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A Era do Conhecimento
Estamos na era do conhe-

cimento e dos valores. Atual-
mente, empresas com visões de
mercado antiquadas, regras rí-
gidas e colaboradores insatis-
feitos estão ficando para trás.
Essa nova era faz surgir em-
presas com visões modernas,
flexibilidade, espaço para re-
flexões e incentivo total à cria-
tividade, com conseqüente pos-
sibilidade de crescimento, tanto
para as organizações quanto
para seus colaboradores.

A somatória é simples: uma
empresa rígida e antiquada re-
duz as possibilidades de qual-
quer crescimento de colabora-
dores. Como conseqüência di-
reta disso, queda de produção,
insatisfação e, o próximo passo,
prejuízo. Algumas, aliás, até
fecham as portas. As empresas
que trabalham com conceitos
modernos, baseados principal-
mente em valores, têm grandes
possibilidades de obter sucesso
neste novo século.

A Lagoa da Serra é uma
dessas empresas que buscam
trabalhar com ideais modernos
e conceitos avançados, permi-
tindo aos colaboradores cres-
cimento profissional e ótimas
condições de trabalho. Com is-
so, ninguém deixa de ganhar,
pois a empresa obtém retorno e
o colaborador consegue o cres-
cimento almejado.

Os valores são a principal
fonte de sucesso para esta nova
era. E os principais valores que
temos de aplicar aqui são cinco,
fáceis de lembrar: as pessoas
devem ter o "coração" da em-
presa, gostar do que fazem e
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buscar continuamente a satis-
fação dos clientes internos e
externos; qualidade, oferecen-
do excelência em qualidade ge-
nética, reprodutiva e sanitária;
integridade, agindo com sin-
ceridade; transparência, fa-
zendo nossas ações com cla-
reza; e responsabilidade na
realização dos compromissos
assumidos.

Os valores são de grande
importância, tanto na sociedade
quanto na economia. Nossa so-
ciedade é baseada em confiança.
Em caso de quebra dessa con-
fiança, uma das primeiras con-
seqüências é o surgimento da
incerteza. Temos de estimular a
confiança, pois, assim, sabere-
mos que todos respeitam as re-
gras, sejam elas escritas ou não.
Confiança é saber que você pode
esperar do outro.

Com o desenvolvimento des-
te processo de valores, onde
integramos todas essas ações
num só esforço, com certeza
ganharão todos, pois, ao mes-
mo tempo, crescerão juntas a
Lagoa da Serra e seus co-
laboradores.
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