








1 Billion gigabytes = 1 exabyte

2004 = 48B

2006 = 192B

2003+2004=72B

2005 = 96B



Fonte: http://www.economist.com/specialreports/PrinterFriendly.cfm?story_id=15557443

http://www.economist.com/specialreports/PrinterFriendly.cfm?story_id=15557443
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O Ibope estima que 64,8 milhões de pessoas têm
acesso a Internet no Brasil, e esse número vem

crescendo. O internauta brasileiro é um dos mais
ativos do mundo quando se trata de mídias e 

redes sociais. A pesquisa Wave 3, da Universal 
McCann mostra que 87% dos brasileiros leem

blogs, e segundo a comScore, 85% dos 
Internautas brasileiros participam de alguma rede

social.
Esse perfil ativo e participativo fez com que o  

Twitter crescesse de forma rápida e consistente no  
País. Segundo dados do Ibope Nielsen Online, no 
mês de junho (2009), 15% dos brasileiros que têm
acesso à internet visitaram o serviço de microblog

e o Twitter já atingiu a marca de 5 milhões de
usuários cadastrados. 

Fonte: “O Consumidor, a marca e o Twitter” (2009). Instituto Digital. Outubro.
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Figure 1: U.S. Productivity Growth
U.S. Nonfarm Business Sector, 1973:Q4-2005:Q4

Figura 1: Crescimento da Produtividade dos EUA
Fonte: “The Sources of the Second Surge of U.S. Productivity and Implications for 
the Future”. Dale W. Jorgenson, Mun S. Ho, and Kevin J. Stiroh, March 2006.



http://www.creativante.com.br/lettericia/blog/2009/16_2009.html



Prof. Paul Krugman, Princeton University, EUA, 
Prêmio Nobel de Economia de 2008.
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Despite Recession, Innovation Is Alive and Well























INMATE- Innovation Management Technique

(Metodologia de Gestão da Inovação)













Fonte: “Linking Decisions and Information for Organizational
Performance”.  A Client Study by Thomas H. Davenport. IBM. 2009.





• “When the economy was relatively static, 
strategy could afford to be static. In a world 
characterized by durable products, stable
customer needs, well defined national and
regional markets, and clearly identified
competitors, competition was a “war of
position” in which companies occupied
competitive space like squares on a chessboard, 
building and defending market share in clearly
defined product or market segments. [...]



• “[Today], in this more dynamic business 
environment, strategy has to become
correspondingly more dynamic. Competition is 
now a “war of movement” in which success
depends on anticipation of market trends and quick
response to changing customer needs.  Successful
competitors move quickly in and out of products, 
markets, and sometimes even entire business. [...] 
In such an environment, the essence of strategy is 
not the structure of a company´s products and
markets but the dynamics of its behavior”.

Stalk, Evans, Schulman (1992) 





Fonte: Swenson and Shapiro (2008).



- Workflow “in the Brain”

- Workflow Assist in Sequencing Steps

- Work Distribution

- Business Process Management (BPM)

- Service Oriented Architecture (SOA)

- Enterprise Resource Planning (ERP)

- Custom Relationship Management (CRM)

- Business Intelligence (BI)

- Enterprise Architecture (EA)







Fonte: Thomas Davenport (2009)
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Estrutura Conduta Desempenho

Paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho



ARQUITETURA GOVERNANÇA CRESCIMENTO

Metodologia Arquitetura-Governança-Crescimento

Corporativa

TICs

Corporativa
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ANDRADE, Adriana e José Paschoal ROSSETI. “Governança Corporativa”, Editora Atlas, 2007, 3ª Edição. 2007.















Fonte: Thomas Davenport (2009)
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a) Estágio 1 (Analytically Impaired): a organização não tem um ou vários dos 
pré-requisitos para conduzir trabalho analítico sério, tais como dados, 
habilidades analíticas, ou interesse da gestão sênior;
b) Estágio 2 (Localized Analytics): há pequenos pacotes de atividade analítica 
na organização, mas eles não são coordenados ou focalizados em alvos 
estratégicos;
c) Estágio 3 (Analytical Aspirations): a organização visa um futuro mais 
analítico, tem capacidades analíticas estabelecidas, e tem umas poucas 
iniciativas significativas em curso, mas o progresso é lento- frequentemente
porque algum fator DELTA crítico tem sido difícil de implementar;
d) Estágio 4 (Analytical Companies): a organização tem os recursos humanos 
e tecnológicos necessários, aplica analítica regularmente, e conquista alguns 
benefícios ao longo da empresa.  Mas o foco estratégico não está assentado 
em analítica, e não transformou a analítica numa vantagem competitiva;
e) Estágio 5 (Analytical Competitor): a organização rotineiramente usa analítica 
como uma capacidade distintiva nos negócios.  Ela usa um enfoque em toda a 
empresa, compromissou e envolveu lideranças, e tem atingido resultados em 
larga escala.  Ela se mostra tanto interna quanto externamente como um 
competidor analítico.

Estágios de Maturidade de Capacidade Analítica



D accessible, high-quality Data”
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(Varian, 2010)

Professor in the School of
Information, the Haas School
of Business, and the
Department of Economics at
the University of California at
Berkeley, and also Chief
Economist Officer of Google.



“I classify impact of computer mediated 
transactions into four main categories 
(Varian, 2010):

- Facilitate new forms of contract;
- Facilitate data extraction and analysis;
- Facilitate controlled experimentation;
- Facilitate personalization and customization”.

Professor in the School of
Information, the Haas School
of Business, and the
Department of Economics at
the University of California at
Berkeley, and also Chief
Economist Officer of Google.



“One prominent feature of information goods is that they 
have large fixed costs of production, and small variable 
costs of reproduction. Cost-based pricing makes little sense 
in this context; value-based pricing is much more 
appropriate. Different consumers may have radically 
different values for a particular information good, so 
techniques for differencial pricing become very important”. 
(Varian, 1997).

Professor in the School of
Information, the Haas School
of Business, and the
Department of Economics at
the University of California at
Berkeley, and also Chief
Economist Officer of Google.



Prof. Robert Gibbons (2009)



http://jccavalcanti.wordpress.com

http://www.creativante.com.br

http://twitter.com/jccavalcanti

cavalcanti.jc@gmail.com
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