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Introdução: Na Quarta Revolução Industrial, advinda das tecnologias, evidencia-se a
habilidade de resolver problemas complexos. Sobre isso, o Fórum Econômico
Mundial, no relatório de 2016, destacou que até 2020 essa revolução transformará
nossas vidas, sendo determinante no sucesso profissional. Mais de 15 milhões de
empregos desaparecerão até 2030 apenas no Brasil, e outros milhões entretanto que
não existem poderão ser criadas. Contudo, tal habilidade não pode ser alcançada com
atividades de rotina, sendo necessário combinar aspectos cognitivos, emocionais e
motivacionais. Assim, surgem as reflexões: Como desenvolver a habilidade de resolver
problemas complexos? Como se preparar profissionalmente para enfrentar tais
situações? Objetivo: Realizar uma revisão sistemática das publicações sobre as
mudanças advindas da Quarta Revolução Industrial e evidenciar o desenvolvimento da
habilidade de resolver problemas complexos. Metodologia: Foram realizadas análises e
interpretações dos relatórios: “Jobs lost, jobs gained” da consultoria McKinsey de
2017 (disponível em: https://mck.co/2NVQPPi), e “Future of Jobs” do Fórum
Econômico Mundial de 2016 (disponível em:
http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf). Inicialmente, as obras
foram lidas livremente, seguidas de nova leitura com realização de anotações das
ideias principais. Posteriormente, revisões foram necessárias para evidenciar as
ligações entre os temas, sendo então elaborada uma apresentação em PowerPoint.
Adicionalmente, preocupou-se em destacar com ilustrações e poucos textos a fim de
facilitar a compreensão e exposições das ideias de forma clara e objetiva. Resultados:
Desenvolver a capacidade de solucionar problemas complexos é tornar-se lifelong
learners (alunos vitalícios), por meio da busca de conhecimento e aprendizado
constante ao longo da vida. Aprender não capacita somente tecnicamente, mas também
ajuda a desenvolver essa habilidade primordial. Quem sobreviverá? Darwin, o pai da
Teoria da Evolução, destaca “Não é o mais forte que sobrevive, nem o mais
inteligente, mas o que melhor se adapta as mudanças”. Sabendo disso, é necessário
desenvolver disciplina, inteligência emocional, capacidade de priorizar, além de
conciliar objetivos de vida. Em consequência disso, desenvolvem growth mindset
(mentalidade de crescimento), resiliência e comprometimento. Assim, os profissionais
de sucesso do século XXI serão aqueles capazes de aprender constantemente, além de
serem os mais requisitados no mercado de trabalho. Conclusão: Diante das
especulações realizadas, conclui-se que é necessário tornar-se protagonista do próprio
sucesso e agir em prol do desenvolvimento de habilidades, em especial a capacidade
de resolver problemas complexos. Nesse sentido, é fundamental a promoção de
mudanças para se alcançar os objetivos pessoais, acadêmicos e profissionais.
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