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Peter F. Drucker
(1909 – 2005)

“Know thy time”
Conhece o teu tempo
(in Drucker, P. com Maciariello, J. (2005) Diário de Drucker, Editora Actual)



Caracterizar o 
momento actual

complexo
dinâmico
imprevisível

mas...

simples
constante
controlável



Caracterizar o 
momento actual

globalização
Pensar global, agir 

local – glocal
A perda de importância 

da distância 
geográfica



Caracterizar o 
momento actual

digitalização
Uso intensivo de 

informação em 
formato digital, 
multimédia, facilmente 
manipulável, 
transmissível, 
convertível e 
reprodutivel



Caracterizar o 
momento actual

inovação
Activador e modificador 

da história humana, 
pela criação, proposta 
e desenvolvimento de 
novos processos, 
práticas ou produtos 
para realizar 
coisas velhas 
de nova forma



Caracterizar o 
momento actual

conhecimento 
e cultura

Informação organizada e 
contextualizada

Uma sociedade particular 
num dado momento e 
num dado local



Caracterizar o 
momento actual

segurança



Caracterizar o 
momento actual

ambiente



Caracterizar o 
momento actual

energia



Caracterizar o 
momento actual

informação e 
comunicação

Informação é o resultado 
do processamento, 
manipulação e 
organização de dados 
de modo a que 
adiciona ao 
conhecimento 
da pessoa que o 
recebe 

Comunicação é a troca, 
transmissão e 
veiculação de 
informação, fluxo de 
informação e ideias



Caracterizar o 
momento actual

As pessoas!

Informação

Competências

Comunicação 



Caracterizar o 
momento actual

As TICs!

tecnologia

gestão

governação 



Caracterizar o 
momento actual

Pessoas e TICs

Informação e 
tecnologia

Competências
e gestão

Comunicação e 
governação



Sociedade da Informação

...e do conhecimento

...e da inovação

...do digital, 

...dos computadores e das redes

A Sociedade da Informação é 
uma sociedade que 
predominantemente utiliza o 
recurso às tecnologias da 
informação e comunicação para 
a troca de informação em 
formato digital e que suporta a 
interacção entre indivíduos com 
recurso a práticas e métodos em 
construção permanente



Sociedade da Informação

Uso intensivo de tecnologias de 
informação e comunicação

Uso crescente do digital

Organização em rede



A mudança

A mudança é um tempo de 
incerteza.
Podemos seguramente contar 
com a oposição de todos aqueles 
que se encontram com vantagens 
na situação actual.
Apenas poderemos esperar que 
os restantes possam ter um 
eventual interesse na situação 
futura

Machiavelli (1469-1527)



o problema da produtividadeo problema da produtividade
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os recursos humanos, 
e as tecnologias de informação

menos pessoas fazem o mesmo trabalho no mesmo
tempo

diminuição dos postos de trabalho
enfase no valor acrescentado *

mesmas pessoas fazem mais trabalho no mesmo tempo
aumento da capacidade de trabalho
enfase na produtividade *

mesmas pessoas fazem o mesmo trabalho em menos
tempo

diminuição das horas de trabalho
enfase na inovação *

* factores de competitividade



novas formas de trabalhonovas formas de trabalho
Com a crescente utilização de:

- Computadores 
- Redes de computadores
- Dispositivos multimédia
- Serviços e aplicações de comunicações

- É possível
- Aceder à informação independente do local e a um baixo custo
- Suportar funcionalidades de processamento, armazenamento e 

comunicação de informação a baixo custo para suporte à actividade 
individual

- Crescente sofisticação de serviços e aplicações acompanhada de 
maior facilidade de utilização

- Vulgarização de serviços e sistemas associados com as 
comunicações e o multimédia



novas formas de trabalhonovas formas de trabalho
homeworking

trabalhar em casa num computador e trocar informações 
com a empresa através de uma rede de dados

hot-desk
espaços e recursos de trabalho partilhados

hotelling
estar bem equipado com T.I.s e utilizar as instalações do 
cliente para trabalhar

groupware e virtual teams
o groupware é software especialmente concebido para o 
trabalho em grupo local ou utilizando redes de dados
assim constituem-se equipas de trabalho que não estão 
fisicamente no mesmo local: virtual teams
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tecnólogo
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Alguns comentários

Trabalho ou resultados?
O que é renumerado

As competências de governação
Novas atitudes para gerir

As competências de trabalho
Literacia básica
Literacia funcional
Literacia tecnológica
Literacia comunicacional
Literacia informacional



Alguns comentários

A organização
Cultura organizacional
Infraestrutura tecnológica
Sistemas de informação
Gestão da informação
Gestão do conhecimento

Responsabilidade social
Os recursos humanos

Gente feliz e motivada
Formação e melhoria contínua
Perfis e funções, etc (restrições diversas...)
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