecnologia quanto do pessoal e da cultura da
empresa, demandará tempo e investimento significativo.
Não só isso: os próprios modelos de vendas das empresas estão mudando. A Michelin, por exemplo, já vende um serviço – Quilômetros de
Pneus – em vez do produto final a clientes, de acordo com a exposição
1

Osvaldo Lahoz Maia, gerente de Inovação e de Tecnologia do Senai, foi o keynote da sessão temática sobre o profissional do futuro,
abordando a Quarta Revolução Industrial e o preparo de jovens, as
capacidades que devem ser desenvolvidas, o problema da maior automatização e outras tendências. “Cinco anos atrás não podíamos
imaginar que teríamos a profissão de cientista de dados, hoje uma
das ocupações com a maior expectativa de crescimento”, disse Maia,
apontando também que o tema é muito maior que apenas digitalização de processos.
Maia exibiu fotos de um curso do Senai em 1948 para demonstrar
como se dava o processo de treinamento naquela época, muito baseado
na busca pela destreza manual, a imitação e a repetição perfeita em escala, para apontar que nesta nova Revolução Industrial o que vale mais é
o intelecto, as capacidades mentais e criativas das pessoas. Segundo ele,
muito dessa preocupação ainda existe no mundo de hoje, onde “cada
vez mais a manufatura está sendo substituída pela ‘cerebrofatura’. Uma
coisa, porém, é fato: a criatividade nunca será substituída”, afirmou.
Sobre a competitividade industrial do País, Maia destrinchou o problema educacional e como isso já afeta – e continuará a afetar – tanto
as empresas quanto profissionais do futuro. “Ou o País faz um esforço sério e muito forte na questão educacional, ou continuaremos na
mesma situação em termos de competitividade”. Conforme os dados
trazidos pelo especialista do Senai, apesar de termos, de longe, a maior
capacidade industrial do continente sul-americano, nossa competitividade e outros índices estão iguais aos de países do Caribe. “Trouxe
essas informações para mostrar que o problema do emprego no futuro
é muito maior do que somente a questão tecnológica”, explicou Maia.
Mesmo assim, existe uma tecnologia que, conforme o especialista
do Senai, nem estudiosos sabem que efeitos terá: a Inteligência Artificial. “Essa é a variável que mais vai impactar nossa vida. Na verdade,
já está impactando”, afirmou, exemplificando que muitos já obtêm
conselhos bancários e financeiros com softwares automatizados, sem
interação humana. “É um robô também que ajuda advogados a buscarem jurisprudência e se prepararem melhor para casos que exigem
argumentação. Quando falamos de digitalização, não nos referimos a
tecnologia, e sim ao nosso próprio dia a dia”, frisou Maia.
No setor industrial, Maia comentou que a atuação da Inteligência
Artificial em manutenção preditiva terá um impacto muito grande na
questão do custo, além de outras possíveis aplicações que essa tecnologia possa vir a ter, se devidamente aproveitada. Ele adiantou que,
mesmo assim, não haverá no futuro a substituição total de empregos.
“Afinal, a criatividade nunca será substituída”, frisou. Para Maia, essa
habilidade será muito mais demandada em todas as áreas futuramente.

O relatório em inglês pode ser acessado em https://www.weforum.org/reports/the-future-of-jobs
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Participantes da sessão temática puderam assistir palestras aprofundadas
sobre o futuro do emprego

Quais estratégias podem ser adotadas desde já para a contextualização dos profissionais no novo cenário industrial? Para Maia, a reinvenção
das funções do RH é fundamental. Os profissionais de gestão do capital
humano devem ajudar a convencer a Diretoria e o Conselho a abraçar
mais rapidamente as mudanças, além de também utilizar técnicas de
análises de dados, diversificar talentos dentro das organizações e alavancar regimes de trabalho flexíveis e plataformas de talento on-line.
Além disso, Maia destacou como necessidades o investimento em
requalificação contínua, o suporte à mobilidade e à rotação das ocupações dentro da empresa, a colaboração com instituições de ensino
– e startups, que, segundo o especialista do Senai, serão as grandes
impulsionadoras das inovações dentro das empresas –, bem como
a inclusão de mulheres e minorias e até mesmo a colaboração com
empresas concorrentes. “Mudar não é questão de modismo, mas de
sobrevivência da empresa”, ressaltou.
Finalizando sua apresentação, Maia discutiu o ponto da reforma e
da mudança do sistema educacional do País para melhor preparar os
jovens. “Isso é uma tarefa do País, que precisa ser demandada pela
sociedade. Se não houver demanda, o sistema vai continuar formando
para o desemprego. Isso é algo que a sociedade deve cobrar cada vez
mais do governo”, salientou Maia, keynote da Sessão Temática sobre
o Profissional do Futuro.

O FUTURO NO SETOR
José Alexandre Monteiro dos Santos, gerente de DHO Regional da
Fibria, fez sua apresentação também sobre o tema. Ele falou sobre
como a empresa está trabalhando o tema levando em conta seu propósito, “de cultivar a floresta plantada como fonte de vida, geração
de riqueza compartilhada e do bem-estar das pessoas”, disse ele.
Conforme Santos, “isso levou à criação de crenças de gestão, como
excelência, aliança, pragmatismo, senso de dono, diálogo aberto e
potencial humano, assim como atributos desejados na organização
– atuação responsável, visão sistêmica, inovação competitiva, agilidade, foco do cliente e construção conjunta.”
Ele pontuou que a Fibria entende o futuro do trabalho muito em linha com o que esteve em debate na Sessão Temática no que se refere

a ser multigeneracional, no contexto digital, com foco em habilidade,
aprendizado constante e era da informação. Citando um estudo da
Singularity University, que avaliou as competências necessárias no futuro, o gerente da Fibria destacou o pensamento crítico e a resolução
de problemas, iniciativa e protagonismo, colaboração e liderança por
influência, avaliação de dados, adaptabilidade, curiosidade e imaginação e comunicação empática.
“Essas são algumas competências que vão perdurar no futuro,
quando precisaremos de gente com essas capacidades”, frisou o
palestrante da Fibria, com destaque especial para a adaptabilidade.
“Adaptar-se sempre àquilo que vai mudar é preciso, pois as mudanças são constantes.” Na sequência da apresentação da Fibria, Murilo
Sanches da Silva, gerente de Recuperação e Utilidades da Eldorado,
entrou em cena e trouxe as discussões sobre as rápidas mudanças
para mais perto da indústria de papel e celulose – e da liderança.
“Trazendo esse dia a dia para o nosso mercado, vemos que é muito
conservador. Quando olhamos o mundo de hoje, passa muito mais agilidade em decisões e descentralização, o que gera uma pergunta: será
que nossas organizações estão preparadas para o que está por vir ou já
está acontecendo?”, disse Silva. Outro ponto frisado pelo especialista
da Eldorado foi a liderança, “desde o CEO até o chão de fábrica”, questionando se os líderes centralizam tudo ou descentralizam, flexibilizam
e empoderam suas equipes para agilizar as decisões.
Silva disse que são esperadas algumas coisas da liderança do futuro, como quebra de paradigmas, pois não adianta estar no estado
da arte se não questionamos o tempo todo. “Temos de fazer isso,
senão ficaremos parados no tempo”, disse ele, falando também
sobre a necessidade de assumir riscos controlados, experimentar e
inovar, ter uma visão sistêmica para que seja possível compartilhar
informações e delegar mais atribuições, dinamismo e promoção de
um ambiente bom para se trabalhar. Sobre esse último ponto, Silva
afirmou que “precisa valer a pena, pois passa-se muito mais tempo
no trabalho do que em casa”, reforçando o ponto da empresa que
inspira com seus propósitos e atividades para reter talentos.
No painel de discussão da Sessão Temática sobre o Profissional do
Futuro, depois das excelentes apresentações sobre o profissional e o
mundo organizacional do futuro, o debate voltou-se para um ponto
pouco abordado durante a tarde de palestras: o líder do futuro, principalmente dentro das empresas de celulose. A pergunta de maior
destaque aos três palestrantes referiu-se à preparação dos líderes
para este futuro, algo ainda complicado para o setor – que muitas vezes promove excelentes técnicos e engenheiros a posições de gestão,
algo para o qual podem não ter aptidão.
Silva, da Eldorado, comentou ser preciso “mudar a chave”, na preparação tanto de futuros colaboradores quanto gestores, aludindo
novamente ao conservadorismo no setor, enquanto Maia disse acreditar em uma “seleção natural” de líderes no futuro. “O novo líder
do século XXI é diferente mesmo”, afirmou o especialista do Senai.
Santos, por sua vez, ressaltou que a preocupação com esse ponto já
perpassa o setor e, inclusive, “o profissional de gestão é o que está
mais preocupado – ou deveria estar”.           n
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