
mercado de trabalho está passando por pro-
fundas e rápidas transformações. A cada
segundo, revelam pesquisas, surge alguma

inovação tecnológica, são gerados novos conceitos.
Hoje, qualquer conhecimento já nasce com um
prazo de validade bem menor do que há algumas
décadas. No mundo dos negócios, essa ágil evolução
tecnológica, social e educacional impõe às organiza-
ções novos padrões de gestão, exigindo de quem
atua dentro dessa dinâmica, uma crescente e quali-
tativa especialização. Com isso, tornou-se imperati-
vo recorrer à educação continuada como uma das
formas para a sobrevivência profissional.

O professor Oswaldo Scaico, doutor em admi-
nistração e coordenador de projetos da FIA-USP,
define educação continuada como "um processo
permanente de aperfeiçoamento profissional por
meio de cursos os mais variados, sejam na modali-

dade presencial ou cursos a distância, sendo impor-
tante que sejam consistentes com determinada área
de trabalho". O administrador Jorge Fernando
Valente de Pinho, professor da Universidade de
Brasília (UnB), concorda com conceito do professor
Scaico e acrescenta "A educação contínua ou con-
tinuada se dá no processo de formação constante,
de aprender sempre, de aprender cm serviço, jun-
tando teoria e prática, refletindo sobre a própria
experiência, ampliando-a com novas informações e
relações". A educação continuada tornou-se indis-
pensável para assegurar a inserção das pessoas numa
sociedade caracterizada por intensa produção de
conhecimento em escala universal.

Qualquer que seja o segmento ou área de atua-
ção de um administrador competente, sempre é
exigido dele alto grau de conhecimento e que seja
capaz de fazer face aos crescentes desafios originados
pela complexidade econômica e empresarial em que
se vive. O ambiente em que hoje atua um adminis-
trador é de acirrada concorrência, em que as orga-
nizações buscam cada vez mais a qualidade dos
serviços. As modernas técnicas de gestão, de plane-
jamento empresarial, de recursos humanos, de con-
troladoria, de tecnologia da informação, de admi-
nistração em geral, aliadas ao crescente acervo de co-
nhecimentos gerados e acumulados, tudo isso exige
que o profissional esteja em constante e contínuo
processo de atualização. Há que se recorrer a méto-
dos eficazes, lançar mão de mecanismos seguros que
lhes assegurem a atualização com os conhecimentos
que realmente necessita e que se intere apenas das
informações mais pertinentes, capazes de possibilitá-
lo a tomar sempre as melhores decisões.

Mas não basta estar atualizado, bem informado.
O diferencial de competitividade deste século, como
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sinalizam os mais renomados estudiosos das tendên-
cias do mercado de trabalho, não diz respeito ape-
nas à experiência adquirida ou ao volume de co-
nhecimentos acumulados pelos profissionais. Estes
devem saber se relacionar, ter criatividade, respon-
sabilidade social, ética e cidadania. "Na era da globa-
lização, onde os profissionais trabalham em ambien-
tes nirbulentos que mudam constantemente, os
profissionais devem saber trabalhar em equipe e se
preparar continuamente para novos desafios, além
de estar atento para as novas tecnologias lançadas
diariamente no mercado. Isso revela a necessidade
da formação contínua", destaca Jorge Pinho.

Os profissionais deste novo século devem ter,
como principal característica, a multiplicidade: pre-
cisam conhecer vários assuntos como informática,
empreendedorísmo, idiomas e saber trabalhar em
equipe. "Para inteirar-se de tantos assuntos eles pre-
cisam estudar muito e informar-se constantemente.
Mas, antes de tudo, é preciso que este profissional
seja ótimo em sua área de atuação", enfatiza Scaico.

Dá para perceber, então, que um bom profis-
sional de hoje tem que ter a mente sempre no ama-
nhã, não podendo jamais se acomodar com o bási-
co, pois o mercado de trabalho virou uma conquista
constante pelo seu espaço. Portanto, nem tudo se
resume aos conhecimentos adquiridos em uma
grade de ensino superior. Existem competências
que são de grande importância, independente-
mente de sua área de atuação. Não se imagina hoje
um profissional competitivo - não só na área de
administração - que não seja capaz de usar ferra-
mentas tecnológicas básicas, como as de informáti-
ca, sem dominar, ao menos, o básico da informáti-
ca: editor de textos, planilhas, internet, etc.

"Outra qualidade esperada dos novos profissio-
nais é o domínio de mais de um idioma. O inglês é
importante, pois é uma língua usada como forma de
comunicação universal, e o espanhol, afinal somos
latino-americanos", salienta Jorge Valente. Uma pes-
soa que busca ascensão profissional, precisa também
de boa comunicação - de forma escrita e oral - domi-
nar técnicas de redação, ter bom vocabulário; capaci-
dade de fazer boas apresentações e, como já foi desta-
cado, ter habilidades para se somar a uma equipe.

A realidade profissional do momento demonstra
que a competitividade no mercado de trabalho exige

não somente experiência,
mas também, uma educação
continuada. "Fazer novos cur-
sos, participar de palestras,
conferências, congressos e
seminários e, principal-
mente, de programas de pós-
graduação, são maneiras de
manter-se atualizado na pro-
fissão, se aprofundar em de-
terminada área e obter me-
lhor qualificação no merca-
do", explica Scaico.

O bom profissional, que
quer manter-se competitivo
no mercado de trabalho, demonstra uma continua
inquietude em relação ao que saber e onde adquirir
os conhecimentos que precisa. Os que querem ir
além de leituras de livros e revistas especializadas, de
participação em eventos e de programas de inter-
câmbio, há sempre o caminho da especialização. Os
cursos de pós-graduação lato censu proporcionam
estudos mais aprofundados e especializados em
determinada área de atuação, como os que levam à
categoria de Master in Business Administration
(MBA), com carga horária mínima de 360
horas/aula. Para ingressar nos cursos de pós-gradua-
ção é preciso ser graduado. O strict sensu engloba os
cursos de mestrado, mestrado profissionalizante e o
doutorado. Lato sensu é uma expressão em latim
que significa literalmente "em sentido amplo". Tam-
bém se refere ao nível de pós-graduação que titula o
estudante como especialista em determinado campo
do conhecimento. Denota, nesse último caso, um
tema menos específico do que o strícro sensu, que
significa "em sentido restrito".

Não é qualquer curso de pós-graduação que vai
dar peso aos conhecimentos do profissional. Na
escolha, é importante verificar a seriedade da insti-
tuição, a capacidade do corpo docente e a importân-
cia dos orientadores. "Não importa quais as escolhas
do projeto de educação continuada do profissional:
cursos livres, palestras, seminários, programas de
pós-graduação lato sensu ou strict sensu, o impor-
tante é que ele perceba que é fundamental a con-
tinuidade dos estudos para ampliar e aprofundar os
seus conhecimentos e, assim, conquistar o seu
espaço no mercado de trabalho", finaliza o adminis-
trador Jorge Fernando.
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Text Box
Fonte: Revista Brasileira de Administração, a. 18, n. 63, p. 22-23, mar/abr. 2008.




