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ANA CARLA
FONSECA disse
que as cidades
precisam se
preparar para
evitar o que ela
chama de “fuga
de cérebros”, já
que os maiores
talentos
humanos estão
cada vez mais
exigentes com
as condições
dos locais que
vão escolher
para viver
e atuar

SAIBA MAIS

Cidades criativas
A economista e especialista em cidades criativas, Ana Carla Fonseca,
explicou como as transformações tecnológicas, econômicas e sociais que
ocorrem no mundo têm impacto no futuro das cidades.
Ela esteve ontem em Vitória para
ministrar a palestra “Cidades de Hoje,
Cidades do Amanhã”, na Casa Aberta
(Itamaraty Hall), em Santa Lúcia. O
evento faz parte do projeto Em Pratos
Limpos, da Rede Tribuna.
Entre os temas abordados, a economista destacou 35 habilidades vinculadas ao trabalho do futuro, que serão
imprescindíveis aos profissionais.

Habilidades transfuncionais
(possíveis a várias funções)
> CONTEÚDO: aprendizado ativo, ex-

EM PRATOS LIMPOS

Trinta e cinco habilidades
dos profissionais do futuro
Em palestra no projeto
da Rede Tribuna, a
especialista Ana Carla
Fonseca destacou
características que
têm de ser valorizadas
Thaíssa Dilly
s transformações tecnológicas, econômicas e sociais
que ocorrem no mundo têm
impacto no futuro das cidades e
pessoas. A economista e especialista em cidades criativas, Ana
Carla Fonseca, destacou 35 habili-

A

dades vinculadas a essas mudanças no mercado de trabalho, que
serão imprescindíveis para os profissionais do futuro.
“Entre elas, estão a alfabetização
digital, pensamento crítico, inteligência emocional, resolução de
problemas, controle de qualidade,
gestão de recursos, e outras. Todas
habilidades transfuncionais, ou
seja, possíveis a várias funções no
mercado. O futuro do trabalho está
na automação e criatividade”.
Ana Carla esteve ontem em Vitória para ministrar a palestra “Cidades de Hoje, Cidades do Amanhã”, na Casa Aberta (Itamaraty
Hall), em Santa Lúcia. O evento
faz parte do projeto Em Pratos

pressão oral, compreensão de leitura, expressão escrita, alfabetização
digital.
> PROC ESSO: escuta ativa, pensamento crítico, automonitoramento e
dos outros.
> SOCIAIS: coordenação com outros,
inteligência emocional, negociação,
persuasão, orientação a serviço,
treinamento e ensino dos outros.
> SISTÊMICAS: julgamento e tomada
de decisões, análise sistêmica.
> SOLUÇÃO de problemas complexos.
> GESTÃO DE RECURSOS: financeiros,
humanos, materiais e times.
> TÉCNICAS: manutenção e reparo de
equipamentos, operação e controle
de equipamentos, programação,
controle de qualidade, design da experiência do usuário, resolução de
problemas.

Aptidões
> COGNITIVAS: flexibilidade cognitiva,

Limpos, realizado pela Rede Tribuna há sete anos.
O objetivo do debate foi apresentar os desafios para assegurar o
desenvolvimento sustentável dos
centros urbanos e garantir que sejam locais melhores para as gerações futuras. Para exemplificar, a
especialista contou detalhes sobre
projetos de sucesso realizados em
Paris, China e Buenos Aires.
“Porque é importante reinventar as cidades? Independente da
adjetivação que se dê: cidades sustentáveis, criativas ou inteligentes.
A essência é conseguir reiventar
contextos nos quais as pessoas vivem (como mobilidade urbana),
buscando a qualidade de vida”.

A especialista explicou que as cidades devem investir em qualidade de vida tanto para atrair profissionais criativos quanto para evitar a “fuga de cérebros”. “Os talentos cobiçados são cada vez mais
exigentes com as cidades onde vão
atuar”, ressaltou Ana Carla.

Nós, gestores,
temos que nos
preocupar em repensar a
cidade para as pessoas

Esse desenho do
A qualidade de
futuro da cidade
vida de uma
vai passar pela economia cidade atrai novos
do conhecimento
talentos e empresas

DEBATE
A próxima palestra do projeto
Em Pratos Limpos será “Comunicação e Feedback na Liderança”. O
evento ocorrerá no próximo dia 17,
e será ministrado pela diretora do
Instituto de Desenvolvimento
Pessoal (Indesp), Luiza Lopes. A
ideia é abordar as habilidades para
uma liderança positiva.

criatividade, raciocínio lógico, sensibilidade ao problema, raciocínio matemático, visualização.
> FÍSICAS: força física, destreza manual/ precisão.
Fonte: Especialista citada.
DIVULGAÇÃO

TOMADA DE DECISÕES: habilidade

O QUE ELES DISSERAM

A palestra nos traz
bons subsídios
para colocar em prática
no negócio e dia a dia

“

José Lino Sepulcri,
presidente da Fecomércio-ES

”

Essa palestra
nos proporciona
pensar em novas ações e
projetos para a cidade

“

Sérgio Sá, vice-prefeito
do município de Vitória

”

“

Aroldo Natal Filho,
diretor-presidente do Bandes

”

“

”

Antônio Marcus Machado, secretário
de Desenv. Econômico de Vila Velha

“

”

Luiz Wagner Chieppe, diretor
institucional do Grupo Águia Branca

