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Ainda tentando nos adaptar à Indústria 4.0 e em meio à pandemia
atual, cada vez mais se tem falado sobre um novo conceito que
incentiva uma integração harmônica entre sociedade e tecnologia,
a Sociedade 5.0 . Esta revolução partiu do Japão, na qual o
governo, após registrar novo recorde de idosos, buscou e busca
criar uma sociedade capaz de solucionar internamente todos os
seus desafios sociais, por meio de inovação e tecnologia,
permitindo uma vida mais confortável e sustentável. A ideia
principal é evitar a falta de recursos e principalmente, desperdício
de tempo e dinheiro que poderiam ser melhor aproveitados.
 
A nova era da Sociedade 5.0 passa pela compreensão de que
tudo no futuro estará conectado e que a sociedade terá de se
adaptar. É sustentada por diversos pilares, entre eles: 
 
- Qualidade de vida: trabalho pesado desaparecerá graças à
automação, permitindo às pessoas usarem o seu tempo em
atividades mais importantes.
- Inclusão: todos terão igual acesso aos benefícios da tecnologia.
- Sustentabilidade: o avanço tecnológico deve estar em
consonância com a sustentabilidade e preservação ambiental.
 
Continue lendo...

Quem é você na Sociedade 5.0?
Por Carolina Grandchamp
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DICA DO MÊS

As lições da Quarentena
A pandemia impôs um desafio para todos nós: a
adaptação rápida a uma nova rotina de trabalho e
a um modelo inédito de convívio familiar.
Quem conseguiu se ajustar com rapidez a este
cotidiano foram aqueles que tinham habilidades
socioemocionais bem desenvolvidas e
conseguiram, com destreza, lidar com a ansiedade
e com as incertezas que nos foram apresentadas.
A grande questão agora é: como será o mundo
pós pandemia?
O Covid-19  certamente acelerou mudanças que
já estavam em curso, como o trabalho remoto, a
educação a distância, a busca por
sustentabilidade, a cobrança por parte da
sociedade para que as empresas sejam mais
responsáveis do ponto de vista social, e o
fortalecimento de valores como solidariedade e
empatia. 
Como daremos andamento e relevância a estas
novas perspectivas? Esse é nosso grande desafio.

Curso EAD Habilidades para o Trabalho:
Competências Socioemocionais
Traga esta ferramenta para a sua
organização. Clique aqui
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