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As diferenças das empresas atuais em relação às do século XX são diversas. Algumas são bem 
visíveis, outras nem tanto. O uso da tecnologia é a mais aparente de todas. Ela permite que as 
organizações tenham conexões, virtuais e instantâneas, com qualquer localidade e a todo 
tempo.  
 
A capacidade de se reinventar na infraestrutura e nos produtos, bem como nos sistemas de 
gestão e de relacionamento com os chamados stakeholders (clientes, colaboradores, 
fornecedores, acionistas, comunidade, governo), também se tornou ponto essencial às 
organizações.  
 
É um valor apoiado na adoção de práticas de governança, visando a sua perenidade 
sustentável, contemplando eficiência econômica, equidade social e equilíbrio ecológico com 
transparência, independência e responsabilidade. No passado, nenhuma companhia foi 
estruturada dessa forma. Agora, o princípio tornou-se regra de sobrevivência.  
 
Em meio a este cenário, deve-se notar o desenvolvimento das competências dos profissionais 
e a propagação do conceito da carreira sustentável, que cria nas organizações uma estrutura 
mais horizontal das atividades. Consequentemente, ele gera diversidade, equipes flexíveis e 
colaborativas. Os funcionários tornam-se mais autoconfiantes, ganham autonomia e 
aumentam sua capacidade de atualização diante das mudanças constantes e rápidas do mundo 
corporativo contemporâneo.  
 
Tal conduta tem feito com que, cada vez mais, os empregos estejam ligados a projetos 
específicos e temporários e não a uma organização. Inclusive, alguns são realizados até 
mesmo a distância. Por conta disso, o desenvolvimento da carreira passou, invariavelmente, a 
exigir estratégia de gestão focada no mercado isso antes se baseava na hierarquia 
organizacional. No passado, as pessoas aspiravam alcançar cargos cada vez mais altos nas 
empresas, e não o espaço no mercado de trabalho existente de acordo com a sua 
competência. Esta é uma concepção bastante arcaica.  
 
Porém, a sobrevivência dos profissionais no novo sistema de relações de trabalho depende 
fundamentalmente da adoção dos conceitos socioambientais e dos indicadores de 
sustentabilidade dentro de sua atividade. Este é um desafio recente e necessário, mas não tão 
simples de ser estabelecido e identificado.  
 
Na verdade, poucos têm analisado as perspectivas de superação existentes e as novas 
oportunidades. Para isso, é preciso olhar para o futuro e não se limitar a 2009. Vale lembrar 
que empresas e executivos devem sempre buscar destaque em relação aos outros, seja pelos 
serviços oferecidos ou pelas decisões tomadas.  
 
Claro que todos têm que se preparar e se prevenir dos danos causados por conta disso não há 
atitudes ousadas sem se correr riscos internos e externos. Os desgastes existem, mas são 
necessários.  
 
A realidade é que hoje o profissional deve cuidar da sua própria carreira. Para tanto, deve 
estar em sintonia com valores éticos, crenças e a missão da organização para qual está 
trabalhando. A estabilidade emocional é fundamental para situações diversas em um mundo 
em constante transformação. Além disso, é necessário ter facilidade para trabalhar em grupos, 
que abrigam diversidade de gênero, de posturas política e religiosa. Para discutir a realidade é 
preciso dar ouvidos aos diferentes grupos sociais.  
 
Para empreendedores, empresas e funcionários o conhecimento se tornou imprescindível. E 
para obtê-lo não há outra forma a não ser investir em educação, capacitação, treinamento e 
aprimoramento profissional. Há uma infinidade de modelos para se adquirir informação e 
formação. O importante é separar tempo e saber administrá-lo.  
 



Os desafios do novo profissional incluem ainda pensar e agir em um contexto global, ampliar o 
propósito das corporações para além dos resultados econômico-financeiros e colocar a ética 
como questão central. No lado das empresas, valorizar pessoas significará reter talentos.  
 
O momento é de repensar a carreira e, se necessário, tomar novos rumos. No fim das contas, 
o sucesso das organizações dependerá cada vez mais das oportunidades de aprendizado das 
pessoas que a integram e de um ambiente favorável ao desenvolvimento de suas 
potencialidades.  
 
No passado, a valorização do profissional passava pelo tempo de serviço dentro de uma 
empresa. É, de fato, importante a experiência para se conhecer melhor os mecanismos que 
impulsionam a companhia. Atualmente, porém, qualquer funcionário deve ter a habilidade de 
estabelecer relações imediatas com os elementos essenciais da corporação logo no primeiro 
dia de trabalho.  
 
Vale lembrar que o comportamento do profissional perante o universo extra-empresa será tão 
essencial quanto esse conhecimento da cultura interna da organização. 
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