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A digitalização libertou a 
informação do meio físico, 

permitindo que o conhecimento 
se movesse independente do 

meio. A informação deixou de ser 
matéria e se tornou byte. 

O conhecimento 
digitalizado na forma 
de bytes permite que 
ele fl ua entre pessoas, 
entre empresas, entre 
países.

Quando o 
conhecimento deixou 
de ser matéria e virou 
byte, isso permitiu que 
ele fosse compartilhado 
entre países, e as 
parcerias entre países 
aumentaram ainda 
mais a digitalização.

Os novos gestores 
agora devem dominar a 
informação baseada em 
energia, armazenada na 
forma de bytes.

Um gestor deve 
conseguir gerenciar 
pessoas, fi nanças, 
negócios e a 
comunicação mesmo 
estando fi sicamente 
distante.

A BAEX usa o 
conhecimento móvel 
internacional para 
capacitar gestores em 
outros países.
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Conceitos chaves do Gestor da Era Digital
Como a digitalização libertou o conhecimento
permitindo a internacionalização da inteligência
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Os bytes
tornaram o conhecimento 
desmaterializado:
e-mail
e-learning
e-commerce
e-news
e-books
e-marketing
e-messages
e-procurement
e-commerce
e-ntertainment
e-work

A matéria agora se 
transformou em bytes
e se tornaram a nova forma de 
informação
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