Objetivo incentivar a inovação a partir de atividades intelectuais.
Palavras-chave inovação, inteligência, competência.
Tempo estimado 7 minutos

Trabalhador intelectual
Djair Falcão
Engenheiro e
Consultor Empresarial

Você vai ler:
Cada vez mais exercemos atividades
intelectuais.
Criatividade e inteligência são
fundamentais ao trabalhador moderno.
Atividades diferenciadas podem gerar
novas idéias.

F

oi o tempo em que intelectual era esse sujeito de
aparência soturna, esquisito e afastado da realidade. Com
ar pálido, mofado pelas inúmeras páginas de livros lidos. Ou
alguém com ar de genialidade esnobe, perfeição desmedida.
Incapaz de respirar o ar dos pobres mortais - o resto da
raça humana.
Hoje, numa sociedade que tem como marca o crescente uso
de tecnologia, exercemos cada vez mais atividades
intelectuais, que requer o uso da mente para executar
tarefas. Nosso intelecto constitui-se numa importante
ferramenta de trabalho.

O trabalhador que produz idéias é valorizado. Torna-se uma
pessoa indispensável. Sentar-se diante de um computador,
operar máquinas para trabalhar ou qualquer outro trabalho, por
mais simples que seja, vai exigir certo grau de raciocínio.
A própria sobrevivência do nosso planeta exige uma postura que
envolve o uso racional de recursos. Criatividade, raciocínio e
inteligência são fundamentais. Dependemos desse trabalho
intelectual.
Diz-se da nossa
capacidade de
conceber novas
soluções a partir
do encadeamento
de diversas
idéias.

A ideação é fruto da espontaneidade e da busca constante por
inovação. É tão necessária que não custa tentar sua produção a
partir de atividades diferentes das habituais. Por exemplo:

!
!
!
!
!
!

Jogue xadrez.
Assista filmes.
Vá ao teatro.
Cozinhe.
Participe de competições esportivas.
Crie o hábito da conversa.

Qualquer atividade diferenciada poderá gerar novas idéias.
Aproveite também as suas férias e todo divertimento e descanso
que ela puder lhe propiciar. Tudo isso serve. Para que você possa
desenvolver novas formas de pensar, ver as coisas de outra
maneira e resolver problemas que pareciam intransponíveis.
A palavra intelectual nos remete a outras, como intelecto e
inteligência. Que é a capacidade de aprender e adaptar-se. Está
ao alcance de qualquer um. É certamente uma das prerrogativas
mais exigidas de um funcionário.
Todos os trabalhadores têm esse papel de intelectuais ativos.
São geradores em potencial da ideação. Independente do cargo
ou ocupação. A mente trabalhará. Alimente-a. É essa a função
de uma pessoa devotada às melhores causas.
O trabalhador intelectual tem sempre disposição para oferecer
algo diferenciado. Faz do seu oficio algo melhorado,
aperfeiçoado. Fomenta a criatividade, a alegria e já não se
distancia das pessoas comuns. É uma delas e está a seu serviço.

Lembre-se:

E você...

??

Todo trabalhador deve ser capaz de inovar em
sua função.

Quais atividades de lazer são interessantes
para você?

Pratique atividades diferenciadas que exijam
novas habilidades e raciocínio.

Você pratica outras atividades regularmente?

Utilize ao máximo a sua capacidade de
aprender e adaptar-se.

Já teve uma nova idéia para o trabalho
enquanto cozinhava, assistia a um filme ou
conversava com algum amigo?
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