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RESUMO

  Grandes eras de relevante importância para a humanidade foram
suplantadas, nomeadamente a Era Agrária. O mundo e a sociedade atual
vivem um momento de profundas transformações. Conceitos estão
surgindo, ressurgindo e sendo adaptados, nascendo a Era do
Conhecimento. Vivencia-se um momento semelhante ao precedente à
Revolução Industrial, onde foram mudados comportamentos, empresas
fechadas, novas oportunidades surgiram. Pessoas migraram do campo
para a cidade, dentre uma série de mudanças estruturais. Nunca a
sociedade mundial esteve tão dependente da informação como a partir da
década de 90. Antevo, apenas, o capital e o trabalho eram os requisitos
principais para qualquer sociedade, para o desenvolvimento de qualquer
nação. Neste estudo, delimitando como objetivos, pretende-se
apresentar os novos conceitos da Era do Conhecimento, os cérebros –
representados pelo capital intelectual, as pessoas – e a informação, que
são os novos fatores chaves para o cenário atual. Como forma de
pesquisa, utilizou-se como método, a pesquisa bibliográfica que tem como
objetivo reunir as informações e dados que servirão de base para a
construção deste artigo. Os resultados apontam que a humanidade
sempre conviveu com grandes transformações, que trouxeram grandes
benefícios e vantagens. As primeiras mutações sempre foram de grande
valia, e nesse contexto destacou-se a figura do empreendedor, pelo seu
arrojo e vontade de fazer melhor e diferente. Além disso, mostrou-se que
cada pessoa tem sua maneira particular de observar uma mesma
situação, dessa maneira, o que pode ser interessante para um, pode não
ser para outro. É preciso também que os empreendedores estejam
preparados para lidar com diferentes situações, que por sua vez estarão
em constantes mudanças. Outrossim, é preciso que os recursos humanos
formem uma equipe ativa a qual mantenham uma busca constante por
novas aberturas e novas soluções, sempre auxiliando na identificação das
necessidades dos clientes. Destaca-se, de antemão, que um
empreendedor necessita ser alguém com muita determinação e
perseverança. A criatividade também é um aspecto indispensável, não
apenas para iniciar um negócio, mas também para sustentá-lo ao longo
do tempo e sobressair-se diante das dificuldades e surpresas oriundas
desse cenário turbulento e instável. Transformar uma ideia em
oportunidade real requer tempo e esforço para pensar. O objetivo
fundamental do pensamento é formular a ideia da oportunidade. O
segundo é avaliar os resultados. O terceiro, elaborar um curso de ação
que possa ser realizado. Nas considerações finais, chegou-se à análise de
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que os empreendedores do conhecimento procurarão pessoas que
tenham capacidade de aprender e dominar habilidades novas, para
responder à globalização e às mudanças tecnológicas. Além disso, tais
empreendedores outorgarão prioridade aos intraempreendedores do
conhecimento, isto é, àqueles que aprendem a remover as barreiras à
inovação e à aprendizagem, que tenham interesse em aprender a
aprender sempre mais e, também de crescer ao longo de suas carreiras,
cujo mérito maior consistirá no desenvolvimento do conhecimento.
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