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O elemento central da Quinta Onda é a Internet: World Wide Web – 
www –  a rede mundial que interliga centenas de milhões de 
computadores, pessoas, equipes e organizações. E a inquebrantável 
lógica dessa nova onda é que não há mais lugar para se fazer as mesmas 
coisas do passado. 

  

O outro elemento central da Quinta Onda é a globalização dos negócios. 
Ela é um processo de mudança que combina um número 
crescentemente maior de atividades através das fronteiras e da 
tecnologia da informação, permitindo a comunicação praticamente 
instantânea com o mundo. 
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Para Kanter, quatro processos abrangentes estão associados à 
globalização:  

1. Mobilidade de capital, pessoas e idéias: os principais ingredientes de um 
negócio estão migrando de um lugar para outro com incrível rapidez e 
facilidade.  

2. Simultaneidade: significa uma disponibilidade cada vez maior de bens e 
serviços em muitos lugares ao mesmo tempo. 

3. Desvio – múltiplas escolhas: significa inúmeras rotas alternativas para 
atingir e servir os clientes.  

4. Pluralismo – o centro não pode dominar: o pluralismo se reflete na 
dissolução e dispersão de funções para todo o mundo, 
independentemente do lugar. 
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Para vencer em mercados globais e competitivos, as organizações bem-
sucedidas compartilham uma forte ênfase na inovação, aprendizado e 
colaboração. através das seguintes ações: 

  

E os principais ativos dessas organizações são os três Cs: 

  

 Conceitos 

 Competências 

 Conexões 

  

•   
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Assim, torna-se cada vez mais claro que o centro da sociedade moderna 
não é a tecnologia nem a informação. Estamos vivendo em uma 
sociedade de organizações que se torna cada vez mais complexa e 
interativa.  

  

O núcleo básico da sociedade moderna é a organização administrada. 
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Como diz Drucker, a organização não existe apenas dentro da sociedade. 
Ela existe para produzir resultados dentro da sociedade e principalmente 
para modificá-la continuamente. E o sucesso das organizações, depende 
de administradores competentes. O administrador figura duplamente 
como agente catalizador de resultados e como agente de mudança: é o 
agente de ação e o agente de inovação. 

 

  

  


