




1 Billion gigabytes = 1 exabyte

2004 = 48B

2006 = 192B

2003+2004=72B

2005 = 96B





“The Industrial Revolution: Past and Future”. 2003 Annual Report Essay. Robert E. Lucas, Jr. -
Visiting Scholar. May 2004. http://www.minneapolisfed.org/publications_papers/pub_display.cfm?id=3333

http://www.minneapolisfed.org/publications_papers/pub_display.cfm?id=3333


Fonte: http://www.makingthemodernworld.org.uk/
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• A divisão do trabalho, ou 
especialização 
econômica, é a 
especialização do trabalho 
cooperativo em tarefas e 
papéis específicos e 
circunscritos, de modo a 
aumentar a produtividade 
do trabalho. 

Adam Smith (1723-1790).  
Author of the Wealth of Nations
(1776). Picture courtesy of the 
Warren J. Samuels Portrait 
Collection at Duke University.
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• Descreve a natureza auto-
reguladora do mercado. É
uma metáfora criada em 
conjunto com as forças do 
auto-interesse, da 
competicão, e da oferta 
e da demanda, como 
sendo o incentivo capaz 
de alocar os recursos na 
sociedade. 

Adam Smith (1723-1790).  
Author of the Wealth of Nations
(1776). Picture courtesy of the 
Warren J. Samuels Portrait 
Collection at Duke University.
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• “Não é pela 
benevolência do 
açougueiro, do 
cervejeiro ou do padeiro 
que nós devemos 
esperar nosso jantar, 
mas sim a partir dos 
interesses próprios 
deles.”

Adam Smith (1723-1790).  
Author of the Wealth of Nations
(1776). Picture courtesy of the 
Warren J. Samuels Portrait 
Collection at Duke University.
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• A divisão do trabalho por si só não diz nada 
sobre os limites da empresa.

• Cada um dos estágios da produção é uma
empresa separada, ou alguns deles estão
dentro de uma única empresa?

A1 C3 D4 E5B2
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• Adam Smith:
Crescentemente positiva divisão
do trabalho.

Alfred Chandler:

Coordenação através dos 
mercados.

Mão visível da 
Administração substituiu os
mercados.







Richard 
Langlois (2002)

(A Mão Definhante)



Mão Definhante

• “Levado por aumentos na população e em 
renda, e pela redução das barreiras 
tecnológicas e legais ao comércio, o 
processo Smithiano de divisão do trabalho
sempre tende a levar a uma refinada 
especialização de funções e crescente 
coordenação pelos mercados. ... No limite 
a administração central de estágios da 
produção verticalmente integrada está
crescentemente sucumbindo às forças da 
especialização.”

Richard Langlois (2002)



• Estamos vivenciando um rápido e 
complexo movimento de re-
organização das empresas, 
possibilitando novos arranjos 
contratuais com sua cadeia de 
suprimentos, parceiros 
(colaboradores internos e externos) 
e clientes,fazendo emergir um novo 
papel para a gestão e o controle
gerencial a partir da crescente 
importância exercida hoje pelos 
conteúdos, sistemas e tecnologias 
de informação e comunicação.

JCC (2009)



• Em resumo, esta “mão ressurgente” reflete 
uma dinâmica proeminência tanto dos ativos 
informacionais/digitais (e processos a eles 
associados) na conformação interna das 
empresas contemporâneas, quanto da 
comunidade profissional que desenvolve e 
lida, de forma especializada, com estes 
ativos (envolvendo técnicos em conteúdo, 
sistemas e TICs, além dos chamados 
gerentes ou chief information officers-
CIO´s), como também pelo crescente e 
disseminado uso destes ativos pelos demais 
profissionais das empresas.













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

(1910 - )

• O Mercado
– A troca de produtos e serviços.
– A troca é coordenada

espontâneamente.

• A Empresa
– Substitui a coordenação espontânea

com alguma categoria de 
planejamento central ou direção, e 
institui a hierarquia e a autoridade.
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• O tamanho da empresa não é a 
sua quantidade produzida (Q), 
mas sim o número de transações
ou atividades nos seus limites.

Ronald H. 
Coase (1910-)

A1 C3 D4 E5B2



28

Ronald H. 
Coase (1910-)



Especialmente custos de garimpar, 
coletar, processar, recuperar, armazenar, 
integrar, reusar, distribuir e agregar 
INFORMAÇÃO!



• O enfoque de “administração científica” de 
Taylor (começo do século 20) iniciou a 
separação das tarefas dos gestores em relação 
ao núcleo operativo da empresa.  Em 
combinação com mercados estáveis, 
comportamento previsível dos consumidores, e 
longos ciclos de vida dos produtos, as 
companhias se apoiaram na especialização
funcional para aumentar a eficiência do 
cumprimento da tarefa.  Como consequência, a 
organização funcional foi a estrutura 
prevalente da maioria das organizações do 
século 20.



• “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. [...]



http://ceciiil.wordpress.com



• “[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)



http://ceciiil.wordpress.com





Fonte: Thomas Davenport (2009)

Informação Decisão

Mais Decisões

Frouxamente Emparelhada

Informação Decisão

Estruturada pelo Homem

Informação Decisão

Automatizada

Requer fortes 
processos/siste
mas de 
integração

Requer elo para 
processos e 
comportamentos 
de decisão
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infraestrutura
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Três Enfoques para Relacionar Informação e Decisão











Estrutura Conduta Desempenho

Paradigma Estrutura-Conduta-Desempenho
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Metodologia Arquitetura-Governança-Crescimento
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Fonte: Thomas Davenport (2009)

Estágio 1

Instalando Sistemas de Transação
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Estágio 3
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informação
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construindo o 
alicerce
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http://jccavalcanti.wordpress.com

http://www.creativante.com.br

http://twitter.com/jccavalcanti

cavalcanti.jc@gmail.com

Perguntas
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