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O Futuro das Profissões e as Competências Indispensáveis 
Kássia Keyla Silva dos Santos1 

 
 
Resumo: 
O mundo contemporâneo tem passado por diversas transformações com base na tecnologia, 
acarretando forte reorganização no mundo do trabalho. O avanço da tecnologia tem surgido de forma 
impactante na vida dos profissionais e das organizações. O objetivo desse trabalho é buscar identificar 
quais serão as competências e habilidades essenciais para se manter no mercado de trabalho, com base 
na literatura sobre o assunto, de forma a compreender quais as perspectivas de modernização 
tecnológica, e quais impactos no mercado de trabalho isso trará. Para atingir os objetivos desse 
trabalho, este estudo buscou contextualizar o comportamento das tecnologias no meio organizacional, 
mais especificamente, seus impactos nas habilidades exigidas. A análise foi realizada por meio da 
pesquisa bibliográfica. Os resultados da pesquisa mostraram que as inovações tecnológicas trazem 
profundas mudanças nas organizações, com isso, o profissional precisa ter flexibilidade, 
adaptabilidade, agilidade, dedicação para novos aprendizados e para lhe dar com o mundo digital, 
criatividade, iniciativa, espírito empreendedor.  
Palavras-chave: Competências. Habilidades. Profissões. Conhecimento. Futuro.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      1Graduanda do Curso Administração, do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos – 
Uniceplac. E-mail: keylasilva14.ks@gmail.com.  
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1  INTRODUÇÃO 
Nos últimos anos, observa-se por meio de uma visão global, mudanças profundas no 

mercado de trabalho. Vivenciamos de forma impactante um período de transformações 
tecnológicas e inovações no meio organizacional. É notória uma revolução tecnológica 
experimentada pelo mundo, em que, meios virtuais disputam a excelência com a realidade 
física, permitindo uma nova maneira de enxergar o mundo do trabalho.  

O avanço das tecnologias vem admitindo uma expansão de troca de informações, um 
campo enorme se abre de inúmeras possibilidades de relacionamento e comunicação, as 
mudanças acontecem tão rapidamente que o homem se sente imponente do futuro que se 
apresenta, levando a aceleração do conhecimento, contudo, gerando novas habilidades de 
forma cada vez mais desenvolta.  

Diante do cenário atual, onde, da noite para o dia, quase tudo fica obsoleto, são 
necessárias muitas adaptações para o sucesso das empresas e dos profissionais. Este mundo 
altamente tecnológico e de rápidas transformações, torna-se imprescindível refletir sobre o 
futuro das profissões e as competências necessárias para se manter relevante no mercado e no 
meio profissional.  

Mattioli (2018) cita uma pesquisa realizada na Universidade de Oxford, com intuito de 
tentar descobrir quais seriam as profissões da próxima geração e analisar o impacto que 
tendências como o avanço tecnológico terão sobre o mercado de trabalho até 2030. Os 
resultados não foram conclusivos, pois não há como saber ao certo quais ocupações 
permanecerão e quais surgirão em um mercado de trabalho que se transforma tão 
rapidamente, porém, “o estudo revelou que habilidades como originalidade, resolução de 
problemas complexos e julgamento para tomada de decisões serão essenciais para uma vida 
profissional bem-sucedida.” MATTIOLI (2018) 

Quando se olha para o passado remoto e recente, percebe-se que, em decorrência dos 
avanços tecnológicos, algumas profissões foram extintas, porém, em consequência do mesmo 
processo, surgiram novas. Na mesma velocidade, algumas competências se desenvolvem e 
outras se tornam obsoletas. Por exemplo, o datilografista, o tegrafista, o laterninha de cinema 
são profissões não mais existentes. O mundo digital, da biotecnologia, da nanotecnologia, 
certamente exigirá novas competências, tanto dos novos profissionais que entrarão no 
mercado, comodos que já estão no mesmo.  

A chefe da Comissão Econômica para a América Latina e Caribe (CEPAL), Alicia 
Bárcena, em um debate, na sede da ONU, em Nova Iorque, com representantes de todas as 
regiões do mundo sobre tecnologia e desenvolvimento sustentável afirmou que 65% de todas 
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as crianças do planeta que entram hoje na escola primária terão empregos que ainda não 
existem. NAÇÕES UNIDAS/BRASIL (2018) 

Surge, então, a inquietante pergunta se a substituição dos empregos decorrente da nova 
onda tecnológica que vem por aí se dará na mesma proporção dos empregos destruídos. Ou 
seja, a chamada Destruição Criativa de Schumpeter que está em processo de forma agressiva 
tende a eliminar postos de trabalho? E o surgimento de novas competências e postos de 
trabalho será suficiente para absorver os postos extintos?   

De modo geral, os profissionais deverão estar atentos as novas competências exigidas 
e necessárias, tendo em vista um sucesso profissional, pois, o sucesso na carreira vai resultar 
de decisões estratégicas para estimar as mudanças e tendências do futuro. 

Frente às novas exigências impostas por um mercado de trabalho repleto de desafios, 
regido por manifestações de novas e poderosas formas de automoção, cabe ao profissional 
estar atento ao modo em que ocorrem as mudanças e as habilidades adequadas ao que se 
exige, pois, da mesma forma que tais mudanças podem causar impactos profundos, elas trarão 
novas oportunidades e novos jeitos de trabalhar.   
 Portanto, o presente trabalho tem como objetivo geral buscar indentificar quais 
competências serão mais relevantes para o profissional do futuro face aos avanços no meio 
corporativo. Dessa forma, tem-se o seguinte problema de pesquisa: Quais competências serão 
mais relevantes para o profissional do futuro face aos avanços no meio corporativo? 
 
2 REVISÃO DE LITERATURA 

Para compreensão do tema e explicitar o conceito em diferentes níveis de 
conhecimento, apresenta-se a fundamentação teórica, estruturando-a da seguinte forma: 
Inovações Tecnológicas e as Revoluções Industriais; o Histórico das Organizações e suas 
fases; as Ondas de Inovação; e a Competência: conteito, evolução e competências 
organizacionais. 

 
2.1 Inovações Tecnológicas 

Andreassi (2006) aborda a evolução do conceito de inovação tecnológica e seus 
precursores. O autor ressalta que a questão tecnológica já vem sendo estudada há muito 
tempo. Conforme o autor, no século XVIII, Adam Smith apontava os conceitos ligados a 
mudança tecnológica, divisão de trabalho, crescimento da produção e competição. De acordo 
com Frazao (2020), Smith alega a teoria valor-trabalho em que a fonte única de riqueza é o 
trabalho e o resultado das inovações tecnológicas que a divisão do trabalho e o aumento do 
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emprego produzem. Seus estudos enfatizavam a necessidade de racionalizar a produção e 
afirmava que a divisão do trabalho elevaria a economia, “todo o sistema econômico em que 
existe a livre atividade dos indivíduos se desenvolveria de forma harmônica, de acordo com 
um modelo de crescimento contínuo da riqueza geral do país”. FRAZÃO (2020) 

Andreassi (2006) continua, destacando que Ricardo2 investigou as consequências da 
mecanização na composição do capital e no nível do emprego. 

Já no século XIX, List afirma ao introduzir o conceito de investimento intangível, que 
a situação de um país resulta da acumulação de todas as descobertas, invenções, melhorias, 
aperfeiçoamentos e esforços de todas as gerações antecedentes. (ANDREASSI, 2006, p. 5, 
apud FREEMAN E SOETE, 1997). 

Contudo, esses estudos não foram feitos com a pretensão de entender o processo de 
mudança tecnológica. Foi então, na metade do século XX, com o economista Joseph 
Schumpeter que a tecnologia foi analisada detalhadamente baseada nas teorias do 
desenvolvimento econômico.  

Para Toledo (2012) a compreensão das características e natureza da inovação 
tecnológica, teve seu marco inicial em Joseph Schumpeter, onde suas pesquisas 
fundamentavam-se na importância da inovação e dos avanços tecnológicos no 
desenvolvimento das empresas. TOLETO (2012, p. 4) 

Toledo (2012) destaca a visão de Schumpeter, que segundo Conceição (1996) apontou 
para direção correta,  

“Seus principais méritos foram: colocar as mudanças técnicas no centro do 
sistema; enfatizar as inovações como a principal fonte de dinamismo no 
desenvolvimento capitalista; reconhecer a importância da distinção 
conceitual entre invenção, inovação e difusão da inovação; e reconhecer a 
importância dos vínculos entre inovações organizacionais, gerenciais, sociais 
e técnicas”. (TOLEDO, 2012, p. 5 apud CONCEIÇÃO, 1996). 
 

No entanto, visando à necessidade de compreender tais mudanças focando mais na 
inovação propriamente dita, torna-se indispensável investigar todo contexto das 
transformações tecnológicas desde as revoluções industriais. 

Cada ciclo da história é marcado por um período técnico que corresponde às formas de 
gestão de trabalho em que a cada qual corresponde a uma forma paradigmática de 
organização. 

 
                                                      2David Ricardo foi um economista britânico do início do século XIX. É considerado um dos principais teóricos 
econômicos da escola (tradição) conhecida como Economia Clássica. 
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2.2 Primeira Revolução Industrial 
A Primeira Revolução Industrial aconteceu no século XIII, na Inglaterra, período em 

que iniciou uma série de transformações no processo de produção de mercadorias. Antes, 
eram as oficinas artesanais, também chamadas de manufaturas, que produziam grande parte 
das mercadorias consumidas, era o artesão que controlava todo o processo de produção. Com 
a Revolução Industrial e a chegada de novas tecnologias, ou seja, novas máquinas nas 
fábricas, os artesão perderam sua autonomia e tiveram que se tornarem trabalhadores 
assalariados. 

Moreira (1998) afirma que a tecnologia primordial da Primeira Revolução Industrial é 
a máquina de fiar (desenvolvida por Richard Arkwright em 1769), e se associava à máquina a 
vapor. Essas máquinas passaram a ter uma importância crescente com a substituição da lã 
pelo algodão. A máquina a vapor deu um grande impulso na indústria têxtil e no 
desenvolvimento fabril na Revolução Industrial. 

O ramo têxtil de algodão é a característica da Primeira Revolução Industrial e sua 
classe trabalhadora típica são os operários das fábricas têxteis.  O sistema de técnica de 
trabalho desse período é o paradigma manchesteriano (termo que se refere à cidade de 
Manchester, na Inglaterra), cuja tecnologia empregada era máquinas movidas a vapor 
oriundas da combustão de carvão, a máquina de fiar, o tear mecânico, o descaroçador de 
algodão. O sistema de transporte era a ferrovia, além da navegação marítima, também movida 
à energia do vapor do carvão. (MOREIRA, 1998, p. 3) 

A base do sistema manchesteriano é o trabalho assalariado, cujo cerne é o trabalhador 
por ofício. Refere-se a uma estrutura de trabalho em que ao lado do trabalhador de ofício 
coloca-se o trabalhador não qualificado, ou seja, aquele que está centrando todo o sistema de 
produção e organização do trabalho. O trabalhador de ofício é aquele que realiza seu trabalho 
utilizando várias ferramentas e materiais que manipula como matéria-prima se deslocando por 
diversos pontos da fábrica. (MOREIRA, 1998, p. 3) 

 
2.3 A Segunda Revolução Industrial 

Em meados do século XIX iniciou-se a Segunda Revolução Industrial período que 
representa o início de uma nova fase da industrialização, que corresponde ao aprimoramento 
das técnicas de trabalho, surgimento de novas máquinas e novos meios de produção. Os 
ramos que caracterizam esse período são os metalúrgicos e químicos e a tecnologia é o aço. A 
metalurgia, a eletricidade, a eletromecânica, o petróleo, o motor a explosão, a petroquímica 
também estavam presentes na Segunda Revolução Industrial.  No entanto, o aço é a base de 
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tudo ao lado do outros metais do ramo da metalurgia. A eletricidade junto com o petróleo são 
as formas de energia que movimentam as máquinas e o sistema de transporte, possibilitando o 
homem a vencer as distâncias, pois, é por meio da eletricidade que a indústria eletromecânica 
se desenvolve. Por sua vez, o petróleo da origem ao motor de explosão introduzindo a 
petroquímica as indústrias metalúrgicas. (MOREIRA, 1998, p. 4) 

Na indústria da automação o processo técnico, criado por Ford, produz uma nova linha 
de montagem apoiada numa esteira rolante, com a qual introduz na indústria a produção 
padronizada em massa. Com o fordismo, um trabalhador desqualificado surge no lugar do 
trabalhador de ofício, para execução de uma tarefa de trabalho específica dentro da fábrica, 
sendo realizada em um tempo curto em repetidas vezes com grande ritmo de velocidade. Com 
isso, o trabalhador qualificado de ofício (do paradigma manchesteriano) desaparece para dar 
lugar ao trabalhador que realizará tarefas especializadas que não necessita de qualificação 
profissional. Por tanto, no modelo fordista exige a produção da máquina fabricando apenas 
um tipo de produto em movimentos padrões determinado. É onde a entra a lógica da esteira, 
ao longo da rolagem o automóvel vai sendo montado peça a peça. Já o trabalhador fica 
desposto ao longo da esteira esperando com uma peça na mão esperando a sua vez ate que 
junte todas as peças, seguindo um rítmo de velocidade acelerada e ininterrupta.  (MOREIRA, 
1998, p. 5) 
2.4  A Terceira Revolução Industrial 

A Terceira Revolução Industrial iniciou-se em meados do século XX período que 
compreende o momento do maior avanço tecnológico, pois, os seus ramos básicos são ligados 
à microeletrônica. A informática, a máquina CNC (controle numérico computadorizado), o 
robô, o sistema integrado, a telemática (telecomunicação informatizada), a biotecnologia 
também se torna destaque dessa era microeletrônica. Um conjunto de novos materiais em 
particular faz parte dessa tecnologia fazendo papel importante na montagem desse sistema 
tecnológico. O computador, por exemplo, ocupa o lugar central, pois, é uma maquina flexível, 
ao contrário, das máquinas das revoluções anteriores eram maquinas de movimentos rígido e 
incapaz da mínima reciclagem que no decurso da produção de faça necessária. O computador 
é uma maquina inteligente composta por duas partes hardware (a máquina propriamente dita) 
e o software (o programa) que se integram, ao contrario da máquina comum, é uma máquina 
reprogramável e auto programável, ou seja, a cadeia do processamento produtivo pode ser 
reprogramada em pleno andamento da produção de acordo com a necessidade da reorientação. 
Com todas essas características, o computador vai se tornando uma maquina por excelência 
da organização. (MOREIRA, 1998, p. 8) 



    9  

Esse novo paradigma na organização do trabalho causa uma reestruturação, em que o 
emprego do computador é a reaproximação entre o trabalho de concepção e o trabalho de 
execução, resultando em um sistema de trabalho versátil, flexível, integrado em equipe, entre 
outros. (MOREIRA, 1998, p. 10) 

Moreira (1998) ainda acrescenta, após apresentar o comportamento das inovações em 
cada período, as mudanças que ocorrem afetam não apenas as técnicas de trabalho, mas 
também a reestruturação da classe trabalhadora. 

É que se mudam as bases técnicas da sociedade, as formas de trabalho e o 
paradigma de mundo, é de esperar que mude a classe trabalhadora, sua 
mentalidade e formas institucionais de organização. As relações de trabalho 
estão se desfazendo, as regras de gestão de trabalho se refazendo, os padrões 
industriais estão se reestruturando. (MOREIRA, 1998, p. 12) 

 
2.5  Hitórico da Evolução das Organizações 

Chiavenato (2007) descreve a história das organizações. O autor afirma que apesar de 
sempre ter existido trabalho organizado e dirigido na historia humana, foi em meados do 
século XIII que a história das organizações teve inicio, período que aconteceu a Primeira 
Revolução Industrial. A Revolução Industrial provocou a substituição do artesanato pela 
industrialização, preparando o caminho para o aparecimento de outras modernas indústrias e 
dos desafios de sua administração. 

Chiavenato (2007) ainda diz que a história das organizações pode ser dividida em seis 
fases: “Artesanal”; “Transição para a Industrialização”; “Desenvolvimento Industrial”; 
“Gigantismo Industrial”; “Moderna”; e “Globalização”. 
 
2.5.1 Primeira Fase: Artesanal 

A Fase Artesanal é marcada pelo regime de produção fundamentado no artesanato 
rudimentar das pequenas oficinas e na mão de obra intensiva e não qualificada na agricultura. 
Essa fase corresponde a desde a antiguidade até a Revolução Industrial que ao substituir o 
artesanato das oficinas pela industrialização preparou caminho para o surgimento das 
modernas indústrias. (CHIAVENATO, 2007, p. 34). 
 
 
2.5.2 Segunda Fase: Transição para a Industrialização 

A era industrial nasce na fase da Transição para a Industrializaçãoque corresponde a 
Primeira Revolução Industrial, momento em que ocorre crescente mecanização nas oficinas 
(com a máquina de fiar)e na agricultura (com o descaroçador de algodão).As grandes 
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máquinas movidas a vapor dão início à substituição da força de trabalho humano no processo 
fabril. Chiavenato (2007) apresenta as inovações tecnológicas desta fase, entre elas:  

os transportes passam por vigoroso desenvolvimento com a navegação a 
vapor (1807), a invenção da locomotiva a vapor e o aparecimento das 
primeiras estradas de ferro de grande porte (a partir de 1823). As 
comunicações são incrementadas com o aparecimento do telégrafo elétrico 
(1835) e do selo portal (1840). (CHIAVENATO, 2007, p. 35). 

 
2.5.3 Terceira Fase: Desenvolvimento Industrial 

A fase Desenvolvimento Industrial corresponde a Segunda Revolução Industrial e seus 
expoentes são o aço e a eletricidade, onde o aço substitui o ferro como material industrial e a 
eletricidade substituio vapor. 
 Chiavenato (2007) menciona acerca da passagem do capitalismo industrial para o 
capitalismo financeiro, com o surgimento das grandes instituições financeiras e consequente 
ampliação dos mercados. Esse cenário influencia o crescimento das grandes empresas que 
passam a burocratizar os seus processos. 
 
2.5.4 Quarta Fase: Gigantismo Industrial 

A fase do Gigantismo Industrialocorre entre as duas Grandes Guerras Mundiais.É 
neste momento que o mundo sente os efeitos da grande depressão econômica, o que provoca 
uma crise mundial. Contudo, as empresas atingem grades proporções atuando em âmbito 
internacional e multinacional.  

Houve grandes transformações no transporte, melhoria e ampliação nas vias férreas e 
nas comunicações, com o telegrafo, o telefone, o rádio e a televisão. (CHIAVENATO, 2007, p. 
35). 

 
2.5.5 Quinta Fase: Moderna 

A fase pós-guerra denominada Fase Modernaé marcada pelo grande desenvolvimento 
tecnológico na comercialização se intensificando a partir de processos e produtos mais 
sofisticados dentro das organizações. Chiavenato (2007) destaca que as novas tecnologias 
criadas, projetadas, inventadas dentro das organizações provocam o desenvolvimento das 
grandes e também empresas de médio e pequeno porte com a automação e a computação 
quepotencializam seus recursos. 

O autor ainda acrescenta que houve nessa fase ao incremento nas comunicações, nos 
transportes e nos negócios tornando-os cada vez mais complexo “Essa complexidade e 
mutabilidade trazem uma novidade consigo: a incerteza e a imprevisibilidade do que irá 
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acontecer.” (CHIAVENATO, 2007, p. 36). 
 
2.5.6 Sexta Fase: Globalização 

A fase da Globalização é o início da Era da informação. A internet muda radicalmente 
as formas de negócios, em que, diferente nas outras fases em que o esforço humano era 
substituído pela máquina, na fase da globalização, o cérebro humano é substituído pela 
máquina eletrônica. Nasce então a Terceira Revolução Industrial. De acordo com Chiavenato 
(2007) esse cenário é carregado de desafios para as organizações, pois as rápidas mudanças no 
ambiente externo provocam incertezas, sendo assim, as organizações não conseguem decifrar 
e interpretar adequadamente o que está acontecendo ao seu redor ou o que poderá acontecer 
num futuro próximo ou distante. (CHIAVENATO, 2007, p. 36). 

A evolução das empresas no decorrer da história é um reflexo da sociedade, 
moldando-se de acordo com as suas necessidades e conforme o contexto em que se insere. A 
empresa é, em grande parte, a soma dos esforços de todos aqueles que se envolvem com sua 
atividade, mas também daqueles que contribuem de forma indireta com o seu 
desenvolvimento, tendo suas técnicas e processos aperfeiçoados conforme as inovações 
tecnológicas, matérias-primas e demais inovações de cada período histórico.  

 
2.6 As Ondas de Inovação 

Observando o histórico da evolução das organizações, bem como, seus avanços 
tecnológicos, percebe-se que, nas últimas décadas houveram-se grandes ondas de profundas 
inovações que são chamadas de revolução tecnológica ou revolução industrial. (FADEL e 
MORAES, 2005, p. 35) 

Ao observar o contexto dessas transformações nota-se que a cada transformação que 
surge advém de uma inovação tecnológica, ou seja, inovações substituem inovações 
marcando cada período. Essas mudanças são chamadas por Schumpeter de ondas de inovação, 
inspiradas nos ciclos de Kondratieff3.  

Conforme Mota (2016), a figura abaixo apresenta as principais inovações que geraram 
as grandes ondas segundo a teoria schumpeteriana oriunda dos ciclos de Kondratieff: 
 

                                                      3Economista russo Nicolai Kondratieff (1892-1938) concebeu um dos mais respeitados e duradouros conceitos 
no campo econômico: a "Teoria dos ciclos", posteriormente denominada "Ondas de Kondratieff" 
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 Fonte: (MOTA, 2016, apud Inovvaservice) 
 
 Um fator a ser destacado nos ciclos evolutivos de Schumpeter é o de que a cada nova 
onda de inovações que surge, seu período de duração reduz-se, fato este verificado a partir da 
imagem ilustrativa acima (primeira onda: 60 anos; segunda onda: 55 anos; terceira onda: 50 
anos; quarta onda: 40 anos; quinta onda: 30 anos). Essa "tendência" demonstra que a cada 
nova tecnologia aplicada, uma outra nova surge em menor tempo. 

Esse processo de introdução e desaparecimento de inovações vem refletir o que 
Schumpeter denominou de Destruição Criativa. Conforme Nogami (2019), Schumpeter 
classifica a destruição criativa da seguinte maneira:  

"introdução de novo produto ou serviço, introdução de novo método de 
produção, introdução de novo mercado, conquista de uma nova fonte de 
oferta de matérias-primas e desenvolvimento de uma nova organização”. 
(NOGAMI, 2019, P.10) 
 

A partir da criação de novos produtos e métodos, novas formas de produção são 
implementadas pelas organizações e, com isso, a substituição de produtos mais antigos e 
obsoletos, impulsionando a evolução do mercado e incentivando a competitividade entre as 
organizações. (NOGAMI, 2019, P.10) 
 
2.7  A Evolução do Conceito de Competência 

A expressão competência foi utilizada na idade média, essencialmente na linguagem 
jurídica referindo a faculdade atribuída a alguém ou alguma instituição com intuito de julgar 
ou analizar certo assuntos.  

Ribeiro e Guimarães (1998), observam que 
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“(...) o termo competência teve origem na língua jurídica e (...) trata-se de 
um conceito que tem homologias entre o uso na esfera educativa e na esfera 
profissional, sugerindo que existe necessidade de estudos empíricos para 
determinar as respectivas especificidades para cada uso, a fim de evitar 
confusões conceituais”.(RIBEIRO E GUIMARÃES, 1998, p.3) 
 

Para os juristas, determinado indivíduo era declarado como competente para realizar 
certo ato ou um dado julgamento. Logo, o termo veio a designar a capacidade de alguém se 
pronunciar a determinado assunto. Consequentemente, o conceito passou a ser usado de forma 
genérica, ou seja, para qualificar a capacidade do indivíduo realizar determinado trabalho 
(BRANDÃO E GUIMARÃES, 2001, p. 2). 

Moraes (2008) afirma que o conceito de competência aparece nos anos 1980 como 
resposta ás mudanças na estrutura organizacional e no processo produtivo das empresas, nos 
Estados Unidos.  No modelo Japonês de produção, as empresas sentiam a necessidade de 
ampliar os aspectos ligados a qualificação dos funcionários, buscando o aumento da 
habilidade, para um projeto que tratava do saber (conhecimento) e do querer (atitude). 

Nos anos 1980, o conceito de competências, na França, visava oferecer suporte à 
qualificação profissional das empresas. 

Buscava-se o deslocamento sobre o estoque de conhecimento e habiliadade 
obtidas nos tradicionais centros de treinamento para a forma como a pessoa 
mobiliza esses conhecimentos e habilidades num determinado contexto a fim 
de agregar valor à sua organização. (MORAES, 2008, p. 13). 
 

 McClelland4 foi um dos percussores da escola americana de competência. Em 1973 
iniciou um debate nos Estados Unidos, sobre competências entre os piscicólogos e 
administradores. McClelland (1973) afirma que a competência relaciona-se ao desempenho 
superior na realização de uma tarefa ou situação. Ou seja, é o conjunto de aptidões naturais do 
indivíduo, que pode ser aperfeiçoado com o ganho de habilidades e com conhecimentos 
obtidos. 

 Perante o conceito de McClelland, surgiram outros novos conceitos ligados a 
competências e as suas ênfases. Esses são: 
 
 
 
 
 

                                                      4David Clarence McClelland foi psicólogo, americano, conhecido por seu trabalho sobre a teoria da necessidade 
da motivação. 
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Fonte: (BITENCOURT, 2001, p. 28) 
 
 
 

Quadro 1: Competência: principais autores, ênfases e conceito 
Autor/ ano  Ênfase  Conceito  

Boyatizis (1982:23)  Formação, comportamentos, resultados.  As Competências são 
aspectos verdadeiros 

ligados à natureza 
humana. São 

comportamentos 
observáveis que 

determinam, em grande 
parte, o retorno da 

organização. 
Sandberg (1996: 411)  Formação e interação.  A noção de competência é 

construída a partir do 
significado do trabalho. 
Portanto, não implica 

exclusivamente na 
aquisição de atributos. 

Boterf (1997:267)  Mobilização e ação.  Competência é assumir 
responsabilidades frente a 

situações de trabalho 
complexas buscando lidar 

com eventos inéditos, 
surpreendentes, de 
natureza singular. 

Fleury e Fleury 
(2000:21)  

Ação e resultado.  Competência: um saber 
agir responsável e 

reconhecido, que implica 
mobilizar, integrar, 

transferir conhecimentos, 
recursos, habilidades, que 

agreguem valor 
econômico à organização 

e valor social ao 
indivíduo. 

Zarifian (2001: 66)  Aptidão, ação, resultado. A competência 
profissional é uma 

combinação de 
conhecimentos, de saber-
fazer, de experiências e 
comportamentos que se 
exerce em um contexto 

preciso. Ela é constatada 
quando de sua utilização 

em situação profissional a 
partir da qual é passível 
de avaliação. Compete 

então à empresa 
identificá-la, avaliá-la, 

validá-la e fazê-la evoluir. 
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Na opinião de Barbosa (2002), pode-se observar, então, que cada autor formaliza um 
novo conceito conforme as suas vertentes analizando o contexto que este será aplicado. O 
termo competência está associado a diferentes instâncias de compreensão. Pode ser aplicada 
em diversas áreas, desta forma, faz com que seja disposta sob diversas óticas. 

Falando de competências, remetemos a três fatores primordiais, o famoso CHA, 
Conhecimentos, Habilidades e Atitudes, que juntos formam os pilares essenciais que são 
capazes de conduzir-nos a um resultado de excelência. "Conhecimentos, habilidades e 
atitudes que são os diferencias de cada pessoa e tem impacto em seu desempenho e 
consequentemente nos resultados atingidos" (RABAGLIO, 2006, p.23). 

O termo competência está associado à aptidão, ação e a capacidade de resolver 
problemas. Ou seja, é conjunto de conhecimentos e habilidades que determinam as 
características de uma pessoa apta a cumprir determinadas tarefas. Segundo Coda (2016) de 
modo geral, a competência siginifica aptidão para cumprir determinada tarefa ou função. 

Competência e habilidade são dois conceitos que estão relacionados – 
habilidade é conseguir colocar em prática as teorias e os conceitos mentais 
que foram adquiridos –, enquanto o termo competência é mais amplo e 
consiste na reunião e combinação de conhecimentos, atitudes e habilidades 
(CHA). (CODA, 2016, p. 5) 
 

Para Fleury e Fleury (2011) competência é um termo designado a uma pessoa 
qualificada para realizar algo, habilidade para fazer alguma coisa. 

Conjunto de conhecimentos, habilidades, atitudes que justificam um alto 
desempenho, na medida em que há também um pressuposto de que os 
melhores desempenhos estão fundamentados na inteligência e na 
personalidade das pessoas; nessa abordagem considera-se a competência, 
portanto, como um estoque de recursos que o indivíduo detém. (FLEURY e 
FLUERY, 2011, P.28). 

 Carbone et al. (2008) ressalta que, além de ser o conjunto de conhecimentos, 
habilidades e atitudes necessárias para desempenhar certa atividade, a competência é 
entendida como o desempenho expresso, em termos de comportamentos e realizações e 
correntes da motivação, e aplicação de conhecimentos, habilidades e atividades no trabalho. 
Segundo o autor, Competências Humanas são: “combinações sinérgicas de conhecimentos, 
habilidades e atitudes, expressas pelo desempenho profissional dentro de determinado 
contexto organizacional, que agrega um valor a pessoas e organizações” (CARBONE et al., 
2009, p. 43). 

De acordo Carvalho et al. (2008) as características dacompetência são necessárias para 
que o colaborador desenvolva suas atribuições e responsabilidade. 
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O conhecimento é um conjunto de informações articuladas e que podem ser 
utilizadas quando necessário. A habilidade é entendida como a capacidade 
de transformar o conhecimento em ação, produzindo resultados que atendem 
ou superam uma expectativa. As atitudes são determinadas por crenças, 
valores e princípios e estão relacionados com o “querer ser” e o “querer 
agir”. (CARVALHO et al., 2008, p. 37). 

 
 Além de abranger o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, competencia 
envolve conhecimento, informação, interação e desempenho. “saberes que compreendem um 
conhecimento capaz de produzir determinados desempenhos, assim como de assimilar e 
produzir informaçoes pertinentes”. (BARATO, 1998, p. 16). 
 
2.8 Competência Individual X Competência Organizacional 

Dutra (2017) ressalta que, na organização as competências são concretizadas em seu 
patrimônio de conhecimentos, descorrendo do início ao seuprocesso de desenvolvimento, 
estabelecendo as vantagens competitivas no contexto em que se insere, e, poroutro lado, as 
pessoas com seu conjunto de conhecimentos. A junção de pessoas e a organização resultam 
em um processo de troca de competências. 

A organização transfere seu patrimônio para elas, enriquecendo-as e 
preparando-as para enfrentar novas situações profissionais e pessoais, na 
organização ou fora dela. As pessoas, ao desenvolverem sua capacidade 
individual, transferem para a organização seu aprendizado, capacitando-a a 
enfrentar novos desafios. (DUTRA, 2017, p. 11) 
 

Observa-se, conforme Dutra (2017) que são as pessoas que concretizam as 
competências organizacionais, ao colocarem em prática o patrimônio de conhecimentos da 
organização, assim validam ou implantam as modificões necessárias para aprimorá-lo, 
utilizando-o de forma consciente. “A agregação de valor das pessoas é, portanto, sua 
contribuição efetiva ao patrimônio de conhecimentos da organização, permitindo-lhe manter 
suas vantagens competitivas no tempo”. (DUTRA, 2017, p. 11) 

Coda (2016) destaca em sua obra a correlação das pessoas com a organização remetendo 
a definição do termo competência proposta por Spencer (1993), inspirada pelas contribuições 
de David McClelland, “uma competência é uma característica subjacente a um indivíduo que 
tem uma relação causal com algum critério considerado como referência ou com um 
desempenho superior em um cargo ou situação.” (CODA, 2016, p. 9). 

O autor divide as competências por categorias remetendo a relação do particular 
(indivíduo) para o todo (organização): 
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 organizacionais – capacidades únicas que garantem a competividade e a 
sobrevivência de uma empresa – exemplo: foco na inovação;  gerais – capacidades consideradas essenciais para todos os colaboradores da 
organização, independentemente de seu cargo ou nível hierárquico – 
exemplo: agregação de valor;  profissionais – capacidades que o colaborador tem que demonstrar para ser 
considerado eficaz em seu trabalho e/ou poder desempenhar um cargo, um 
papel, uma tarefa, ou assumir uma responsabilidade em determinada área da 
organização – exemplo: domínio técnico. Podem também receber a 
denominação de competências técnicas, funcionais ou específicas;  gerenciais – capacidades consideradas essenciais para todos os 
colaboradores com responsabilidades administrativas ou de supervisão em 
qualquer área da organização e nos diferentes níveis hierárquicos existentes 
– exemplo: tomada de decisão;  individuais ou comportamentais – capacidades ou atributos pessoais que o 
colaborador tem e que influenciam sua eficácia no trabalho. Referem-se a 
um padrão de conduta ou a ações valorizadas pelo indivíduo ao desempenhar 
seu cargo ou função – exemplo: flexibilidade. (CODA, 2016, p. 9). 
 Falando de competências organizacionais remete-se ao esforço de inovação e a 

capacitação tecnologica. Segundo Coutinho e Martins (2009), a capacitação tecnologica 
compreende competências técnicas específicas e de caráter geral, relacionadas à 
implementação de inovação. Conforme o autor, as competências organizacionais é composta 
pelo conjunto de competências referente à capacidade de transformar o conhecimento 
existente efetivamente em novos processos ou produtos contribuindo para os seus resultados. 
(COUTINHO E MARTINS, 2009, p. 3). 

Assunção (2016) afima que a capacidade das pessoas manterem as competências 
exigidas pelas organizaçoes sao nomeada como empregabilidade: 

A relação de trabalho deixa de se basear na fidelidade e passa a basear-se no 
profissionalismo e na capacidade do trabalhador de se manter atualizado 
com as necessidades do mercado de trabalho. (...) a nova forma de 
relacionamento entre patrões e empregados sintetizada no conceito da 
empregabilidade – abandona o paternalismo das relações de trabalho que 
caracterizavam as burocracias e adota a responsabilidade compartilhada. A 
regra agora é a capacitação profissional para toda a vida. (ASSUNÇÃO, 
2016, p. 20 apud BIRCHAL e MUNIZ, 2002, p. 28). 

  
O autor ainda acrescenta que no mundo do trabalho os profissionais precisam ter a 

capacidade de operacionalizar seu conheciemento de modo itegrado as suas aptidões e 
vivências culturais (ASSUNÇÃO, 2016, p. 20 apud SILVA & CUNHA, 2002, p. 79). 

Para o sucesso de uma organização, Assunção (2016) em concordância com 
Somerville e Mroz (1997), deve-se considerar a postura relacionadaà tomada de decisão como 
busca universal de aprendizado, tornado relevante àflexibilidade e a adaptabilidade, 
caracterizada pela responsabilidade e autonomia. 
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Contudo, vale ressaltar que a vida organizacional é marcada por modelos de gestão 
que requerem constante inovação e capacidade para encarar desafios.  

Ao observar todo o contexto organizacional, bem como as inovações tecnológicas que 
revolucionaram as indústrias, nota-se que as organizações passaram por constantes 
modificações impactando os profissionais de cada época.  

Explorar os avanços das tecnologias no que se refere às organizações possibilita a 
compreensão de como a tecnologia e a inovação se comportam conforme seus avanços e os 
impactos na vida do profissional possibilitando identificar as habilidades fundamentais para 
cada advento tecnológico. 

Entender os conceitos de competências contempla a importância do conhecimento e da 
qualificação, pois, além de obter o conhecimento possibilita a aquisição de aprendizagem e, a 
junção de saber fazer e agir permite a compreensão da sua influência no mundo 
contemporâneo do trabalho. Assim, embora não seja possível prever com exatidão quais as 
profissões que sofrerão transformações, algumas características das pessoas podem indicar 
quais serão capazes de se adaptar aos novos tempos. 

 
3 METODOLOGIA 

Para apresentar a metodologia utilizada é preciso entender o conceito de ciência e 
metodologia. Lakatos e Marconi (2017) definem a ciência como a sistematização de 
conhecimento, “um conjunto de atitudes e atividades racionais, dirigidas ao sistemático 
conhecimento com objeto limitado, capaz de ser submetido à verificação”. As autoras ainda 
completam que ciência “não se refere a um conhecimento qualquer, mas àquele que, além de 
apreender ou registrar fatos, os demonstra por suas causas constitutivas ou determinantes”. 
(LAKATOS E MARCONI, 2017, p. 74, apud TRUJILLO FERRARI, 1974, p. 8). 

Contudo, as mesmas autoras dizem que a ciência caracteriza-se pela utilização dos 
métodos, pois não há ciência sem o emprego dos métodos científicos. Método é o “caminho 
pelo qual se chega a determinado resultado”. (LAKATOS E MARCONI, 2017, p. 31, apud 
HEGENBERG, 1976, v. 2, p. 115). 

Lakatos e Marconi (2019) afirmam que os “métodos em geral englobam dois 
momentos: a pesquisa ou coleta de dados, e a análise e interpretação”. Por tanto, para 
realização desse artigo o método utilizado foi à pesquisa bibliográfica onde a coleta de dados 
realizou-se a partir de material já elaborado, composto principalmente de livros, sites e artigos 
científicos. “Pesquisa bibliográfica é um tipo específico de produção científica: é feita com 
base em textos, como livros, artigos científicos, ensaios críticos, dicionários, enciclopédias, 
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jornais, revistas, resenhas, resumos.” (LAKATOS e MARCONI, 2019, p. 33). 
A análise e interpretação do material fundamentaram-se na abordagem qualitativa 

observando as seguintes variáveis: evolução tecnológica/inovação, volume de empregos, 
globalização, competências necessárias, competências obsoletas, etc. 

Com base no objetivo deste trabalho, que consiste em analisar quais as competências 
serão mais relevantes para o profissional do futuro face aos avanços no meio corporativo, a 
pesquisa caracteriza-se como pesquisa descritiva, com a finalidade de descrever o histórico 
das inovações tecnológicas, as consequências das fases evolutivas no nível de emprego e as 
competências exigidas desde a primeira revolução industrial até o presente século, com o 
intuito de analisar as competências indispensáveis para o futuro das profissões.  

O estudo iniciou com a identificação das fontes para pesquisa bibliográfica em livros 
na biblioteca virtual, artigos pesquisados no Google acadêmico e sites, com conteúdos 
pertinentes para o embasamento teórico, ou seja, assunos relativos ao tema em questão, 
utilizando as seguintes palavras chaves: “inovação”, “tecnologia”, “futuro das profissões”, 
“revolução industrial”, “competências”, sendo descartados os que não se enquadrava ao 
trabalho. 

A análise dos dados coletados foi feita a partir da comparação da visão de diferentes 
autores, avaliando suas semelhanças ou diferenças, permitindo uma análise abrangente dos 
aspectos discutidos no presente trabalho. 

Os autores que contribuíram para a execução desse artigo foram: Andreassi (2006); 
Assunção (2016); Barato (1998); Brandão e Guimarães (2001); Carbone et al. (2009); 
Carvalho et al.  (2008); Chiavenato (2007); Coda (2016); Coutinho e Martins (2009); Dutra 
(2017); Fadel e Moraes (2015); Fleury e Fleury (2011); Lakatos e Marconi (2017); Lakatos e 
Marconi (2019); Mcclelland (1973); Moraes (2008); Moreira (1998); Mota (2016); Rabaglio 
(2006); Ribeiro E Guimarães (1998); Schumpeter (1998; Toledo (2012). 

 
4  APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS DADOS  

Analisar as competências profissionais nos dias de hoje torna-se fator primordial e 
indispensável face às inovações tecnológicas incorporadas pelas organizações. Se antes, a 
capacitação constituia-se como um diferencial na seleção de profissionais, hoje vem a ser um 
pré-requisito. 

Com o intuito de responder o objetivo do presente trabalho, fez-se um levantamento 
bibliográfico para melhor compreender o comportamento das variáveis envolvidas no que se 
refere às inovações tecnológicas no âmbito organizacional. Dessa forma, as variáveis 
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relevantes escolhidas no presente trabalho foram: evolução da tecnologia; evolução das 
organizaçoes; inovação; e as competências. 
 
4.1 Análise da Evolução Tecnológica  

Para melhor entendimento fez-se um estudo das inovações tecnológicas desde os 
séculos passados, com o intuito de compreender a maneira que ocorreu tais evoluções. 
Observa-se que cada período é marcado por uma revolução tecnológica que revolucionou as 
indústrias e a maneira de produção. Pode-se indentificar que revolução acontece com a 
introdução de uma nova tecnologia, e com isso, a mão-de-obra também passa por 
modificações. No início, era o artesão que controlava todo o processo de produção, logo, com 
a chagada da tecnologia que indroduziu a primeira revolução industrial, o trabalhador 
qualificado ganhou autonomia. Já na segunda revolução industrial, a forma de produção sofre 
alterações exigindo do profissional adequação a produção em massa, ou seja, não exige 
qualificação profissional e sim agililidade e habilidade pra manufatura padronizada. E, com a 
terceira revolução que foi o momento marcado pelo maior avanço tecnológico, causando uma 
reestruturação nas organizações requerendo do profissional aptidão para trabalhar com as 
máquinas inteligentes em um sistema de trabalho versátil e flexível. 

Conforme apesentado por Moreira (1998), as mudanças causam a reestruturação nas 
organizações e também na classe trabalhadora. “As relações de trabalho estão se desfazendo, 
as regras de gestão de trabalho se refazendo, os padrões industriais estão se reestruturando.” 
Portanto, o avanço das tecnologias resulta no advento de uma nova tecnologia em substituição 
à antiga, aprimorando o processo produtivo coagindo o aprimoramento das técnicas de 
trabalho e, com isso, exige-se maior adaptação do profissional. 
 
4.2 Análise da Evolução das Organizações 

As organizações vêm sofrendo diversas mudanças ao longo do tempo. Essas mudanças 
são marcadas por fases, que representaram as principais alterações em sua cadeia produtiva. 
Com a primeira fase, o foco se deu na produção artesanal e nos produtos manufaturados, em 
que a produção ocorria de forma manual, por indivíduos especializados. Já na segunda fase, 
tem-se o início da industrialização, ou seja, um modelo em que ocorre a substituição de 
determinadas funções por máquinas, alterando a maneira de atuação do profissional no 
processo produtivo. A terceira fase é marcada pelo processo de produção em série ou em 
massa, com a padronização da técnica de trabalho, onde não se exigia a especialização do 
profissional, mas sim, uma maior velocidade e concentração, a fim de se permitir um maior 
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número de peças produzidas. Com a quarta fase, as indústrias crescem ainda mais, ampliando 
sua área de atuação, atingindo patamares até então inimagináveis em outras épocas. A quinta 
fase é caracterizada pelo maior desenvolvimento tecnológico, introduzindo equipamentos 
mais modernos e sofisticados dentro das organizações. É nesta fase que iniciam as incertezas 
no âmbito corporativo em razão da velocidade em que a tecnologia se desenvolve. Surge 
então a sexta fase e a com ela a globalização. A era da informação compreende o progresso 
tecnológico tranzendo o fortalecimento das empresas. 

Contudo, todas essas mudanças nas organizações resultam em um intenso processo de 
reestruturação da lógica produtiva. Observa-se que com a globalização surge um novo arranjo 
caracterizado pelo desempenho de uma sociedade globalizada à qual as pessoas são obrigadas 
a adaptar-se.Compreender as mudanças nas organizações é fundamental para o entendimento 
das novas relações de trabalho, isto é, quais habilidades são necessárias e requeridas das 
pessoas nesse novo mundo organizacional que nasce. 

Coutinho e Martins (2009), afimam que a composição das competências 
organizacionais envolve técnicas específicas e a implementação da inovação, isto é, “conjunto 
de competências referente à capacidade de transformar o conhecimento existente efetivamente 
em novos processos ou produtos contribuindo para os seus resultados”. 

Já Dutra (2017) diz que as pessoas transferem para as organizações seus aprendizados 
e as organizaçoes tranferem seus patrimôniosàs pessoas resultando em uma troca de 
competências. 
 Pode-se entender que as competências humanas estão relacionadas às competências 
organizacionais, uma vez que as habilidades humanas são os agentes transformadores e que 
complementam o conhecimento que já existe de modo a contribuir de forma eficaz aos 
resultados. Portanto, para uma organização bem sucedida, a atividade produtiva depende dos 
conhecimentos e flexibilizaçao nas relações de trabalho e a capacitação e habilidades das 
pessoas que a insere. 
  
4.3 Análise das Ondas de Inovação  

Ao apreciar os ciclos evolutivos das inovações tecnologicas e as mudanças nos 
cenários organizacionais, denominados por Schumpeter como ondas de inovação, percebe-se 
que a introdução de novas tecnologias revolucionárias acontece mais rapidamente, conforme 
exposto por Mota (2016): primeira onda: 60 anos; segunda onda: 55 anos; terceira onda: 50 
anos; quarta onda: 40 anos; quinta onda: 30 anos, isto é, cada nova tecnologia inserida, outra 
nova surge em menor tempo. 
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Esse processo foi denominado por Schumpeter de “Destruição Criativa”. O termo em 
si traz conotações até certo ponto ambíguas, pois fala em destruição e criação ao mesmo 
tempo. Mas o que Shumpeter pretendia com essa nomenclatura é mostrar que ao mesmo 
tempo em que processos e produtos são destruídos, novos processos, novos produtos ou 
processos e produtos repaginados surgem, fazendo com que a dinâmica da criação seja a força 
motriz do desenvolvimento empreendedor. A grande questão que se apresenta é que esse 
processo deve ser acelerado, como se pode verificar no decorrer da história por meio de ondas 
cada vez mais encurtadas. Ciclos mais curtos, mas nem por causa disso menos profundo.  

Nogami (2019), de certa forma concorda com Schumpeter, quando alega que a 
implementação de novas formas de produção, ou seja, novos métodos os novos produtos em 
substuição dos antigos impulsionam a evolução do mercado e o desenvolvimento de uma 
nova organização. 

 
4.4 Análise das Competências 

A partir dos dados coletados pode-se observar a grande influência exercida pela 
tecnologia sobre as competências dos profissionais. Isso exige do profissional constante 
adaptação e aperfeiçoamento a fim de torná-lo essencial às organizações, habilidade essa que 
se demonstra indispensável. 

Observa-se que a competência sempre esteve presente na sociedade de forma indireta, 
primeiro no artesanato, onde a competência estava presente na produção manual, logo após, 
no século XIII, com a chegada das máquinas no processo fabril,a competência exigida 
necessitava de qualificação. Na segunda revolução, no século XIX, com introdução de novas 
tecnologias marcada pela intensidade das máquinas exigindo a padronização, a competência 
já não necessitava de especialização e sim de atenção o e agilidade. Já no século XX, período 
marcado pelo maior avanço tecnologico e com ele a maior adaptabilidade exigida pelos 
indivíduos, pois a internet mudou radicalmente a maneira de produção, onde o esforço 
humano é substituído pelas máquinas inteligentes, com isso, a habiliade exigida ja nao exige 
esforço fisico e sim flexibilidade, versatilidade, inovaçao, criatividade etc.  

Confome apresentado por Moreira (1998) as revoluções industriais marcaram 
constantes mudanças no âmbito organizacional e consequentemente nas habilidades exigidas.  

Percebe-se com as fases vivenciadas pelas organizações exposta por Chiavenato 
(2007), que a evolução das empresas reflete na atuaçao dos indvíduos dentro delas, ou seja, a 
empresa nada mais é que o esforço de todos que estão envolvidos em sua operação sendo 
aperfeiçoadas conforme as inovaçoes tecnologicas que a insere, moldado de acordo com cada 
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momento. 
Logo, com as ondas de inovação baseada na teoria schumpeteriana, apontada por Mota 

(2016), percebe-se que as ondas estão cada vez mais encurtadas, ou seja, as mudanças 
ocorrem tão rapidamente que os profissionais precisam estar atentos e prepaparados para se 
manter atualizado com as necessidades do mercado de trabalho. 

A competência aparece em respostas a todas as mudanças ocorridas no processo 
produtivo conforme afirmado por Moraes (2008). Fato esse ocorrido em 1980 e estavam 
ligadas as necessidades de ampliação e qualificação dos funcionários. A capacitaçao 
compreende técnicas específcas que se relaciona a implementação de inovação. Ou seja, 
refere-se à capacidade de tranformar o conhecimento em novos processos com o intuíto de 
melhorar os resultados. 

Em concordância com Assunção (2016), nota-se a que a capacidade das pessoas 
manterem as competências exigidas pelo mercado de trabalho pode ser denominada como 
empregabililidade, ou seja, baseia-se no profissionalismo atualizado nas exigências do 
mercado atual. Por tanto, buscar a capacidade profissional serve como princípio pra vida toda. 

Ao investigar a atuação das competências ao decorrer dos anos com intuito de 
identificar o que mercado do futuro exigirá, vale elencar as competências indispensáveis 
relacionadas às características do cenário contemporâneo, conforme o quadro abaixo: 
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Quadro 2 - Cenário contemporâneo e as competências requeridasdos profissionais 
CENÁRIO CONTEMPORÂNEO COMPETÊNCIAS REQUERIDAS 

1- Mudanças constantes no cenário 
socioeconômico, globalização, evolução 
tecnológica, sociedade do conhecimento, 
caracterizando imprevisibilidade e 
incerteza. 

Adaptabilidade, flexibilidade para lidar com 
a instabilidade e a vulnerabilidade. 
Capacidade de enfrentar novos desafios, 
manter o acesso à informação e ao 
entendimento do mundo. 

2- Modificação  na  noção  de  tempo  e 
espaço,  que  passam  a  ter  novas 
configurações para além dos espaços físicos  
determinados.  Com a disponibilidade de 
acesso aos recursos virtuais e digitais cada 
vez maiores, à mão e a qualquer tempo, 
foram rompidos os limites de tempo, espaço 
e idioma. 

Capacidade de gerir a distância e de 
armazenar informações de maneira cada vez 
mais compacta, interatividade, iniciativa. 
Comprometimento das pessoas para 
resultados: agilidade, conexão com o mundo 
virtual, disposição para aprendizagem 
permanente, dedicação. 

3- Migração do conceito de emprego formal 
para trabalho, com o crescimento dos 
trabalhos descontínuos, informais, 
autônomos. Aumento de empreendedores e 
carreira em espiral.  

Desenvolvimento de competências 
individuais como autonomia, 
empreendedorismo, criatividade, iniciativa, 
análise e crítica. Capacidade do trabalhador 
de se manter atualizado com as necessidades 
do mercado de trabalho.  Resiliência, 
capacidade de reinventar-se a si mesmo. 

4- Novos modelos de gestão e novas 
configurações organizacionais que mudam 
seu enfoque da estrutura organizacional 
tradicional para o conjunto de competências 
que a organização precisa para executar a 
estratégia, valorização do capital humano. 
Suavização das relações hierárquicas. 

Proatividade, inovação. Capacidade dos 
profissionais de guiar-se por objetivos, de 
resolver problemas, discordar, analisar, criar 
e levantar alternativas. Escolha de um 
trabalho que faça sentido, escolhas baseadas 
em valores e prioridades. 

5- Novas gerações, suas expectativas de 
trabalho e carreira que provocarão 
mudanças no ambiente interno das 
empresas. 

Produtividade, remuneração variável por 
resultados, ambiente informal.  Constante 
reciclagem dos conhecimentos, colocar em 
prática o que aprendem, se tornarem cada vez 
mais hábeis e não terem medo de ter atitude. 

6- Novas formas de atuação das lideranças. Líderes capazes de tomarem decisões 
complexas em situações de pressão e grande 
responsabilidade, de vislumbrarem 
possibilidades de solução. Devem ser capazes 
de promover a instrução, o aconselhamento, 
despertar o entusiasmo e manter um clima 
saudável no ambiente de trabalho, dar 
autonomia e voz aos liderados, estimular um 
sentimento de pertença. Líderes devem ainda 
constituir o elo entre a missão da empresa e a 
linha de frente. 

Fonte: (ASSUNÇÃO, 2016, p. 26) 
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Portanto, a capacidade de produção depende de conhecimentos e aptidão, ou seja, o 
trabalhador deverá estar pronto para agir e está sempre preparado para adaptar as mudanças 
dessa nova sociedade, sempre buscando condições para ancorar a preparação do profissional 
do futuro que tem como lógica a tranformação tecnológica. 

 
5  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Esse trabalho teve como finalidade buscar identificar as competências necessárias para 
o profissional do futuro analisando os avanços tecnológicos nas organizações. Para tentar 
responder os objetivos desse trabalho, fez-se uma análise do comportamento das inovações 
tecnológicas nas indústrias desde os séculos passados com o objetivo de compreender todo 
processo evolutivo da produção de bens e serviços, com intuito de indentificar o que o futuro 
das profissões exigirá dos profissionais que entrarão no meio corporativo, bem como, os que 
já fazem parte dele. 

Com base na bibliografia pesquisada, ao observar as considerações dos autores, bem 
como, as variáveis envolvidas, pode-se verificar que a influência da tecnologia esteve 
presente desde os séculos passados provocando a modernização das organizações, tanto no 
processo produtivo como na maneira de atuação das pessoas que a insere.  

Nota-se que o desenvolvimento das empresas e suas evoluções estão aliados ao 
desenvolvimento tecnológico e tornam-se responsáveis pelo desenvolvimento das 
competências humanas. A qualificação profissional anteriormente aparece de forma limitada e 
dependente de um sitema único de manufatura. Logo, passado um período mais longo ocorre 
um processo de reestruturação produtiva que permite o desenvolvimento de novas 
competências e habilidades que possobilitam a aquisição de novas experiências profissionais. 

Vale destacar que a compreensão do conceito de competência contempla a 
importânciado conhecimento e da qualificação favorecendo a apendizagem e determinando as 
características de uma pessoa ao cumprimento de determandas tarefas. 

Pode-se observar que, a partir do século XX, as exigências para as organizações são 
cada vez mais desafiadoras e isso repercute de forma direta para a sociedade que preenche as 
empresas. A maneira de atuação das tecnologias impactou e vem revolucionandoas 
organizações até os dias de hojede forma significativa exingindo do profissional constante 
aptidão, flexibilidade e aquisição de novas habilidades, apontando para novas configurações 
marcadas por inovações e a capacidade de encarar novos desafios. Confome as teorias 
Shumpeterianas, o mundo passa por constantes ondas de inovações, e com elas novos 
empregos surgem e outros desaparecem, com isso, o profissional necessita está preparado 
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para lhe dar com as mundanças que vão ocorrendo. 
Portanto, torna-se imprenscindível para o profissional relacionar as competências com 

as estratégias organizacionais adaptando-se às tranformações no mundo do trabalho, pois o 
futuro das profissões se apresentará cada vez mais desafiador. Com isso, o profissional do 
presente precisa enxergar o cenário atual como incentivo ao aperfeiçoamento de habilidades e 
adquirindo outras novas competências se tornando o talento que as empresas precisam. 

Portanto, os dados obtidos na literatura permitiram alcançar o obejtivo, pois mostra 
que as competências se modificam a cada evolução da tecnologia, cada período determinou 
uma habilidade diferente, no entanto, embora o advento de uma nova tecnologia exija uma 
habilidade nova, pode-se concluir que o profissional deve ter flexibilidade e adaptabilidade 
para lidar com as constantes mudanças no mundo do trabalho; agilidade e dedicação para o 
aprendizado constante a fim de lhe dar com o mundo digital; constante aprimoramento do 
conhecimento, pois o profissional precisa manter-se atualizado com as necessidades do 
mercado. Contudo, embora o profissional necessite estar pronto para suprir as necessidades 
das empresas, ele precisa se preparar para reiventar-se a si mesmo, pois, o cenário trás 
constantes incertezas e desafios, com isso, o profissinal precisa gerar a capacidade de 
empreender, desenvolvendo criativdade, iniciativa, proatividade, resiliência e inovação. 
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