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EDITORIAL 

MANUAIS E ADESTRAMENTOS 

 
As pessoas seguem a correnteza, obedecendo às suas 
rotinas diárias e antecipadamente resignadas diante da 
impossibilidade de mudá-la, e acima de tudo convencidas 
da irrelevância e ineficácia de suas ações ou de sua recusa 
em agir. 

Zygmunt Bauman (1925-2017) 
 

Estamos diante de contextos complexos, com propostas “líquidas” – conforme Zygmunt 

Bauman – para consolidar o empreendedorismo, para definir o atual momento e, entre tantos 

outros, encontrar um consenso sobre a Indústria 4.0 e a 4ª Revolução Industrial. Sim! Vive-se 

convencido da irrelevância e ineficácia.  

Certa feita, quando ainda estava na Universidade, durante um debate sobre as carreiras 

profissionais para os formados, um colega com mais idade comentou sobre algo que impactou 

os sonhos e desejos dos acadêmicos. Esse colega afirmou que para exercer a profissão 

teríamos que “reprogramar” nossos conhecimentos e nos adaptar, sendo que a adaptação 

acarretaria um drama contínuo ao profissional, ou seja, a de muitas incertezas sobre o emprego, 

sobre a empregabilidade e também sobre a aplicação do que aprendemos na Universidade, 

pois ali “alimenta sonhos” e que o real “é a desilusão”. As colocações foram fortes para nós, 

acadêmicos sonhadores. E por sermos arraigados nos sonhos particulares, suas colocações 

geraram discordâncias fortes e fundamentadas, sendo que no transcorrer do acalorado debate 

foi citado por outro sobre o “projeto de vida” teorizado por Jean-Paul Sartre.  

E é fato, hoje, passados 30 anos desse debate, posso afirmar que esse colega estava 

certo; a incerteza esteve sempre presente. Mas também confirmei sobre o “projeto de vida” de 

Sartre, ou seja, que nas Universidades, como aquele colega afirmou, aprendíamos como 

sinônimo de adestramento, que fomos orientados a trabalhar seguindo um “manual de 

instruções”, tipo aqueles que acompanham aquelas peças domésticas que o comprador 

necessita visualizar para montar, seja como encaixar as peças para montar uma prateleira, um 

suporte para televisor, um armário ou móvel etc. Na perspectiva do “projeto de vida”, ao saber 

ler o manual de instruções e conseguindo montar o que se pretende, é atingida a felicidade, o 

resultado de seu trabalho.  

O “projeto de vida”, ou seja, estudar, entrar numa Universidade, conhecer os manuais 

de instrução, seguir a carreira profissional depois de formado, é similar ao adestramento, e para 

alguns concretizarem essa condição, há mentoria, coach, motivador...  

É! A realidade é líquida, incerta e pode conduzir para a pobreza de uma nação. Convêm 

identificar novas rotinas, estabelecer ações que impulsionem o conhecimento gerador de 

riqueza e empreendimentos, empresários e administradores fundamentados em Ciência.  

Boa leitura! 

Prof. Me. Charles A. Kieling 
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A pobreza das nações 
 

Charles A. Kieling 

 

 

O clássico livro “A riqueza das nações” 

de Adam Smith é pouco ou nada estudado; 

em algumas Universidades é pouco 

conhecido e nesses casos a leitura (apenas 

leitura) abrange uma dezena de páginas, 

enquanto que na maioria das Universidades 

nada se fala sobre a obra de Smith, pois nem 

mesmo os docentes estudaram o clássico, e 

isso é a gênese de consequências 

complexas. Nesse contexto, o contrário do 

título desse clássico contribui para entender 

sobre parte das consequências e também 

para refletir sobre as capacidades 

empresariais e sobre os conhecimentos 

administrativos que viabilizam “A pobreza das 

nações”; e sobre esse título, afirmo, a 

proposta está fora de qualquer proposição 

extrema, mas sim para refletir sobre o 

contexto empresarial e administrativo e 

pensar em alternativas que viabilizem o 

desenvolvimento empresarial fundamentado 

da Ciência. Aproveito o título do livro de 

Wayne Grudem e Barry Asmus, não para resenhar o mesmo, mas para refletir sobre o contexto da 

Administração e do Empreendedorismo que se passa no Brasil. 

Fonte: https://www.vidanova.com.br/livros/pobreza-das-nacoes-

a-uma-solucao-sustentavel  

https://www.vidanova.com.br/livros/pobreza-das-nacoes-a-uma-solucao-sustentavel
https://www.vidanova.com.br/livros/pobreza-das-nacoes-a-uma-solucao-sustentavel
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4ª Revolução Industrial 

Fonte da imagem: <https://sengece.org.br/o-impacto-da-quarta-revolucao-industrial-na-sociedade/>. 

 

Quando ouvimos sobre a 4ª Revolução Industrial, que dizem estar em curso desde meados 

aproximados da década de 2010, mas que não tem ainda uma fundamentação concreta (seja 

referente a sua definição, ou de data mais precisa quanto ao início, ou quanto ao conteúdo) e cada 

“especialista” correlaciona com tecnologias que são superadas a cada 12 meses ou menos, fica-

se deparado com o rotulo “Indústria 4.0” e com uma diversidade de variabilidades tecnológicas. 

Uma análise científica sobre esse contexto comprova as imprecisões, superstições e modismo; ou 

seja, a fluidez das correlações para definir uma proposta de Revolução Industrial comprovam a 

fragilidade analítica, que está fundamentada na ambivalência, e essas imprecisões e visões 

valorativas são características das pseudociências. 

Os estudos que levantam informações para contextualizar sobre a 4ª Revolução Industrial 

ficam contaminados pelas propostas valorativas, visões sobrenaturais e centralizadas em juízos de 

valor conforme o sentimento e as idealizações do modismo que permeiam o momento da análise. 

E, atenção, não estou fazendo “terra arrasada”. Não estou “destruindo tudo”, mas apontando 

a necessidade do estudo fundamentado, da pesquisa científica, por cientistas que detenham as 

bases do método e que apliquem a investigação em conformidade com as evidências e os fatos. 

Vamos analisar um exemplo. 

https://sengece.org.br/o-impacto-da-quarta-revolucao-industrial-na-sociedade/
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A riqueza das nações 

 

Adam Smith 

(1723-1790), em sua obra 

“A riqueza das nações”, 

destacou o que 

pesquisou e analisou 

sobre às transformações 

que impulsionaram o 

momento que ficou 

conhecido como Primeira 

Revolução Industrial 

(1760), ou seja, quando a 

manufatura perdeu 

espaço para a divisão do 

trabalho e para a 

produção em grande 

escala. Sua percepção 

sobre os acontecimentos 

produtivos foi ímpar, pois 

identificou que a relação 

entre Trabalho, Máquina 

e Mercado na Inglaterra 

estava transformando as 

formas de produção e 

que essas impactariam a 

sociedade e o Estado nos 

seus aspectos de 

desenvolvimento. E aqui 

faço um comentário muito 

sumarizado do seu 

estudo e obra. 

Fato é que a forma produtiva de uma, duas ou três pessoas estava sendo substituída pela 

produção em processo, com o aumento do número de trabalhadores e onde cada um fariam entre 

Fonte: <https://madras.com.br/a-riqueza-das-nacoes>.  

https://madras.com.br/a-riqueza-das-nacoes
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uma a três atividades especializadas específicas, conforme Adam Smith descreveu no caso da 

fabricação de alfinetes: 

 

Tomemos um exemplo de uma manufatura insignificante, mas na qual a 

divisão do trabalho tem sido frequentemente notada, o fabrico de alfinetes; 

um operário não treinado nesta atividade 

(que a divisão de trabalho tornou um 

ofício distinto), e que não soubesse 

trabalhar com as máquinas nela utilizadas 

(para cuja invenção a divisão do trabalho 

provavelmente contribuiu), mal poderia 

talvez, ainda que com maior diligência, 

produzir um alfinete num dia e não seria, 

com certeza, capaz de produzir vinte. 

Mas, da forma como esta atividade é 

atualmente levada a cabo, não só o 

conjunto do trabalho constitui uma arte 

específica como a maior parte das fases 

em que está dividido contribuem de igual 

modo ofícios especializados. 

Um homem puxa o arame, outro 

endireita-o, um terceiro corta-o, um 

quarto aguça-o, um quinto afia-lhe o topo 

para receber a cabeça; o fabrico da 

cabeça requer duas ou três operações 

distintas; a sua colocação é um trabalho 

especializado como o é também o 

polimento do alfinete; até mesmo a 

disposição dos alfinetes no papel é uma 

arte independente; e a importante 

atividade de produzir um alfinete é, deste 

modo, dividida em cerca de dezoito 

operações distintas, as quais, nalgumas 

fábricas, são todas executadas por 

ofícios especializados 

Um homem puxa o arame, outro 

endireita-o, um terceiro corta-o, um 

quarto aguça-o, um quinto afia-lhe 

o topo para receber a cabeça; o 

fabrico da cabeça requer duas ou 

três operações distintas; a sua 

colocação é um trabalho 

especializado como o é também o 

polimento do alfinete; até mesmo a 

disposição dos alfinetes no papel é 

uma arte independente; e a 

importante atividade de produzir 

um alfinete é, deste modo, dividida 

em cerca de dezoito operações 

distintas, as quais, nalgumas 

fábricas, são todas executadas por 

operários diferentes, embora 

noutras um mesmo homem realize, 

por vezes duas ou três dentre elas. 
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operários diferentes, embora noutras um mesmo homem realize, por vezes 

duas ou três dentre elas. 

Eu próprio vi uma pequena fábrica deste tipo, que empregava dez homens e 

onde, por consequência, vários deles executavam duas ou três operações 

distintas. Mas embora fossem muito pobres e não se encontrassem, por isso, 

muito bem apetrechados com a maquinaria necessária, eram capazes de 

produzir entre eles, quando nisso se empenhavam, cerca de doze libras de 

alfinetes por dia. Assim, aqueles dez homens produziam em conjunto mais de 

quarenta e oito mil alfinetes num dia. 

(…) O grande aumento da quantidade de trabalho que, em consequência da 

divisão do trabalho, o mesmo número de pessoas é capaz de executar deve-

se a três circunstâncias: primeira, o aumento da destreza de cada um dos 

trabalhadores; segunda, a possibilidade de poupar o tempo que 

habitualmente se perdia ao passar de uma tarefa a outra; e, finalmente, a 

invenção de um grande número de máquinas que facilitam e reduzem o 

trabalho, e tornam um só homem capaz de realizar o trabalho de muitos. 

Smith, Adam (1776). A riqueza das nações: uma investigação sobre a 

natureza e as causas da riqueza das nações. São Paulo: Madras, 2020, p. 

14-18. 

 

 

Fonte: <https://economianostra.wordpress.com/2013/05/28/a-fabrica-de-alfinetes-de-adam-smith/>. 

 

O que está surgindo nesse período da Primeira Revolução Industrial é o trabalho 

especializado do proprietário sobre os negócios; ou seja, surgiu um conhecimento empresarial 

https://economianostra.wordpress.com/2013/05/28/a-fabrica-de-alfinetes-de-adam-smith/
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alinhado com um conhecimento habilitado a coordenar os diversos processos, as pessoas e as 

demandas. Nesse sentido, o proprietário do negócio, ou seja, o empresário, é aquele que 

administra redes de pessoas, de processos e de atividades, a divisão de especialidades, a 

diversidade de demandas, entre outros aspectos. 

 

Atualmente, muitos 

outros conhecimentos são 

necessários para empreender, 

como controle contábil, 

atenção à legislação, ser 

resiliente ao passar por crises 

etc. Mas o que se depreende 

da análise de Adam Smith é o 

processo em redes que são 

estruturados e administrados 

pelo empresário; ou seja, a 

habilidade do empresário está 

no conjunto de especialidades 

que consegue engajar, na 

velocidade que capilariza seus 

produtos no mercado e junto 

aos clientes, bem como em 

possuir tecnologias e 

máquinas de ponta, e estar 

posicionado entre elos de 

negócios a jusante e/ou a 

montante (a jusante significa 

as ações e os produtos que 

saem do empreendimento para o mercado – é a influência da empresa sobre o mercado –, 

enquanto que a montante significa as ações de parceiros, de clientes etc., que influenciam o 

empreendimento – é a influência do mercado e do Estado sobre a empresa). Talvez essa questão 

da posição da empresa enquanto seus elos seja a mais negligenciada nos estudos e nos 

planejamentos estratégicos dos administradores em formação e pelos que abrem seus negócios. 

E sobre isso, não basta conhecer a “Praça”, ou o mercado, mas compreender seu posicionamento 

e planejar em conformidade aos elos correlacionados ao empreendimento. 

Adam Smith 
Fonte: 
http://www.esdc.com.br/CSF/artigo_2010_06_Adam_Smith_Medo_e_Colera.htm  

http://www.esdc.com.br/CSF/artigo_2010_06_Adam_Smith_Medo_e_Colera.htm


 

11 
Revista de Administração – Administration Advice, Porto Alegre, nº 16, ano 2, abril de 2021. 

Fonte: <https://ftp.zahar.com.br/detalhe.php?codigo=4101095>.  

https://ftp.zahar.com.br/detalhe.php?codigo=4101095
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De fato, a pandemia do Coronavírus 19 comprovou diversas e múltiplas vulnerabilidades da 

Administração, da Gestão e de empresários; desde o início da pandemia e seus efeitos sobre as 

empresas, política e governos, deixou escancarado que ter um título ou ser definido pela burocracia 

da legislação societária como empresário, não agrega um conhecimento, não define uma 

sabedoria. Não é pelo fato de ser chamado de empresário que esse detenha conhecimentos de 

empreendimento e de negociação. Não é pelo fato de alguém conquistar a graduação que esse 

detenha conhecimentos na área. A pandemia escancarou isso. 

  

O caráter emergente da sociedade e da vida em geral pode ser caracterizado 

dizendo-se que a incerteza é a única certeza que temos. Não sabemos mais 

planejar a longo prazo. E, quando planejamos, não temos certeza se o plano 

vai se concluir. Isso se aplica ao nível individual e ao social. A crise econômica 

é só um dos exemplos dessa instabilidade.  

A combinação dos sentimentos de ignorância e impotência dá um resultado 

que é a humilhação, um golpe pesado na autoconfiança e na autoestima. 'Sou 

um homem sem valor, não sou quem deveria ser'. De acordo com as 

estatísticas, a depressão é a doença mais comum no momento. 

Zygmunt Bauman – Entrevista em junho de 2012 para Daniel Augusto. 

(Fonte: ‘Incertezas Críticas’, Grifa Filmes. Disponível em: 

<https://canalcurta.tv.br/series/serie.aspx?serieId=606>.). 

 

 

 

https://canalcurta.tv.br/series/serie.aspx?serieId=606
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Fonte: <https://www.amazon.com.br/individualidade-numa-%C3%A9poca-incertezas/dp/8537817201>.  

https://www.amazon.com.br/individualidade-numa-%C3%A9poca-incertezas/dp/8537817201
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Dentre as instabilidades que escancaram as fragilidades sobre planejar, está a variável que 

Adam Smith pontuou em suas análises na obra “A riqueza das nações” – a velocidade – e que 

Zygmunt Bauman também pontuou. 

 

Fonte: <https://1freewallpapers.com/athletes-runners-speed/pt>.  

 

Segundo o que há muito observou Ralph Waldo, quando se patina sobre gelo 

fino a salvação está na velocidade. Seria bom aconselhar àqueles que 

buscam a salvação a se moverem bastante rápido de modo a não arriscar pôr 

à prova a resistência do “problema”. No mundo mutável da modernidade 

líquida, onde dificilmente as figuras conseguem manter a sua forma por tempo 

suficiente para dar confiança e solidificar-se de modo a oferecer garantia a 

longo prazo (em cada caso, não é possível dizer quando e se se solidificarão 

e com que pequena probabilidade, no caso de isso ocorrer), caminhar é 

melhor do que ficar sentado, correr é melhor que caminhar e surfar é melhor 

que correr. As vantagens do surf estão na rapidez e vivacidade do surfista; 

https://1freewallpapers.com/athletes-runners-speed/pt
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por outro lado, o surfista não deve ser exigente ao escolher as marés e deve 

estar sempre pronto a deixar de lado suas habituais preferências.  

Alba Porcheddu. ZYGMUNT BAUMAN: ENTREVISTA SOBRE A 

EDUCAÇÃO. DESAFIOS PEDAGÓGICOS E MODERNIDADE LÍQUIDA. 

Segunda parte da entrevista: Os desafios da educação: aprender a caminhar 

sobre areias movediças.  

(Fonte: <https://www.scielo.br/pdf/cp/v39n137/v39n137a16.pdf>.). 

 

Nessa mesma perspectiva da velocidade, ou seja, que tanto Adam Smith apontou no século 

XVIII e que Zygmunt Bauman também destacou no século XXI, outro ponto fundamental desses 

dois clássicos é o fato de que a revolução decorre do fato originário de ser diferente daquilo que 

comumente se garantiu como seguro ou como projeto de vida. Ou seja, seguir o que está prescrito 

conforme o manual de instruções é uma falsa perspectiva de progresso, de desenvolvimento, de 

crescimento pessoal ou profissional. Assim, a revolução está em fazer diferente, com velocidade, 

e sem recuar. Nesse sentido, Bauman rememora a reflexão de Jean-Paul Sartre:  

 

Jean-Paul Sartre aconselhou seus discípulos em todo o mundo a ter um 

projeto de vida, a decidir o que queriam ser e, a partir daí, implementar esse 

programa consistentemente, passo a passo, hora a hora. Ora, ter uma 

identidade fixa, como Sartre aconselhava, é hoje, nesse mundo fluido, uma 

decisão de certo modo suicida. Se se toma, por exemplo, os dados levantados 

por Richard Sennett — o tempo médio de emprego em Silicon Valley, por 

exemplo, é de oito meses —, quem pode pensar num projet de la vie nessas 

circunstâncias? Na época da modernidade sólida, quem entrasse como 

aprendiz nas fábricas da Renault ou da Ford iria com toda a probabilidade ter 

ali uma longa carreira e se aposentar após 40 ou 45 anos. Hoje em dia, quem 

trabalha para Bill Gates por um salário talvez cem vezes maior não tem ideia 

do que poderá lhe acontecer dali a meio ano! E isso faz uma diferença incrível 

em todos os aspectos da vida humana. 

Maria Lúcia Garcia Pallares-Burke. Entrevista com Zigmunt Bauman. Tempo 

soc. vol.16 no.1 São Paulo June 2004. Disponível em: 

<https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-

20702004000100015>.  

 

 

https://www.scielo.br/pdf/cp/v39n137/v39n137a16.pdf
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702004000100015
https://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0103-20702004000100015
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Projeto de vida 

 

Esse projeto de vida é o que cada indivíduo procura percorrer, seja cursando uma 

Universidade com a perspectiva de seguir uma carreira profissional, seja procurando manuais de 

instrução que indiquem como fazer para se tornar um empresário de sucesso. Aliás, manuais, 

motivadores, mentores, especialistas e pessoas de sucesso que oferecem palestras de história de 

vida se tornaram produto de consumo em massa, com idealizações que validam fortemente as 

proposições de sortilégios, poder sobre-humano, capacidade sobrenatural e outras tantas fantasias 

e visões místicas ou pseudocientíficas; nesse contexto o conhecimento mítico fica cristalizado no 

entendimento das pessoas, garantindo uma percepção de universo com liberdades individuais. E 

para administradores, gestores e empresários, esse projeto de vida, essa política da vida real, é o 

enredo dramático dos fatos que colapsaram economias, empregos, produção, governos. Sobre 

isso, Bauman é categórico na entrevista concedida em junho de 2012 para Daniel Augusto. 

Fonte: <https://agulhadeouroatelie.blogspot.com/2016/09/manual-de-instriucoes-da-maquina-singer.html>.  

 

https://agulhadeouroatelie.blogspot.com/2016/09/manual-de-instriucoes-da-maquina-singer.html
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Fonte: <https://ce.olx.com.br/fortaleza-e-regiao/artigos-infantis/jogo-da-vida-estrela-brinquedos-845426183>.  

 

 

Fonte: <https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/42684/3/42684376_1GG.jpg>.  

https://ce.olx.com.br/fortaleza-e-regiao/artigos-infantis/jogo-da-vida-estrela-brinquedos-845426183
https://images-americanas.b2w.io/produtos/01/00/sku/42684/3/42684376_1GG.jpg
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Quais as consequências dessa 

política da vida real? 

— Por um lado, é um grande 

avanço de liberdade individual. Em 

princípio, você pode ser o dono da 

sua própria vida. É o que chamo de 

indivíduos de jure: nós somos 

indivíduos por decreto. Assim, 

goste ou não, você é culpado por 

suas derrotas. Se você fracassa, 

não pode culpar a ninguém. O que, 

é claro, afeta sua autoestima. Se os 

seus pais sofressem de insônia, era sobretudo porque tinham medo de não 

estar suficientemente bem conformados aos padrões. Mas, caso você sofra 

de insônia, não é por medo de desviar da norma. Pelo contrário, você pode 

agir como quiser. Você pode ter medo, talvez, de ser incapaz de realizar algo. 

Sentir que não tem os recursos, o talento, a capacidade ou a energia 

suficiente para ser quem gostaria de ser. Supostamente, você é livre para 

escolher sua identidade, mas na 

prática você não consegue realizar 

isso. Portanto, você é um indivíduo 

de jure, mas não é um indivíduo de 

fato. Essa situação traz sentimentos 

muito desagradáveis, que são muito 

comuns no mundo hoje. Um deles é 

o sentimento de ignorância 

constante, de não saber o que vai 

acontecer. Outro sentimento é o de 

impotência, isto é, mesmo que eu 

saiba exatamente qual o perigo, não 

posso fazer nada para impedir. Não tenho o poder para isso. A combinação 

desses sentimentos, ignorância e impotência, resulta no de humilhação, que 

é um golpe pesado na autoconfiança e na autoestima. De acordo com as 

estatísticas, a depressão é a doença mais comum do momento. Muita gente 

Assim, goste ou não, 

você é culpado por suas 

derrotas. Se você 

fracassa, não pode 

culpar a ninguém. O que, 

é claro, afeta sua 

autoestima. 

A combinação desses 

sentimentos, ignorância 

e impotência, resulta no 

de humilhação, que é um 

golpe pesado na 

autoconfiança e na 

autoestima. 
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fica deprimida em algum momento. 

A depressão é o produto dessa 

sensação de não ter controle, de 

estar abandonado. Às vezes, 

chamamos isso de exclusão. Nós 

somos excluídos de onde a ação 

acontece, de onde a vida real é 

vivida. Não conseguimos chegar lá. 

 

 

 

Fonte: <https://www.ans.gov.br/temas-de-interesse/depressao>.  

 

Nós somos excluídos de 

onde a ação acontece, 

de onde a vida real é 

vivida. Não conseguimos 

chegar lá. 

https://www.ans.gov.br/temas-de-interesse/depressao
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Nessa perspectiva, dá para pensar em utopia? 

— Viver nessas circunstâncias 

exige que as pessoas tenham 

nervos muito fortes. Que tenham 

determinação e também que 

pensem em maneiras de 

transformar o mundo em que vivem. 

É muito difícil de propor isso e mais 

ainda de conseguir. As utopias, há 

50 ou 60 anos, eram utopias sobre 

uma sociedade perfeita, na qual 

cada pessoa teria um lar com 

segurança e todos estariam mais ou 

menos satisfeitos com a vida. Ter 

uma boa vida significava viver 

dentro de uma boa sociedade, por 

causa dela e graças a ela. Hoje, 

essa utopia não existe mais. Utopia, 

como muitas outras coisas na vida, foi privatizada. A utopia privatizada não é 

sobre uma sociedade melhor, mas sobre indivíduos melhores, cada um em 

suas situações individuais, dentro de uma sociedade muito ruim. Sobre a 

sociedade, dizem que não dá para mudar. Mas o que as pessoas podem fazer 

é cuidar de si mesmas, de seus entes queridos, sua família, cônjuge, o que 

seja. Encontrar um lugar confortável em um mundo essencialmente 

desconfortável. 

 

Você pode dar um exemplo de utopia privatizada? 

— O Facebook. Nele, você pode ter um mundo imaginário, on line, que não 

aparece na realidade offline. Você pode ser quem você quiser online. Pode 

ter várias identidades diferentes, pode fingir ser algo que não é, pode realizar 

todos os seus sonhos. É uma maneira de fugir das duras exigências e 

asperezas do mundo offline. Uma outra reação é buscar algum tipo de 

mudança na sociedade como um todo. Por exemplo, os movimentos Occupy. 

 

Viver nessas 

circunstâncias exige que 

as pessoas tenham 

nervos muito fortes. Que 

tenham determinação e 

também que pensem em 

maneiras de transformar 

o mundo em que vivem. 

É muito difícil de propor 

isso e mais ainda de 

conseguir. 
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Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman  

https://pt.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
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Como você vê o futuro a partir dessas alternativas? 

— Eu não sou pessimista nesse sentido. Porque toda árvore de carvalho de 

cem anos começa com uma muda 

apenas. E, então, se torna um 

carvalho majestoso em cem anos. 

Todas as maiorias na história 

começaram como minorias. Se não 

fosse assim, ainda estaríamos no 

período paleolítico: se ninguém 

quisesse sair da caverna, ainda 

estaríamos lá. Aqueles que 

decidiram sair, eram minoria. Então, 

cedo ou tarde, o ser humano vai 

encontrar soluções, mudar os 

hábitos, mudar a si próprio e 

começar a viver de outra maneira. 

Tenho quase certeza disso, mas o 

problema que me preocupa é 

quanto tempo isso levará para 

acontecer.  

Zygmunt Bauman – Entrevista em junho de 2012 para Daniel Augusto. 

(Fonte: ‘Incertezas Críticas’, Grifa Filmes. Disponível em: 

https://canalcurta.tv.br/series/serie.aspx?serieId=606). 

  

Então, cedo ou tarde, o 

ser humano vai 

encontrar soluções, 

mudar os hábitos, mudar 

a si próprio e começar a 

viver de outra maneira. 

Tenho quase certeza 

disso, mas o problema 

que me preocupa é 

quanto tempo isso levará 

para acontecer. 

Fonte: <https://www.amazon.com.br/Zygmunt-Bauman-Livros/s?k=Zygmunt+Bauman&rh=n%3A6740748011>. 

https://canalcurta.tv.br/series/serie.aspx?serieId=606
https://www.amazon.com.br/Zygmunt-Bauman-Livros/s?k=Zygmunt+Bauman&rh=n%3A6740748011
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Política para empreender  

Congresso Nacional 

Fonte: <https://sustentabilidade.estadao.com.br/fotos/geral,congresso,1032466>.  

 

Ocorre que no atual contexto no Brasil, a política para empreender dá sinais de que os 

empreendimentos voltam ao período pré-revolucionário do século XVIII, ou seja, decorrente da 

pandemia e das vulnerabilidades que ficaram escancaradas, o investimento para a constituição dos 

Microempreendedores Individuais.  

Refletir sobre o discorrido é estratégico para aqueles que querem fazer a diferença, para 

quem, de fato, pretende fazer a revolução. E para começar, aconselho estudar a obra “A riqueza 

das nações”, de Adam Smith. 

Essa reflexão pode ser contextualizada com o programa publicitário do “Vamos Ativar o 

Empreendedorismo”, e conforme a pauta, a empresa explica seu propósito: “Com o objetivo de 

despertar o desejo de empreender, informar, gerar confiança e valorizar o orgulho de ser 

empreendedor, em 2019 a TV Globo lançou o Projeto VAE – Vamos Ativar o Empreendedorismo.” 

https://sustentabilidade.estadao.com.br/fotos/geral,congresso,1032466
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(Fonte: <https://negocios8.redeglobo.com.br/Projetos/Paginas/VAE.aspx>.). Nas cenas dessa 

proposta publicitária, é destacado que uma pessoa faz todas as operações, cuida de tudo referente 

aos trabalhos. De fato, a publicidade está fundamentada na proposta do Governo Federal para 

constituir o Microempreendedor Individual – MEI. E na reflexão aqui proposta, a lei que regula o 

MEI, determinando sobre o empresário que faz tudo, que 

cuida de tudo e que poderá contratar até uma pessoa, é 

contrário ao que Adam Smith estudou no desenvolvimento 

da riqueza de uma nação. E em relação a História, com as 

definições e fenômenos que caracterizaram a Primeira 

Revolução Industrial no século XVIII, a política do 

empresário individual ou com a contratação de apenas uma 

pessoa, isso caracteriza uma proposta de trabalho anterior 

ao ano de 1760.  

Refletir sobre isso é necessário. E pensar em 

estratégias para estimular o empreendedorismo passe por 

políticas de governo que estabeleçam o Empreendedor 

Iniciante, ao contrário de Microempreendedor Individual; e 

que para esse Empreendedor Individual fosse 

oportunizado recursos e taxas para que possa consolidar 

por um período de dois ou três anos, gerando emprego 

para um mínimo de dois colaboradores. E isso estaria mais 

alinhado com “A riqueza das nações”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... 
 

E na reflexão aqui 

proposta, a lei que 

regula o MEI, 

determinando sobre o 

empresário que faz tudo, 

que cuida de tudo e que 

poderá contratar até uma 

pessoa, é contrário ao 

que Adam Smith estudou 

no desenvolvimento da 

riqueza de uma nação. 

https://negocios8.redeglobo.com.br/Projetos/Paginas/VAE.aspx
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Currículo Profissional 

 

Charles Antonio Kieling 

 
 

É Cientista Social atuando como professor universitário e 

empresário. Possui mestrado em Ciências Sociais pela PUCRS 

(2004) e graduação em Licenciatura Plena em História pela 
UCS (1996); é diretor do Ensino Cartese (2021 a atual); 

lecionou na Faculdade da Serra Gaúcha (2004-2007), na 

Universidade Feevale (2008-2020) e na Faculdade SENAC 
(2016-2018); atualmente trabalha na Organização Espírita 

para o Ensino e Pesquisa; desenvolveu pesquisas no âmbito 

da Segurança Pública, Legislação Policial-Militar, Prisões, 
Organizações Públicas, Políticas Públicas, Gestão Pública, 

Segurança Privada, Empreendedorismo e Riscos Corporativos; estruturou o 

primeiro mapa da violência e da criminalidade com fundamentação para cenários 
de inteligência e prevenção da violência e criminalidade; elaborou Projetos 

Públicos executados em Caxias do Sul, Vacaria, Guaporé e Novo Hamburgo; 

desenvolveu projetos públicos envolvendo instituições municipais, estaduais e 
federais, coordenando atividades articuladas entre órgãos públicos e 

comunidades, e o que deu início no Rio Grande do Sul para equipar as Guardas 

Municiais com arma não letal. Desenvolveu Projetos Pedagógicos dos cursos de 
graduação de Segurança Pública e de Gestão Pública, dos cursos de pós-

graduação Especialização de Riscos em Segurança Privada, Especialização em 

Segurança Pública, Especialização em Gestão Pública e MBA em Defesa Civil. 
Como empresário é sócio-administrador e diretor da Organização Espírita para o 

Ensino e Pesquisa, ministrando cursos profissionalizantes e palestras sobre 

Introdução em Ciência Básica em escolas públicas e privadas; desenvolve 
pesquisas bibliográficas, documentais e de caso, e de mapeamentos de cenários 

e de riscos corporativos; é editor da Revista Cosmos Espírita (versão eletrônica) 

e da Revista de Administração Administration Advice (versão eletrônica); é 
consultor empresarial em estratégias, prospecção de cenários e análise de riscos 

corporativos. Tem experiência na área de História e Ciências Sociais, com ênfase 

em História, Organizações e Sociedade, atuando principalmente nos seguintes 

temas: educação, ensino e ciência básica, métodos científicos, culturas, 

comportamentos, segurança privada, segurança pública, organizações públicas, 

políticas públicas, negociação empresarial, ética, recursos humanos, direitos 
humanos, cidadania, inteligência, gestão, estratégia e riscos corporativos; é 

autor do livro O golpe de 1992 (publicado em 1998) e do livro O manifesto da 

cidadania (publicado em 2001). 

...  
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