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Os profissionais
do futuro
O diferencial dos profissionais do futuro, atuando como colaboradores nas

diversas organizações, deverá ser baseado no conhecimento adquirido, e será

chamado de o profissional da era do conhecimento

D
esde os primórdios da humanidade, o indivíduo teve

seu destaque perante um grupo baseado em algum

diferencial. Dentre outras coisas, este diferencial

garantia a este indivíduo e a seus próximos, uma vida

no mínimo, um pouco acima da média para cada época.Assim, na

Idade da Pedra, os homens eram respeitados por sua idade

perante um grupo; na Idade Média pela sua força física, anos mais

tarde já na Era Feudal, o que dava status era a quantidade de

terras que ele possuía; e na Era Industrial quem detinha o poder

era o dono da Indústria. Há alguns anos atrás, mudou-se

novamente o paradigma e iniciou-se a chamada Era do

30 • Banas Qualidade

Conhecimento ou da Informação onde a quantidade relativa de

conhecimento determina o status de um profissional em sua

sociedade.

De uma certa forma, a Informação sempre esteve presente na

história da humanidade. No entanto, um dos aspectos principais

que diferenciam a Informação de ontem e a de hoje, é a

velocidade. De forma comparativa, pode-se dizer que no início a

informação avançava na velocidade de um homem andando,

depois passou para a velocidade do galope de um cavalo, depois

para a velocidade de outros meios de transporte motorizados.

Hoje, chega-se a um ponto próximo da velocidade da luz, através
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de novas tecnologias tais como fibras ópticas e satélites. A

velocidade da troca de informações estabeleceu novos

parâmetros e quebrou fronteiras fazendo surgir novas

necessidades e um novo perfil de profissional desejado pelas

empresas.

A tecnologia nos proporcionou uma capacidade de

comunicação jamais presenciada na história da humanidade. Este

advento resultou no processo de globalização que vivenciamos

hoje em dia. No entanto o impacto mais considerável deste

processo foi e tem sido na visão que o ser humano passou a ter

dele mesmo, de suas capacidades e do mundo como um todo. De

uma forma implícita, olhamos para dentro de nós mesmos, nos

questionamos a fazer algo na vida, fomos convocados a entrar em

um processo cada vez mais rápido de crescimento e atualização.A

evolução das espécies proposta por Darwin novamente se fez

correta e avançamos mais um degrau.As habilidades como a

busca por alimentos que outrora garantiram a perpetuação da

espécie humana hoje foi trocada pela busca por informação.

Neste contexto, surge também o conceito de Capital

Intelectual, que na verdade faz referência à quantidade de

informação absorvida durante a vida de um profissional. No

entanto a informação por si própria não tem muita importância.A

transformação da informação relevante em algo tangível é que

deve ser realmente considerada.

Klein (1998) admite que o que se denomina capital intelectual

sempre existiu, mas é na sociedade da informação que passa a ter

relevância. Ele está difuso no banco de dados da organização, nas

metodologias utilizadas, no domínio das tecnologias, no

refinamento dos processos utilizados, em síntese, na produção

oriunda das mentes das pessoas. É o ser humano quem

transforma a informação em conhecimento e que tem a

capacidade de sentir, criar e desenvolver relações interpessoais.

O perfil do profissional do conhecimento parece ainda não

estar muito claro, pois é conhecido como o perfil da "Pessoa

Instruída" da Era do Conhecimento ou "Profissional da era do

conhecimento". Ele vem sendo estudado e almejado por todas as

empresas que buscam maior competitividade no mercado global.

Ainda não se conseguiu determinar com clareza o perfil deste

"Profissional da era do conhecimento", principalmente porque

não se sabe como será, ou deveria ser, a educação do futuro.

Por volta do ano 2000, algumas qualidades já figuravam como

premissas básicas para o profissional do conhecimento como a

capacidade de liderança, de trabalhar em equipe, dentre outras.

Hoje, mesmo estas qualidades avançaram do ponto de vista de

sua delineação, referindo-se a um aspecto mais humanista do ser.

Começa-se a suspeitar que esta pessoa não será um generalista

como a pessoa instruída dos últimos 200 ou 300 anos.

Provavelmente ele ou ela será um especialista e com uma

educação continuada que se estenderá por toda a vida.

Um dos fatores essenciais à delineação destas características

reside no fato de que com o profissional do conhecimento a

questão da propriedade dos meios de produção desde a

Revolução Industrial se inverteu. O profissional passou a dominar

o principal ativo dentro das empresas: ele próprio, atuando desta

forma como peça-chave na transformação de uma idéia intangível

em algo tangível. Para Peter Druker (1999, p. 15):"...a
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característica de uma força de trabalho do conhecimento é que

seus membros não são o trabalho, são o capital. E o que é

decisivo no desempenho do capital não é quanto ele custa..."

Esta afirmação traz à tona um questionamento: se o que é

decisivo no desempenho do capital não é quanto ele custa, o que

poderia ser? Neste ponto entramos em uma questão mais

humanista do trabalho do profissional do conhecimento, a

motivação e o estado de espírito para com a corporação. Estas

características mais humanistas, ainda timidamente comentadas

atualmente, têm papel fundamental na criação e desenvolvimento

das demais habilidades necessárias ao mundo de hoje.

Que características o profissional precisa possuir para estar

apto a ser contratado pelo mercado de trabalho baseado na

Economia do Conhecimento? A resposta a esta pergunta tem sido

o ponto de discussão de diversos estudiosos em todo o mundo.

Deu origem a diversas publicações, bem como tem feito surgir

uma gama cada vez maior de palestrantes e consultores

especializados em contratação e recolocação. Enfim esta resposta

está na ponta da língua de nove em cada dez head hunters em

todo o mundo, a saber:

• Perfil de Liderança, que envolve a capacidade para tomar

iniciativa, organizar o contexto, motivar seus liderados, entre

outros pontos.

• Criatividade e Inovação, a capacidade para ter idéias criativas

e a partir delas gerar algo tangível e que beneficie toda a

corporação.

• Espírito de Equipe, a facilidade para trabalhar em equipe e

empatia para com o próximo.

Apesar de muito se ter discutido a respeito de como se obter

e desenvolver tais aptidões, toda a discussão no campo da

Administração contemporânea se baseia em princípios isolados e

repetitivos.Tais princípios condicionam o profissional, através do

tempo, a partir de uma lista "simples" de itens a serem realizados

continuamente, dando assim a falsa impressão de que ele

absorveu as tão almejadas habilidades. Neste contexto tais

aptidões são tratadas sem muita interligação ou seja, praticamente

isoladas uma da outra sem considerar pontos fundamentais que

influenciam drasticamente no perfil do ser humano como por

exemplo sua vida fora do ambiente de trabalho e sua forma de

educação cognitiva.

Em uma tentativa de trazer mais lucidez a discussão,

observamos que a grande maioria das habilidades exigidas pelo

mercado atualmente não devem ser analisadas somente de forma

individual e sim de uma maneira mais profunda e que envolva um

contexto mais completo na vida do profissional. Nesta nova

abordagem o autoconhecimento pode ser apontado como um

fator essencial, pois é através dele que se torna possível o

desenvolvimento consistente e automático da grande maioria das

habilidades necessárias ao mundo de hoje.

Entende-se por autoconhecimento a capacidade de um

indivíduo identificar seus valores e princípios de vida, bem como

suas aptidões e incapacidades. No entanto de nada adianta apenas

se conhecer.A necessidade de agir de acordo com seus valores

tem uma fundamental importância, ou seja, a integridade se

mostra como um dos pilares da formação de um indivíduo.

É possível identificar que uma pessoa íntegra e com alto grau

de autoconhecimento tenha diversas vantagens, como por

exemplo, a maior facilidade para expressar suas idéias

melhorando incrivelmente sua comunicação com os demais, que

por conseqüência se traduz em uma maior empatia, capacidade de

liderança e o talento para trabalhar em equipes. Ainda neste

contexto, a capacidade de tomar decisões rápidas e certeiras

aumenta de forma excepcional.

Em se tratando de uma análise mais profunda B possível

concluir que agindo de acordo com seus princípios e valores a

vida se transcorre de uma forma mais tranqüila e amena

diminuindo o estresse causado pelos diversos problemas

enfrentados no dia a dia.Tal perspectiva baseada no

autoconhecimento pode ser expandida a praticamente todas as

esferas da vida do homem. Desde a escolha da profissão até seus

planos para o futuro o que contribuirá de uma forma ainda mais

completa no desenvolvimento das aptidões necessárias não

apenas nos dias atuais mas também nos que estão por vir.

Recentemente, se tem discutido a respeito de uma abordagem

mais humanista das habilidades exigidas pelo mercado de trabalho.

No entanto, pouco se comenta sobre o autoconhecimento como

fator fundamental ao desenvolvimento de tais habilidades. No

máximo ele aparece como um fator isolado e complementar, por

vezes discutido muito superficialmente.

Nesta nova abordagem a proposta de se ter uma educação

baseada no desenvolvimento contínuo do autoconhecimento se

faz muito válida, se mostrando inclusive como um pilar

fundamental da educação do futuro.Atravessando os limites do

mercado é possível concluir que muito mais que o

desenvolvimento de novas aptidões a busca pelo

autoconhecimento nos torna mais receptivos à vida, mais

realizados, enfim mais felizes. Q
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