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Esta oficina tem como objetivo provocar um 
grande debate em torno dos tópicos: Gestão do 
Conhecimento, Capital Intelectual, Tecnologia, 
Trabalho e Valores,  possibilitando uma renovação 
intelectual do pensamento versus conhecimento. 
Nos dias de hoje, com a velocidade das mudanças 
cada vez maior, o conhecimento torna-se a principal 
vantagem competitiva da organização1 . Devemos 
ter ciência de que a maior parte do conhecimento 
das organizações está na mente das pessoas que as 
compõem. 

A relação entre inovação tecnológica e trabalho 
é infinitivamente mais complexa do que a equação 
simplória: tecnologia = desemprego2 . A proposta 
desta oficina é provocar uma discussão em torno 
desta temática, correlacionando com nosso dia-a-
dia. Ruy Braga cita em seu texto que: “nos últimos 
trinta anos, dizem alguns, o trabalho humano vivo 
estaria mudando de conteúdo: do material para o 
imaterial, com as novas tecnologias informacionais 
o dispêndio físico cede lugar às aptidões cognitivas e 
o objetivo final do processo de trabalho é acumular 
informação agregando um valor adicional oriundo 
da criatividade intelectual”.

O capital intelectual é a soma dos conhecimentos, 
informação propriedade intelectual e experiências 
de todos em sua empresa, que podem ser utilizados 
para gerar riqueza e vantagem competitiva3 .  

Dentro desta perspectiva discutiremos sobre 
a virtualização do trabalho, valorização do capital 
intelectual, e os reflexos causados para a sociedade. 
Outro aspecto importante dentro desse contexto 
são os valores construídos e adquiridos: pessoais, 
profissionais, social, individual, familiar, entre ou-
tros. Há uma grande preocupação por parte de 
alguns pensadores, pesquisadores, autores, e até 
mesmo da sociedade na qual estamos inseridos, 
sobre a decadência de valores. Para Sennett4  
a decadência de valores seria um reflexo do 
desaparecimento das relações de longo prazo no 
trabalho e estaria reproduzindo na vida social, 
dificultando o estabelecimento de relações. 

O autor contempla que, no ambiente 
empresarial, os executivos estão sendo expostos, 
pela necessidade de provar todos os dias a 
sua competência, a um estado contínuo de 
vulnerabilidade. Em um mercado em que há poucos 
ganhadores e no qual “o vencedor leva tudo”, as 
pessoas estão sendo continuamente pressionadas 
a se superar, apesar do alto risco de fracasso. 

Para Sennett, essa reflexão, aparentemente 
podemos citar como ponto crucial do novo capita-
lismo flexível, em sua ânsia pelos resultados; está 
gerando uma sociedade impaciente e concentrada 
apenas no momento imediato, cujos valores 
amorais contribuem para corroer o caráter humano.  

Para finalizar, Lacombe propõe uma grande 
reflexão em torno dessa discussão e nos diz que: 
“por trás da importância da gestão do conhecimento 
há um fato simples: uma quantidade enorme do 
conhecimento da organização não pertence à 
organização, e sim aos indivíduos que a compõem”. 
Para o autor, “muitas vezes, quando alguém deixa 
a empresa, sua experiência vai embora com essa 
pessoa”. 

Dentro dessa proposta, proponho algumas 
questões para debate: o que podemos fazer para 
recuperar e repor a perda desse conhecimento? 
Como atingir os nossos objetivos profissionais 
e pessoais, sem perder a nossa essência e o 
nosso caráter? Qual o verdadeiro significado de 
“valores” para nós? Quando falamos de valores, 
tudo pode? Tudo é possível para alcançar aquilo 
que almejamos? A tecnologia inserida no contexto 
do nosso dia-a-dia favorece ou empobrece nossa 
cultura? Como se manter motivado pertencendo a 
essa “esfera” globalizada?  

Notas: 
1 - Lacombe (2003) 
2 - (apud, Ruy Braga, 2004) 
3 - Lacombe (2003)
4 - SENNET, R. (1999)

Gestão do CoNheCimeNto: teCNoloGia, 
trabalho e Valores
João aNdré taVares
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Atualmente, se algum empresário ainda 
não se conscientizou sobre a importância dos 
princípios do desenvolvimento sustentável em 
seus negócios, há grande probabilidade de que o 
mesmo não esteja mais no mercado no médio ou 
longo prazo. 

Por outro lado, a grande importância que este 
tema vem ganhando, traz consigo inicialmente 
mais desafios do que facilidades. Mas uma 
coisa é certa, quando falamos da verdadeira 
sustentabilidade, ou seja: “aquela que busca o 
melhor atendimento das necessidades atuais, 
sem prejudicar a capacidade das gerações futuras 
de satisfazerem suas próprias necessidades”, os 
riscos inerentes a tais desafios, são grandes e 
valiosas as oportunidades. 

Alguns caminhos na busca dessas 
oportunidades incluem:

• A busca constante pela inovação e 
pela criatividade, aliada à competência em 
implementar rapidamente mudanças embasadas 
em estudos profundos de marketing;

• a opção por materiais e energias renováveis;
• a integração dos investimentos 

socioambientais aos objetivos estratégicos dos 
negócios.

• e finalmente, a valorização dos 
relacionamentos com os públicos de interesse 
(Stakeholders)

Estas são prioridades que reduzem os impactos 
socioambientais, promovem redução de custos, e 
possibilitam preços mais justos em relação aos 
benefícios que o consumidor receberá. 

E, finalmente, promovem a competitividade de 
que os negócios necessitam para permanecerem 
mais tempo nos mercados.

Mas, qual seria uma forma para materializar 
esse real compromisso das empresas e seus 
profissionais com uma sociedade sustentável?

A resposta está na compreensão da 
sustentabilidade como uma competência; uma 
competência organizacional e, principalmente, 

individual.
Profissionais que incorporem valores, 

conhecimentos, habilidades e atitudes 
sustentáveis, terão seu comportamento 
positivamente percebido pela sociedade, 
e conduzirão as organizações rumo à 
sustentabilidade.

No início da última crise mundial, houve uma 
percepção inicial de que todos os investimentos 
empresariais em sustentabilidade seriam 
reduzidos, ou mesmo eliminados, por uma simples 
questão de prioridade para a sobrevivência dos 
negócios. 

Contudo, algumas pesquisas realizadas 
por organizações nacionais e internacionais de 
credibilidade comprovada, constataram que esses 
investimentos não somente foram mantidos, 
mas em alguns casos foram até ampliados nas 
empresas onde a sustentabilidade já está inserida 
nas suas estratégias.

Ou seja, justamente na crise, o 
desenvolvimento sustentável se transformou num 
mecanismo de oportunidade para organizações 
empresariais.

Isso também vale para profissionais 
diferenciados, que ao contrário dos pessimistas 
de plantão, incorporam novas competências, 
e conquistam mais espaço no mercado de tra-
balho.

E você? Como percebe esse novo momento? 
Como um risco ou como uma oportunidade para 
sua própria sustentabilidade?

susteNtabilidade, a CompetêNCia empresarial 
do preseNte para o futuro
Vitor seraValli
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Hoje em dia é muito comum depararmos 
com as seguintes perguntas:

-  Me formei, e agora???
-  Não aguento mais o meu chefe, o que eu 

faço???
- Fui despedido, o que fazer agora?? Para 

esta pergunta, aqui vai a primeira dica: Não se 
desespere, muitas vezes isso pode ser o início 
de uma virada em sua vida, afinal quando 
parece que tudo está perdido, essa é a hora da 
mudança.

As perguntas são tantas quantas são as res-
postas. Sei que muitos procuram, em vão, por 
um guia que ensine a encontrar um emprego 
dos sonhos ou um manual de instruções 
de como montar com sucesso um negócio  
lucrativo. Mas não é essa a proposta deste texto. 
Pretendo mostrar, embora de forma modesta, 
os caminhos que podem ser seguidos quando 
o assunto é colocação no mercado de trabalho. 

Para todas as perguntas acima, temos três 
possibilidades de respostas.  A primeira seria 
ingressar numa carreira pública, assim você vai 
ter uma segurança para o resto da vida. Porém, 
não se esqueça de que para a aprovação em 
um concurso público é necessário uma grande 
dedicação aos estudos, afinal a concorrência é 
grande. 

Uma segunda possibilidade seria a de 
procurar, ou melhor, garimpar, um (novo) 
emprego. Sobre esse assunto, muitas pessoas 
não dominam a arte de encontrar uma colocação 
e com isso o desastre é certo. Nesse contexto 
surgem várias dúvidas, dentre elas posso citar: 
como procurar uma vaga que atenda o meu 
interesse?, como elaborar de forma concisa 
e correta um currículo moderno?, como se 
comportar numa entrevista? Essas dúvidas além 
de serem muito comuns, são difíceis para se 
encontrar uma resposta precisa sobre o assunto.

 A situação piora quando nos referimos 
aos recém-formados, pois Infelizmente as fa-
culdades são muito preocupadas em preparar 
tecnicamente os seus alunos e não os ensinam 
como vender o conhecimento adquirido. Elas 

ensinam a fazer pão, mas não a vendê-lo!.
Hoje, muitos recém graduados se 

perguntam o que fazer agora que o curso da 
faculdade terminou. A grande preocupação é a 
de não acumular  os títulos de  recém-formado 
com recém-desempregado, afinal de contas 
o diploma conseguido não garante a entrada 
no mercado de trabalho. Vencer a grande 
concorrência em conseguir uma colocação 
neste concorrido mercado de trabalho não é 
nada fácil.

Para a maioria o grande problema é saber 
como entrar no disputado mercado de traba-
lho. Uma dica para os recém-formados são os 
estágios. Sem dúvida nenhuma um estágio 
realizado com dedicação e eficiência tem grande 
chance de contratação. Outra dica importante é: 
procure fazer algo que diferencie você dos seus 
concorrentes, como por exemplo, aprender um 
novo idioma, fazer uma pós-graduação, elaborar 
um currículo completo, conciso e moderno e 
principalmente se informar sobre as “técnicas “ 
de como conseguir um bom emprego hoje.

Voltando às respostas dos questionamentos 
iniciais. A terceira opção, não menos importante 
que as demais, embora neste caso seja 
necessário um grande preparo, seria abrir o 
seu próprio negócio. Digo preparo, porque é 
fundamental buscar informações que ajudarão 
a obter o sucesso no negócio proposto. Coragem 
e vontade não são suficientes para alcançar 
o sucesso de um empreendimento. O futuro 
empreendedor precisa ter, além da iniciativa, 
certos conhecimentos e habilidades que são 
fundamentais para o sucesso do negócio. A 
pessoa que não tiver espírito empreendedor 
dificilmente vencerá nos dias de hoje. Portanto, 
é preciso estar atento às principais atitudes de 
um empreendedor de sucesso: capacidade de 
transformar idéias em realidades, interesse em 
entender o mundo dos negócios, disposição e 
vontade para encarar os desafios, capacidade 
de superar as dificuldades e ser um grande 
gerente  capaz de planejar, estabelecer metas e 
cumpri-las.

empreGado ou empreGador 
GlauCo José rodriGues de azeVedo
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 “Valores e Inovação”: duas questões 
priorizadas dentro das organizações neste 
novo século. Palavras que fazem parte das 
empresas de sucesso. Tais conceitos fortalecem 
a compreensão de que aqueles que inovam 
e se pautam por valores, ficam em posição de 
vantagem em relação aos demais. 

As inovações geraram vantagens competitivas 
a médio e longo prazo, o que se torna essencial 

para a sustentabilidade.
Valores e Inovação  são temas que interessam 

as mais variadas áreas profissionais, já que as 
organizações buscam pessoas comprometidas 
em introduzir, dentro do seu ambiente de 
trabalho, este conceito. 

Governança corporativa é  definida como o 
conjunto de processos, costumes, políticas, leis, 
regulamentos e instituições que regulam a maneira 
como uma empresa é dirigida, administrada ou 
controlada. 

As pessoas são importantes atores para o 
sucesso de uma organização. A formação dos 
membros participantes (acionistas, conselheiros, 
representantes de setores da instituição, ou mesmo 
da comunidade em geral) pode garantir alcançar as 

metas.
Os estudos sobre este tema envolvem repensar:  

códigos de conduta, formas de administrar conflitos 
de interesse, formas de ampliar lucros e de diminuir 
problemas, criar e desenvolver a prontidão 
estratégica nas organizações educacionais, 
desenvolvendo pessoas, sistemas de informações, 
pesquisas, planos de investimento, controle de 
custos , alinhando as ações às estratégias de longo 
prazo.

Valores e iNoVação: iNstrumeNtos para 
defiNição de CeNários futuros

GoVerNaNça Como ChaVe do suCesso

WilsoN rosa Cordeiro

mauríCio berbel

O primeiro passo para a abertura de 
um negócio é utilizar uma velha e valiosa 
ferramenta de administração chamada de 
Plano de Negócios. Este plano é um documento 
estruturado com todas as idéias e informações  
sobre a empresa que vai ser montada. Dentre 
as informações fornecidas pelo Plano de 
Negócio, podemos citar os pontos fortes e 
fracos do negócio: o capital inicial necessário, os 
recursos humanos envolvidos, o espaço físico, 
equipamentos, etc. É o Plano de Negócio que 
vai auxiliar  o empreendedor a tomar a decisão 
se o negócio idealizado é viável, ou não.

Para finalizar esta abordagem, coloco aqui 
uma nova questão: a procura de um novo 
emprego, ou a elaboração de um projeto do 
seu negócio, quando deve ocorrer?. Quando 
você estiver empregado, desempregado ou 
desesperado. A maioria das vezes isso ocorre 
quando você está desempregado e desesperado. 
Portanto, não se acomode. A  busca de uma 
nova oportunidade deve ser imediata, intensa e 
incansável pois nunca se sabe quando e onde  
uma grande oportunidade  está escondida.
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O que é empregabilidade? Atualização e inovação são elementos fundamentais do profissional de 
sucesso. Tendência do mercado de trabalho e como se prepara para ele. Carreira: maior patrimônio  
pessoal. Como administrar a carreira e gerenciar para gerar vantagem competitiva na preservação do 
emprego.

Será que estamos preparados para a nova era instantaneidade?
O mundo dos negócios evoluiu, as novas tecnologias tornam a comunicação onipresente, nossas 

necessidades e exigências aumentam a cada dia; acompanhar estes desenfreados avanços é um 
grande desafio para os atuais atores deste mundo, e será maior ainda para as futuras gerações desta 
nova era da instantaneidade.

empreGabilidade… atualize, iNoVe seNão… 
morre!

eduCação e NeGóCio

mariaNa teixeira da silVa NoGueira

Cyrille sChNeider


