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OPINIÃO
Empregos do futuro: como 
se manter mais relevante 

que as máquinas

Desde a 1ª Revolução 

Industrial, existe uma 

tensão na relação entre 

homens e máquinas

Enquanto a tecnologia 
avança, do tear me-
cânico à inteligência 

artifi cial, movimentos ludistas 
tomam formas diferentes, e a 
obsolescência humana força 
uma evolução de pensamento 
que mantenha na humanida-
de um recurso valioso para 
os processos produtivos. Por 
um lado, a tecnologia se de-
senvolve para servir de aliada, 
enquanto que por outro, ela se 
torna aparente uma ameaça. 
Há um impasse que parece 
jamais ser resolvido, ou que ao 
menos ainda precisa de mais 
variáveis para chegar a uma 
solução completa. 

A verdade é que já temos os 
meios de resolvê-lo, mas isso 
demanda uma certa mudança 
na postura humana com rela-
ção ao trabalho.

Precisamos das máquinas 
para sustentar a crescente de 
nossa sociedade, mesmo que 
isso custe empregos. Entre-
tanto, a própria economia de-
pende de humanos com poder 
aquisitivo para funcionar. É 
um impasse que atinge o tra-
balhador, o detentor do meio 
de produção, o consumidor e, 
basicamente, toda a atividade 
socioeconômica humana.

Em 2013, um famoso arti-
go de Carl Benedikt Frey e 
Michael Osborne, ambos pes-
quisadores da Universidade 
de Oxford, mexeu com a visão 
que temos da tecnologia em 
crescente desenvolvimento. 
O estudo apontava que 47% 
dos empregos nos Estados 
Unidos estavam ameaçados 
por robôs que fariam as tarefas 
de forma mais efi ciente, efi caz 
e lucrativa, dispensando a mão 
de obra humana. É a metade 
dos empregos de uma nação. 

Não à toa, o estudo motivou 
milhares de outros trabalhos 
semelhantes, que se utilizam 
de análises, métodos e variá-
veis distintas. Hoje, já temos 
números que indicam uma 
mudança, mas que não é exa-
tamente tão catastrófi ca. Já 
sabemos que muitos trabalhos 
podem ser substituídos por 
máquinas, sejam elas robôs, 
algoritmos, etc. Porém, há 
muito mais trabalhos surgindo, 
indicando algumas mudanças 
na atuação humana, ao invés de 
sua obsolescência. O impacto 
tecnológico já mudou o modo 
como o mundo funciona e 
continuará mudando. 

Logicamente, a maneira 
como os profi ssionais são for-
mados também precisa mudar, 
assim como os espaços de 
trabalho, as composições de 
equipes e, acima de tudo, a 
mentalidade dos profi ssionais. 
Não há volta. Não se pode 
impedir o progresso, mas se 
pode progredir com ele. É 
preciso haver movimentos 
que incentivem mais e mais 

uma evolução do pensamento 
humano. Não falo de uma 
alteração genética, nem nada 
vindo de uma história de fi cção 
científi ca, mas de uma melhor 
utilização do potencial e capa-
cidades humanas. 

Atualmente, lemos em um 
único dia mais do que nossos 
bisavôs leram em suas vidas 
inteiras. Interagimos com mais 
pessoas em uma semana do 
que eles em anos. Exercitamos 
a mente de formas diferen-
tes. Temos maios acesso à 
informação e, com tudo isso, 
já mudamos a maneira como 
nossos cérebros funcionam. 
Estamos mais produtivos e 
capazes do que nunca. Os pa-
pas da inovação afi rmam que 
todas as atividades repetitivas, 
vazias de criatividade, deverão 
ser substituídas por máquinas.

O fato é que as máquinas 
imitam o homem, mas elas 
ainda não tem a capacidade 
de criatividade e imaginação 
humana. Por mais impressio-
nante que seja um robô que 
sabe tudo sobre um determi-
nado assunto, nossos cérebros 
ainda são superiores, mais 
efi cientes e complexos. Eles só 
são diferentes. Uma máquina 
pode analisar inúmeros livros 
jurídicos e dominar as leis, 
aplicar atenuantes. Contudo, 
o julgamento, a criação das 
leis, as considerações éticas, 
morais e a compreensão socio-
lógica, demandam um tipo de 
abstração que ainda é apenas 
humana. 

O que é mecânico será sim 
substituído, mas novas por-
tas serão abertas porque o 
valor humano está em coisas 
intangíveis e complexas. As 
profi ssões do futuro são as que 
demandam um pensamento 
abstrato, a arte, a imaginação, 
a criatividade. Ser mais rele-
vante que uma máquina inclui 
ainda saber usá-las da melhor 
forma possível, alimentar sua 
mente com informação, com 
criatividade, com uma postura 
e pensamento capaz de retirar 
o melhor das situações. 

Enquanto seu bisavô se 
preocupava em apertar um 
parafuso, você pode observar 
toda a cadeia de produção e 
como ela pode ser melhor. Seus 
netos poderão melhorar pro-
dutos, métodos de produção, 
gerenciamento de recursos, 
dentre diversas outras coisas, 
de maneira ágil, descompli-
cada e simplesmente porque 
sua mente está preparada 
para lidar com problemas 
mais complexos. O chão de 
fábrica se tornará lugar dos 
qualifi cados a pensar além, 
gerenciar grandes quantidades 
de problemas e ideias. 

A evolução das máquinas, 
na verdade, representa apenas 
mais um passo da evolução 
humana.

(*) - Engenheiro mecânico pelo 
Instituto Mauá de Tecnologia e 

bacharel em física nuclear aplicada 
pela USP,  é fundador da Palas, 

consultoria em gestão da qualidade e 
inovação (www.gestaopalas.com.br).
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News@TI
Plataforma de Manufatura Aberta 

@O BMW Group e a Microsoft anunciaram nesta terça-feira (2), em 
Hanover (Alemanha), uma parceria estratégia e de longo prazo 

para o aumento de efi ciência e produtividade na indústria automotiva e 
de manufatura em geral, por meio do desenvolvimento de tecnologias 
e soluções que enfrentem os atuais desafi os da indústria e pavimentem 
o caminho para o maior uso da Internet das Coisas (Internet of Things, 
ou IoT, na sigla em inglês) no setor industrial. O objetivo é otimizar a 

A evaporação líquida só é superada pelo retirada e pelo consumo de água pela irrigação.

De acordo com a agência, 
o país usa, em média, a 
cada segundo, 2 milhões 

e 83 mil litros de água. Em 
2030, esse total deve superar a 
marca de 2,5 milhões de litros 
por segundo. O Manual de Usos 
Consuntivos da Água no Brasil 
traça um panorama das deman-
das pelos recursos hídricos em 
todos os municípios brasileiros 
entre 1931 e 2030. 

Ele se baseia no chamado 
consumo consuntivo quando 
a água retirada é consumida, 
parcial ou totalmente, no pro-
cesso a que se destina. 

Os principais usos consunti-
vos da água no Brasil são o abas-
tecimento humano (urbano e 
rural), o abastecimento animal, 
a indústria de transformação, a 
mineração, a termoeletricida-
de, a irrigação e a evaporação 
líquida de reservatórios arti-
fi ciais. Somente a agricultura 
irrigada é responsável por 52% 
de toda a água retirada no país. 
Em seguida, vêm o uso para 
abastecimento urbano, com 
23,8%, a indústria, com 9,1%, e 
o uso animal, em especial para 
dessedentação, com 8%.

O volume de uso consuntivo 
conjunto de água na agricultu-
ra irrigada, no abastecimento 
urbano e na indústria de trans-
formação responde por 85% 

O estudioso italiano Ric-
cardo Magnani, especialista 
sobre a vida de Leonardo Da 
Vinci (1452 -1519), revelou 
que a história contada sobre o 
gênio renascentista é baseada 
em “mentiras”. Com base em 
pesquisas ofi ciais, Magnani 
revisa alguns fatos sobre a vida 
do artista. Entre as contesta-
ções, ele explica que o gênio 
italiano não nasceu em 1452, 
não era fi lho de Piero Da Vinci, 
sua mãe era de origem nobre 
e não humilde e ele nunca foi 
aluno do pintor Andrea del 
Verrochio.

Formado em Economia e 
Comércio pela universidade 
da Lombardia, o italiano apre-
sentará sua tese em Florença, 
no próximo dia 15, em uma das 
sete conferências dedicadas 
ao pintor, que está sob os ho-
lofotes pelas comemorações 
dos 500 anos de sua morte. 
“Dele [Da Vinci] pensamos 
que sabemos tudo, mas Le-
onardo Da Vinci não nasceu 
em 1452, ele não era o fi lho, 
mas sobrinho adquirido pelo 
notário Piero, sua mãe não 
veio das classes mais baixas 
da sociedade, mas era uma 
nobre, e ele não era aluno de 

Pesquisador apresentará tese sobre gênio em Florença.

Cresceu o número 
de alunos com 
autismo 

O número de alunos com 
transtorno do espectro autista 
(TEA), atendidos pela rede 
estadual de São Paulo, cresceu 
33% no último ano. No total, 
a rede estadual de São Paulo 
e as instituições conveniadas 
atendem juntas 7.788 alunos 
com autismo, segundo dados 
de janeiro. Em maio do ano pas-
sado, eram 5.828 matrículas. 
Ontem (2) foiu comemorado o 
Dia Mundial de Conscientização 
do Autismo.

Somente nas escolas esta-
duais de São Paulo houve um 
aumento de 30% no último ano. 
Em maio do ano passado, o 
número de alunos com autismo 
na rede era 4.031; em janeiro, 
as matrículas saltaram para 
5.261. Se comparado a maio de 
2016, o aumento na matrícula 
de alunos autistas, somente 
nas escolas regulares, cresceu 
94%. Em 2016, eram 2.711; hoje 
são 5.261. 

Cresceu também o número de 
alunos com autismo atendidos 
exclusivamente por meio de 
Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apaes) e 
outras instituições convenia-
das. Houve um aumento de 40% 
no último ano. Em 2018, havia 
1.797 alunos atendidos por 
meio dessas entidades; agora 
em 2019 são 2.527 (AI/SEESP).
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Estudo prevê crescimento de 24% 
do consumo de água até 2030

O consumo e o uso das águas no país devem crescer 24% até 2030, diz um estudo lançado na 
segunda-feira (1º) pela Agência Nacional de Águas (ANA)

das retiradas de água em corpos 
hídricos, totalizando 2,083 mi-
lhões de litros por segundo. O 
uso de águas para a agricultura 
irrigada prevalece nas regiões 
Sul, Centro-Oeste e Nordeste. Na 
Região Norte, prevalecem atual-
mente as retiradas de água para 
termelétricas e abastecimento 
humano urbano. No Sudeste, 
predominam o abastecimento 
urbano e a maior demanda de uso 
na indústria de transformação.

A agricultura irrigada tam-
bém é destaque entre os muni-
cípios que mais consomem água 

no país, sendo responsável por 
oito das dez maiores vazões de 
retirada de água, fi cando atrás 
apenas de São Paulo e do Rio 
de Janeiro, primeiro e segun-
do lugares, respectivamente, 
onde o principal uso é para 
abastecimento urbano. Juntos, 
os dois municípios têm cerca 
de 19 milhões de habitantes 
e retiram pouco mais de 101 
milhões de litros por segundo 
para abastecimento. 

Outro ponto de destaque 
analisado pela agência regula-
dora foi a evaporação líquida 

em reservatórios artifi ciais, o 
que inclui hidrelétricas e açu-
des. De acordo com o estudo, 
em 2017, houve evaporação 
líquida de 669,1 mil litros por 
segundo. “Este volume é apro-
ximadamente 35% maior que 
o retirado para abastecimento 
urbano (496,2 mil litros por 
segundo) e 6,8 vezes maior que 
o consumido por este uso (99,2 
mil l/s). A evaporação líquida 
só é superada pela retirada e o 
consumo de água por irrigação 
(respectivamente 1083,6 e 
792,1 mil l/s)”, diz a ANA (ABr).

Estudioso italiano desconstrói 
origens de Leonardo Da Vinci

Verrocchio”, ressaltou.
De acordo com Magnani, “o 

único dado que é praticamente 
confi ável em biografi as é o da 
morte em 2 de maio de 1519, 
em Amboise”, porque, alguns 
especialistas, afi rmam que, na 
época de seu falecimento, Da 
Vinci tinha pouco mais do que 
75 anos de idade. “Um cálculo 
matemático fácil é sufi ciente 
para entender que na mais res-
tritiva das hipóteses ele nasceu 
antes de 1444”, ressaltou. Além 
disso, o pesquisador explicou 

que Da Vinci sempre mais 
hábil do que Verrocchio tanto 
na pintura quanto na escultura 
e, portanto, está convencido 
de que ele não pode ter sido 
aluno do fl orentino, até por-
que ambos teriam quase a 
mesma idade. 

Para Magnani, nem mesmo a 
representação física do gênio 
italiano seria verdadeira. O 
estudo sobre o parentesco e a 
data de nascimento de Da Vin-
ci modifi ca toda a origem da 
vida e de suas obras (ANSA).

produção, reduzindo o tempo e aumentando a efi ciência, por meio da 
Plataforma de Manufatura Aberta (Open Manufacturing Platform, ou 
OMP, na sigla em inglês), um sistema de tecnologia aberta que agrega uma 
comunidade industrial cujos membros podem contribuir com soluções 
que serão compartilhadas entre os seus participantes. Hospedada na 
plataforma de nuvem Microsoft Azure Industrial IoT, a Plataforma de 
Manufatura Aberta fornece aos membros uma arquitetura de referência 
com componentes de código aberto baseados em padrões industriais. 
Assim, além de facilitar a colaboração, esse método desbloqueia e 

padroniza modelos de dados que permitem cenários analíticos e de 
aprendizado de máquinas - dados estes tradicionalmente gerenciados 
em sistemas fechados. Usando como referência os dados de código 
aberto, os membros da comunidade e outros parceiros poderão de-
senvolver seus próprios serviços e soluções, mantendo o controle e 
sigilo sobre os seus dados. Atualmente com mais de três mil máquinas, 
robôs e sistemas de transporte autônomos conectados à plataforma 
BMW Group IoT, o BMW Group planeja contribuir para a comunidade 
OMP (www.bmw.com.br). 


