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Boa Noite a todos! 
Congressistas, Patrocinadores, Expositores e Parceiros! 
Bem-vindos a São Paulo, bem-vindos ao COINS 2019. 
 
 
Trouxemos, para esta quinta edição do COINS, o tema das Inteligências Múltiplas à Inteligência Artificial 
e como utilizar a seu favor e de sua carreira. 
Queremos, e mais que querer, preconizamos o empoderamento profissional garantindo sua 
permanência no mercado de trabalho. 

A teoria das inteligências múltiplas, que representam diferentes capacidades intelectuais, proposta por 
Howard Gardner em 1983, revolucionou a forma como entendemos a inteligência.  

Gardner crê que os testes de QI têm uma relevância limitada para a vida real e, segundo ele, pode haver 
até oito tipos diferentes de inteligência, que se aplicam em diversas áreas. 

As afirmações de Gardner são muito semelhantes às feitas sobre a inteligência emocional, outro tipo 
especial de inteligência que pode ser até mais importante para o sucesso na vida do que a inteligência 
tradicional. 

A designação de inteligência emocional mais antiga remonta a Charles Darwin, que em sua obra referiu 
a importância da expressão emocional para a sobrevivência e adaptação.  

E na década de 1990,  foi despertada por Daniel Goleman. 

Inteligência musical, cinestésica, linguística, Inteligência lógico-matemática, espacial-visual, Inteligência 
Emocional, Inteligência interpessoal ou intrapessoal - todos temos todas e algumas prevalecem. 
  
Pois bem, e a inteligência artificial? 
 
A Uber mudou o jeito de nos locomovermos, o Spotfy transformou a maneira como ouvimos música, as 
fintechs – como Nubank – estão entre as startups com produtos financeiros mais ágeis, acessíveis e com 
custos mais baratos do que os bancos. 
 
As buscas no Google, as mensagens enviadas por e-mail que já está ficando para trás, os filmes vistos na 
Netflix, os posts nas redes sociais os aplicativos de geolocalização. 
 
Todo dia, toda hora, convivendo com a Inteligência Artificial. 
Waze, Smartphones- com processadores avançados, e a cada lançamento mais recursos inovadores, 
compras online –  seja de uma roupa, de jantares, de ingressos para o teatro. 
Enfim, os aplicativos diversos – entre eles o queridinho no Brasil que é o WhatsApp. 
 
Quem não passou ou vivencia tudo isto a todo momento! 
Até 2020, as empresas investirão mais de 300 bilhões de reais em transformação tecnológica no Brasil e 
já buscam profissionais qualificados para conduzir esta mudança. 
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À medida que a digitalização avançar, ninguém estará a salvo e todos correrão o risco de sucumbir à 
inteligência artificial. E pior, isso irá acontecer não uma, mas diversas vezes ao longo da nossa carreira. 
 
A habilidade de coletar, organizar, analisar e concluir informações estratégicas baseadas em dados é 
grande vantagem competitiva das empresas hoje em dia. E os profissionais que se desenvolverem nesse 
sentido sairão na frente. 
 
Um estudo da Mckinsey de 2018 constatou que apenas 16% das companhias que se digitalizaram 
afirmaram ter melhorado com êxito o desempenho de seus negócios. Para especialistas, isso acontece 
porque o triunfo da tecnologia depende dos humanos. 
 
Poderão existir equipes híbridas, com humanos e robôs, vivendo um cabo de guerra cognitivo? 
 
Cabe aos profissionais se prepararem para esse novo cenário. Pois se de um lado as máquinas 
arruinarão milhares de ofícios, por outro criarão uma série de oportunidades. 
 
Ah.. !  Que bom para nós, Assistentes, Assessores e Secretários Executivos. 
 
Segundo estudos do IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, num estudo para estimar as 
probabilidades de ocupação no Brasil, seremos mais de 250 mil secretários executivos em 2045 e sim 
com probabilidade de automação em quase 100%. 
 
O objetivo deste trabalho é importante para os formadores de políticas públicas, para nortear a carreira 
de trabalhadores e definir cursos prioritários que as instituições de ensino deveriam oferecer 
maximizando desta maneira as oportunidades de emprego no país. 
 
A metodologia usada neste estudo foi a base de dados da RAIS – Relação Anual de Informações Sociais, 
uma base administrativa de periodicidade anual que tem por objetivo fornecer informações para 
entidades governamentais com o intuito de subsidiar políticas públicas do mercado de trabalho no 
Brasil. E que não cobre, portanto, os trabalhadores informais, os autônomos e aqueles que não possuem 
carteira assinada. 
 
Apontam que boa parte das ocupações podem ser automatizadas, ademais se percebe que essas 
profissões com maior risco de automação apresentam uma tendência de crescimento ao longo do 
tempo o que poderá resultar em um elevado nível de desemprego nos próximos anos caso os 
profissionais e o Estado não se preparem para esse cenário. 
 
Atividades tipicamente rotineiras e não cognitivas devem de fato ser automatizadas.   
 
 
Outras profissões que integram sejam subtarefas facilmente automatizáveis ou aquelas de difícil 
execução por robôs devem sofrer transformações em função do desenvolvimento da tecnologia e da 
inteligência artificial. E a tendência, segundo o estudo do IPEA, e que essas ocupações fiquem cada vez 
mais centradas em tarefas intensivas de criatividade e análise crítica e gradualmente se afastem de 
atividades corriqueira e repetitivas – como as de contador e secretariado encaixam-se nessa 
categoria.  
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Então... é aí que as pessoas com talento digital se destacam, pois aprendem rapidamente, têm 
disposição para a mudança e uma ambição genuína de inovar.  
 
As Habilidades Essenciais, para nossa conexão com o futuro (e que já praticamos em nossas tarefas): 
 

1. Visão de negócio  

 

2. Adaptabilidade  

 

3. Jogo de Cintura  

 

4. Capacidade de coligar  

 

5. Pensamento sistêmico  

E ainda, ter ainda o Espírito Empreendedor – “quando você é dono de um negócio, precisa fazer uma 
leitura de cenário, antecipar problemas e encontrar soluções rápidas... exatamente como num ambiente 
digital” e assim ter uma mentalidade inovadora.. 
Ter também Agilidade – pois com métodos ágeis espalhando-se rapidamente pelas empresas, estar 
antenado em relação a essas tendências faz toda diferença.   
Ao dissolvermos as barreiras, as funções se interligam, os prazos ficam mais curtos e a dinâmica passa a 
ser errar, e se errar, consertar rapidamente. Quem não possui a mente aberta fica para trás. 
 
Saber coligar é o melhor jeito de estar no centro da transformação. A tecnologia não deve ser o fim, mas 
o meio para construir histórias inovadoras. 
 
Aprender com a ferramenta para simplificar processos. 
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O sucesso no ambiente digital não é uma questão de idade, mas de atitude. 
 
E nenhuma dessas qualidades passa pelo vício em tecnologia, que seja nocivo para a saúde e ruim para a 
produtividade e nem por tecnicidades, como saber desenvolver aplicativos ou programar algoritmos. 
 
Congruência de atitudes à confluência humanizada em elevar a qualidade, a produtividade e as 
entregas. 
 
Olha o paradoxo:  Pois se viciados, se dependentes recorremos à meditação, às técnicas da prática da 
atenção plena. 
 
Portanto, vamos então: Da Inteligência Artificial à Humanização! 
 
Já que sabemos que somos capazes e que os dados mostram que teremos sim empregabilidade e que a 
tecnologia nos ajudará, fiquemos em pé e humanizemos este momento. 
 
Um abraço no amigo do lado dizendo: Bem-vindo ao COINS 2019!  
E:   #somostodoscoins2019 
 
Secretaries Influencers – Secretários Influenciadores – com múltiplas inteligências, buscaremos com 
sensibilidade a humanização! 
 
Obrigada, por estarem aqui e juntos darmos início ao COINS 2019! 
 
Isabel Cristina Baptista 
Gestora do COINS – Congresso Internacional de Secretariado e do DEVELOP – Secretariado Prime – 
outubro 2019 
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