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Mundo VUCA e Digital



1a. Rev industrial - 235 
anos

5 MILHÕES DE ANOS DE EVOLUÇÃO HUMANA 

Homem moderno - 100 
mil anos

5.000.000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000.000

Rev digital - 50 anos

4a Revolução Industrial
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“O corpo humano
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velocidade 30 mph”

O futuro sempre 
foi assustador
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1825 1878 1900
“Nunca entre em um 
elevador automático
sem um operador”

Lei Red Flag exige que 
veículos automotores
tenham 3 tripulantes

“O corpo humano
não vai resistir à
velocidade 30 mph”

O futuro sempre 
foi assustador



A vida não está fácil 
para ninguém...



Para as máquinas, aquilo que é considerado difícil pelas pessoas
(algoritmos e cálculos complexos, por exemplo) é fácil...

... enquanto as coisas fáceis para os seres humanos (capacidades
subjetivas como entender emoções e dar um “jeitinho”) são
abstratas para a inteligência artificial.

Paradoxo de Moravec



A Inteligência Artificial 
vai destruir os empregos?



91% dos profissionais são contratados por habilidades técnicas
(hard skills) e demitidos por questões comportamentais e
socioemocionais (people skills), no Brasil.

São contratados porque possuem experiência na área, projetos
relevantes, formação adequada... e depois são demitidos porque
não têm atitude, não trabalham bem em equipe, falta
comprometimento e saber lidar com a pressão”

Fonte: Michael Page, 2019



Soft Skills ou People Skills?

Habilidades comportamentais e socioemocionais

Tradução de soft = mole, macio, suave...
Tradução de hard = duro, rígido, difícil...

As emoções sempre foram subestimadas ou suprimidas

As soft skills de “soft” não têm nada

Por isso, prefiro People Skills = habilidades humanas



O futuro do trabalho
Mais de 1/3 das competências requeridas para a maioria das profissões que serão
relevantes até 2025 não são consideradas fundamentais hoje

50% do conteúdo adquirido no 1º ano de um curso regular em uma universidade
torna-se obsoleto no 4º ano

80% das tarefas executadas por serem humanos hoje serão automatizadas até 2050

85% das profissões que existirão até 2030 ainda não foram inventadas

Adaptado de: Gestão do Amanhã, de Sandro Magaldi e José Salibi Neto, 2017



Slash de Carreira = termo criado pela Marci Alboher

As pessoas terão ao longo da vida, cerca de 8 carreiras,
alternando de uma para a outra através de slashs

Carreiras! Não cargos...

Fotógrafo para chef de cozinha, depois programador,
depois professor de yoga, depois empreendedor...

NUNCA é tarde para pivotar sua vida profissional!

Quantas carreiras cabem em uma vida?



TED Natalie Fratto



“Os analfabetos do futuro não serão 
os que não sabem ler ou escrever, 
mas os que não sabem aprender,

desaprender e reaprender!”

Alvin Toffler



Organização das People Skills

Habilidades intrapessoais
Self Awareness - Autoconsciência

Self Management - Autogestão

Habilidades interpessoais
Social Awareness - Consciência Social

Relationship Management - Gestão de Relacionamentos

“Como gerenciar a si mesmo e os outros”

Cada pessoa é única e 
possui talentos e 

habilidades diferentes 
e complementares!





“O antifrágil, oposto de frágil, 
é algo ou alguém que consegue melhorar e crescer 

quando está diante de uma situação inesperada 
com mudanças e pressão”

Nassim Taleb



É possível treinar e se desenvolver 
em QUALQUER People Skill ?

Growth Mindset



TED Carol Dweck



“Não existem pessoas EXCEPCIONAIS!
Todos somos pessoas comuns, capazes 

de fazer coisas EXCEPCIONAIS!”
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