
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

TÍTULO: OS DESAFIOS DOS ADMINISTRADORES NA ERA EXPONENCIAL NO SEGMENTE DE
HORTICULTURA NA REGIÃO METROPOLITANA DE CAMPINAS
TÍTULO: 

CATEGORIA: CONCLUÍDOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADASÁREA: 

SUBÁREA: ADMINISTRAÇÃOSUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: FACULDADE DE JAGUARIÚNAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): MARLLON JONATHAN DE PAULA, LEANDRO DE JESUS FACHOLA, VINICIUS TANAKAAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): ROMILSON CESAR LIMAORIENTADOR(ES): 



Os desafios dos administradores na era exponencial no segmento de 

Horticultura na Região Metropolitana de Campinas 

 

The challenges of managers in the exponential era in the segment of  

Horticulture in the Metropolitan Region of Campinas 

 

Fachola, Leandro de Jesus 
Centro universitário de Jaguariúna 
 
Paula, Marllon Jonathan de 
Centro universitário de Jaguariúna 
 
Tanaka, Vinicius 
Centro universitário de Jaguariúna 

 

 

 

Resumo: O artigo tem como objetivo destacar o administrador na era exponencial 

embasada na alteração do cenário tecnológico, seus maiores desafios, suas novas 

estratégias entre outros pontos relevantes, também será visto brevemente através 

de pesquisas o segmento da horticultura da região metropolitana de Campinas, 

analisando a tecnologia e suas vertentes dentro da organização.  

  Observa-se neste estudo o grande avanço tecnológico atualmente e daqui a 

alguns anos baseado na teoria da era exponencial de Ray Kurzweil, ressaltará 

também o exponencialismo dentro das organizações, visando o contexto geral dessa 

mudança, evolução da tecnologia ao passar dos tempos e como possivelmente ela 

se encontrará daqui a alguns anos.  

 

Palavras-chaves: Tecnologia, desafios, administrador. 



Abstract: The article aims to highlight the manager and his challenges in the 

exponential era based on the alteration of the technological scenario, its major 

challenges, its new strategies among other relevant points, will also be seen briefly 

through research the agribusiness segment of the Metropolitan Region of Campinas, 

Analyzing the technology and its aspects within the organization.   

 It is observed in this study the great technological advance today and in a few 

years based on Ray Kurzweil's theory of the exponential era, it will also emphasize 

exponentialism within the organizations, aiming at the general context of this change, 

evolution of technology as time passes and as possibly She will be here in a few 

years. 
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Introdução:  

  

O intuito deste artigo é expor uma análise do administrador e seus desafios 

dentro das organizações que estão enquadradas na era exponencial. O presente 

estudo justifica-se devido às suas contribuições para a discussão teórica com 

referência à tecnologia e os desafios do administrador frente a toda essa mudança 

tecnológica, utilizando a literatura já existente de vários autores. Observa-se também 

que o papel do administrador dentro de uma organização é de extrema importância 

para o desenvolvimento das pessoas e da empresa, assim estabelecendo certo 

equilíbrio entre as informações que se tem devido ao avanço da tecnologia e os 

desafios que surgem com a mesma. 

O que é era exponencial? E qual sua importância dentro da administração 

de empresas? Ao tentar responder essa pergunta surgem então várias dúvidas e 

uma grande interrogação, o que seria era exponencial? Segundo Ray Kurzweil 

(2011) “a era exponencial é uma expansão tecnológica, atingindo todos os ramos da 

sociedade, desde a genética, robótica e nanotecnologia.” Kurzweil é pioneiro no 

desenvolvimento de reconhecimento óptico de caráter, síntese de voz entre outros, 

formado na universidade de MIT (Massachussets Institute Technology), criou a 

Singularity University onde se desenvolvem produtos, sistemas, tendências 

revolucionárias. 

Segundo Polon (2015) o Brasil tem demonstrado um avanço considerável 

nos últimos anos em relação à tecnologia, devido a isso a produção tecnológica no 

país aumentou significativamente em relação a década de noventa. Porém 

comparando o Brasil frente aos países capitalistas, o avanço tecnológico está com 

algum atraso, mas de qualquer forma a pesquisa em ciência e tecnologia no Brasil 

não é desprezível segundo Ribeiro (2015).  

O administrador atual necessita saber direcionar seus funcionários, 

orientando-os, realizando treinamentos, fazendo assim, com que cada membro se 

relacione com agilidade às informações e avanços tecnológicos de maneira que não 

deixe os colaboradores se desviar da missão, visão e valores da empresa, se 

sobressairão os administradores que conseguirem gerenciar máquinas, informações 



e pessoas, sobrevivem aqueles que se adaptarem melhor ao cenário atual conforme 

explica Lobato (2009). 

 

Metodologia 

 

 Na realização deste trabalho, utiliza-se uma abordagem qualitativa e 

exploratória através: 

           Da revisão da literatura, para a fundamentação teórica dos conceitos 

dos avanços tecnológicos e seus principais pilares, bem como explorar a definição 

da era exponencial, principais características e vantagens. 

 Se der 30 passos linearmente, você chega ao outro canto da sala. Se der 
30 passos exponencialmente, vai parar na África. Essa é a melhor maneira 
de entender o crescimento exponencial –e não linear– da tecnologia e da 
economia. 

(Kurzweil, 2011) 

  

           Pesquisas em periódicos e publicações em sites especializados 

colaboraram com a determinação da relevância da era exponencial no mundo e no 

Brasil, e os desafios dos administradores nesse cenário com grandes avanços. 

 Este trabalho pretende apresentar pesquisas com empresas 

localizadas na região metropolitana de Campinas, que se beneficiam dos avanços 

tecnológicos ou que fazem pouco uso do mesmo e como isso influência diretamente 

essas organizações, sendo assim por motivos éticos as empresas serão mantidas 

em confidencialidade, pesquisará também como o administrador lida com todos 

esses recursos. Foi realizado um levantamento geral da evolução da tecnologia, 

formas de administrar e seus desafios. 

Revisão de literatura 

1-Tecnologia 

 

1.1 Surgimento e Evolução 

  A tecnologia tem papel essencial nos processos produtivos, advém de um 

período muito importante que foi a revolução industrial, neste período a mão de obra 



começou a ser trocada por equipamentos, máquinas, sendo assim foi a partir dela 

que a tecnologia começa a ter papel crucial nos processos de produção, 

ocasionando o surgimento de indústrias e fábricas. 

Sobre esse período, cumpre citar os conhecimentos de Tigre (2006) que a 

revolução industrial foi o divisor de águas da história, pois teve grandes impactos no 

crescimento da produtividade. Desde meados do século XVIII observam-se 

variações de inovações por meio da inclusão das máquinas e equipamentos, 

podendo-se obter uma nova forma de organização da produção e do 

desenvolvimento de novas fontes de energia e materiais. 

Neste mesmo parâmetro, Chiavenato (2011) assinala: 

No final do século XVIII, a invenção da máquina de escrever foi o primeiro 
passo para a aceleração do processo produtivo nos escritórios. A invenção 
do telefone, no final do século XIX, permitiu a expansão e a 
descentralização das organizações rumo a novos e diferentes mercados. O 
navio, o automóvel, o avião proporcionaram uma expansão sem 
precedentes nos negócios mundiais. O desenvolvimento tecnológico 
sempre constituiu a plataforma básica que impulsionou o desenvolvimento 
das organizações e permitiu a consolidação da globalização. 

Importante destacar-se que a integração da tecnologia não é um simples 

processo, pois na maioria das vezes ela atua sobre questões que já existem e que 

somente precisam ser melhoradas. A mudança tecnológica não é um processo 

automático, ela substitui métodos e processos já estabelecidos, causando prejuízo 

ao capital investido, sendo necessário haver uma série de razões que estimulem 

essa mudança e a possibilitem, segundo a afirmação de Tigre (2006) 

Ao passar dos anos diversas evoluções tecnológicas foram acontecendo, 

sobre essas mudanças Maximiano (2010) nos explica que as máquinas de escrever 

foram alteradas para editores de textos dos computadores, discos de cera se 

transformaram em gravadores digitais, carburadores de veículos por injeção 

eletrônica. “Nada indica que a evolução vá parar ou que as pessoas queiram 

retornar ao passado. Portanto, acompanhar a evolução tecnológica é seguramente 

uma estratégia para assegurar a sobrevivência e a eficácia da organização" afirma 

Maximiano (2010). 



Com esse avanço tecnológico surge então dentro das organizações 

competitividade para um processo de gestão ágil e inteligente, assim surgindo o que 

se conhece como Tecnologia da informação (TI), que hoje é um dos componentes 

mais importantes das empresas, sendo essencial para o nível estratégico, 

operacional e tático. Albertin (2009) destaca que o uso da TI está ligado com as 

necessidades da empresa, de forma que auxilie no desempenho e lucratividade da 

mesma.  

A tecnologia está melhorando todo o processo empresarial, ajudando na 

otimização das atividades, auxiliando nos processos de decisões e facilitando a 

comunicação, pois as informações são mais precisas, chegando ao gestor com mais 

velocidade e precisão afirma Beal (2009).  

 Sendo a informação um bem que agrega valor a corporação, é 

indispensável fazer uso dos recursos tecnológicos de maneira apropriada, ou seja, é 

necessário utilizar sistemas, ferramentas ou outros meios que façam da informação 

um diferencial competitivo para a empresa, utilizando dos recursos tecnológicos para 

chegar a esse diferencial Albertin (2009). Além disso, é necessário buscar soluções 

que tragam bons resultados com o menor custo possível. 

Tappscott (1997) diz que as novas tecnologias que estão sendo inseridas no 

mercado estão provocando uma alteração fundamental na natureza do trabalho 

humano, na maneira da condução do negócio, de como a riqueza é criada e na 

própria natureza das organizações e do comércio.  

Para as organizações se manterem competitivas neste mercado tão 

concorrido e que oscila a cada dia, elas devem estar acompanhando as mudanças 

em torno dela, ligadas a essas mudanças está a tecnologia, que a cada dia vem se 

mostrando inovadora, se as empresas não souberem utilizar da tecnologia a seu 

favor, essas irão perder espaço no mercado diz Alves (2017). 

 

1.2 Tendências Futuristas 

 



 

O que se pode esperar daqui a dez anos? Quais novos cenários estão 

previstos? O futuro encontra respostas em alguns estudiosos futuristas e através 

deles e suas teorias, pode-se imaginar o futuro. 

Um deles é o Dr. Ray Kurzweil, ele explica que por volta de 2025 às 

impressoras 3D irão imprimir muitas coisas, porém os usuários terão que 

desembolsar dinheiro para adquirir o download de arquivos. 

Impressoras 3D irão imprimir órgãos humanos utilizando células-tronco 
modificadas com o próprio DNA do paciente, proporcionando 
um suprimento inesgotável de órgãos sem nenhum risco de rejeição. 
Também seremos capazes de reparar órgãos com células-tronco 
reprogramadas. 
(Kurzweil,2014) 

 

Kurzweil ainda afirma que a maioria das pessoas passará o tempo 

usufruindo da realidade virtual, poderemos visitar pessoas mesmos estando a 

quilômetros de distância destas e será possível toca-las. 

Outro futurista é o Dr. Michio Kaku, ele é professor de física teórica na 

CUNY, segundo ele nos próximos 10 anos veremos a mudança da internet para 

Brain-net, onde sentimentos, memórias e emoções poderão ser repassados 

instantaneamente para todo o mundo, os filmes serão capazes de transmitir 

sentimentos e emoções, os escritores conseguiram repassar seus textos não 

apenas digitalmente, mas emocionalmente também afirma Kaku (2012). 

Aplicativos serão criados por médicos e irão fornecer um feedback confiável 

e eficiente em tempo real, com isso será possível combater doenças crônicas em 

sua fase segundo Dr Anne Lise Kjaer (2011) também futurista. 

Ainda seguindo essa linha de tendências Dr James Canton (2015) nos diz 

que os dispositivos portáteis estão em todo o lugar e que em 2025 haverá a internet 

maciça ligando todos os continentes do mundo, desde comunidades, empresas e 

pessoas ao conhecimento global, com isso acarretará a aceleração do acesso em 

tempo real a saúde, educação, trabalhos, entretenimento e comércio. 

 

Canton (2015) também afirma que a inteligência artificial (AI) ultrapassará a 

inteligência dos seres humanos e será implantada em hospitais, casas, robôs e 

automóveis. Os robôs se fundirão com os humanos para tratar pacientes em 

qualquer lugar do mundo. 

 



2 – Administrador 

 

2.1     Conceitos do administrador 

Discute-se frequentemente a importância do administrador na atualidade, em 

qualquer ramo de atividade evidencia-se o papel importante deste no 

desenvolvimento de processos, entende-se que o administrador tenha de apoderar-

se de quatro competências: perspectiva, julgamento, atitude e conhecimento com 

isso completa-se o ciclo de ação básica da profissão constituído pelo: saber, 

analisar, fazer e realizar conforme afirma Chiavenato (2000). 

Observa-se diversas obrigações do administrador, dentro destas obrigações 

estão os papéis: interpessoais, informacionais e decisórios. Falam-se das principais 

atribuições do administrador e referem-se costumeiramente às clássicas:  

Planejar 

Compreende-se que planejar é inicio de entre vários processos para 

qualquer administração, pensar e analisar antes de agir e tomar decisões da 

maneira mais adequada para posteriormente tomar uma ação. Com isso almeja-se o 

melhor caminho para se obtiver os melhores resultados. 

Stoner (1999) diz que planejar significa quando os administradores pensam 

de forma antecipada todas as suas ações e seus objetivos, os atos são embasados 

em métodos, planos ou lógicas, e não em suposições, palpites, crenças ou 

costumes. São planos que dão a empresa o destino e que definem o procedimento 

para chegar até os seus objetivos. 

De maneira parecida, Chiavenato (2000) expressa que o planejamento tem 

como primordial função administrativa, por ser aquela que serve como base para as 

outras demais funções. O planejamento tem como sua principal função, determinar 

antecipadamente os objetivos que devem ser atingidos e como se pode chegar até 

eles. A ação de planejar implica na missão da organização e atuação com as 

tendências do mercado, além de várias técnicas e métodos que tornam o 

planejamento eficaz, pode-se assim pensar que a empresa, ou a organização deixa 



de atuar de maneira intuitiva e passa a atuar com profissionalismo, focada e com 

base em planejamentos. 

Organizar 

Organizar é a segunda etapa no processo de administrar, consiste em 

procurar a melhor forma para executar o que foi planejado e que ambos precisam 

andar juntos. Nesse momento observa-se a importância da etapa de organizar. 

Para Stoner (1999) organizar é o processo de arrumar e alocar o trabalho 

em pratica, a autoridade e os recursos entre os colaboradores de uma organização, 

de modo que todos possam alcançar os objetivos solicitados, com eficiência e 

eficácia. 

Segundo Chiavenato (2000) organizar consiste em determinar as atividades 

específicas necessárias ao alcance dos objetivos planejados, também chamada de 

especialização. Nota – se uma grande tendência em especializações entre cada 

empresa e seguimento, agrupar as atividades, estruturar departamento, setores e 

atividades, com fins de maior especialização e melhoria continua do produtos e 

serviços. 

Liderar 

Caracteriza-se liderar  a função mais difícil do administrador, devido sua 

diversidade de conceitos. Basicamente liderar é usar das habilidades técnicas, 

conceituais e principalmente humanas. Liderar significa dirigir, influenciar e motivar 

os empregados a realizar tarefas essenciais como explana Stoner (1999). 

 Chiavenato (2000) diz que assim que definido o planejamento e 

estabelecido pela organização, resta fazer as coisas andarem e acontecerem, 

exatamente sobre isso está o papel de liderar, que consiste em acionar e dinamizar 

a empresa. A liderança está ligada a ação e está muito relacionado com a atuação 

dos recursos humanos da empresa. Por sua relação direta e constante com as 

pessoas, estima-se que a habilidade mais preponderante na liderança é a habilidade 

pessoal, se comunicar sem ruídos, ter sensibilidade e facilidade no relacionamento 



com as pessoas é imprescindível para que se possa construir e fazê-las construir os 

melhores resultados.  

Controlar 

Evidencia-se que controlar é saber se o que foi planejado e organizado está 

dando os resultados esperados, é medir o sucesso ou insucesso de todo o processo 

administrativo. É de grande importância o controle para garantir a eficiência e 

eficácia da administração. 

Stoner (1999) divida a função de controle em 4 elementos: estabelecer 

padrões de desempenho; medir o desempenho atual; comparar esse desempenho 

com os padrões estabelecidos; e caso sejam detectados desvios, executar ações 

corretivas. 

Referente a finalidade do Controle, Stoner (1999) diz que: “Através da 

função de controlar, o administrador mantém a organização no caminho escolhido”. 

De maneira semelhante, Chiavenato (2000) fala que a “finalidade do controle é 

assegurar que os resultados do que foi planejado, organizado e dirigido se ajustem 

tanto quanto possível aos objetivos previamente estabelecidos.”  

Através do controle é possível identificar se o processo está se 

desenvolvendo bem e melhorá-lo se possível ou se o processo está se 

desenvolvendo de maneira insatisfatória e o administrador propor ações corretivas 

ou novos direcionamentos ao processo, é o controle que garante os bons resultados 

e a melhoria contínua do processo de administrar indica Chiavenato (2000). 

De acordo com Chiavenato (2003), o papel do administrador significa uma 

série de expectativas da organização a respeito do comportamento de uma pessoa, 

sendo assim o verdadeiro sentido de administrar está em transformar expectativas e 

sonhos. O administrador é o responsável por aplicar seus conhecimentos em prol do 

desenvolvimento de terceiros, com isso se auto desenvolvendo. 

Segundo Katz (1955), “o sucesso do administrador depende mais do seu 

desempenho e da maneira como lida com pessoas e situações do que de seus 

traços particulares de personalidade. Depende daquilo que ele consegue fazer e não 



daquilo que ele é”. O profissional atual tem de ser um agente de transformação, 

aliando-se a conhecimentos da administração, relacionamento interpessoal, analisar 

a organização como um todo, dar ênfase nos planejamentos, decisões embasadas 

nas informações contidas, estar disposto também a inovar e a criar. O administrador 

íntegro é aquele que tem uma visão ampla de todos os departamentos da 

organização mesmo tendo uma função específica onde o seu desempenho é melhor 

segundo Resende (2015). 

2.2       Desafios do administrador 

              Percebe-se que, com a entrada do século XXI ocorreram diversas 

alterações, desde avanços tecnológicos e transformações contínuas nesse período, 

o consumo tomou direções diferentes e a concorrência em vários setores aumentou, 

com isso aumentou a procura por organizações e profissionais bem qualificados, 

que estejam sempre se renovando, devido a isso os mesmo devem se manter 

sempre atualizados e adaptados as novas tecnologias. A responsabilidade da 

administração em nossa sociedade, segundo Drucker (1998), “é decisiva não só 

para a própria empresa, mas também para o prestígio, sucesso e posição do 

administrador, para o futuro do sistema econômico e social, e para a sobrevivência 

da empresa como uma instituição autônoma”. 

Nota-se que transformação pode ser considerada como mudança. Empresas 

atuais buscam aumentar essa prática que é essencial para a competitividade. A 

sociedade tecnológica veio para alterar a maneira como empresas concorrentes, 

fornecedores e clientes. Administradores e as empresas tiveram que seguir essa 

evolução, alterando suas estruturas, tornando-se mais flexíveis; investiram em 

tecnologia, diminuindo custos e adicionando a qualidade de produtos e/ou serviços. 

Conforme posicionado por Malone (1996), a incerteza e complexidade que 

definem os negócios atualmente, tem relação com a agilidade do desenvolvimento 

tecnológico da informação e dinamismo organizacional, e que evidenciam uma 

ordem de questões para quem conduz o negócio. 



a) aprendizagem para adaptação - como uma organização podem enfrentar 

essas mudanças constantes e multidimensionais e como o administrador concilia 

isso? 

b) estruturação - como a empresa e o administrador tem que estar 

organizado para a adaptação as mudanças? 

c) habilidades e técnicas - quais qualidades de liderança são requisitadas 

para orientar as organizações enquadradas na revolução tecnológica exponencial? 

Que atributos serão essenciais para o triunfo dos níveis de uma empresa que opera 

em um âmbito dinâmico? 

d) modelos de gerencia - quando os colaboradores puderem ter acesso às 

informações, como serão tomadas as decisões? 

e) impacto da tecnologia da informação - o que irá acontecer com as 

organizações eletrônicas quando os “mercados eletrônicos” e as “redes de 

informação” proporcionar a vendedores e compradores a chance de se inter-

relacionarem sem que seja necessária a intermediação? 

f) novos conceitos de trabalho - com o aumento da habilidade e da 

necessária busca de diálogo e coordenação, de que forma os colaboradores 

trabalharão unidos? Como será a evolução do trabalho? 

g) inovação – em um mundo competitivo onde, vencedores são 

organizações que primeiramente conseguem reconhecer novas ideias e implementá-

las, de que maneira uma empresa pode criar um ambiente necessário para estimular 

a inovação constante? 

h) medidas de sucesso – de que forma o capital intelectual pode contribuir 

para o sucesso de empresas? 

Torna-se impossível a transformação de uma empresa sem a real 

participação de todos os stakeholders. O administrador tem de estar consciente de 

que uma das formas de transformar uma organização é através da educação 

organizacional contínua, que é parte da visão de negócios, sistêmica, complexada e 



sustentada, que pode ser intitulada como uma transformação organizacional, por 

meio da disseminação de valores, que procuram introduzir a sinergia, que resulta da 

soma de esforços, da integração dos conhecimentos das pessoas para alcançar a 

produtividade da empresa como explica Mariotti (1996). 

A aprendizagem organizacional é uma das formas das organizações se 

transformares em competitivas, e adaptarem-se constantemente às mudanças.  

 

A aprendizagem educacional é a forma que as empresas constroem, 
suplementam e organizam o conhecimento e rotinas em torno de suas 
atividades, de suas culturas, bem como adapta e desenvolve a eficiência 
organizacional, melhorando o uso das aptidões e habilidades da sua força 
de trabalho. 

(DODGSON, 1993). 

 

Uma corporação de aprendizagem é capaz de adquirir, transferir 

conhecimento e criar. Nessas organizações o capital humano aumenta sempre sua 

capacidade para criar e desenvolver resultados, onde novos e grandiosos padrões 

de pensamento são abastecidos, lugar em que a aspiração coletiva é libertada, e 

pessoas aprendem juntas Garvin (1993). 

 

Evidencia-se que a humanidade atual faz parte da era da informação. O 

enorme fluxo de informações contribui para fazer do conhecimento uma ‘arma’ que 

fica a disposição de pessoas e das organizações para vencer a competitividade.  

 

Segundo Stewart (1998) 

o conhecimento tornou-se o principal ingrediente do que produzimos, 
fazemos, compramos e vendemos. Resultado: administrá-lo – encontrar e 
estimular o capital intelectual armazená-lo, vendê-lo e compartilhá-lo - 
tornou-se a tarefa econômica mais importante dos indivíduos, das empresas 
e dos países. 

 

Considerando esse imenso avanço e os desafios do administrador frente à 

evolução tecnológica, a sociedade também se transformará referente a tudo isso, 

desde o modo de agir, pensar ou se relacionar, entende-se que as mudanças sociais 

estão totalmente ligadas as transformações tecnológicas da qual a sociedade adapta 

para desenvolver e se manter, como afirma Kohn (2007) e com isso o administrador 

deve saber manter esse desafio, que é o equilíbrio social. 



Diante de vários desafios do administrador, um dos principais que podemos 

encontrar segundo Mariano (2015) é a nova concepção de trabalho, pois cada vez 

mais as rotinas intelectuais e físicas estão sendo assimiladas por computadores e 

robôs, frente a isso não se trata somente de perca de empregabilidade, mas de uma 

perda de função social dos profissionais, ligada ao desafio do administrador articular 

uma mudança organizacional considere o trabalho, a economia, cultura, governo e 

finalmente o negócio. 

  Mariano (2015) diz que mais do que a evolução da tecnologia também é 

preciso o melhoramento do ser humano, sendo capaz de incluir valores como: 

honestidade, autoconfiança, autoestima, tenacidade, criatividade, automotivação, 

integridade, lealdade a princípios ao perfil dos administradores dos novos tempos.    

O conhecimento explícito é aquele que já foi institucionalizado através de 

regras, normas e procedimentos. Já o conhecimento tácito ele é desarticulado, esse 

conhecimento é composto por crenças, intuição, e valores que as pessoas definem 

como resultado das experiências que elas puderam viver, esses conhecimentos são 

chamados de capital intelectual. O capital intelectual se constitui na exploração do 

conhecimento tácito e explícito, e são definidos por três elementos encorajadores 

para a manutenção das estratégias de negócios das empresas e criação de valores 

(Saint-Onge, 1996):  

a) capital humano - cidadãos com potencial e requisitadas para ser o 

fornecer soluções de problemas para os clientes. É intitulado como uma fonte 

renovável e de inovação.  

b) capital de clientes – Trata-se da penetração, amplitude, lealdade e 

rentabilidade dos clientes, fazem a interpretação de pensamentos tanto individuais 

quanto coletivos de clientes com percepções de valores requeridos podem ser de 

algum produto ou até mesmo algum tipo de serviço oferecidos a eles, dessa maneira 

gerando conhecimento e consequentemente agregando valor para a organização. O 

capital de clientes nada mais é do que o relacionamentos de valores de uma 

empresa com os stakeholders.  

c) capital estrutural – Envolve no processo a empresa toda, é bastante 

utilizado como ferramenta para gerir o conhecimento da organização. Tem formação 

de quatro elementos: sistemas, estrutura, estratégia e cultura. Um impacto em todos 

os quatro elementos é o conhecimento tácito, entretanto o nascimento do mesmo 



vem da cultura organizacional. Assim, o que representamos e desejamos para a 

organização, o que deve-se e pode-se fazer tudo que está associado ao 

comportamento organizacional (Saint-Onge,1996). Diante do exposto, o 

administrador é o protagonista de gerenciar esse conhecimento internamente nas 

organizações. Trata-se de uma tarefa difícil, pois é dependente diretamente de 

gestões empresariais que priorizem a pesquisa, desenvolvimento de talentos 

humanos, potencial de inovação e aprendizagem dos níveis completos da empresa. 

Isso exige flexibilidade, investimentos em T.I, e desenvolvimento gerencial. Adquirir 

capacitação para gerenciamento do fluxo de informações que comandam todas as 

ações da organização é papel dos administradores. Para que a organização se 

transforme em uma empresa de criação e transformação de conhecimento é função 

do administrador dar total suporto para que isso aconteça. Na criação do 

conhecimento é inevitável correr riscos pois requer experimentações, que visa a 

ampliação da capacidade de ação. A criação do conhecimento exige uma sinergia 

entre saber e fazer, objetivando o teste de ideias que aumentam as capacidades 

humanas ampliadas (Nonaka, 1991).  

 

Analise e Discussão 

 

Pesquisas de campo com três empresas da região de Campinas 

           

Objetivo 

O objetivo dessa pesquisa de campo é investigar o que a tecnologia trouxe 

de benefícios e melhorias e outros fatores importantes para o administrador e a 

empresa no segmento de agronegócio com empresas da Região Metropolitana de 

Campinas. 

 

Objetivo Específico 

O objetivo específico desta pesquisa foi entender como a tecnologia 

influência o faturamento de empresas de plantas ornamentais da região de 

Campinas e como o número de pessoas também é influenciado devido a esse 



avanço, seguindo a linha exponencial de desenvolvimento e a maneira que os 

administradores investiram em tecnologias nos últimos anos. 

 

Metodologia da pesquisa 

Para essa pesquisa, utilizou se pesquisas teóricas feitas em livros, artigos e 

matérias da internet, como complemento, foi feito uma pesquisa com produtores de 

plantas ornamentais em nível industrial, que tiveram a necessidade de acompanhar 

as tecnologias aplicadas em outros países de ponta do segmento, para se mantiver 

competitivo em um mercado que se mostra em expansão. 

A primeira pesquisa teve como base, produtores com alto grau tecnológico, 

tecnologia mediana, e produtores que pouco investiu nos últimos 12 anos. (Figura 1) 

Segunda pesquisa foi com um produtor que é referencia no mercado de 

plantas ornamentais, o mesmo foi questiona sobre o que resultou o investimento em 

tecnologia com relação a mão de obra.(Figura 2) 

Por motivos éticos não foi possível citar nomes de empresas nesse trabalho. 

 

Resultado – Figura 1- Faturamento por Metro Quadrado 

Atualmente, para se mantiver competitivo no mercado de plantas 

ornamentais, foi identificada a necessidade pelos produtores de um faturamento 

médio por m2 de R$ 500,00 anualmente. 

A empresa que apresentou um alto grau de tecnologia obteve um alto valor 

de faturamento por m2, se destacando entre as demais, a segunda empresa que 

apresentou tecnologia mediana, esta ativa no mercado, mas esta perto da linha do 

mínimo para continuar no mercado, já a empresa que apresentou pouca tecnologia, 

encontra-se com dificuldades para se manter no mercado. 

 



 

Figura 1-Faturamento por m2 

 

Resultado – Figura 2 – Número de pessoas versus Tecnologia 

Como mostra o gráfico abaixo, a relação entre a tecnologia e número 

pessoas na organização apresentada é um crescimento totalmente inverso, 

enquanto o investimento em tecnologia aumentou dentro da empresa seguindo a 

linha exponencial de desenvolvimento o número de pessoas caiu, consegue-se 

perceber então que as máquinas substituem a mão de obra muitas das vezes. A 

empresa pesquisada nos ressalta que a tecnologia tem mudado a sua linha de 

produção de forma positiva, evitando desperdícios, máquinas auxiliando no trabalho 

de seus funcionários e um custo com mão de obra razoável se comparado há nove 

anos, quando se começava a investir em tecnologia. 

Figura 2-Numero de pessoas versus Tecnologia

 

Conclusão 



 

           O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de quais 

serão os desafios do administrador na era exponencial, os futuros desafios incidirão 

nas atitudes do administrador, que terá de enfrentar as competências necessárias 

para conduzir às empresas a vantagem competitiva dos negócios, utilizando-se 

principalmente da tecnologia que englobará cada vez mais as organizações, terá 

que integrar pessoas aos futuros padrões tecnológicas para poderem enfrentar e 

vencer os desafios da nova convergência das estratégicas organizacionais. Sendo 

assim, o administrador deverá se conscientizar de que a força competitiva de sua 

empresa será medida pela sua capacidade de compreender o ambiente e alterar no 

momento certo seu rumo estratégico; que ele deverá reger a organização para que 

aconteça uma perfeita sincronia entre a tecnologia, máquinas e capital humano, pois 

são componentes da estrutura organizacional, cada um deles será um diferencial na 

estratégia definida; que será de grande valia incentivar pessoas para inovarem tendo 

em mãos tantas ferramentas tecnológicas. 

Esse trabalho também demonstrou os investimentos feitos pelos 

administradores em tecnologia cujo quais obtiveram melhor resultado. Além disso, 

também permitiu obter dados mais consistentes sobre de como os novos avanços 

tecnológicos podem mudar os administradores e as empresas. 

De acordo com a figura 1 que apresenta a comparação entre número de 

pessoas versus tecnologia consegue-se ter uma visão clara que quanto mais 

investimento em tecnologia a empresa, menor a necessidade de mão-de-obra. 

Ressalta Lúcio (2010) que o uso de máquinas é positivo porque auxilia o ser 

humano, mas em contrapartida substitui o trabalhador, o que significa um prejuízo 

para a sociedade porque gera desempregos, entende-se que é preciso equilibrar 

esse desenvolvimento, surgindo assim mais um grande desafio para o administrador 

que é manter esse equilíbrio social perante a era exponencial se desenvolvendo 

mais e mais a cada dia. Através do estudo realizado conclui-se que os objetivos 

propostos foram realmente alcançados. 
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