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A administração da informação é assaz importante na conjuntura atual, porém analisaremos 
neste artigo outra variável tão ou mais importante, quer seja, a administração do tempo 
necessário para assimilar as habilidades/competências essenciais para a formação de um bom 
profissional. Soma-se à administração da informação e o tempo para sua maturação a 
necessidade e premência (quase uma certa urgência) na recepção, filtragem, compreensão e 
propagação da informação que perpassa o profissional e deve retornar para o mercado. 
 
Há uma quantidade excessiva de informações tanto no meio acadêmico (com inúmeras 
possibilidades de especialização) como na mídia (principalmente na mídia eletrônica) que 
devem ser, de forma profícua, administradas em um curto espaço de tempo. O volume de 
informações é tão grandioso que a primeira atitude de um bom administrador consiste em 
filtrar o que lhe é estritamente essencial e corrobora com sua área de interesse. Não obstante 
essa rapidez com que assimilamos o conhecimento e o transformamos em novas competências 
para o mercado deve ter "velocidade máxima"... É preciso, antes de se tornar um bom 
profissional de Recursos Humanos, ser um bom administrador de si mesmo, para que não nos 
percamos no emaranhado de novas oportunidades abstratas e acabemos não realizando as 
que são realmente concretas. 
 
O profissional deve possuir uma excelente qualidade de conhecimento haja vista que cada vez 
mais o mercado exige especialistas, porém, mesmos os especialistas devem possuir e manter 
uma versatilidade que os torna, ao mesmo tempo, "clínicos-gerais". Na área de Recursos 
Humanos não é diferente. O profissional de Recursos Humanos deve possuir a habilidade de 
administrar seu "knowledge" e ainda manter abertas as portas para o aprendizado de 
administrar, diretamente, pessoas. 
 
Neste furacão de informações é necessário que o profissional encontre o seu próprio ritmo e o 
espaço de tempo necessário para maturar o conhecimento e transformá-lo em novas 
habilidades. Até mesmo porque, na era do mundo "on-line", não podemos nos subjugar 
apenas a rapidez do clicar de um mouse que em frações de segundos pode acessar milhões de 
páginas da Web e pesquisar todo e qualquer assunto e presumir que podemos agir e reagir 
nessa mesma velocidade. A paciência é a melhor das virtudes no que diz respeito ao 
desenvolvimento de habilidades/competências de um profissional, mormente na área de 
Recursos Humanos. 
 
O imediatismo do mundo moderno não pode afetar a administração satisfatória das nossas 
escolhas ao longo do tempo. É preciso não esquecer a noção de que as escolhas erradas do 
presente serão refletidas no porvir.  
 
Ao observar o processo de feitura da "Katana" (espada japonesa) que possui qualidade 
incomparável (considerada a melhor do mundo) e necessita de um processo de dois meses a 
dois anos, que requer anos de estudos para a sua confecção e envolve no geral diversos tipos 
de artistas como o forjador e seus assistentes (até seis assistentes podem trabalhar em uma 
única espada), se isso já não fosse o bastante, uma boa espada pode levar até 150 mãos de 
laca em um processo de meses de laqueamento.  
 
Esse exemplo nos mostra que não podemos perder de vista nossos objetivos (aquilo que 
queremos realizar), mas devemos ter a maturidade necessária para alcançar os resultados 
pretendidos. Se uma "simples" espada requer um longo e maduro processo para alcançar o 
resultado esperado, o que dizer de um profissional que deve atuar diante do mercado dentro 
de uma realidade extremamente mutante como a atual. 
 
 
 
 
 



Nós precisamos manter como postura profissional indelével uma educação continuada e 
sermos capazes de sorver as informações que devem ser maturadas de forma eficiente e 
obedecer ao processo natural de evolução profissional e, assim, com o esforço e dedicação 
necessária conseguiremos nos "forjar" com a qualidade exigida pelo mercado em um tempo 
necessário, para não nos afogarmos nessa gigantesca onda de informações e possibilidades 
que nos atinge todos os dias. 
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