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Na aula anterior...

Desenvolvimento histórico das
sociedades
Características
Agrária
Trabalhadores Humanos
Objeto do Solo e
trabalho sementes
Ferramentas
manuais e com
Instrumentos
auxilio de
animais
Produtos Alimentos
Modelo de Escala para
produção subsistência
Perfil Especializado e
profissional generalista
Grandes
tempos de
Tempo
resposta e
sazonais
Espaço

Limitado e
definido

Tangibilidade Tangível

Industrial

Conhecimento

Algoritmica

Humanos

Humanos

Algoritmos

Recursos naturais e
matéria prima

Informação e
conhecimento

Metadados,
pegadas digitais,
dados

Minas, máquinas,
ferramentas e
fábricas

Escritórios, home
office,
computadores,
Internet

Redes sociais,
plataformas,
dispositivos

Bens de consumo

Produtos e serviços
intelectuais

Perfis, padrões,
anomalias e
predições

Escala

Flexível

Flexível

Especializado

Polivalentes,
empreendedores

???

Grandes tempos de
resposta

Tempo real

Tempo real

Limitado e definido

Ilimitado e indefinido

Ilimitado e indefinido

Tangível

Intangível

Intangível
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Impacto social e econômico
Agrária

Industrial

Conhecimento

Algoritmica

Aumento da densidade
populacional

Transição da
manufatura para
industria

Transição dos bens
tangíveis para
intangíveis

Transição dos bens de
produção

Tecnologias de cultivo e
armazenamento

Surgimento do modelo
capitalista atual

Convergência das
industrias de telecom,
informática e conteúdo

Inteligência artificial
mediando os
trabalhadores

Surgimento das cidades
como postos de troca,
serviços artesanais
como ferreiro e outros
produzindo insumos

A sociedade era
estratificada em
proprietários dos meios
de produção, operários
e demais serviços

Mudanças na logística
de distribuição

Mudanças na logística
de distribuição,
terceirização em grande
escala

Sociedade baseada em
“castas”, sem
possibilidade de
ascensão social,
subordinadas aos
donos das terras

Enriquecimento geral da
sociedade com
possibilidade de
ascensão social

Surgimento do trabalho
remoto

Surgimento da
economia de aplicativo

Surgimento das rotas de
navegação e
transportes

Crescimento da
população e das rotas
de comércio

Inteligência empresarial,
gestão do
conhecimento

Surgimento do
capitalismo de vigilância

Uso de energia natural,
biomassa vegetal

Uso de carvão, e
posteriormente
derivados de petróleo, e
energia elétrica
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Fatores modificadores
Agrária

Industrial

Conhecimento

Algoritmica

Fixação e agrupamento
da população

Transição da
manufatura para
industria

Surgimento da Internet

Surgimento da Internet
móvel

Desenvolvimento de
tecnologias de cultivo e
armazenamento

Surgimento de novas
profissões

Convergência das
industrias de telecom,
informática e conteúdo

Explosão na penetração
da Internet e uso das
plataformas

Surgimento de
profissionais como
ferreiros e outros
serviços

Enriquecimento geral da
sociedade com
possibilidade de
ascensão social

Mudanças na logística
de distribuição

Comportamento de
auto-exposição

Surgimento do
comércio e tecnologias
de transportes

Melhoria nas conexões
entre as cidades

Surgimento do trabalho
remoto

Eliminação das barreiras
entre trabalho e lazer

Uso de energia natural

Surgimento do modelo
capitalista atual

Inteligência empresarial,
gestão do
conhecimento

Modelagem de dados,
big data

Concentração urbana
Novas tecnologias de
transportes
Novas fontes de energia
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Eras são sobrepostas
No Brasil atualmente, e em todo mundo, as sociedades são sobrepostas, a existência de
uma sociedade do conhecimento, coexiste com as demais, conforme mostra o gráfico a
seguir, extraído do IBGE. No gráfico mostramos a participação de cada setor no PIB de
2015.

Serviços
Indústria
Agricultura

49%
4%
47%

Em que era estamos hoje?
Ainda estamos na sociedade do conhecimento? O que você acha?
Vejamos alguns dados e elementos...
Observe como os ciclos de adoção das tecnologias encurtaram...
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A linha do tempo abaixo, demonstra como algumas tecnologias surgiram, para melhor
compreensão recomendo a leitura do artigo “Uma perspectiva histórica e sistêmica do
capitalismo de vigilância” publicado na 1 da revista “Inteligência Empresarial”

É importante observar que apesar do iPhone ter sido lançado em 2007, no Brasil, a
adoção efetiva de smartphones se deu a partir de 2013, conforme ilustra o gráfico abaixo,
e com isto todas as aplicações que funcionem neste dispositivo.

Fonte: IBOPE, Deloitte e Teleco 2
1
2

Baixe o artigo em http://www.crie.ufrj.br/destaque/revista-inteligencia-empresarial-n-41/541

Fontes: IBOPE inteligência http://www.ibopeinteligencia.com/ , Deloitte https://www2.deloitte.com/ br/
pt.html , Teleco http://www.teleco.com.br/smartphone.asp
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Conhecimento?
Em 2018, o Facebook faturou U$ 55,83 bilhões3 , e a Alphabet4, holding da Google,
faturou U$ 126,80 bilhões, mas o que eles vendem? Como eles ganham dinheiro se não
pagamos nada para usar seus serviços?

Fonte: Facebook, relações com os investidores
Em 2018, o Facebook tinha 2,38 bilhões de usuários ativos mensalmente, e praticamente
toda esta receita, assim com da Alphabet foi obtida com publicidade dirigida, com base
nos perfis produzidos a partir de suas interações e pegadas digitais. Para melhor
compreender como produzimos dados para estas redes, recomendo a leitura dos texto:
“Seus dados são você, Facebook”5, e “Vigilância Cega, o que as pegadas digitais podem
revelar sobre o indivíduo 6”
Se você acredita que ainda estamos na sociedade do conhecimento, então responda a
pergunta a seguir....

3

Relatório financeiro do Facebook em 2018: https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/
2019/Facebook-Reports-Fourth-Quarter-and-Full-Year-2018-Results/default.aspx acesso em 02/04/2019.
4

Relatório financeiro da Alphabet (Google) de 2018: https://abc.xyz/investor/ acesso em 02/04/2019

5

Seus dados são você, Facebook - http://pesquisa.caribe.pro.br/2018/08/25/seus-dados-sao-vocefacebook/
6

DIsponível aqui http://networkscience.com.br/anais_18/
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O que estas empresas tem em comum?

O que eles tem em
comum?

Todas estas empresas são operadas por algoritmos (inteligência artificial), quando você
solicita um Uber, ou pede uma comida ou pesquisa uma rota, uma inteligência artificial faz
a mediação. No Uber ou 99, é uma inteligência artificial que escolhe o motorista que irá
fazer a corrida, e cuida de todo processo, o mesmo se dá quando solicita uma comida no
iFood, Rappi ou Uber Eats. Quando abre o Waze e pede uma rota, também é uma
inteligência artificial quem determina a melhor rota. Desta forma, estas empresas
possuem alta escalabilidade, isto significa que se de uma hora para outra surgirem
dezenas de milhares de motoristas ou entregadores, nenhuma contratação será
necessária para atender ao aumento de demanda.
Estas empresas possuem seus modelos de negócio baseados em aplicativos de
smartphone, e só são viáveis em locais com uma penetração significativa deste
dispositivo.

Outros temas
★
★
★
★

Indústria 4.0
VUCA ou VICA
Automação e o futuro do trabalho
Capitalismo de vigilância

Posto isto, não resta dúvida de que estamos frente a uma nova era, uma nova sociedade
esta surgindo, a sociedade algorítmica. Ela provocará mudanças ainda mais profundas
que a sociedade do conhecimento, mas que ainda enfrenta sérias questões éticas, sociais
e econômicas.
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Ferramentas
Matriz de Porter
Criada em 1979 pelo professor Michael
Porter, a matriz é uma das ferramentas de
estratégia de mercado mais utilizadas
atualmente 7. Sua aparência simples,
esconde sua complexidade:
Concorrência no mercado - A
concorrência no mercado é analisada,
deve conter os principais segmentos e
atores do mercado em questão, e pode
ser compreendida pela análise de suas
estratégias, pontos fracos e fortes, através
de uma matriz SWOT, por exemplo.
Poder dos clientes - Significam todas as
possibilidades, vantagens e
desvantagens, benefícios e ônus, e forças
de barganha que os consumidores
possuem no mercado em pauta. Avaliar as
necessidades dos clientes através das ferramentas de marketing, como o quadro de
proposta de valor de Alex Osterwalder8 , facilita a construção de estratégias eficientes para
conquista-los.
Poder dos fornecedores - Os fornecedores são importantes na cadeia de produção,
encontrar fornecedores com bom custo e rapidez na entrega é fundamental. Os
fornecedores são estratégicos no mercado, e muitas vezes podem beneficiar um ator em
detrimento de outros, se suas demanda de mercado assim exigir.
Novos entrantes - São novas empresas no mesmo segmento e modus operandi do
mercado, em geral apresentam algum diferencial. As estratégias do mercado em geral
focam em evitar que estas novas empresas se estabeleçam.
Produtos substitutos - São produtos ou serviços que apesar de operarem no mesmo
segmento, ou transversalmente a ele, apresentam um modus operandi totalmente
inovador, e que muitas vezes pode mudar completa e profundamente o mercado.

7

Veja mais sobre a Matriz de Porter no SEBRAE - https://m.sebrae.com.br/Sebrae/Portal%20Sebrae/
Anexos/ME_5-Forcas-Porter.PDF
8

QPV - https://www.strategyzer.com/canvas/value-proposition-canvas
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Pensando fora da caixa
Pensar fora da caixa significa transgredir a forma de pensamento, costumamos pensar
soluções com base em regras implícitas, que muitas vezes não existem no problema em
pauta. Pensar fora da caixa significa uma nova abordagem, uma nova perspectiva em
busca de novas soluções para um problema existente. Velhos métodos e velhas
ferramentas só nos levam à velhos resultados, o inovador testa novos métodos, novas
ferramentas e transgride regras implícitas.
Vamos testar?
1) Conecte os nove pontos sem levantar a caneta

2) Conecte os nove pontos sem levantar a caneta e usando apenas três segmentos de
reta.

Respostas na próxima página
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Respostas
Desafio 1

Desafio 2
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O Campo da inovação
Campo da
inovação

Novo

Caos

Ordem

Velho

O Campo da inovação reside na conjunção do novo com o velho, e da ordem com o caos,
como dito anteriormente é o limiar da transgressão e da ousadia, do rompimento com
velhas práticas, valores e métodos.
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Trabalho em aula
Foi solicitado aos alunos em aula que fizessem uma matriz de Porter com base em 2010
do mercado de transporte individual. O resultado a seguir:

Trabalho para casa
Pesquisar sobre o significado de “Pensamento Lateral”
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