O Acadêmico

O Empreendedor

Imagine que estes dois textos estão sendo
escritos por duas pessoas diferentes: A que está
do lado esquerdo é Profissional com formação
Acadêmica. E do lado Direito um Profissional que
aprendeu de forma autodidata.

Suponha que Você aprendeu algo na vida que
passou a lhe permitir ganhar dinheiro de forma
Profissional. Mas no mesmo mercado atuam
Pessoas que cursaram uma faculdade e
obtiveram um diploma.

Qual será a diferença entre um serviço prestado
por ambos ?

Qual das duas estará mais apta a lhe prestar um
serviço ?

Vamos considerar que um Publicitário aprendeu
fundamentos científicos de comunicação
(Psicologia, Antropologia, Sociologia, Semiótica,
etc). E que o exercício de sua Profissão
prescinde integralmente do emprego destes
conhecimentos.

Como Free-lancer, o que você aprendeu surgiu
antes de existir uma faculdade especializada no
assunto, pois era muito complexo e exigia
grande capacidade mental para ser reproduzido
e re-adaptado a cada novo Cliente que Você
atendia.

Ele tornou-se apto a partir do conhecimento de
outros, também acadêmicos, cujos trabalhos
foram validados do forma metódica e
cientificamente comprovada.

Sendo um pioneiro, consumiu milhares de horas
em processos de tentativa e erro, até sedimentar
seu conhecimento, e torná-lo uma ferramenta.

Seu Diploma é reconhecido por entidades do
poder Público, e atesta um padrão mínimo de
aptidões que podem ser verificadas em seu
histórico escolar.

O mercado valida sua competência,
remunerando-o e indicando-o a outros Clientes,
que estando em situações similares pagam por
sua experiência.

Porém acha injusto que tenha que disputar seu
mercado de trabalho com Pessoas que não tem a
mesma formação, o que em alguns casos pode
ser extremamente perigoso. Exemplos: Médicos,
Engenheiros, Arquitetos, Advogados.

Sente-se desconfortável quando alguém com
"diploma na mão", se vale deste para tentar
descaracterizar sua competência, logrando
pleitear seu mercado. Exemplos: Parteiras,
Mestres-de-obra, Escultores,
Exportadores/Importadores.

Agora imagine este cenário acontecendo
diariamente na Internet: Página e páginas de
conteúdo das mais diversas áreas de
conhecimento, muitas sendo utilizadas para fins
comerciais, diretos ou indiretos, e que exigiriam
a presença de um Profissional apto a fazer a
gestão destes conteúdos.

Seu aprendizado auto-didata, lhe conferiu uma
macro visão sobre a Internet: Milhares de
computadores interligados, armazenando
arquivos de texto, fotos, som, video, e scripts de
programação que fazem a interatividade
funcionar para diversos públicos distintos. Quem
é o dono de tudo isto ?

É lógico que na prática, ocorrem muitas falhas,
pois não existe regulamentação eficaz que cubra
todos os casos e práticas de abuso. Existem Leis,
mas sua observância e cumprimento demandam
uma estrutura jurídica ágil, que consiga
acompanhar o ritmo de crescimento da rede
mundial de computadores.

Na teoria, os donos dos Datacenters onde estão
concentrados os equipamentos que armazenam
todo o conteúdo da rede, possuem o maior grau
de controle sobre o trânsito destes arquivos. A
regulação destes se faz por acordos setoriais,
resolvendo conflitos antes que cheguem a
esferas jurídicas.

Mas como Você aprendeu inúmeras técnicas na
faculdade, irá implantá-las na Empresa onde
trabalha, de forma a aumentar o nível de
segurança, valendo-se dos padrões e normas
como referência da qualidade do trabalho que
estará desenvolvendo.

De forma pragmática, você precisa atender
demandas dos seus Clientes, e dispõem de
mecanismos de software que Você ou
conhecidos criaram, que podem acelerar a
performance das páginas de seus websites,
tornando-os mais competitivos.

Com o passar do tempo, o mercado tende à
sedimentação de padrões, o que refutará a
presença de amadores, e consolidará o exercício
da sua Profissão. Você se sentirá encorajado a
escrever sua própria tese, que servirá de
referência para as gerações futuras, da mesma
forma como Você se serviu do conhecimento das
gerações anteriores.

É a sobrevivência destes, que ditará quais serão
os padrões a serem adotados. O modelo de
negócios que for mais assimilável pelos usuários,
garantirá a sua permanência no jogo, e lhe
renderá convites para Palestras (uma forma de
vender consultoria em larga escala), ou até
mesmo um escrever livro (uma forma de venda
em massa).

Você gozará sua aposentadoria viajando para
locais paradisíacos, e terá no seu fundo de
pensão a renda complementar que lhe
assegurará uma velhice tranquila.

Se Você for bem sucedido neste processo de
trocas, terá capitalizado o suficiente para
construir um patrimônio que lhe permita viver
bem, com várias fontes de renda.

Valeu ou não valeu o sacrifício ?

Você terá parado por aqui ?
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