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Nesse artigo, que é um resumo da palestra, apresentada na V
Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, do Instituto Federal
de São Paulo, Campus Capivari, abordaremos alguns aspectos do
Empreendedorismo na área de TIC.
A diminuição do emprego formal, as mudanças nas leis
trabalhistas e as tecnologias que cada vez mais estão
substituindo a mão de obra, podem ser vistas como desafios ou
oportunidades?
É possível e natural que cada um tenha uma percepção sobre
esses aspectos, mas o fato é que as mudanças são inevitáveis e
nos afetarão. Sendo assim, quais são os melhores caminhos a
seguir?
O momento também é de pensar fora dos padrões tradicionais,
ampliar o campo de visão e enxergar soluções ao invés de
problemas!
Já faz algum tempo que o termo “Trabalhador do Conhecimento”
está sendo utilizado, mas o que, de fato, ele significa?
O trabalhador do conhecimento é todo trabalhador que tem como
matéria prima a sua própria capacidade intelectual, que deve
ser explorada e utilizada na vivência profissional, com o
objetivo de propiciar autonomia e facilitar os processos de
tomada de decisões.
Quais são as “profissões do futuro”? As constantes mudanças do
mercado exigem cada vez mais profissionais qualificados e

altamente capacitados, em todas as áreas do conhecimento, que
via de regra, são associadas a área de tecnologia de
informação.
Independente da sua formação, o que é cada vez mais esperado,
são os profissionais capazes de lidar com múltiplos saberes e
interagir com as diversas áreas do conhecimento.
Diante do ritmo acelerado das mudanças que presenciamos,
diante da imensidão de informações que hoje temos com um
simples clique, será que é possível evitar ou resistir às
mudanças?
Estamos vivendo o momento de grandes transformações:
comportamentais, legais, estruturais e isso não é
necessariamente ruim, pelo contrário, pode ser o momento de
grandes oportunidades!
Mudanças não são ameaças, são oportunidades, no entanto, elas
exigem cada vez mais da nossa capacidade de atualização, da
nossa capacidade de deixar a zona de conforto e buscar novos
horizontes.
Esse é um resumo de tudo o que está sendo abordado nessa
apresentação, que você poderá ter na íntegra, através dos
links e materiais abaixo disponibilizados.
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Inovações brasileiras em Internet das Coisas [CT Startup]
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Big Data – Cientista de Dados – Olhar Digital
https://www.youtube.com/watch?v=OMBGEQ3pjMw

Robôs com Alma – TEDx
https://www.youtube.com/watch?v=yIzQiQUxrl0
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