


Adaptar-se
à inevitável
mudança

Desafios dos recursos humanos passam pela
adequação cada vez maior à realidade. Gestores
e colaboradores têm de evoluir com as empresas.

A evolução da tecnologia está a

obrigar os profissionais de recur-
sos humanos a adaptarem-se e a

evoluir para estarem aptos a res-

ponderem às necessidades que to-
dos os dias se colocam. Este é um
caminho sem retorno para os ges-
tores de recursos humanos e tam-
bém para os trabalhadores co-

muns, as pessoas. É que também
estas têm de evoluir, tornar-se mais

resilientes e ganhar novas compe-
tências, face à ameaça das máqui-
nas nos seus trabalhos. Mais: as



mudanças tecnológicas não estão

apenas a mudar os nossos traba-

lhos, mas também a forma como
vivemos o dia-a-dia. Esta realida-

de, estas alterações, se se preferir,
são transversais a toda a socieda-

de.

João Vieira Lopes, presidente
da Confederação do Comércio e

Serviços de Portugal (CCP), sinte-

tizou de forma excelente ao Negó-
cios em Rede quais eram os novos
desafios dos recursos humanos:
"Saber ajustar-se à mudança."
Simples! Temas como a gestão de

talento, a reconversão profissional
ou integração do digital estão to-
dos englobados nesta grande mu-
dança que se está a viver e que vai
continuar.

Miguel Pereira Lopes, profes-
sor associado e coordenador da

Unidade de Gestão de Recursos
Humanos do Instituto Superior de

Ciências Sociais e Políticas

(ISCSP)AJniversidade de Lisboa,

explica que um dos grandes desa-

fios do mundo do trabalho nos

próximos tempos vai ser a "inte-

gração da automação e da robóti-
ca" nos processos de trabalho e a

"interacção" entre os humanos e

os não humanos, seja no mundo

digital, seja em automatismos me-
canizados. A automação de pro-
cessos vai "acentuar-se", informa

e prossegue, "libertando pessoas
de trabalhos rotineiros e monóto-
nos para a realização de trabalhos

que os robôs e as máquinas ainda
não conseguem fazer, nomeada-
mente os trabalhos que exigem
criatividade e geração de novo co-
nhecimento". O professor garan-
te que no meio deste "choque la-
borai" entre as pessoas e a auto-

mação e as máquinas muitos pos-
tos de trabalho se vão perder e a

reconversão profissional não

acompanhará o ritmo da perda de

trabalho. Por isso, "a reconversão

profissional será outro dos gran-

des desafios que se vai colocar à

gestão de recursos humanos".

Contudo, parece inevitável tra-
var essa tendência. "Inevitável e in-

desejável, dado que podemos tor-
nar as nossas organizações mais
eficientes e competitivas. Em cer-

ta medida, este cenário não é novo.

Quantas pessoas e quantos dias fo-

ram necessários para levar as pe-
dras de Pêro Pinheiro para Mafra,
como nos conta José Saramago no

seu 'Memorial do Convento'?",
questiona. "Centenas ou milha-
res. .. E com que sofrimento huma-

no", responde. Depois inventou-se

a retroescavadora, e o camião, e

hoje "duas ou três pessoas resolve-

riam a coisa e sem o sofrimento
humano que ocorreu na altura".
"Penso que temos de ver esta evo-

lução da automação e robotização
como uma oportunidade e não

como uma ameaça. Claro que se

os robôs começarem a aprender,
como aliás já vão fazendo, a amea-

ça pode ser maior. Mas estamos

muito, muito longe dessa realida-
de. Temos de os ver como aliados

e procurar retirar todas as siner-

gias destas novas possibilidades",
salienta.

Desenvolver maior
complexidade cognitiva
Mário Ceitil e Maria Isabel

Duarte, directores do curso de li-
cenciatura em Gestão de Recursos

Humanos da Universidade Lusó-
fona de Humanidades e Tecnolo-

gias, dizem que os desafios actuais

em recursos humanos passam pela
necessidade de as pessoas "desen-

volverem competências de maior

complexidade cognitiva, que per-
mitam responder às exigências de

uma realidade social e organiza-
cional mais complexa e incerta, a

realidade que tem vindo a ser re-
ferenciada sob o acrónimo inglês
VUCA (Volatility, Uncertainty,
Complexity and Ambiguity)".
Neste contexto, "é necessário dar

respostas estratégicas mais ambi-
ciosas e proactivas face à crescen-

te tecnologização dos postos de

trabalho, de modo que as pessoas
não venham a ser substituídas pe-
las máquinas".

Dois desafios
Já Sandra Soares, CEO Brain

Power - Sapphire, a nova designa-

ção da empresa Knowledge Para-

dise S.A., afirma que a maior par-
te das equipas de recursos huma-

nos em todo o mundo é hoje con-
frontada com dois desafios funda-
mentais. "Por um lado, o nível mé-
dio de qualificações é drasticamen-

te mais elevado. Existe um conjun-
to-base de competências formais

ou baseadas em experiência práti-
ca que definem um grande núme-
ro de candidatos e que constitui -

objectivamente - uma evolução
positiva. Estas qualificações rela-
cionam-se directamente com as ex-

pectativas que os candidatos - so-

bretudo os mais jovens - têm em

relação ao seu futuro profissio-
nal".

Por outro lado, observa-se da

parte das empresas uma necessida-

de maior de "especialização" e de

um certo número de "qualidades
excepcionais" que diferenciem os

candidatos, tanto a nível técnico

como relacional. Por isso, as equi-

pas de recursos humanos devem
"ser capazes de construir pontos
de contacto entre uma força de

trabalho mais exigente e qualifica-



da e uma procura fundamental de

profissionais capazes de se diferen-
ciar dos sistemas técnicos que cada

vez mais influenciam e definem a

vida das empresas".

Robôs nas actividades
mais desgastantes
Atendendo a todas estas mu-

danças que se estão a sentir, como
será que vão ser as empresas por-
tuguesas no futuro? Mário Ceitil e

Maria Isabel Duarte recordam

que, actualmente, as previsões são

cada vez mais incertas... "até na

meteorologia". Os cenários que

hoje se traçam, explicam os docen-

tes, "são esboçados nas lógicas da

chamada era digital, com a Indús-
tria 4.0 e as Pessoas 4.0, cenários

nos quais a gestão das pessoas, e

não já a gestão de recursos huma-

nos, têm um papel decisivo". Para

os dois professores da Universida-
de Lusófona de Humanidades e

Tecnologias os cenários futuros
irão trazer "uma reafirmação da

importância das categorias especi-
ficamente humanas na gestão das

organizações". "Afinal, aos robôs

serão destinadas as actividades
mais algorítmicas, mais desgastan-

tes e menos motivadoras para as

pessoas; a estas, ficarão reservadas

as actividades mais heurísticas,

aquelas que vão exigir as tais com-

petências de maior complexidade
cognitiva", antevêem.

No que diz respeito à impor-
tância do "coaching", hoje muito
na moda, acreditam que "é um ter-
ritório de um enorme potencial de

expansão e será o meio de inter-

venção por excelência para o futu-

ro desenvolvimento do potencial
humano".


