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DUTXLWHWXUD SURFHVVRV OLGHUDQ©D DW« D HIHWLYD
XWLOL]D©¥R GH P«WRGRV £JHLV SDUD D JHVW¥R GH
HTXLSHVFRPR¼QLFRREMHWLYRGHFRPSDUWLOKDU
conhecimentos.

Editorial
Caro(a) leitor(a),
0XLWDVYH]HVQRVGHSDUDPRVFRPSDODYUDVGD
moda, tais como co-working, coaching, agile,
sprint, entre outras. No entanto, nesta 4ª edição da Revista Postal Brasil, gostaria de chamar
a atenção para uma palavra não tão nova e com
XPVLJQLˋFDGRHQRUPHconhecimento. Você
M£SDURXSDUDUHˌHWLUVREUHRTXHLVVRUHDOPHQWHVLJQLˋFD"
 SRVV¯YHO TXH YRF¬ M£ WHQKD RXYLGR SRU D¯ R
dito popular “conhecimento é poder”. Essa
DˋUPDWLYDQRVFRORFDHPXPDVLWXD©¥RGHDPELYDO¬QFLD DˋQDO R FRQKHFLPHQWR H[SDQGH D
consciência e, assim, permite escolhas, decisões e caminhos melhores.
(PVXDHVV¬QFLDˋORVµˋFDRFRQKHFLPHQWR«R
FRQMXQWR GH LQIRUPD©·HV DGTXLULGDV SRU PHLR
GHXPSURFHVVRGHDSUHQGL]DJHPRXH[SHUL¬Qcia. Nesse sentido, conhecimento abrange diYHUVDVHVIHUDVHHVW£SUHVHQWHQRVQHJµFLRVQDV
ciências, na educação, na religião, na política e
por aí vai.

2DUWLJRGHDEHUWXUDWUD]UHˌH[·HVVREUHDLPSRUW¤QFLDGDDUWHHGDDUTXLWHWXUDSDUDDFRPposição urbanística e o registro de imagem,
GHVWDFDQGR R YDORU KLVWµULFR H FRUURERUDQGR
para a necessidade de buscar e criar registros
de informações para a preservação do edifício
e do painel.
$SµV XPD DXOD GH DUWH PRGHUQD SDVVDPRV D
GLVFXVV¥R SDUD R SDSHO GD OLGHUDQ©D LGHQWLˋFDQGR RV HVWLORV JHUHQFLDLV TXH PDLV VH DSUHVHQWDPGHDFRUGRFRPDSHUFHS©¥RGDVHTXLSHV
nos Centros de Logística Integrada no Rio de
-DQHLUR(VVDVHTXLSHVGHPRQVWUDUDPTXHRHVtilo relacional de liderança prevalece, ou seja,
na percepção dos empregados, os gestores conˋDP HP VXDV HTXLSHV GHPRQVWUDP UHVSHLWR
são compreensivos, acessíveis, interessam-se
SHORV VHQWLPHQWRV GRV OLGHUDGRV YDORUL]DP D
LQGLYLGXDOLGDGH H HQIDWL]DP DV UHOD©·HV LQWHUpessoais, tais como apoio, orientação e faciliWD©¥RPHVPRFRPDVGLˋFXOGDGHVFRPRIDOWD
de investimento em insumos operacionais e de
FRQGL©·HVDGHTXDGDVQRDPELHQWHGHWUDEDOKR

0DV H KRMH"  1D HUD GD LQIRUPD©¥R GRV DOJRritmos e do digital, esse “poder” toma diferentes formas. Então, torna-se essencial entender 2WHUFHLURDUWLJRWUD]DWHP£WLFDGDWHUFHLUL]Dcomo ele pode pautar suas ações e ajudar você ção na administração pública indireta, demonsWUDQGRDQHFHVVLGDGHGDDWXDOL]D©¥RGRPRGHOR
DFRQTXLVWDUPHOKRUHVUHVXOWDGRV
GH QHJµFLRV IUHQWH DRV DYDQ©RV WHFQROµJLFRV
Na prática, criam-se espaços para compartilha- e às possibilidades de diferencial competitivo
mento de informações, opiniões e experiência, TXH SRGHP VHU FULDGDV D SDUWLU GD WHUFHLUL]Dpossibilitando um ambiente favorável à inova- ção. Demonstra também a relevância da ges©¥RH¢DSUHQGL]DJHPHOHYDQGRDVVLPRFDSL- tão do conhecimento, o resguardo da imagem
WDOLQWHOHFWXDOGDRUJDQL]D©¥R
institucional da empresa contratante e o risco
de descumprimento de obrigações trabalhisCom essa perspectiva em mente, esta edição
tas e previdenciárias do contratado, exigindo a
GD 5HYLVWD WUD] GLYHUVRV WHPDV GHVGH DUWH H
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FDSDFLGDGH GH JHVW¥R H GH ˋVFDOL]D©¥R FRQWUD- WUDWD D SRVVLELOLGDGH GH SURˋVVLRQDLV DXW¶QRPRV UHDOL]DUHP HQWUHJDV XWLOL]DQGR YH¯FXORV
tual do agente público.
SUµSULRVSRUPHLRGHDSOLFDWLYRHVSHF¯ˋFRSDUD
1R TXDUWR DUWLJR WHPRV D DSOLFD©¥R GR scrum UHDOL]DUDVLQWHUD©·HVHQWUHSDUFHLURHPSUHVDH
no trabalho de elaboração de ações de vendas, FOLHQWHˋQDOFRPPHQRUFXVWRRSHUDFLRQDO
DQDOLVDQGRDLQGDRHQJDMDPHQWRGDHTXLSHQR
WUDEDOKR9HULˋFRXVHTXHRP«WRGRSRVVXLHOH- O último artigo apresenta uma proposta para
PHQWRV TXH FRQWULEXHP SDUD DV RUJDQL]D©·HV TXHRV&RUUHLRVH[SORUHPQHJµFLRVSRUPHLRGH
principalmente pela aplicação dos pilares adap- SODWDIRUPD TXH HVWUXWXUH R 0DUNHWSODFH FRP
tação, transparência e inspeção, visando o atin- a oferta de serviços agregados de HIXOˋOOPHQW
e de distribuição, focado na expectativa dos
gimento das metas traçadas pela alta direção.
clientes e na geração de resultados.
2 FUHVFLPHQWR GR FRP«UFLR HOHWU¶QLFR WUD]
FRPRFRQVHTX¬QFLDRDXPHQWRQDTXDQWLGDGH Um grande acervo de conhecimento foi gerado
de encomendas destinadas às mais diversas lo- nesta edição. A diversidade de conhecimenFDOLGDGHV$VVLPRTXLQWRDUWLJRWUD]XPDDQ£- WRVDSUHVHQWDGRVHFRPSDUWLOKDGRVUHIRU©DTXH
lise da percepção de clientes em relação às áre- criatividade, mente aberta, curiosidade, estudo
as com restrição para entrega no Rio de Janeiro. e técnica aprimoraram o desenvolvimento pesVRDOHSURˋVVLRQDOHGLUHFLRQDPD©·HVGHPRGR
O sexto artigo analisa como o uso da tecnologia mais assertivo rumo aos objetivos.
Electronic Data Interchange (EDI) pode contribuir para a melhoria dos processos operacio- (VSHURTXHJRVWH%RD/HLWXUD
QDLV H SRVVLELOLWDU D JHVW¥R HˋFD] GD LQIRUPDção na prestação de serviços de desembaraço
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da Revista Postal Brasil
os custos e aumentando a produtividade.
A logística e suas derivações, vinculadas ao comercio eletrônico, foi a temática abordada no
sétimo artigo. A análise sobre as expectativas
dos consumidores frente a esses serviços dePRQVWUDTXHDHQWUHJDQRSUD]R«XPIDWRUGHcisivo para os clientes.
$GLYHUVLˋFD©¥RGRVPHLRVGHGLVWULEXL©¥RWDPbém foi objeto de estudo, tendo em vista o cenáULRVRFLRHFRQ¶PLFRHPTXHRPHUFDGRGHHFRPmerce vem alavancando vendas extraordinárias,
REULJDQGRHPSUHVDVHVSHFLDOL]DGDVHPORJ¯VWLFD
a captar e distribuir os produtos de forma rápida e segura. A alternativa proposta nesse artigo
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