
uem diria que um dia 
nosso índice de desem
prego seria menor que o 
dos Estados Unidos, que 
seríamos testemunhas de 

uma possível moratória ameri
cana e do colapso econômico 
de países desenvolvidos? Há 
alguns anos, quem acreditaria 
que receberíamos milhares de 
estrangeiros vindos das matri
zes das múltis para trabalhar 
nas subsidiárias daqui? 

O Brasil sempre foi chama
do de país do futuro — pois ele 
chegou e agora está sobrando 
emprego. A economia que de
pendeu de máquinas e graxa 
diz ao mundo que o futuro é 
dos cérebros. Olhe a tempes
tade de mudanças chegando. 
Se os pilares do capitalismo 
são a absorção coletiva do ris
co, a ética e a capacidade de 
se auto-organizar, o sistema 
está em crise e muitos econo
mistas já dizem que vivemos 
um novo capitalismo. Em dé
cadas ou séculos, algum his
toriador dirá que nos anos em 

que vivemos nascia um novo 
regime econômico, que nem 
se chamará capitalismo. São 
novos mapas mentais. 

Não enxerga? Apenas na 
minha área, a inovação digital, 
toda semana recebo pedidos 
de indicações para vagas de 
especialistas em tecnologias 
disruptivas, reputação online, 
social CRM, inovação aberta, 
administradores de comuni
dades, analistas de mídias so
ciais. São oportunidades para 
gerentes de design thinking, 
diretores de inovação, vice-
presidentes de marketing di
gital. Na grande maioria das 
vezes, não se encontram pes
soas para preencher rapida
mente as vagas, que ficam 
abertas durante meses. 

E você com isso? A vaga 
pode ser sua, mas antes estu
de. Bem-vindo à era da edu
c a ç ã o para toda vida. Seu 
diploma tem prazo de valida
de e ele é muito curto. As pro
fissões mudam radicalmente 
a cada dois anos e novas car

reiras surgem diariamente. 
Você deve estar se pergun
tando como aproveitar esta 
onda de oportunidades. Se
guem algumas dicas: tire fé
rias de uma semana a cada 
três meses, desconecte-se, es
vazie a mente. Cuidado com a 
doença do século, a depres
são. Estude criação coletiva, 
consumo colaborativo e coisas 
completamente diferentes da 
sua área de atuação no traba
lho. Incentive a criatividade. 

E seja, simultaneamente, 
educador, aluno, questiona
dor, pensador e construtor 
de uma nova economia e da 
sociedade em rede. Desper
te seu gosto pelo inovar, seu 
espírito pioneiro, construa o 
caminho dos novos negócios 
e do lucro. Renove ou exclua 
o pensamento linear, carte
siano, binário e individualis
ta. Corra lá e agarre as novas 
possibilidades, audiências, 
empregos e negócios. Bem-
vindos à revolução do conhe
cimento coletivo. 
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Text Box
Fonte: Você S/A, São Paulo, ano 14, n. 8, p. 158, ago.2011.




