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Sobre Este Trabalho: 

 

 

 

A idéia deste e-BOOK surgiu de forma casual, no contato diário 

com os amigos inspiradores e decorrente da idéia de ter 

publicado recentemente o “Dicas Virtuais”, um super-resumo 

de meu Livro: “Gestão de Empresas de Software / Hardware 

- EBTs”; em 12 Imagens no Facebook e no LinkedIN,.  

Tomamos esta iniciativa, pois percebemos que o Livro, quase 

na sua totalidade, contém conceitos ainda válidos às startups 

de tecnologia de nossa região, que são frágeis no tocante à 

gestão do negócio. Muito embora nossa pesquisa tenha 

ocorrido sobre 08 EBTs (Empresas de Base Tecnológica) de 

sucesso em 2010, na APL de TIC - ACATE / CERTI / FIESC.  

E aqui, cabe ressaltar nosso entendimento da diferença entre 

as siglas “Startup” e “EBT”; as primeiras são empresas jovens / 

inovadoras / incubadas que ainda estão testando o protótipo de 

seus produtos / serviços que, em média, dura de 1 a 3 anos. As 

EBTs, já passaram por esta fase, e já estão comercializando no 

Brasil e até no exterior. Logo, o que as diferencia de uma forma 

fundamental, são: o porte, o grau de maturidade nos negócios 

e junto aos mercados.  

As startups estão sendo assediadas bem cedo por vorazes 

fundos de investimentos que, via de regra, faz aquisições a 

baixos preços. Já as EBTs, mais maduras, ou não sofrem tanto 

assédio ou quando sofrem recebem menores ofertas de 

fomentos, o que faz algumas até ressentirem-se disto. E nosso 

Gov. está, em nosso entender, bastante alheio a isto. 

 SOBRE ESTE TRABALHO: 
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1- PREFÁCIO 

Nosso livro foi prefaciado em 2010, pelo Eng. Alexandre 

d´Avila da Cunha, então Presidente da Câmara de 

Tecnologia da FIESC, cargo que ainda ocupa.  

O Eng. Alexandre foi muito feliz em sua abordagem que aqui 

aparece resumida em 2 imagens + 2 complementos de texto, 

embora um conteúdo rico tenha sido abordado na sua íntegra. 

 

É fato conhecido que as empresas de tecnologia surgem através 

de empreendedores egressos de universidades e centros de 

pesquisas. São empreendedores com grande conhecimento 

técnico, altamente especializado, com domínio da tecnologia em 

seus segmentos de atuação. No entanto, praticamente todos eles 

enfrentam dificuldades na condução de suas empresas que, em 

muitos casos, acabam por levar o negócio à falência. 

Retornar ao  
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Os conceitos de “self made man” que é incutido nos alunos dos 

cursos de tecnologia também acabam dificultando, que os 

empreendedores egressos dos mesmos aliem-se, em um 

primeiro momento, a pessoas com os conhecimentos de gestão. 

Obviamente que a maioria dos empreendedores acaba se 

convencendo a buscar o complemento com outras pessoas, 

contratando-as ou associando-se a elas. Mas o ciclo de vida dos 

produtos tecnológicos é curto e a demora na busca de parceiros 

acaba sendo fatal em muitos dos casos de empreendedores que 

criam empresas de tecnologia. 

Neste contexto é que vim a conhecer o Sérgio B. Kappel que me 

procurou quando eu iniciava o meu primeiro mandato como 

presidente da ACATE, no agora distante ano de 2000. 

Retornar ao  
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2- INTRODUÇÃO 

Na Introdução serão apresentadas 4 imagens e breves 

textos para entendimento de contexto do e-BOOK e dos 

conceitos-centrais de gestão constantes do Livro.  

 

As imagens e conceitos que agora compõem este  e-BOOK 

foram imaginadas como um projeto denominado “Dicas Virtuais”. 

 

Retornar ao  
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O valor deste trabalho (Livro) não está na precisão do texto ou na 

sua estrutura e sim na reunião de bons conceitos sobre práticas 

de valor estratégico à gestão de empresas de tecnologia. Ou 

seja, ao escrevê-lo minha motivação maior não é demonstrar 

minhas virtudes como escritor, mas sim agregar o valor do 

conhecimento aos milhares de empreendedores, aos pequenos e 

médios empresários de tecnologia do país que, em sua grande 

maioria, ainda estão gerindo seus negócios como engenheiros, 

com conceitos da era industrial, do século XX. 

 

Sobre as referências bibliográficas utilizadas ao longo da obra, 

busquei valer-me de líderes em suas áreas de conhecimento e 

muitos dos pesquisadores / professores / autores nacionais 

citados, são pessoas inteligentes e estudiosas, meus 

contemporâneos de vida profissional; eles na academia 

(universidade) e eu no mercado (empresas). 

Aliás, deveríamos tratar de reduzir ou até eliminar, se possível, 

à distância que separa estes dois mundos tão sinérgicos. No 

meu entender, uma redução nestas fronteiras traria um novo 

impulso à tecnologia nacional. 

Retornar ao  
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Entre diversos autores da área de gestão, a exemplo de 

Hamel, Drucker e Davenport apresentam em seus livros 

numerosos relatos que asseguram que muitas das práticas 

gerenciais utilizadas pelas empresas durante a década de 

1990 para assegurar ganhos cada vez maiores para os 

acionistas talvez não proporcionem os mesmos resultados no 

século XXI. 

Alvin Toffler muito anos antes, em 1985, já alertava: "[...] 

Algumas empresas encontram-se além da salvação: são 

dinossauros burocráticos. São as empresas não-flexíveis, 

incapazes de se adaptarem, muitas das quais desaparecerão até‚ 

a não distante passagem do século. Empresas com nomes 

consolidados e produtos famosos, empresas com patrimônios 

que se elevam a milhões de dólares; empresas com dezenas e 

até‚ centenas de milhares de empregados; empresas de 

reputação invejável em Wall Street  e  c/ posições aparentemente 

inexpugnáveis em seus mercados - todas correm perigo [...]. 

(TOFFLER, 1985, p. 12). 

Retornar ao  
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3- FUNDAMENTOS TEÓRICOS DA NOVA ECONOMIA 

No Capítulo II do Livro é desenvolvida a abordagem das 6 

Bases-Conceituais de A  a  F, relevantes à gestão de empresas 

de tecnologia no século XXI, que inicia no Conceito 03 do 

conjunto dos 12 principais.  

Base Conceitual A: Descontinuidade Tecnológica 

Os valores, os conceitos e as práticas da “nova economia” - 

baseada em conhecimento e competência – são essencialmente 

mais complexos que na economia tradicional. Dentre os novos 

conhecimentos necessários escolhemos 6 que denominamos de 

“bases conceituais”: Descontinuidade tecnológica, Inteligência 

Competitiva (IC), Agrupamentos Competitivos / Redes de 

empresas, Gestão do conhecimento nas organizações, Gestão 

do Capital Humano, Informação e arquitetura organizacional, 

sobre os quais serão apresentados na seqüência.  
 

 

Retornar ao  
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  Base Conceitual B: Inteligência Competitiva (IC) 
 

 

 

No entendimento de Hamel (2000) e Prahalad (1998), os 

aspectos intrínsecos ao ambiente, a interpretação dos sinais 

de mudanças, envolvem procedimentos altamente 

complexos, como por exemplo: a interpretação de tendências 

nos mercados financeiros, relacionando-se muito mais à 

dimensão tácita do conhecimento, sendo que os mesmos 

podem estar em diferentes locus no ambiente. O 

compartilhamento e mobilização do conhecimento tácito, um 

ambiente propício para troca de “insights” e impressões; são 

fundamentais para a evolução das empresas em ambientes 

tecnológicos que rapidamente se volatilizam.  

Assim a Inteligência Competitiva (IC) preocupa-se em 

relacionar fatos e eventos, investigando a sua repercussão 

em seu ambiente. 

  

Retornar ao  
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Base Conceitual C: Agrupamentos Competitivos / Redes 

de Empresas 

 

É importante salientar que em termos competitivos o mercado 

está aí para todos, mas, como se diferenciar? Como colocar as 

EBTs numa posição destacada? É preciso ficar entre os 

primeiros no “ranking” de desempenho. Logo, comparar o 

contexto empresarial aos esportes olímpicos é uma boa analogia, 

ajuda a entender a importância de que se obtenham altos níveis 

de eficácia e desempenho nas empresas a partir de uma atuação 

conjunta da equipe de colaboradores, das estratégias da 

empresa e tb. do agrupamento competitivo que se está inserido. 

O mundo do trabalho tem muito a aprender com nossos 

medalhistas do vôlei, do tênis, da natação e do basquete. Eles 

são exemplos +++ de espírito de equipe e motivação p/ a vitória. 

Mostram com clareza que áreas onde há altos desempenhos 

(padrões internacionais), as equipes e os profissionais são 

valorizados e, desta forma, globalização deixa de ser um 

problema e passa ser alternativa para aumentar ganhos e valor. 

Retornar ao  
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Na figura 10, é mostrado um sistema econômico local completo, 

estruturado com vários componentes, em que os consórcios 

representam apenas um tipo de mecanismo de integração. Estão 

apresentados também outros mecanismos, como um centro de 

tecnologias, observatórios econômicos, associações 

empresariais e cooperativas de garantia de crédito. Cada uma 

das instituições, componentes desses sistemas, desempenha 

papéis estratégicos. Por exemplo, uma cooperativa de garantia 

de crédito pode representar uma associação entre consórcios, 

bancos, associações entre EBTs. 

Enfim, uma APL para funcionar bem precisa de um arranjo 

estratégico de agentes atuando em pról dos negócios em rede. 

Retornar ao  
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Base Conceitual D: Gestão do Conhecimento nas 

Organizações 

 

A troca de conhecimentos nas organizações, o trabalho em 

equipe, ou melhor, o trabalho em time, pressupõe estar 

perfeitamente em sintonia com um novo momento no qual há 

necessidade de se vislumbrar horizontes amplos, criativos, 

em que não são mais reconhecidos tão somente os 

resultados individuais, mas resultados obtidos pelos talentos 

das equipes. Talento, hoje, é um grande patrimônio da 

empresa. Os startups ou as EBTs modernas e competitivas 

pensam, não mais um pensamento isolado, mas o 

pensamento sistêmico. É a derrubada do individualismo, a 

queda dos castelos e das ilhas dentro das organizações. 

Não dá mais para saber de tudo um pouco, isto cria a 

necessidade de equipes multidisciplinares em busca de 

resultados práticos e agregação de valor. 

 

Retornar ao  
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Base Conceitual E: Gestão do Capital Humano 
 

 
 

Segundo Fromm, “no modo de ter”, quem aprende conserva o 

conteúdo do aprendizado na memória ou anotações. “No modo 

de ser”, o indivíduo produz ou cria sempre algo novo. No próprio 

processo produtivo está a potência do significado do ser. O ser 

em si é essencialmente produtivo, pois não devemos considerar 

tanto “o que fazer”, mas “o que somos”. Assim, o homem que 

aprende a “ser” deve exercer plenamente sua: 

a. individualidade sem censura; 

b. marcar presença integral: corpo-mente e espírito, dominando o 

“ter”, mas priorizando o modo de “ser” como meta existencial; 

c. desfrutar o prazer de participar – “cooperação”; 

d. desenvolver a imaginação criativa; 

e. tentar, sempre que possível, a busca do bem estar; 

f. buscar o crescimento de si mesmo como propósito central de 

sua vida afetiva, intelectual e profissional; 

g. ter base na consecução de suas metas realistas. 

Retornar ao  
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* A Ética e a Aprendizagem nas Organizações 

Esta é uma questão que está tão crítica em nossas 

empresas e na sociedade moderna, que resolvemos 

apresentar um breve resumo do Item 2.5.2 (págs. 60-65). 

Aprender é, essencialmente, um processo contínuo de 

aquisição de novas formas de conduta ou de modificação de 

formas de conduta anterior. Conduta deve ser entendida não 

apenas no contexto do comportamento exterior, como também 

em caracterizar qualquer atividade mental e/ou afetiva que 

determine nova forma de ação, a aquisição de um novo hábito, 

comportamento ou resposta. Ter dúvidas, buscar novas formas 

de conhecer e fazer pode permitir a prática da ética que é uma 

ciência moral, normativa, contrastando com as ciências exatas. 

A ética diz respeito às normas sob as quais o homem e a 

sociedade vive, envolvendo liberdade e responsabilidade. 

Por ser um animal social, o homem tem uma imensa 

responsabilidade de ser o único organismo vivo, na escala 

zoológica, a ter consciência de um comportamento ético 

firmado em padrões aceitos e seguidos pela sociedade. Neste 

ponto Carvalho (1999 - p.68) formula uma questão essencial a 

todo gestor: “como estou utilizando minha responsabilidade 

ética em relação às pessoas e aos grupos que convivo?”. 

Para abordar a questão ética do grego “ethos”, quer dizer 

costumes ou práticas que são aprovados por uma determinada 

cultura - é necessário destacar que “o produto do que 

pensamos envolve a ética de todos os atos de um indivíduo. 

Isso porque a ética se constitui numa ciência normativa que 

trata da liberdade, responsabilidade e consequências”. 

(CARVALHO, 1999 - p. 83). 
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Base Conceitual F: Informação e Arquitetura 

Organizacional 
 

 
 

1. Sistema de Informações Gerenciais: Ao mesmo tempo 

em que vivemos uma época de aceleração de dados e 

informações onde a velocidade se contam em segundos e aos 

bilhões (Tb) ou milhões (Mb) de bits (unidades de informação), 

vive-se uma grande confusão nos conceitos básicos sobre a 

hierarquia de um sistema de informações gerenciais. 

Na Fig. 13 do Livro, podemos entender o diagrama como um: 

dado + estrutura = Informação .. informação + contexto = 

Conhecimento .. conhecimento + experiência = Competência. 

Retornar ao  
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2. Modelagem e Sincronismo Organizacional (SO): 

Também por conta da questão anterior, onde abordamos a 

importância do bom uso dos Sistemas Integrados de Gestão (ERP), 

uma boa pergunta para deste item, sem dúvida, seria: “Como 

garantir o alinhamento entre estratégias, processos e pessoas 

numa organização?”.  

Em torno desta pergunta aparentemente simples, orbitam vários 

importantes conceitos, comportamentos humanos e práticas 

profissionais. Salientamos, em especial, as diferenças entre 

conhecimento e a matéria-prima de onde ele surge, ou seja, os 

dados e as informações. Sobre este assunto há uma abordagem 

detalhada ao longo do subitem 2.6.1 do Livro.  

O que atualmente os startups e EBTs devem fazer é gerenciar as 

circunstâncias em que o conhecimento pode prosperar - ou seja, 

gerenciar as culturas de conhecimento. Sugere-se, para tanto, que 

seja substituída a idéia do conhecimento pela da inteligência 

organizacional, definida como “a capacidade da empresa de 

mobilizar todo seu potencial intelectual disponível e concentrar tal 

capacidade na realização de sua missão” (ALBRECHT, 2004). 
 

3. Indicadores de Desempenho / Metodologia BSC: 

Uma boa síntese para este subitem certamente fica bem expressa 

pela frase de Drucker: "o que não é medido não é controlado" e 

pelas questões de Kaplan e Norton: Por que medir?; Para que 

medir?; Como medir? e Que medidas utilizar?  Sem dúvida, são 

quatro questões-chave para o desempenho organizacional.  

É importante que consideremos que estas medidas (indicadores) 

devem estar contidas e organizadas considerando os conceitos da 

modelagem e sincronismo (SO) - item anterior. Assim sendo, tudo 

se inicia no(s) processo(s) de trabalho, nas tarefas, num setor, num 

deptº. Os processos devem ser identificados, descritos e 

contextualizados num “mapa estratégico” que mostre a empresa e 

sua “Visão” sob a ótica dos 4 quadrantes do BSC: Finanças, 

Clientes, Pessoas e Processos Internos. 

Retornar ao  
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4- ESTRATÉGIAS DE VALOR 

No Capítulo III são abordados conceitos “novos”, que não 

constaram de nossa pesquisa e estudos da dissertação de 

mestrado. São temas, de grande valor estratégico, que 

serão abordados numa linguagem bem menos acadêmica.  

Estratégia 1 - Conceito 9: Identidade Corporativa: Marca, 

Branding e Design 

 
 

As empresas de software e hardware nacionais, com raras 

exceções, subestimam a importância e a força da identidade 

corporativa, ou seja, da personalidade de sua pessoa jurídica 

frente ao mercado, de como a empresa está sendo vista pelos 

clientes. 

Normalmente as grandes marcas estão associadas à garantia de 

qualidade e os consumidores tendem a assumir marcas como 

pontos de referência. Podemos ver isso acontecer diariamente 

com produtos nos mais variados segmentos. Todos eles trazem 

sempre consigo um nome, uma grife, uma marca fácil de ser 

Retornar ao  
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lembrada e reconhecida. Fazer o consumidor recordar e 

reconhecer essa marca associando-a valores tão distintos, como 

integridade e beleza, é o grande desafio do profissional envolvido 

na criação de uma marca, que vai ser a alma do negócio. 

Reforçar essa imagem junto ao consumidor não é uma tarefa 

fácil, pois requer uma verdadeira concentração de esforços, 

tempo para consolidação e muito investimento. 

Já o “Branding” tem o propósito de fazer com que as pessoas 

façam uma associação positiva de um determinado produto com 

uma determinada marca, persuadindo sua escolha e reforçando 

o valor e a satisfação que esse consumidor terá ao adquiri-lo. 

Assim o “Branding” significa trabalhar a personalidade e fixação 

da marca e diferentemente do que muitos pensam, não se trata 

de um método específico, mas sim de uma nova forma de 

pensar, uma filosofia de trabalho que utiliza conceitos de design, 

marketing, administração, psicologia, antropologia, arquitetura e 

propaganda; numa visão integrada.  

Essa visão define o conceito e a personalidade da marca 

adiciona valor e fideliza o cliente, que se identifica e interage com 

os produtos. Por meio dessa estratégia, é possível saber através 

de pesquisas qualitativas, qual é a visão do cliente perante uma 

marca e saber como iremos atuar na superação destas 

expectativas. Uma marca forte é requisito básico para competir e 

sobressair-se no mercado dinâmico em que vivemos atualmente. 

Agora vamos focar na questão do “Design”, para tanto nada 

melhor que utilizar uma referência a Apple, uma empresa de 

tecnologia que, em minha opinião, descobriu a fórmula do 

equilíbrio perfeito entre o “Branding da marca” e o “Design“. A 

Apple como ninguém conseguiu colocar o “design” no centro de 

sua estratégia empresarial. 
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Estratégia 2 - Conceito 10: Cadeias de Produção e de 

Valor 

 
 

Vamos abordar os conceitos fundamentais que diferenciam uma 
“cadeia produtiva” tradicional de uma “cadeia de valor” ao mesmo 
tempo em que vamos procurar contextualizar teoricamente cada 
uma delas. Vamos também nos utilizar de conteúdos de uma 
especialista no tema, neste caso a pesquisadora e professora Lia 
Krüchen (UFSC, 2005). 

Cadeia Produtiva (CP) é caracterizada como “... o conjunto de 
atividades que se articulam progressivamente desde os insumos 
básicos até o produto final, incluindo a distribuição e a 
comercialização, constituindo-se como elos de uma corrente”. 

Já na Cadeia de Valor o objetivo estratégico é criar um ajuste 
melhor entre as competências da empresa (base de conhecimentos) 
e seus clientes (base de relacionamentos). 
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   Estratégia 3 - Conceito 11: Marketing Estratégico 

 

Vamos fundamentalmente nos valer das informações e dos 
conhecimentos mais atuais do pesquisador e professor Philip 
Kotler, captadas essencialmente em suas palestras mundo afora 
através de vídeos (Youtube) e na internet. Para quem ainda não 
ouviu falar: “Ele é reconhecido como a maior autoridade mundial 
em marketing”. 

Atualmente o marketing, com as restrições financeiras e de 
mercado, adquiriu uma complexidade e uma importância 
estratégica impar nas empresas. Anteriormente o professor citou 
que ao ultrapassarmos os limites dos 4 P´s temos o Marketing 
Tático. Em palestra na London Business School, cunhou uma 
expressão com 6 letras que denominou de “novo mantra do 
marketing” - “CCDVTP (create, communicate and deliver the value 

to a target market and a profit)” p/ definir o  Marketing  Estratégico; 
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onde o significado do primeiro “C” é criar, do segundo “C” é 
comunicar, do “D” é entregar, o “V” significa valor, o “T” 
significa mercado alvo e um lucro “P” - criar, comunicar e 
entregar valor, a um mercado alvo, a um lucro. 

Kotler alertou para as importantes diferenças estratégicas entre 
Gestão de Produto, Gestão da Marca e Gestão de Cliente. 
Segundo ele, agora temos na nossa mão três negócios e todos 
eles mudaram – “... a gestão do produto tratava do seguinte: 
você tem uma empresa, e internamente você fazia coisas, e 
então você repassava ao time comercial e de marketing para 
vender”. Você fazia tudo internamente, com seus engenheiros - a 
antiga idéia era, faça as coisas secretamente. 

O que está mudando na gestão do produto hoje? Agora há a 
inovação aberta, a tecnologia aberta, você não é mais o único 
que deveria saber a respeito deste processo, deste produto. 
“Encontre as melhores idéias em qualquer lugar de onde elas 
possam vir”. 

Outra abordagem que na era do conhecimento alterou-se. Antes 
esperávamos que a gestão da marca (construção da marca), 
tratasse de embalagem, criasse um nome, uma logomarca.  

Hoje gestão da marca é tudo o que precisamos.  
Segundo Kotler: “A marca é uma promessa. A marca inspira tudo 
o que você faz. A forma que você age, quando você se aproxima, 
quando você alcança o cliente. E é emocional. Basicamente 
emocional” – “... eu vou seguir a sua mente, assim eu sigo seu 
coração. Eu quero espaço na mente e quero espaço no coração. 
Agora estamos dizendo que também queremos espaço na alma 
do nosso cliente”. 

O professor encerrou sua palestra, ressaltando que esta 
intimidade com o cliente é algo mais do que um vago interesse. É 
cidadania. É cuidado. É importar-se. E queremos ser admirados, 
pois nos importamos com o mundo. E isso é chamado de 
responsabilidade social - são atitudes verdadeiras que contam. 
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Estratégia 4 - Conceito 12: A Estratégia dos “Oceanos 

Azuis” 

 

Os autores desta obra foram brilhantes porque, a meu ver, 
conseguiram balancear o rigor acadêmico do pesquisador com a 
leveza literária necessários ao prazer da leitura; e ainda mais: 
demonstraram uma grande vivência prática e um enorme poder 
se síntese, pois, segundo eles, foram mais de 15 anos de 
pesquisas e estudos junto a um universo de dados que 
remontam mais de 100 anos da vida de importantes empresas 
em todo mundo. No prefácio brasileiro colhemos 1 fragmento de 
frase, que a meu ver, resume os conceitos e metodologia tão 
bem expostos ao longo da obra: 

...“Nossas pesquisas confirmam que não existem empresas 
excelentes para sempre, da mesma maneira que não há setores 
excelentes o tempo todo. Conforme constatamos em nossa própria 
trajetória acidentada, todos nós, como as empresas, fazemos coisas 
inteligentes e coisas não tão inteligentes. Para melhorar a 
consistência de nosso sucesso, precisamos estudar nossas ações 
que fizeram diferença positiva e aprender a repetir a mesma ação de 
maneira sistemática. Isso é o que chamamos de fazer movimentos 
estratégicos inteligentes”. 
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Conclusões do Autor: 

 
 

 

Nada melhor para a conclusão deste livro do que resgatar 
os resultados e as conclusões de uma pesquisa realizada 
durante o ano de 2003 com oito empresas de base 
tecnológica, EBTs catarinenses, maduras no mercado, de 
sucesso e com negócios em todo o Brasil e exterior. 
Foi um estudo desenvolvido para nossa dissertação de 
mestrado cujo objetivo na época era avaliar o estágio da 
maturidade e do estilo de gestão destas organizações.  

Da amostra de oito empresas estudadas, 5 apresentavam 
na época um estilo mais tradicional de gerir seus negócios 
a partir de dados financeiros e de mercado – que 
denominamos = Gestão Tipo 1. Entretanto as outras 
buscavam, mesmo embrionariamente, uma gestão 
estratégica para seus negócios trabalhando com ERPs, 
conhecimento e planejam. estratégico - que denominamos 
= Gestão Tipo 2. 

Passados 7 anos, entre a pesquisa e a publicação de 
nosso livro, nossa intenção foi verificar a situação dos 
dois tipos Gestão nas empresas de tecnologia da nossa 
amostra. Também muito interessantes foram as respostas 
compiladas nos três eixos de análise “Eixo I = Estratégias 
Gerais do Negócio”, “Eixo II = Práticas de gestão do 

conhecimento”; e “Eixo III = Gestão da empresarial”. Os 
resultados são interessantes e estão disponíveis na 
versão integral do Livro: http://goo.gl/n1GzZN  .. https://goo.gl/D5ZltN 

Adquiram o livro. Conceitos na íntegra e detalhes finais!  

 CONCLUSÕES DO AUTOR: 
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      Florianópolis, agosto de 2015. 
 

      http://www.escolatrabalhoevida.com.br 
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