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Para onde vai a TGA? 

A Era da Informação: Mudança e Incerteza 

  

Em 1989, um físico nuclear inglês, Tim-Bernes Lee, criou um programa 
que permitia que textos e figuras fossem transferidos e captados por 
qualquer computador ligado à rede: o http – hipertext transfer protocol. 
Em 1991 surge a invenção da www - World Wide Web, o avanço 
tecnológico, a partir do qual a Internet se tornaria rapidamente um 
fenômeno mundial. A partir de então, a web passa a proporcionar uma 
rede mundial, cuja avalanche de dados provoca uma formidável explosão 
de informações. 
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Na era da informação, o capital financeiro cede lugar para o capital 
intelectual. A nova riqueza passa a ser o conhecimento, o recurso 
mais valioso e importante. 

  

  

INTERNET– Rede global de comunicação. 

INTRANET – Rede interna de comunicação de uma empresa. 
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Conseqüências: 

  

A era da informação trouxe o conceito de escritório virtual ou não-
territorial. Prédios e escritório sofreram uma brutal redução em tamanho. 
A compactação fez com que arquivos eletrônicos acabassem com o 
papelório e com a necessidade de móveis, liberando espaço para outras 
finalidades. A fábrica enxuta foi decorrência da mesma idéia aplicada aos 
materiais em processamento e à inclusão dos fornecedores como 
parceiros no processo produtivo. Os centros de processamento de dados 
(CPD) foram enxugados (downsizing) e descentralizados através de redes 

interligadas de microcomputadores nas organizações.   
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A Tecnologia da Informação – TI - permite a compressão do tempo. As 
comunicações tornaram-se móveis, flexíveis, rápidas, diretas e em tempo 
real, permitindo maior tempo de dedicação ao cliente. Com o 
microcomputador portátil, multimídia, trabalho em grupo (workgroup), 
estações de trabalho (workstation), surgiu o tele-trabalho em que as 
pessoas trabalham juntas, embora distantes fisicamente. 
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Com todas essas conseqüências, a tecnologia passa a constituir a principal 
ferramenta ou instrumento a serviço do homem e não mais a variável 
independente e dominadora que impunha condições e características tanto 
à estrutura como ao comportamento das organizações, como ocorria nas 
duas eras industriais anteriores. 

  

A administração em uma economia globalizada torna-se um artigo de 
primeira necessidade e não é mais possível implementar estratégias de 
terceira geração (para enfrentar os desafios da era da informação) em 
estruturas empresarias de segunda geração (concebidas na era neoclássica), 
com executivos de primeira geração (treinados para trabalhar na era 
clássica). 

  

  



 
Novas Abordagens da Administração 

 

  

  

 

  
Era Clássica 
1900-1950 

 Início da 
industrialização 

 Estabilidade 
 Pouca Mudança 
 Previsibilidade 
 Regularidade e certeza 

 Administração Científica 
 Teoria Clássica 
 Teoria das Relações 

Humanas 
 Teoria da Burocracia 
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Era Neoclássica 
1950-1990 

Desenvolvimento 
Industrial 

 Aumento da 
mudança 

 Fim da Previsibilidade 
Necessidade de 

inovação 

 Teoria Neoclássica 
 Teoria Estruturalista 
 Teoria Comportamental 
 Teoria de Sistemas 
 Teoria da Contingência 
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Era da Informação 
Após 1990 

 Tecnologia de 
Informação (TI) 

 Globalização 
 Ênfase nos serviços 
 Aceleração da 

mudança 
 Imprevisibilidade 
 Instabilidade e 

incerteza 

Ênfase na: 
 
 Produtividade 
Qualidade 
 Competitividade 
 Cliente 
 Globalização 


