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OPINIÃO
O profi ssional do futuro

Encontramo-nos na 

segunda metade da 

segunda década do 

segundo milênio na 

história registrada. Isso 

equivale a uma enorme 

quantidade de segundos. 

E como o tempo voa! 

Mas também estamos 
experimentando mui-
tas novidades. A re-

volução digital mudou tudo. 
Como vivemos, nos comuni-
camos e interagimos com os 
nossos arredores e uns com 
os outros. Como nos diverti-
mos, como pensamos, como 
aprendemos e, acima de tudo, 
como trabalhamos. Mudan-
ças radicais, cujo tamanho e 
impacto provavelmente não 
foram testemunhados desde 
a Revolução Industrial.

Para as empresas e organi-
zações de todos os setores, 
este é um momento de opor-
tunidades sem precedentes, e 
como sabemos, quando experi-
mentamos a mudança, há uma 
necessidade explícita de novas 
aprendizagens. Para este fi m, 
os fornecedores de Aprendiza-
gem e Desenvolvimento forne-
cem tal aprendizado da melhor 
maneira possível - abraçando o 
poder e o valor da tecnologia. 
Além disso, esses fornecedo-
res sabem muito bem que a 
tecnologia traz mais do que 
apenas soluções e respostas a 
perguntas que as empresas já 
têm, mas também a problemas 
ainda não previstos. Tecnolo-
gia, claramente, é a resposta.

Mas quais questões estamos 
abordando? O que mudou? 
Bem, a fi m de compreender 
plenamente o poder da tec-
nologia na aprendizagem, 
precisamos estar conscientes 
de como funcionam os nossos 
processos cognitivos. Também 
devemos avaliar as diferenças 
que experimentamos durante 
esta revolução que pode nos 
ajudar a aprender e nos de-
senvolver.

Então, o que mudou na forma 
como trabalhamos?

Uma pesquisa recente re-
alizada por uma gigante de 
hardware, a Dell, revela que 
o local de trabalho em si está 
sendo redefi nido. À medida 
que dependemos cada vez mais 
de novas tecnologias, tornamo-
-nos mais transitórios e fl uidos 
em nossa abordagem de como 
trabalhamos e, principalmen-
te, para onde trabalhamos. O 
modo tradicional de trabalho 
baseado em mesa ainda existe, 
com 43% das pessoas gastando 
mais da metade do seu tempo 
de trabalho em sua mesa. 

O tamanho deste grupo, 
sem dúvidas, diminuirá nos 
próximos anos. Atualmente, 
pouco mais de metade desses 
funcionários baseados em 
desktops usam um PC de mesa 
e smartphone para seu traba-
lho. O local de trabalho ocupa 
agora menos espaço físico do 
que uma década atrás, como 
resultado da nossa crescente 
dependência da tecnologia e 
da remodelação da nossa vida 
profi ssional. 

19% dos trabalhadores gas-
tam mais da metade do seu 
tempo de trabalho longe de 
uma mesa, viajando para 
reuniões e estão confortáveis 
com o trabalho ‘on-the-go’ por 
meio de tablets, smartphones, 
laptops, dispositivos vestíveis 
(wearables) e dispositivos 

de realidade aumentada ou 
virtual. Isso mostra que o 
local de trabalho não é mais 
uma entidade estática, mas se 
tornou uma estrutura móvel, 
transitória e global que pre-
cisa reagir às mudanças que 
experimenta.

Praticamente, 1 em cada 5 
profi ssionais já trabalha fora do 
escritório por mais de metade 
do seu tempo de trabalho, 
viajando e participando de 
reuniões. Este grupo é cada 
vez mais dependente de dispo-
sitivos móveis e gadgets para 
trabalhar. Com grande parte 
do seu trabalho a ser realizado 
remotamente, a necessidade 
de que a tecnologia seja rápi-
da, responsiva e tenha melhor 
conectividade é evidente. 
Acesso é tudo para este grupo 
de profi ssionais. Um grupo que 
inevitavelmente será muito 
maior no futuro.

Trabalhadores remotos que 
trabalham 30h ou mais por 
semana fora dos edifícios da 
empresa ou do campus, são 
inteiramente dependentes de 
laptops / notebooks e outros 
dispositivos para realizar o 
seu trabalho. Muitas pessoas 
acreditam que trabalhar re-
motamente aumenta sua pro-
dutividade. Eles são capazes 
de gerir melhor o seu tempo 
sem distração e conseguem 
ajustar o seu trabalho em 
torno de outras demandas. 
Gerentes sênior são capazes 
de administrar e avaliar esta 
produtividade e comunicar 
quaisquer ideias ou desenvol-
vimentos, isso ajuda o traba-
lhador remoto a desenvolver 
suas habilidades.

Então, sabemos que o mundo 
do trabalho está mudando, e 
todos nós devemos nos pre-
parar para essas mudanças 
e mergulhar plenamente nos 
desenvolvimentos. Mas como 
isso afeta o treinamento? Como 
manter os funcionários total-
mente a bordo e atualizados 
com novas ideias e estruturas 
dentro da empresa ou organi-
zação? Como incentivamos o 
envolvimento e a motivação se 
os funcionários não estiverem 
todos em um só lugar central?

Plataformas de aprendi-
zagem digital, tais como as 
que utilizam smartphones, 
oferecem respostas para todas 
essas perguntas e muito mais. 
Ao confi ar em uma combinação 
de cinco fatores importantes, 
1 - funcionar na sua plenitude 
em um dispositivo móvel, 2 - a 
metodologia de Espaço e Re-
petição, 3 - o Microlearning, 
4 - a Gamifi cação e, 5 - os 
Relatórios Personalizados, o 
mobile learning se torna uma 
ferramenta poderosa e bem 
afi nada para Aprendizagem e 
Desenvolvimento. Com isso, o 
m-learning gera maior desem-
penho, melhor aproveitamento 
do tempo, economia nos custos 
e aumento da produtividade 
dos trabalhadores do futuro, 
estejam eles trabalhando em 
casa, na rua, em viagem ou até 
mesmo no escritório. 

O melhor amigo para o de-
senvolvimento profi ssional do 
trabalhador do futuro já é, no 
presente, o seu smartphone. 
E será cada vez mais. E se sua 
empresa ainda não acordou 
para isso, é melhor se apressar.

(*) - É CEO e Fundador do Qranio, 
plataforma mobile de aprendizagem 

que usa a gamifi cação para 
recompensar os usuários e estimulá-

los a se envolver com conteúdos 
educacionais em todos os momentos.

Samir Iásbeck (*)
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Famílias buscam abrigo no novo acampamento para deslocados 

do Acnur, no Iraque.

O número é o maior já re-
gistrado relatório Acnur 
Tendências Globais, e 

mostram que os dados supe-
ram os números registrados 
em 2015. Do total forçado a 
se deslocar, 10,3 milhões de 
pessoas são novas e cerca de 
dois terços (6,9 milhões) delas 
se deslocaram dentro de seus 
próprios países. 

As crianças representam a 
metade do número total dos 
refugiados de todo o mundo. 
Confl itos políticos, guerras e 
perseguições são as principais 
causas dos deslocamentos. 
Também aumentou o número 
de refugiados, alcançando a 
marca de 22,5 milhões de pes-
soas. Desse total, 17,2 milhões 
estão sob a responsabilidade do 
Acnur, e o restante é formado 
por refugiados palestinos. O 
conflito na Síria mantém o 
país como o local de origem do 
maior número de refugiados 

O prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, disse 
ontem (19) que vai manter os cortes de verbas às 
escolas de samba do Grupo Especial para o carnaval 
2018. Segundo o prefeito, ele não pode voltar atrás 
em relação a esses cortes porque a crise orçamentária 
não permite. Crivella participou da inauguração de 
um enorme grafi ti no muro de uma escola municipal, 
no centro da cidade. Segundo a Riotur, empresa de 
turismo municipal responsável pela organização do 
carnaval carioca, as escolas de samba receberão R$ 13 
milhões para o próximo carnaval. Segundo Crivella, o 

valor é inferior ao do ano passado, mas similar ao de 
anos anteriores. Em 2016, o prefeito Eduardo Paes 
dobrou o orçamento das escolas de samba para R$ 
24 milhões.

“Eu não posso voltar atrás. Eu sou premido pelas 
circunstâncias. O que estamos fazendo é voltar ao 
orçamento do carnaval de todos os anos anteriores ao 
ano passado. No ano passado teve um aumento num 
momento de euforia, mas que deu no que deu: ‘olha 
a crise hoje sobre a qual a cidade do Rio de Janeiro 
se debate’”, disse Crivella (ABr). 

Leiloado livro 
com autógrafo 
raro de Hitler 

Uma cópia rara e autografada 
do livro “Minha luta”, do ex-
-ditador nazista Adolf Hitler, 
foi vendida por 17 mil libras 
esterlinas em um leilão no 
Reino Unido. A edição do livro 
é de 1935 e traz a assinatura 
do alemão na primeira página. 
A identidade do comprador 
não foi revelada, mas o livro 
foi arrematado online direto 
do condado de Lancashire, na 
Inglaterra.

O exemplar é considerado 
raríssimo porque Hitler era 
conhecido por se negar a assi-
nar documentos. Desta forma, 
um livro com sua grafi a é algo 
praticamente impossível de se 
encontrar. De acordo com o 
responsável pelo leilão, James 
Thompson, a estimativa era que 
o leilão do objeto arrecadasse 
no máximo 2,5 mil libras. No 
entanto, ele fi cou surpreso ao 
receber um lance de 17 mil 
libras, já que acreditava que 
ninguém gostaria de “encostar 
em qualquer coisa nazista”.

O livro “Minha Luta” foi pu-
blicado inicialmente em 1925 
e narra a ideologia política 
de Hitler e seus planos para a 
Alemanha. Este exemplar foi 
recebido na década de 1930 
pelo antigo jornalista da “BBC” 
e do periódico “Oxford Mail”, 
Peter Cadogan. Na ocasião, a 
britânica Unity Mitford pediu 
para o nazista assinar o exem-
plar (ANSA).

A Agência Espacial Norte-
-Americana (Nasa) anunciou 
ontem (19) a descoberta de 
219 planetas fora do sistema 
solar, sendo que 10 podem 
ser habitáveis como a Terra 
e possuem água em estado 
líquido. A descoberta foi re-
alizada graças aos resultados 
mais recentes do telescópio 
espacial Kepler, que faz sua 
oitava missão. 

“Este catálogo, fruto de 
medições altamente preci-
sas, é a base para responder 
a uma das perguntas mais 
interessantes da astronomia: 
Quantos planetas há como 
a Terra em nossa galáxia?”, 
explica Susan Thompson, 
coordenadora do catálogo do 
Instituto Seti de Mountain 
View, na Califórnia. Segundo 
os dados, o número potencial 
de mundos alienígenas são 
um total de 4034, sendo que 
2335 são verifi cados como 
planetas, e mais de 30 podem 
ser habitáveis.

Além disso, os resultados 

Com o objetivo de esclarecer 
questões sobre o processo de 
votação, opções de voto e o 
resultado de uma eleição, o Tri-
bunal Superior Eleitoral (TSE) 
lançou em suas redes sociais 
a campanha Mitos Eleitorais. 
O primeiro tema abordado na 
fanpage, no Facebook e no 
perfi l do tribunal no Twitter 
será “Votar nulo anula uma 
eleição?”. A ideia da campanha 
é desmistifi car alguns temas e 
esclarecer o eleitor brasileiro. 
Para isso, foram criados nove 
vídeos de curta duração, ani-
mados, com infográfi cos para 
as redes sociais.

Os demais temas da campa-

nha são “Voto em branco vai 
para quem está ganhando?”, 
“Voto em branco é igual a 
voto nulo?”, “É eleito sempre 
o candidato que possui mais 
votos?”, “Quem não votou na 
última eleição não pode votar 
na próxima?”, “Depois da elei-
ção é possível saber em quem 
o eleitor votou?”, “Quem é 
convocado para ser mesário, 
será convocado sempre?”, 
“Ninguém pode ser preso no 
dia da eleição?” e “O eleitor 
pode votar usando a camiseta 
do seu partido?”. No Twitter do 
tribunal, o eleitor também pode 
participar de um jogo para tes-
tar seus conhecimentos (ABr). 

O comércio varejista no Esta-
do de São Paulo dá novas provas 
que o cenário econômico atual 
segue se recuperando e dando 
ânimo ao setor para contratar 
mais funcionários e esperar 
pelo aumento das vendas. Em 
abril, após quatro saldos men-
sais negativos consecutivos, o 
varejo paulista abriu 1,57 mil 
postos de trabalho, resultado 
de 66,83 mil admissões e 65,26 
mil desligamentos - o melhor 
resultado para o mês desde 
2012. Esse foi o primeiro saldo 
positivo desde novembro de 
2016, quando impulsionado 
pela contratação de temporá-
rios para o Natal, o setor gerou 
15.772 empregos. 

Com isso, o varejo paulista 
encerrou o mês de abril com 
2.054.084 trabalhadores for-
mais, queda de 0,9% na com-
paração com abril de 2016, e 
apesar de ainda ser negativa, 
essa taxa caiu pela décima vez 
seguida e de forma acelerada, 
já que, em junho de 2016, a 

taxa de retração do mercado 
de trabalho varejista paulista 
estava em 3,5%. No acumulado 
dos últimos 12 meses, foram 
extintos 18.687 empregos 
com carteira assinadas. Os 
dados compõem a Pesquisa 
de Emprego no Comércio 
Varejista, realizada mensal-
mente pela FecomercioSP com 
base nos dados do Ministério 
do Trabalho, e o impacto do 
seu resultado no estoque de 
trabalhadores, calculado com 
base na Rais.

 Entre as nove atividades 
pesquisadas, apenas farmácias 
e perfumarias (2,3%) e super-
mercados (1,6%) apresenta-
ram crescimento no número 
total de empregos em abril, 
na comparação com o mesmo 
mês de 2016. Por outro lado, 
os piores desempenhos foram 
registrados nos segmentos de 
concessionárias de veículos 
(-4,1%), materiais de constru-
ção (-3,6%) e lojas de móveis 
e decoração (-3,5%).
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Cerca de 65,6 milhões de pessoas 
foram forçadas a se deslocar em 2016
Considerado o maior levantamento sobre deslocamentos no mundo, o relatório do Alto Comissariado 
das Nações Unidas para Refugiados (Acnur) revela que, em 2016, cerca de 65,6 milhões de pessoas 
foram forçadas a se deslocar em todo o mundo

originários do Sudão do Sul”.
A Síria, o Iraque e “o ainda ex-

pressivo deslocamento dentro 
da Colômbia foram as situações 
de maior movimento interno”, 
acrescenta a organização. O re-
latório diz ainda que, em 2016, 
2,8 milhões de pessoas pediram 
formalmente refúgio em outros 
países. “O retorno de refugiados 
e deslocados internos para as 
suas casas, em conjunto com 
outras soluções como reas-
sentamento em outros países, 
signifi cou melhores condições 
de vidas para muitas pessoas 
no ano passado. 

Cerca de 37 países aceitaram 
189.300 para reassentamento. 
Cerca de meio milhão de refu-
giados tiveram a oportunidade 
de voltar para seus países, e 
aproximadamente 6,5 milhões 
de deslocados internos regres-
saram para suas regiões de 
origem”, afi rma a organização 
(ABr).

(5,5 milhões).
Segundo o Acnur, se não for 

levada em conta a situação 
de refugiados palestinos, os 
afegãos continuam sendo a 
segunda maior população de re-
fugiados (4,7 milhões) no mun-
do, seguidos pelos iraquianos 

(4,2 milhões). O Sudão do Sul 
também aparece em destaque 
nos números de 2016, onde “a 
desastrosa ruptura dos esforços 
de paz contribuiu para o êxo-
do de 739,9 mil pessoas entre 
julho e dezembro. No total, já 
são 1,87 milhão de refugiados 

Nasa descobre 10 novos planetas 
que podem abrigar vida

mostram que há dois tipos prin-
cipais de planetas: os grandes 
como a Terra e os menores 
como Netuno. “Nós gostamos 
de pensar que este estudo 
de classifi cação planetária é 
igual aqueles dos biólogos que 
identificam novas espécies 
animais”, disse o pesquisador 
da Universidaden do Havaí em 
Manoa, Benjamin Fulton. “En-
contrar dois grupos distintos 
de planetas é como descobrir 

que os mamíferos e lagartos 
formam dois ramos separados 
da árvore evolutiva”, acres-
centou Fulton.

A descoberta destes dois 
tipos de planetas é importante 
na busca por vida, porque 
indica que cerca de metade 
dos planetas conhecidos na 
galáxia não têm nenhuma 
superfície, tornando-se um 
ambiente sem chances de 
habitar vida (ANSA).

TSE lança campanha para 
acabar com mitos eleitorais

Crivella vai manter cortes para escolas de samba

Varejo no Estado voltou a 
criar empregos em abril


