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sinopse	  

•  Discussão	  do	  digital,	  enquanto	  transformador	  
da	  informação	  (meio,	  conteúdo	  e	  mensagem)	  

•  Breve	  apresentação	  de	  conceitos	  da	  
sociedade	  em	  rede	  e	  seu	  enquadramento	  



Nota	  prévia…	  





DIA	  1	  



DOS	  MASS	  MEDIA	  AOS	  N-‐MEDIA	  
Dos	  computadores	  ao	  uso	  e	  exploração	  da	  informação	  digital	  



A	  escola	  agora…	  



…E	  fora	  da	  escola?	  

Estudo	  sobre	  o	  tempo	  
gasto	  diariamente	  em	  
aUvidades	  de	  trabalho	  
não	  renumerado	  e	  em	  
lazer	  
	  
Valores	  em	  	  
Minutos	  por	  dia	  
	  
Source:	  	  
OECD	  based	  on	  data	  
from	  Na9onal	  Time	  Use	  
Surveys.	  



Alteração	  de	  hábitos	  entre	  gerações	  

hAp://searchengineland.com/pew-‐internet-‐diving-‐into-‐how-‐we-‐access-‐local-‐news-‐94264	  



A	  importância	  da	  imprensa	  local	  (EUA)	  

hAp://searchengineland.com/pew-‐internet-‐diving-‐into-‐how-‐we-‐access-‐local-‐news-‐94264	  



A	  penetração	  da	  Internet	  na	  obtenção	  
de	  informação	  local	  

hAp://searchengineland.com/pew-‐internet-‐diving-‐into-‐how-‐we-‐access-‐local-‐news-‐94264	  



Dos	  mass	  media	  aos	  n-‐media	  

The	  2013	  Edelman	  Trust	  Barometer	  is	  the	  PR	  firm’s	  13th	  annual	  trust	  and	  credibility	  
survey	  of	  26,000	  ordinary	  people	  with	  an	  oversample	  of	  5,800	  informed	  publics	  ages	  
25-‐64	  across	  26	  countries	  	  



As	  no^cias	  da	  morte	  do	  jornalismo	  são	  
manifestamente	  exageradas…	  



…sim,	  mas	  o	  digital	  tem	  impacte	  

Na	  tecnologia	  u9lizada	  e	  na	  economia	  associada…	  



E	  tem	  os	  seus	  riscos…	  



Novos	  modelos	  de	  negócio	  precisam-‐se	  



Dados	  EUA	  

Disposi9vos	  
móveis	  alteram	  a	  
relação	  com	  as	  
noZcias	  
	  
A	  qualquer	  hora	  
Em	  qualquer	  lugar	  
	  



Mudou	  o	  meio…	  

•  Mas	  não	  o	  local	  

•  Hábitos	  de	  gerir	  
tempo	  e	  ocupar	  o	  
espaço,	  não	  
parecem	  ser	  função	  
da	  tecnologia	  ou	  
mudar	  tão	  	  
facilmente	  



Do	  um	  para	  muitos,	  	  
para	  o	  muitos	  para	  muitos	  





Cidadania	  é	  apenas	  limitada	  por	  cidania	  (ou	  como	  os	  
conceitos	  tem	  de	  ser	  colocados	  em	  contexto)	  



SOCIEDADE	  DA	  INFORMAÇÃO	  
Dos	  computadores	  ao	  uso	  e	  exploração	  da	  informação	  digital	  



Sociedade	  da	  Informação	  
Uma	  sociedade	  que	  

predominantemente	  uUliza	  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	  
práUcas	  e	  métodos	  em	  
construção	  permanente	  
(Gouveia	  e	  Gaio,	  2004)	  



Sociedade	  da	  Informação	  
Uso	  intensivo	  de	  tecnologias	  de	  

informação	  e	  comunicação	  
	  
	  
	  

Uso	  crescente	  do	  digital	  
	  
	  
	  
	  

Organização	  em	  rede	  



Sociedade	  da	  Informação	  
Uso	  intensivo	  de	  tecnologias	  de	  

informação	  e	  comunicação	  
	  
	  
	  

Uso	  crescente	  do	  digital	  
	  
	  

Organização	  em	  rede	  

infra-‐estruturas	  
&	  acesso	  
	  
	  
processos	  
&	  formação	  
	  
de	  	  
comando	  &	  controlo	  
para	  
parNlha	  &	  regulação	  



Uma	  ideia	  de	  mundo	  	  
Agora…	  

Sociedade	  da	  Informação	  	  
•  Uso	  intensivo	  de	  computadores	  e	  redes	  
(do	  saber	  usar	  ao	  saber	  o	  que	  fazer	  com	  eles…)	  

•  A	  informação	  que	  conta	  é	  digital	  
(a	  informação	  já	  não	  é	  o	  que	  era	  e	  vale	  pouco…)	  

•  A	  organização	  que	  conta	  é	  a	  rede	  
(as	  hierarquias	  são	  uma	  simplificação	  num	  momento…)	  

	  
O	  que	  significa?	  
	   Luis	  Borges	  Gouveia	  

@lbgouveia	  



Dois	  aspetos	  essenciais	  

• Sustentabilidade	  
Como	  garanto	  a	  minha	  liberdade	  ou	  como	  o	  valor	  
gerado	  cobre	  o	  valor*	  absorvido	  	  
*(valor:	  económico,	  social,	  polí9co	  e	  sa9sfação)	  

• Soberania	  
Como	  garanto	  a	  minha	  iden9dade**	  ou	  como	  
posso	  ser	  reconhecido	  como	  eu	  próprio	  e	  ser	  o	  que	  
quero/posso	  ser	  	  
**(marca:	  pessoa,	  empresa,	  nação)	  	  

Luis	  Borges	  Gouveia	  
@lbgouveia	  



Tempo	  e	  espaço	  

•  Tempo	  
24/7	  sempre	  ligado,	  sempre	  presente	  
MAS	  disponibilidade	  inteligente	  e	  bem	  gerida	  
AFINAL	  o	  tempo	  humano	  é	  limitado	  

•  Espaço	  
em	  qualquer	  lugar,	  de	  qualquer	  forma	  
MAS	  como	  estar	  presente?	  
AFINAL	  a	  experiência	  é	  o	  memorável	  

Luis	  Borges	  Gouveia	  
@lbgouveia	  



Estratégias	  facilitadas	  pelo	  digital	  

•  Capacidade	  de	  projecção	  
– Chegar	  aos	  outros	  e	  exposição	  global	  

•  Diferente	  e	  dinâmico	  
– Ter	  capacidade	  de	  capturar	  a	  atenção	  

•  CriaUvo	  e	  inovador	  
– Ter	  capacidade	  de	  concreUzar	  valor	  

•  Inclusivo	  e	  cumplice	  	  
– Perceber	  que	  a	  colaboração	  e	  a	  rede	  são	  
essenciais	  

Luis	  Borges	  Gouveia	  
@lbgouveia	  



O	  Contexto	  actual	  



O	  mundo	  em	  que	  vivemos	  

Queda do 
muro de Berlin

Ataque às
Torres Gémeas

Crise
financeira

Crise económica
e social

fronteiras
físicas

segurança
e defesa economia qualidade 

de vida

Nov, 1989 Set, 2001 Set, 2008 (?)Set, 2009/11

?

Imagem retirada do 
Estudo sobre Governação, Abril de 2009 – APDSI (Gouveia et al., 2009) 



Digital:	  “	  O	  rolo	  compressor	  ”	  



•  O	  mundo	  está	  mudado	  
– Mais	  digital	  
– Mais	  compeUUvo	  
mas	  também:	  
– Menos	  previsível	  
–  Com	  mais	  gente	  que	  conta	  
–  Com	  mais	  necessidade	  de	  errar	  e	  menos	  tempo	  para	  o	  fazer	  



As	  promessas	  do	  digital	  



o	  DIGITAL	  	  
está	  	  a	  ser…	  



Uma	  viagem	  cole9va	  



Internet	  como	  um	  admirável	  mundo	  novo	  

•  Aldous	  Huxley	  (1894-‐1963)	  defendeu	  que	  um	  mundo	  
de	  paraíso	  construído	  em	  torno	  da	  tecnologia	  não	  
pode	  consUtuir	  uma	  alternaUva	  válida	  para	  as	  pessoas	  
e	  as	  suas	  ligações	  emocionais	  (ele	  é	  a	  favor	  da	  
felicidade	  universal	  e	  não	  de	  uma	  verdade	  perfeita	  e	  
pura)	  –	  hAp://www.huxley.net/	  	  



Algumas	  ideias	  deste	  mundo	  novo…	  

•  Altamente	  conetado	  
•  Opera	  em	  ritmo	  acelerado	  
•  Em	  constante	  mudança	  
•  Espaços	  de	  trabalho	  em	  mutação	  constante	  (de	  recreio	  

também?...)	  
•  Fazer	  agora,	  em	  qualquer	  local,	  com	  a	  tecnologia	  

disponível,	  sem	  tomar	  tempo	  e	  com	  eficiência	  de	  recursos	  
•  Ação	  tem	  de	  ser:	  	  

–  Orientada	  à	  colaboração	  
–  Aprendizagem	  ao	  longo	  da	  vida	  
–  Auto	  aprendizagem	  

•  Estar	  preparado	  para:	  
–  ParUlhar,	  cocriar,	  ser	  criaUvo,	  reuUlizar	  e	  estar	  sempre	  ligado	  e	  
com	  alta	  mobilidade,	  descartar	  



Desafios	  Digitais	  



Menos	  computadores,	  mais	  gadgets	  

esforço /
aprendizagem

objectos
inteligentes

dispositivos
móveis

microcomputadores
desktop, servidores

portáteis

minicomputadores

mainframes
computadores
de médio porte

supercomputadores

custo / complexidade

TEMPO



Onde	  está	  o	  computador!	  

Escondido	  na(s)	  rede(s)	  
	  e	  

Conetado	  por	  transações	  
e	  

Fluxos	  de	  dados	  
	  	  

“algures	  no	  meio	  de	  nós”	  
Uma	  ubiquidade	  quase	  

religiosa	  



Implicações…	  



Do	  mundo	  analógico	  para	  o	  mundo	  digital	  

•  Aprender	  
– analógico:	  memorizar	  para	  aprender	  
– digital:	  esquecer	  para	  aprender	  

•  Trabalhar	  
– analógico:	  tomar	  tempo	  para	  trabalhar	  
– digital:	  trabalhar	  sem	  tomar	  tempo	  

•  Ensinar	  
– analógico:	  organizar,	  estruturar	  e	  transmiUr	  
– digital:	  	  curar,	  contar	  e	  animar	  

	  
Luis	  Borges	  Gouveia	  
@lbgouveia	  



Vários	  desafios	  

PRIVACIDADE	  e	  SEGURANÇA	  
	  

Proteção	  de	  dados	  
Transparência	  	  
Domínio	  público	  
Domínio	  privado	  

	  



Vários	  desafios	  

PRIVACIDADE	  (e/ou)	  SEGURANÇA	  
	  

Proteção	  de	  dados	  
Transparência	  	  
Domínio	  público	  
Domínio	  privado	  

	  

ONDE	  E
STÁ	  O	  V

ALOR?	  



hAp://baylorbarbee.com/blog/how-‐to-‐change-‐the-‐world/	  	  



SOCIEDADE	  EM	  REDE	  
A	  rede	  como	  elemento	  fulcral	  da	  aUvidade	  humana	  no	  digital	  



Sociedade	  em	  rede	  
•  O	  conceito	  de	  sociedade	  em	  rede	  contempla	  um	  leque	  

alargado	  de	  fenómenos	  que	  tem	  ocorrido	  a	  parUr	  da	  segunda	  
metade	  do	  século	  XX	  e	  à	  escala	  global	  
–  sucessor	  da	  pós	  industrialização,	  da	  sociedade	  da	  informação,	  do	  

pós	  Fordismo,	  da	  pós-‐modernidade	  e/ou	  globalização	  
•  Defende	  a	  prevalência	  da	  rede,	  em	  subsUtuição	  da	  hierarquia	  

como	  o	  modo	  de	  organização	  mais	  comum,	  de	  os	  seres	  
humanos	  interagirem	  em	  sociedade	  

•  Defende	  o	  crescente	  uso	  do	  digital	  e	  da	  mediação	  de	  
tecnologias	  que	  o	  proporcionam	  (tecnologias	  de	  informação	  e	  
comunicação),	  que	  consUtuem	  a	  infraestrutura	  básica	  que	  
serve	  de	  mediação	  quase	  que	  exclusiva,	  a	  um	  leque	  alargado	  
de	  práUcas	  sociais,	  políUcas	  e	  económicas.	  

	  

Ver	  texto	  em	  hAp://www.slideshare.net/lmbg/memo-‐networkedsociety-‐lmbg	  	  

1	  



Sociedade	  em	  rede	  
•  Segundo	  a	  formulação	  de	  Castells	  de	  1998,	  a	  sociedade	  em	  

rede	  é	  formada	  por	  redes	  de	  produção,	  poder	  e	  experiência,	  
construindo	  uma	  cultura	  de	  virtualização	  nos	  fluxos	  globais	  
que	  transcende	  o	  tempo	  e	  o	  espaço	  

•  As	  insUtuições,	  pilares	  da	  sociedade,	  necessitam	  de	  se	  
reorganizar	  de	  forma	  a	  dar	  resposta	  à	  expansão	  dos	  
conceitos	  de	  tempo	  e	  espaço,	  de	  acordo	  com	  o	  digital	  que	  
torna	  estes	  conceitos	  mais	  elásUcos	  e	  os	  transforma	  e	  
mulUplica	  em	  diversas	  modalidades,	  muitas	  delas	  ainda	  em	  
evolução	  

Ver	  texto	  em	  hAp://www.slideshare.net/lmbg/memo-‐networkedsociety-‐lmbg	  	  

2	  



Sociedade	  em	  rede	  
•  Conforme	  Castells	  defendeu	  em	  1998,	  numa	  sociedade	  em	  

rede,	  o	  poder	  e	  a	  falta	  de	  poder	  são	  função	  do	  acesso	  a	  redes	  
e	  do	  controle	  dos	  seus	  fluxos	  (recursos,	  informacionais	  e	  
financeiros)	  

•  As	  redes	  consUtuem-‐se	  como	  portas	  de	  acesso	  onde	  se	  
sucedem	  oportunidades	  sendo	  que,	  fora	  das	  redes,	  a	  
sobrevivência	  é	  cada	  vez	  mais	  ditcil	  (ameaça)	  
–  crise	  é	  precisamente	  a	  dupla	  conjugação	  das	  ameaças	  e	  

oportunidades	  (pelo	  menos	  para	  os	  Orientais…)	  

Ver	  texto	  em	  hAp://www.slideshare.net/lmbg/memo-‐networkedsociety-‐lmbg	  	  

3	  



Sociedade	  em	  rede	  
•  Castells	  propôs	  em	  1996	  o	  espírito	  do	  informacionalismo	  

enquanto	  éUca	  fundadora	  da	  empresa	  em	  rede	  
–  resultado	  de	  muitas	  culturas	  e	  projetos,	  produto	  dos	  diversos	  

intervenientes	  nas	  redes	  que	  a	  informam	  e	  são	  influenciados	  por	  
ela,	  resultando	  em	  transformações	  organizacionais	  e	  culturais	  
aceleradas	  

•  Esta	  dinâmica	  consegue	  consUtuir	  uma	  força	  (com	  impacte)	  
material	  na	  medida	  em	  que	  informa,	  força	  e	  molda	  as	  
decisões	  económicas	  e	  até	  estratégicas	  da	  (vida)	  da	  rede	  

•  Este	  espírito	  consUtui	  a	  forma	  de	  destruição	  criaNva	  acelerada	  
por	  via	  dos	  disposiUvos	  eletrónicos	  e	  do	  digital	  

Ver	  texto	  em	  hAp://www.slideshare.net/lmbg/memo-‐networkedsociety-‐lmbg	  	  
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DIA	  2	  



Redes	  e	  sistemas	  complexos	  
(alteração	  das	  formas	  de	  organização	  mais	  comuns) 	  	  

•  Mais	  do	  que	  um	  caminho	  e	  múlUplas	  relações	  de	  cada	  enUdade	  
(nodo)	  que	  estabelece	  relações	  com	  outras	  enUdades	  (ligação)	  
–  forma	  redes	  interligadas	  como	  o	  padrão	  das	  organizações,	  tal	  como	  da	  

aUvidade	  humana	  
•  Estas	  redes	  possuem	  caraterísUcas	  que	  proporcionam	  em	  conjunto,	  

a	  elaboração	  de	  sistemas	  complexos	  
–  regras	  simples	  associadas	  com	  os	  constructos	  básicos	  de	  nodos	  e	  das	  

suas	  (inter)ligações	  
–  permite	  o	  estabelecimento	  de	  sistemas	  escaláveis	  e	  flexíveis,	  o	  que	  os	  

torna	  muito	  adaptáveis	  
–  proporciona	  uma	  gestão	  distribuída	  e	  auto	  regulada,	  sem	  enUdade	  

central	  que	  supervisione	  a	  totalidade	  do	  sistema	  (sistema	  distribuído)	  
•  Capaz	  de	  reagir	  e	  recompor	  a	  sua	  geometria	  por	  via	  de	  es^mulos	  

externos,	  logo	  não	  previsível	  (sistema	  complexo)	  

Luis	  Borges	  Gouveia	  
@lbgouveia	  



+digital,	  +inteligente	  	  
(exemplo:	  SMAC	  social,	  mobile,	  analy9cs,	  and	  cloud)	  

hAp://www.ukoug.org/what-‐we-‐offer/news/future-‐of-‐work-‐powered-‐by-‐oracle-‐fusion/	  	  



Advertência...	  

•  “desempenho”	  digital	  
não	  é	  apenas	  
relacionado	  com	  
computadores	  e	  redes	  

•  Seremos	  sempre	  
analógicos,	  mas	  as	  
nossas	  interações	  são	  
mais	  digitais	  que	  nunca	  

Luis	  Borges	  Gouveia	  
@lbgouveia	  



Caminhos	  possíveis...	  

•  Reinventar	  as	  nossas	  
noções	  de	  tempo	  e	  
espaço	  

•  Reinventar	  a	  função	  de	  
processar	  informação	  

•  Lidar	  com	  os	  desafios	  
da	  informação	  

	  	  

Fazer	  isso	  em	  rede!	  
Luis	  Borges	  Gouveia	  
@lbgouveia	  



Isso	  quer	  dizer,	  na	  perspeUva	  da	  rede?	  

•  Novas	  formas	  de	  lidar	  com	  a	  descoberta	  da	  
informação	  	  
– O	  que	  deve	  ser	  descoberto	  (lado	  da	  oferta)	  

•  Foco	  no	  CONTROLE	  
– Como	  pode	  ser	  descoberta	  (lado	  procura)	  

•  Foco	  na	  EFICIÊNCIA	  
– Qual	  o	  resultado	  de	  descobrir	  (lado	  cliente)	  

•  Foco	  na	  EFICÁCIA	  	  

Luis	  Borges	  Gouveia	  
@lbgouveia	  



Isso	  quer	  dizer,	  na	  perspeUva	  da	  rede?	  

•  Novas	  formas	  de	  lidar	  com	  a	  descoberta	  da	  
informação	  	  
– O	  que	  deve	  ser	  descoberto	  (lado	  da	  oferta)	  

•  Foco	  no	  CONTROLE	  
– Como	  pode	  ser	  descoberta	  (lado	  procura)	  

•  Foco	  na	  EFICIÊNCIA	  
– Qual	  o	  resultado	  de	  descobrir	  (lado	  cliente)	  

•  Foco	  na	  EFICÁCIA	  	  

Luis	  Borges	  Gouveia	  
@lbgouveia	  



Inteligência	  nos	  negócios	  	  
(foco	  no	  valor	  da	  informação)	  

hAp://www.asranaly9cs.com/bi-‐best-‐prac9ces/	  



Inteligência	  	  
(foco	  na	  análise	  de	  informação)	  	  

•  Sensorial:	  senUr	  e	  capturar	  dados	  e	  informação	  
–  De	  forma	  distribuída	  
–  Sem	  aumento	  de	  custos	  e	  esforço	  

•  Filtrar	  e	  reduzir	  complexidade	  de	  dados	  e	  informação	  
–  Suporte	  à	  formação	  de	  conhecimento	  
–  Suporte	  ao	  entendimento	  
–  Suporte	  ao	  comando	  e	  controle	  

•  Analisar	  informação	  
–  A	  tempo	  real	  
–  Para	  lidar	  com	  conUngência	  
–  Para	  cenários	  desconhecidos	  

Luis	  Borges	  Gouveia	  
@lbgouveia	  



O	  EXCESSO	  DE	  INFORMAÇÃO	  
Manter	  o	  equilíbrio	  entre	  o	  entendimento	  e	  o	  cogniUvo	  



•  A	  informação	  já	  não	  é	  o	  que	  era…	  	  
(e	  nem	  toda	  é	  igual)	  	  

estrutura
& contexto

abstracção &
complexidade

dados
informação

conhecimento
sabedoria

simplificação
do real

suporte à
decisão

suporte à
acção

estratégia e
previsão



No	  digital	  

•  Crescente	  mediação	  de	  computadores	  e	  redes	  no	  
relacionamento	  humano	  

•  Desmaterialização	  de	  acUvidades	  e	  processos	  associados	  
	  

•  Transformação	  da	  acUvidade	  humana	  
– O	  tempo	  com	  diferentes	  ciclos	  
–  Virtualização	  e	  transformação	  do	  conceito	  de	  tempo	  e	  
espaço	  (exemplo:	  o	  síUo	  na	  Web…)	  	  

–  (implica)	  espaço	  (tsico)	  com	  diferentes	  significados	  



•  Aprendemos	  todos	  os	  dias,	  de	  todas	  as	  formas	  
•  Sempre	  mais	  para	  fazer,	  do	  que	  o	  que	  se	  pode	  
• Mais	  solicitações	  do	  que	  tempo	  disponível	  
• Maior	  carga	  cogni9va	  do	  que	  a	  nossa	  
resistência	  permite	  



O	  fenómeno	  do	  excesso	  de	  informação	  

•  Bastante	  estudado	  em	  diferentes	  contextos	  
–  Psicologia,	  Gestão,	  Ciências	  da	  Computação…	  

•  Impacte	  significaUvo	  
–  Na	  qualidade	  de	  vida	  dos	  indivíduos	  
–  Na	  qualidade	  do	  desempenho	  profissional	  	  
–  Na	  capacidade	  de	  resposta	  de	  uma	  organização	  
–  Na	  produUvidade	  e	  resultados	  de	  uma	  empresa	  

•  Considerado	  um	  dos	  maiores	  problemas	  de	  saúde	  
pública,	  nas	  sociedades	  mais	  desenvolvidas	  





O	  excesso	  de	  informação	  

•  Lidar	  com	  informação	  em	  quanUdade	  
–  Excessiva,	  pontualmente	  ou	  em	  absoluto	  (como	  se	  pode	  
obter?	  Quando	  e	  quanto	  custa?...)	  

•  Lidar	  com	  informação	  em	  complexidade	  
–  Estrutura	  (como	  se	  organiza?	  Como	  pode	  ser	  guardada	  e	  
recuperada?	  Como	  entender?...)	  

•  Lidar	  com	  informação	  em	  qualidade	  
–  Contexto	  (o	  que	  idenUfica?	  com	  que	  se	  relaciona?...)e	  
veracidade	  da	  informação	  (é	  a	  informação	  fiável?	  
Completa?	  Atual?...)	  

	  



Para	  o	  indivíduo	  
	  (dos	  mass	  media	  ao	  social	  media)	  

hAp://enableeduca9on.com/blog/cri9cal-‐thinking-‐in-‐the-‐informa9on-‐age-‐part-‐2-‐informa9on-‐overload	  



Excesso	  de	  informação	  significa	  maior	  esforço	  e	  
tempo	  (sobrecarga	  cogniUva?)	  

hAp://www.olsup.com/2011/09/informa9on-‐overload.html	  



E	  o	  digital?	  (amplificou…)	  	  
•  Amplificou	  a	  quanUdade	  	  

de	  informação	  
•  Tornou	  mais	  complexo	  o	  	  

seu	  uso	  
•  Força	  a	  alteração	  de	  

hábitos	  

•  Perdemos	  a	  escala	  humana	  
•  Perdemos	  o	  controle	  dos	  	  

fluxos	  
•  Dependemos	  de	  terceiros	  

hAp://www.examiner.com/ar9cle/warning-‐informa9on-‐overload	  

hAp://www.educatorstechnology.com/2012/11/how-‐to-‐deal-‐with-‐
informa9on-‐overload.html	  



Descartar	  ou	  bloquear…	  



Repensar	  a	  nossa	  relação	  com	  a	  informação	  	  
(de	  recolectores	  para	  curadores)	  

hAp://srobalino.wordpress.com/2011/07/04/suppor9ng-‐researchers-‐with-‐social-‐tools/	  



Fenómeno	  que	  vai	  para	  além	  do	  digital	  

hHp://pfitblog.com/2011/02/13/informaUon-‐overload-‐leads-‐dieters-‐astray/	  

hAp://presen9nenglish.com/tag/informa9on-‐
overload	  



No	  contexto	  profissional	  (muito	  papel)	  

hAp://athandz.blogspot.pt/2012/08/informa9on-‐overload-‐and-‐mobile.html	  



Estratégias	  de	  
remediação	  
•  ajudam	  mas…	  
–  não	  resolvem!	  

•  tal	  como	  o	  digital…	  
(não	  é	  solução	  mágica)	  

•  ou	  mesmo	  os	  	  
indivíduos	  isolados	  	  
(colaboração	  é	  chave)	  

hAp://www.workingworld.com/ar9cles/Coping-‐With-‐Informa9on-‐Overload	  



A	  esperança	  do	  digital	  	  
(mudar	  processos	  e	  tornar	  esforço	  colaboraUvo)	  
•  Integrar	  e	  sincronizar	  informação	  de	  

múlUplas	  origens	  	  
•  Cruzar	  e	  confirmar	  informação	  de	  

forma	  mais	  automáNca	  
•  Interagir	  com	  outros	  minimizando	  

informação	  e	  tornando	  esta	  mais	  
fácil	  de	  entender	  

•  PermiNr	  e	  praNcar	  o	  descarte	  de	  
informação	  

•  ReuNlizar	  e	  simplificar	  (em	  especial	  
recorrendo	  a	  estruturas	  existentes	  e	  
evitando	  novas	  ou	  alterações	  
destas)	  

•  Filtrar	  e	  colaborar	  com	  terceiros	  
para	  facilitar	  a	  obtenção,	  
confirmação	  e	  entendimento	  da	  
informação	   hAp://nancyloderick.com/2012/08/15/the-‐internet-‐too-‐much-‐of-‐a-‐good-‐thing/	  



•  Is	  it	  the	  informaNon	  overload	  a	  consequence	  of	  a	  
chronic	  disease	  called	  “vitamin	  K	  deficiency	  
(knowledge)?	  

•  Or,	  is	  it	  an	  abusive	  diagnosis	  and	  we	  eat	  (to	  much)	  
vitamin	  complexes	  of	  informa>on?	  	  

hAp://www.josebaldaia.com/intuinovare/knowledge/is-‐it-‐informa9on-‐overload-‐or-‐complexity/?lang=en	  



Oportunidades	  no	  excesso	  de	  informação	  

•  No	  contexto	  atual,	  existe	  uma	  necessidade	  de	  aprofundar	  
formas	  de	  combater	  o	  excesso	  de	  informação	  
–  Quer	  no	  contexto	  dos	  indivíduos	  
–  Quer	  no	  contexto	  das	  organizações	  

•  Existem	  inúmeras	  oportunidades	  de	  invesUgação	  
associadas	  (que	  requerem	  equipas	  mulUdisciplinares):	  
–  Estudar	  o	  fenómeno	  e	  os	  seus	  impactes	  
–  Que	  comportamentos	  e	  competências	  o	  podem	  minimizar	  
–  Quais	  os	  fatores	  críUcos	  para	  a	  lidar	  com	  o	  excesso	  da	  
informação	  

–  Que	  aplicações	  de	  base	  digital	  e	  como	  as	  integrar	  na	  aUvidade	  
dos	  indivíduos	  e	  grupos	  

–  Que	  competências	  desenvolver	  e	  formar	  para	  combater	  o	  
excesso	  de	  informação	  



CONTEXTO	  DE	  MUDANÇA	  
A	  maior	  alavanca	  para	  a	  mudança	  são	  as	  alterações	  exteriores	  



Evolução	  	  
A	  evolução	  não	  é	  a	  
sobrevivência	  do	  mais	  
forte,	  ou	  o	  falhanço	  do	  
mais	  fraco.	  É	  apenas	  o	  
resultado	  das	  pressões	  
de	  ambiente	  e	  da	  
sobrevivência	  de	  	  quem	  
melhor	  se	  adapta	  



Complexidade	  
das	  redes	  e	  complexidade	  na	  colaboração	  e	  parUlha	  



Juntar	  as	  peças	  
as	  sinergias	  e	  as	  externalidades	  



( s o c i a l ) 	   ne twork i ng? 	  
	  

Networking	  
	  

notWorking	  	  
	  

! ? 	   : -‐ ( 	   	  Mi chae l 	   T c h ong 	   	  
h t p : / / w w w . u b e r c o o l . c o m / 	  



A	  importância	  do	  indivíduo	  

A(s)	  rede(s)	  aumentam	  o	  valor	  do	  indivíduo	  

O	  Indivíduo	  aumenta	  valor	  da(s)	  rede(s)	  



Forças	  de	  coesão	  

•  Proximidade	  
•  Escala	  humana	  
•  Confiança	  	  

O	  Poder	  é	  uma	  medida	  de	  não-‐rede,	  A.	  Franco,	  09	  

As	  redes
	  estão	  pr

esentes	  e
m	  todo	  o	  l

ado,	  A.	  B
arabássi

,	  02	  
A	  produção	  social	  transforma	  mercados	  e	  liberdade,	  Y.	  Benkler,	  06	  



www.serendipidade.com/2008/12/	  

A	  condição	  humana	  

Celso	  Alvarez	  Cíccamo,	  2004	  



FAZER	  MAIS	  +	  	  
COM	  MENOS	  –	  
	  
(“informação	  ou	  se	  usa	  ou	  se	  perde...”)	  
	  Colaborar,	  explorar	  e	  par>lhar!	  
	  

inovação,	  cria9vidade,...	  
desperdício,...	  conhecimento,...	  



O	  EXEMPLO	  DA	  MOBILIDADE	  
Mesmo	  a	  mobilidade	  individual	  é	  problema	  de	  todos	  



Mobilidade	  (questões)	  	  	  
•  Dimensões	  
–  o	  espaço	  e	  o	  tempo	  (onde	  e	  quando?)	  
–  a	  logísUca	  (como	  consigo?)	  
–  o	  custo	  (quanto	  custa?)	  
–  os	  recursos	  (o	  que	  é	  necessário?)	  
–  o	  indivíduo	  (qual	  o	  esforço?)	  
–  as	  pessoas	  (como	  par9lhar?)	  
–  A	  qualidade	  de	  vida	  (qual	  o	  impacto?)	  

•  Palavras	  semelhantes	  
– Mobilização	  (agregar	  e	  conjugar	  recursos…)	  
– Móbil	  (uma	  razão	  para…)	  



Mobilidade	  	  

•  Deslocação	  	  |	  movimento	  |	  mudança	  
– A	  qualidade	  de	  ser	  móvel	  

•  Fenómeno	  social	  |	  económico	  |	  logísUco	  
– Movimento	  de	  indivíduos	  de	  um	  local	  para	  outro,	  de	  
emprego	  ou	  de	  um	  nível	  social	  ou	  económico	  para	  
outro	  

•  Conceito	  abrangente	  relacionado	  com	  
movimento	  
– …	  “Circular	  é	  viver”	  

Conceito	  abrangente	  e	  com	  impacte	  polí9co	  



A	  mobilidade	  sustentável	  

hAp://www.mobiped.com	  



A	  mobilidade	  sustentável	  

hAp://www.mobiped.com	  

TEMPO	  

ATIVIDA
DE	  



DisposiUvos	  móveis	  

•  Autonomia	  
•  Diversidade	  	  

•  Integração	  *	  
•  Desafios	  (aprender,	  
manter,	  suportar)	  	  

*	  As	  questões	  do	  open	  data	  e	  o	  papel	  da	  regulação	  



O	  desafio	  do	  acesso	  

•  A	  infraestrutura	  
– Acesso	  à	  Internet	  	  

•  Custos,	  disponibilidade	  
•  Ligações	  assimétricas/simétricas	  

– Acesso	  à	  Informação	  (dados	  e	  conteúdos)	  
•  Espaços	  culturais:	  museus,	  arquivos	  e	  bibliotecas	  
•  Espaços	  públicos	  e	  equipamentos	  sociais	  
•  Não	  lugares	  e	  deteção	  de	  não	  lugares	  
•  Informação	  de	  aUvidade	  económica,	  políUca	  e	  social	  



Dimensão	  da	  mobilidade…	  
•  O	  digital	  e	  a	  compreensão	  que:	  	  
–  Conseguir	  e	  ter	  informação	  disponível	  
–  Saber	  uUlizar	  essa	  informação	  
–  ParUlhar	  e	  trocar	  essa	  e	  nova	  informação	  
– …e	  recursos	  (aplicações,	  estratégias,	  etc.)	  
Pode	  proporcionar	  uma	  mobilidade	  sustentada	  

•  É	  uma	  questão	  coleUva,	  da	  comunidade	  
–  É	  construída	  e	  fomentada	  pela	  comunidade	  (fora	  do	  
quadro	  dos	  interesses	  societais)	  

–  Tem	  retorno	  social,	  económico	  e	  impacto	  na	  
qualidade	  de	  vida	  





EPÍLOGO	  PARA	  O	  USO	  DE	  REDES	  E	  
SISTEMAS	  COMPLEXOS	  

Uma	  úlUma	  nota	  para	  enaltecer	  o	  papel	  de	  uma	  ordem	  diferente	  



•  Lidar	  com	  redes	  e	  o	  	  
digital	  

•  Não	  é	  
– Bloquear	  
–  Ignorar	  
– Conter	  

•  Do	  comando	  e	  controle	  
à	  governança	  



Questão:	  quem	  comanda	  e	  controla?	  
As	  TICs	  tem	  facilitado	  a	  preguiça	  de	  não	  pensar	  em	  soluções	  
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E	  ainda…	  
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