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Liderança na quarta 
revolução industrial

Não é difícil subestimar 

a escala e a velocidade 

das mudanças que 

ocorreram no século XX

Tivemos avanços cientí-
fi cos e tecnológicos que 
impactaram significa-

tivamente nossas vidas, mas 
estamos prestes a vivenciar um 
momento ainda mais intenso. 
Como líderes de uma Era Di-
gital, é nossa responsabilidade 
navegar nas mudanças com in-
tegridade e gerar uma lideran-
ça positiva e impactante. Atu-
almente, muitos trabalhadores 
estão suscetíveis ao trabalho 
físico, baixas remunerações 
e poucas oportunidades de 
desenvolvimento profi ssional 
e realização. 

É aí que entra a 4ª revolu-
ção industrial, que deve criar 
oportunidades de reinventar 
o trabalho. Mas esta revolução 
também nos desafi a no desen-
volvimento de novas habilida-
des. A primeira revolução mar-
cou a transição da produção 
manual à mecanizada, entre 
1760 e 1830. A segunda, por 
volta de 1850, trouxe a eletri-
cidade e permitiu a manufatura 
em massa. Também vieram 
novas tecnologias e diferentes 
formas de trabalho. 

Muitos trabalhadores foram 
substituídos por máquinas 
mas, em contrapartida, foram 
criadas novas possibilidade de 
acesso ao estudo, que ainda 
não eram disponíveis para 
trabalhadores da agricultura 
das áreas rurais. A terceira 
revolução industrial aconteceu 
em meados do século XX, com 
a chegada da eletrônica, da 
tecnologia da informação e das 
telecomunicações. A quarta 
revolução industrial, que tam-
bém é chamada de 4.0, traz 
a tendência à automatização 
total de postos de trabalho. 

Conforme comenta Klaus 
Schwab, fundador do Fórum 
Econômico Mundial e autor 
do livro A quarta revolução 
industrial, “estamos a bordo 
de uma revolução tecnológi-
ca que transformará funda-
mentalmente a forma como 
vivemos, trabalhamos e nos 
relacionamos. Em sua escala, 
alcance e complexidade, a 
transformação será diferente 
de qualquer coisa que o ser 
humano tenha experimentado 
antes”. 

A quarta revolução industrial 
é uma transformação tecno-
lógica que envolve aspectos 
como a robotização, inteli-
gência artificial, impressão 

tridimensional, entre outros. 
Para Klaus, a automatização 
poderá acabar com sete mi-
lhões de empregos até 2020. 
Países emergentes como Chi-
na, Índia e Brasil perderão mais 
empregos para as máquinas. 

Um dos nossos maiores de-
safi os será desenvolver a capa-
cidade de transferir trabalhos 
físicos e altamente analíticos 
para máquinas e robôs. Mui-
tos governos e empregadores 
estão incentivando seus estu-
dantes a investirem em áreas 
como ciências, matemática e 
engenharia. É uma forma de 
preparar mão de obra para a 
demanda futura. Mas nós não 
precisaremos somente de en-
genheiros de software. 

Os profi ssionais do futuro 
deverão ter algumas caracte-
rísticas essenciais. Entre elas, 
agilidade para o aprendizado, 
habilidade de compartilhar e 
conectar pontos; além de alta 
inteligência emocional e social 
para criar relações de con-
fi ança com colegas, interna e 
externamente à organização O 
profi ssional do futuro precisará 
entender de tecnologia mas, 
acima de tudo, deverá saber 
se conectar com a sociedade 
e gerar progresso para todas 
as partes interessadas. 

Conectividade é um produto 
da tecnologia e contribui para 
ambientes mais inclusivos, 
onde colaboradores à distância 
podem participar ativamente 
de processos e gerar soluções 
em conjunto. E se os funcio-
nários precisarão dessas com-
petências, você pode imaginar 
como serão os líderes? E o 
desafi o de liderar pessoas que 
não estarão necessariamente 
sentadas em um escritório? 

Será imprescindível saber 
medir e recompensar pesso-
as em um ambiente virtual, 
conectar e integrar colabora-
dores para gerar resultados. 
As organizações e os líderes 
do futuro precisarão contri-
buir com o desenvolvimento 
de seus funcionários. Caberá 
a nós a criação de sistemas 
efi cazes para requalifi car as 
pessoas e torná-las capazes 
de se sustentarem nesta nova 
realidade. 

Como líderes, precisaremos 
contribuir e influenciar a 
sociedade para que a quarta 
revolução industrial não au-
mente as diferenças sociais e 
possa, de fato, colaborar com 
a humanidade.

(*) - É interculturalista, especialista 
em gestão de pessoas e liderança, 
consultora do Sistema Positivo de 

Ensino.

Luciana Gazzoni (*)

Os presidentes do Chile, 
Sebastián Piñera, e da Bolívia, 
Evo Morales, vêm sendo pres-
sionados a renunciar e têm 
enfrentado manifestações 
contrárias a seus governos. 
Apesar de enfrentarem pro-
testos por diferentes razões, 
ambos coincidem em que não 
pretendem renunciar a seus 
cargos. 

No Chile, os protestos come-
çaram no dia 17 de outubro, 
após o governo de Piñera ter 
aumentado o preço das pas-
sagens do metrô. 

Mesmo após o presidente 
ter voltado atrás e cancelado 
o aumento, as manifestações 
não cessaram. Piñera ainda 
anunciou pacotes de medidas 
para conter a insatisfação dos 
chilenos, mas o anúncio não 
acalmou os protestos. 

O Chile foi palco das ma-
nifestações mais violentas e 
numerosas dos últimos trinta 
anos. “Seguramente chegarei 
ao fi m do meu governo. Fui 
eleito democraticamente por 

Presidentes do Chile, Sebastián Piñera,

e da Bolívia, Evo Morales.

A Comissão de Assuntos 
Sociais do Senado aprovou 
ontem (6) o projeto que re-
gulamenta o acesso público 
a informações cadastrais dos 
profi ssionais registrados em 
conselhos federais e regionais 
de fi scalização de profi ssões 
regulamentadas. Pelo projeto, 
os conselhos deverão disponi-
bilizar, gratuitamente, meios de 
acesso a informações cadastrais 
dos profi ssionais registrados. 

Entre os dados, deverão cons-
tar nome completo e fotografi a 
de rosto atualizada do profi s-
sional, seu número de registro, 
especialidade, se houver, e local 
principal de sua atividade, além 
de outras informações, a critério 
dos conselhos. O projeto tam-
bém estabelece a acessibilidade 
de conteúdo para pessoas com 
defi ciência.

O projeto foi apresentado 
pelo senador Veneziano Vital 
do Rêgo (PSB-PB), quando 
deputado. Na justifi cação da 
proposta, ele lembra que os 
conselhos profi ssionais são au-
tarquias especiais, integrantes 
da administração pública indi-
reta, responsáveis pelo registro 

Jorge Kajuru: “A medida 

torna possível checagem de 

informações básicas sobre 

habilitação profi ssional”.
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O presidente do Senado, Davi 
Alcolumbre, leu em Plenário e 
encaminhou para análise da 
Comissão de Constituição e 
Justiça (CCJ) as três propos-
tas de emenda à Constituição 
apresentadas na terça-feira (5) 
pelo governo federal.

A primeira PEC, batizada 
de PEC Emergencial, altera o 
texto permanente da Consti-
tuição e o Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, 
dispondo sobre medidas per-
manentes e emergenciais 
do controle do crescimento 
das despesas obrigatórias de 
reequilíbrio fi scal no âmbito 
dos orçamentos fi scal e da 
seguridade social da União, e 
dá outras providências.

A segunda, batizada de PEC 
da Revisão dos Fundos, institui 
reserva de lei complementar 
para criar fundos públicos e 
extingue aqueles que não fo-
rem ratifi cados até o fi nal do 
segundo exercício fi nanceiro 

Presidente do Senado, Davi Alcolumbre,

leu as propostas em Plenário.

Medida 
Provisória 
acaba com 
monopólio 
da Casa da 

Moeda 
O presidente Jair Bol-

sonaro assinou na terça-
-feira (5) a Medida Provi-
sória que tira o monopólio 
da Casa da Moeda para 
a fabricação de papel-
-moeda, moeda metálica 
e cadernetas de passa-
porte e para a impressão 
de selos postais e fiscais 
federais e de controle fis-
cal sobre a fabricação de 
cigarros. A exclusividade 
para a prestação desses 
serviços acaba em 31 de 
dezembro de 2023.

De acordo com a nova 
regra, a Casa da Moeda, 
sob a supervisão e o acom-
panhamento da Receita, 
fica habilitada em caráter 
provisório, até 31 de de-
zembro de 2021, a prestar 
os serviços de integração, 
instalação e manutenção 
preventiva e corretiva 
dos equipamentos dos 
fabricantes de cigarro e a 
fornecer o selo fiscal para 
esses produtos. A MP será 
analisada por uma comis-
são mista formada por 
senadores e deputados.

Caberá à Receita definir 
os critérios e os procedi-
mentos de habilitação de 
empresas para o forneci-
mento dos equipamentos 
e para a prestação dos 
serviços. Ela também 
disciplinará o uso e os 
requisitos de segurança 
do selo especial, em papel 
ou em meio digital. O es-
tabelecimento industrial 
fabricante de cigarros e 
a pessoa jurídica contra-
tada responderão soli-
dariamente por eventual 
irregularidade no cum-
primento das obrigações 
relativas à instalação de 
equipamentos contado-
res de produção (Ag.
Senado).

O presidente da Câmara dos Deputados, 
Rodrigo Maia, disse ontem (6) que a inten-
ção é votar a reforma administrativa – a ser 
enviada pelo Poder Executivo – até julho 
de 2020. O pacote do governo Bolsonaro 
deve criar regras para futuros servidores, 
com diminuição de gastos e melhoria na 
qualidade do serviço público.

“Do meu ponto de vista, a parte da 
Câmara certamente estará aprovada até 
o fi nal do primeiro semestre do próximo 

ano”, disse, ao destacar que  a Câmara 
dos Deputados já tem feito uma análise 
com a consultoria Falconi para melho-
rar a efi ciência da gestão. Segundo ele, 
o objetivo da reforma administrativa é 
garantir a efi ciência do serviço público, 
além da economia.

“São dois eixos. Não é só gastar menos, 
é gastar bem. O Brasil hoje gasta muito e 
gasta mal. Você não vai tratar só do ponto 
de vista da economia, a reforma admi-

nistrativa parte da qualidade do serviço 
público”, explicou.

Informou ainda que os deputados 
devem acompanhar – formalmente ou 
informalmente – a tramitação no Senado 
do pacote enviado pela equipe econômica. 
São propostas que buscam frear emergen-
cialmente os gastos públicos, alterar regras 
de fundos e também rediscutir a divisão 
de recursos entre União, Estados, Distrito 
Federal e Municípios (Ag.Câmara).

O município com menos 
de 5 mil habitantes e 
arrecadação própria me-

nor do que a receita total será 
incorporados por um vizinho. 
Além disso, serão apresentadas 
medidas para restringir ainda 
mais a criação de municípios, 
já difi cultada desde 1996. As 
receitas próprias dos municípios 
podem ser estimadas a partir da 
subtração, do total de receitas 
correntes, do montante de 
transferências correntes. eitas 
correntes.

O portal Ipeadata, do Ipea, 
mantém séries de dados sobre 
as fi nanças públicas municipais 
a partir de informações da Se-
cretaria do Tesouro Nacional. Do 
total de 5.596 municípios lista-
dos pelo IBGE, 263 (5%) foram 
excluídos da amostra por não 
apresentarem as informações do 
Tesouro referentes às receitas 
municipais. Para a apuração 
dos percentuais nos estados, 
considerou-se como base o total 
de municípios menos aqueles 
descartados anteriormente.

Assim, o cruzamento e a fi l-
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Cerca de 843 municípios poderiam ser atingidos pela sugestão da equipe econômica.
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Pacote sujeita 17% dos municípios à 
possível incorporação por vizinhos

Estimativa com base em dados de 2017, os últimos disponíveis para as fi nanças públicas municipais, 
indicam que 17% das pequenas cidades com baixo montante de receitas próprias poderiam ser 
atingidas pela proposta do Pacto Federativo, uma das medidas divulgada na terça-feira (5) pelo 
governo Bolsonaro

tragem dos dados disponíveis 
em 2017 mostra que pelo menos 
843 municípios com população 
residente igual ou inferior a 
5.000 habitantes e receitas 
próprias de até 10% do total 
poderiam ser atingidos pela 
sugestão da equipe econômica, 
sendo, por fi m, incorporados 
por um vizinho. Somados, esses 
843 municípios representavam 

2.832.963 habitante. Isso é o 
equivalente a 1,4% da população 
total do Brasil.

Em termos proporcionais, o 
estado com municípios mais 
sujeitos a essa medida é To-
cantins, com quase metade 
do total (45%), ou 61 cidades. 
Em números absolutos, Minas 
Gerais aparece na primeira colo-
cação, com 193 cidades sujeitas 

à incorporação por localidades 
vizinhas, ou quase uma em cada 
quatro (23%). O presidente da 
Câmara, Rodrigo Maia, disse 
que o assunto é polêmico, mas 
envolve a sustentabilidade fi scal 
dos municípios. Para a Confede-
ração Nacional dos Municípios e 
a Associação Brasileira dos Mu-
nicípios, o assunto não deverá 
avançar no Congresso (ABr).

Presidentes do Chile e da Bolívia 
afi rmam que não vão renunciar

uma grande maioria de chile-
nos”, disse Piñera em entrevista 
concedida à BBC.

Na Bolívia, Morales enfrenta 
manifestações desde 21 de ou-
tubro, dia seguinte às eleições 
gerais. Com uma apuração con-
fusa e com suspeitas de fraude 
eleitoral, Morales foi eleito 
em primeiro turno para o seu 
quarto mandato consecutivo. 
Em um primeiro momento, a 
oposição pedia que as eleições 
fossem a segundo turno. 

No entanto, com o passar 
dos dias e as crescentes 
manifestações, os opositores 
recrudesceram o discurso e 
passaram a pedir o cancela-
mento das eleições, um novo 
pleito e a renúncia de Morales.

“Que renúncia? Aqui vamos 
cumprir a Constituição e fazer 
cumprir o voto do povo boli-
viano. O grande problema que 
alguns grupos têm é que eles não 
aceitam o voto do movimento in-
dígena”, afi rmou Morales (ABr).

Propostas do Plano Mais Brasil 
foram encaminhdas à CCJ

subsequente à promulgação 
dessa emenda constitucional. 
A terceira é a chamada de PEC 
do Pacto Federativo. Ela altera 
24 artigos das Constituição e 
quatro do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias, 
além de acrescentar novos 
dispositivos ao texto.

“Essas três propostas de 
emenda à Constituição são as 
propostas apresentadas pelo 
líder do governo, senador 
Fernando Bezerra Coelho, que 
foram as matérias entregues 
hoje por Sua Excelência o pre-
sidente da República”, explicou 
Davi (Ag.Senado).

Mais transparência em 
cadastros de conselhos 

profi ssionais

e pela fi scalização do exercício 
da respectiva profi ssão. 

Na avaliação do relator, sena-
dor Jorge Kajuru (Cidadania-
-GO), o projeto fi xa uma im-
portante regra de transparência 
para os conselhos profi ssionais, 
conferindo à população em 
geral condições para acessar in-
formações relevantes a respeito 
dos profi ssionais inscritos. “A 
medida torna possível que os 
usuários dos serviços desses 
profi ssionais façam a checagem 
de informações básicas sobre a 
sua habilitação”, afi rmou o re-
lator no parecer (Ag.Senado).

Maia: intenção é votar reforma administrativa até julho de 2020


