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Desenvolvimento histórico das 
sociedades
Sociedade Agrária
Características

Trabalhadores Humanos

Objeto do trabalho Solo e sementes

Instrumentos Ferramentas manuais e com auxilio de animais

Produtos Alimentos

Modelo de produção Escala para subsistência

 Perfil profissional Especializado e generalista

Tempo Grandes tempos de resposta e sazonais

Espaço Limitado e definido

Tangibilidade Tangível

Impacto social e econômico

★ Aumento da densidade populacional
★ Tecnologias de cultivo e armazenamento
★ Surgimento das cidades como postos de troca, serviços artesanais como ferreiro 

e outros produzindo insumos
★ Sociedade baseada em “castas”, sem possibilidade de ascensão social, 

subordinadas aos donos das terras
★ Surgimento das rotas de navegação e transportes
★ Uso de energia natural, biomassa vegetal

Fatores modificadores

★ Fixação e agrupamento da população 
★ Desenvolvimento de tecnologias de cultivo e armazenamento
★ Surgimento de profissionais como ferreiros e outros serviços
★ Surgimento do comércio e tecnologias de transportes
★ Uso de energia natural



Sociedade Industrial
Características

Trabalhadores Humanos

Objeto do trabalho Recursos naturais e matéria prima

Instrumentos Minas, máquinas, ferramentas e fábricas

Produtos Bens de consumo

Modelo de produção Escala

 Perfil profissional Especializado

Tempo Grandes tempos de resposta

Espaço Limitado e definido

Tangibilidade Tangível

Impacto social e econômico

★ Transição da manufatura para industria
★ Surgimento do modelo capitalista atual
★ A sociedade era estratificada em proprietários dos meios de produção, operários e 

demais serviços
★ Enriquecimento geral da sociedade com possibilidade de ascensão social
★ Crescimento da população e das rotas de comércio
★ Uso de carvão, e posteriormente derivados de petróleo, e energia elétrica

Fatores modificadores
★ Transição da manufatura para industria
★ Surgimento de novas profissões
★ Concentração urbana
★ Melhoria nas conexões entre as cidades
★ Surgimento do modelo capitalista atual
★ Enriquecimento geral da sociedade com possibilidade de ascensão social
★ Novas tecnologias de transportes
★ Novas fontes de energia
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Sociedade do conhecimento
Características

Trabalhadores Humanos

Objeto do trabalho Informação e conhecimento

Instrumentos Escritórios, home office, computadores, Internet

Produtos Produtos e serviços intelectuais

Modelo de produção Flexível

 Perfil profissional Polivalentes, empreendedores

Tempo Tempo real

Espaço Ilimitado e indefinido

Tangibilidade Intangível

Impacto social e econômico

★ Transição dos bens tangíveis para intangíveis
★ Convergência das industrias de telecom, informática e conteúdo
★ Mudanças na logística de distribuição
★ Surgimento do trabalho remoto
★ Inteligência empresarial, gestão do conhecimento 

Fatores modificadores

★ Surgimento da Internet
★ Convergência das industrias de telecom, informática e conteúdo
★ Mudanças na logística de distribuição
★ Surgimento do trabalho remoto
★ Inteligência empresarial, gestão do conhecimento 
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Resumo das características

Agrária Industrial Conhecimento

Trabalhadores Humanos Humanos Humanos

Objeto do 
trabalho Solo e sementes Recursos naturais e 

matéria prima
Informação e 
conhecimento

Instrumentos
Ferramentas manuais 
e com auxilio de 
animais

Minas, máquinas, 
ferramentas e fábricas

Escritórios, home 
office, computadores, 
Internet

Produtos Alimentos Bens de consumo Produtos e serviços 
intelectuais

Modelo de 
produção

Escala para 
subsistência Escala Flexível

 Perfil 
profissional

Especializado e 
generalista Especializado Polivalentes, 

empreendedores

Tempo Grandes tempos de 
resposta e sazonais

Grandes tempos de 
resposta Tempo real

Espaço Limitado e definido Limitado e definido Ilimitado e indefinido

Tangibilidade Tangível Tangível Intangível

MBA UCB - Desenvolvimento e Inovação - Aula 01

João Carlos Rebello Caribé - http://jc.caribe.pro.br/mba-ucb/desenvolvimento-e-inovacao/ - página 5

http://jc.caribe.pro.br/mba-ucb/desenvolvimento-e-inovacao/
http://jc.caribe.pro.br/mba-ucb/desenvolvimento-e-inovacao/


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.

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 Teleco2
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1 Baixe o artigo em http://www.crie.ufrj.br/destaque/revista-inteligencia-empresarial-n-41/541

2 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 indivíduo6”

Se você acredita que ainda estamos na sociedade do conhecimento, então responda a 
pergunta a seguir....
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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-voce-
facebook/ 

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, como veremos mais adiante. 
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Sociedade algorítmica
Características

Trabalhadores Algoritmos

Objeto do trabalho Metadados, pegadas digitais, dados

Instrumentos Redes sociais, plataformas, dispositivos

Produtos Perfis, padrões, anomalias e predições

Modelo de produção Flexível

 Perfil profissional ???

Tempo Tempo real

Espaço Ilimitado e indefinido

Tangibilidade Intangível

Impacto social e econômico

★ Independência estrutural
★ Capitalismo de vigilância
★ Modulação algorítmica
★ “Uberização”
★ Modelagem de dados, big data
★ Vigilância cega e extrema
★ Heteronomia 

Fatores modificadores

★ Surgimento da Internet móvel
★ Explosão na penetração da Internet e uso das plataformas
★ Comportamento de auto-exposição
★ Eliminação das barreiras entre trabalho e lazer
★ Modelagem de dados, big data
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Trabalho final
O trabalho final será em grupo e a avaliação também, nos moldes “Shark Tank”7. 

A Uber nunca apresentou lucro, e aposta no carro autônomo, ou no aumento das tarifas 
para começar a lucrar. 

A UBER, fundada em 2009, chegou ao Brasil em 20148. Conforme gráfico da página 7, 
apenas 5% da população brasileira possuía smartphone, indispensável para a operação e 
acesso aos serviços da UBER. Na época, em 2009, o transporte individual ou de pequeno 
número de passageiros era feito por taxi, taxi especial, e algumas empresas de transporte 
executivo. As cooperativas de taxistas facilitavam a operação e mediavam a operação 
entre taxistas e passageiros. Parecia um modelo de negócio sólido, mas um gestor 
“antenado” poderia ter percebido o risco eminente de um produto substituto emergindo, 
simplesmente ao fazer uma matriz de porter.

Figura - Matriz de Porter dos modelos de transporte, feita pelos alunos em aula.

O que aconteceu, é que em 2014, quando o UBER estreou no Brasil, 36% da população 
possuía smartphone, um indicador de viabilidade. Esta premissa poderia ter sido 
observada, se o gestor tivesse analisado a introdução da UBER em outros países.  

Sua entrada no Brasil provocou mudanças significativas no mercado de transporte 
individual. Taxis melhoraram o atendimento, passaram a aceitar cartão de crédito e débito,  
mas mesmo assim perderam mercado para os transportes de plataforma (UBER, 99, 
Cabify), manifestações e pressões políticas foram produzidas contra o “serviço substituto”. 
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7 Shark Tank Brasil - https://pt.wikipedia.org/wiki/Shark_Tank_Brasil 

8 UBER Brasil - https://www.baguete.com.br/noticias/27/05/2014/uber-chega-ao-brasil-e-nao-quer-polemica 
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O mercado acomodou, se ajustou, e o consumidor ganhou, estudos demonstram que os 
passageiros de transportes de plataforma não utilizavam o taxi. Hoje algumas cidades 
brasileiras já estão regulamentando este novo tipo de negócio. 

Inovações como o carro compartilhado9, em funcionamento no Brasil, Australia e alguns 
países da Europa, e o carro autônomo10, podem significar mudanças significativas não só 
neste mercado, mas em diversos aspectos, empresas e indústrias ligadas à este 
mercado. 

A tarefa é projetar diversos cenários possíveis e propor um produto original, aproveitando 
uma das oportunidades criadas.  

O melhor produto receberá um investimento fictício de U$ 1 milhão, e nota 10.
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9 Carsharing - https://www.youtube.com/watch?v=F8sHeixLLnI 

10 Carro autônomo - https://www.youtube.com/watch?v=aMl2ZWavddE
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