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Quando perguntamos aos   adolescentes com o que querem
trabalhar quando se tornarem adultos, recebemos   na maioria das
vezes como resposta os cursos que irão prestar: Economia,  
 Administração, Biologia, Jornalismo, Ciências de Dados, e assim
por diante. São poucos os adolescentes que conseguem nomear o
conteúdo de trabalho, como   curadoria de arte, consultoria
ambiental, pesquisa econômica, edição de   livros, entre outros.
Isso acontece por desconhecimento   das possibilidades oriundas
de cada curso. Mas também não esperamos que eles saibam, afinal
se já não é tarefa fácil escolher o curso, o que dirá o conteúdo do
trabalho. Então, não é sem razão que raramente ouvimos de um
adolescente que ele irá empreender. No entanto, temos dados que
nos mostram que 2 em cada 3 jovens querem empreender (FIRJAN
2017). Em que momento esta escolha acontece?
Continue lendo...

Em que momento acontece a
escolha pelo
Empreendedorismo?
Por Gabriela Azevedo
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WOO Me
Você alguma vez ficou impressionado com a
capacidade de alguém tomar a atenção de um
grupo de pessoas com facilidade? Já percebeu
como alguns tem alta capacidade de absorção de
informações? Já ficou boquiaberto com o poder de
algumas empresas em encantar seus
colaboradores?
Essas organizações e pessoas certamente
trabalham o seu WOO de forma a inspirar e
motivar os demais.
Mas o que é o WOO? WOO é uma sigla para
Winning Others Over. É um tema de inteligência
social que tem como objetivo tomar à frente,
passar a sua mensagem e ser ouvido. Muitos
ligam o WOO ao
indivíduo, mas o WOO é uma importante
ferramenta nas organizações para retenção e
motivação, promovendo a construção de
relacionamento sólido, o senso de  pertencimento
e o o tão falado “vestir a camisa da empresa”.

Congerhi (Bauru – SP) – 20 a 21/03
Abordará a questão da inovação e das mudanças
trazidas pela tecnologia.
Clique aqui
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