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Desenvolvimento 
histórico das 
sociedades





Sociedade agrária



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

Características



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



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

Características



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



Sociedade do 
conhecimento



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

Características



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 



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



Serviços
Indústria
Agricultura

Perfil Brasil
Participação no PIB

Fonte: IBGE



Ainda estamos na sociedade do 
conhecimento?



O que você acha? 





Linha do tempo



Penetração smartphones



Conhecimento?

Fonte - Facebook, relações com investidores

Facebook U$ 
55,83 bilhões
Alphabet U$ 
126,8 bilhões

2018



Economia de aplicativo

O que eles 
tem em 
comum?





Capitalismo de vigilância

Shoshana Zuboff 2015

Independência estrutural

Hiperescala

Tenciona os limites da 
lei e da ética

Estado informacional
Sandra Braman, 2006



Outros temas
• Indústria 4.0


• VUCA ou VICA


• Automação e o futuro do trabalho


• Pós-normal



Sociedade 
algorítimica



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

Características



• Independência estrutural


• Capitalismo de vigilância


• Modulação algorítmica


• “Uberização”


• Modelagem de dados, big data


• Vigilância cega e extrema


• Heteronomia 


• Automação do trabalho e desemprego

Impacto social e econômico



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


• Pandemia



Modificando o Mindset



Pensando fora da caixa

1) conecte os nove 
pontos sem levantar 
a caneta



Pensando fora da caixa



Pensando fora da caixa

2) conecte os nove 
pontos sem levantar 
a caneta usando 
apenas três 
segmentos de reta



Pensando fora da caixa



Dilema do fazendeiro



• Atravesse o rio com o fazendeiro, e a galinha;


• Retorne


• Atravesse o rio com a raposa


• Ao chegar na outra margem pegue a galinha e deixe a raposa


• Retorne com a galinha


• Deixe a galinha e atravesse com o milho


• Retorne


• Atravesse com a galinha e pronto!

Solução
O fazendeiro precisa estar o 
tempo todo na canoa



Pensamento  
lateral

Edward de Bono



Pensamento lateral
Lateral Lógico

Riqueza das idéias é importante O quão sólida são as idéias?

Olhe para a resposta menos óbvia Foque na mais óbvia

Visa contestar os métodos Adere à métodos comprovados

Processo de pensamento se move 
lateralmente

Processo de pensamento se move 
verticalmente, passo a passo

Olha para tantas soluções quanto 
possível

Usa julgamento para escolher e 
rejeitar idéias



Pensamento 
exponencial



O que 
você 

prefere?



R$ 100,00  
por semana

R$ 0,01  
dobrando a 

cada semana
?

?



Na semana 20...



No final de um ano

R$ 0,01 dobrando a cada semana

R$ 100,00 por semana

R$ 5.200,00

R$ 45.000.000.000.000,00



R$ 100,00  por semana



R$ 0,01 dobrando a cada semana



Um olhar diferente...



Invenção Tempo 
para 
25% 

(anos)

ano População 
(bilhões)

25% 
(milhões)

Pessoas / 
ano 

(milhões)

Eletricidade 48 1840 1,4 350 7,29
Telefone 35 1850 1,4 350 10,00
Radio 32 1920 1,9 475 14,84
TV 28 1950 2,5 625 22,32
PC 18 1980 3,7 925 51,39
Celular 12 1990 5,0 1.250 104,17
Internet 8 2009 6,7 1.675 209,38
Smartphone 5 2013 7,0 1.750 350,00

Pessoas / ano (milhões)



Distância até a lua
384.400 km

Quantas vezes 
preciso dobrar 
um papel no 
meio até 
chegar à lua, 
se ele tem 
0,1mm?



Distância até a lua
384.400 km

42 vezes!



Trabalho final

• Em grupo

Construção de 
cenários e 

oportunidades


