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Funções 

� É professor de Sociologia das Profissões no Departamento de Ciências Sociais da 
Universidade "La Sapienza" de Roma. 

� Foi Reitor da Faculdade de Comunicação da Universidade "La Sapienza" de Roma, 
onde lecionou Sociologia do Trabalho. 

� Fundador e Diretor Científico da S3.Studium Srl, empresa de consultoria 
organizacional, formação, pesquisa e comunicação em Roma. 

� E 'membro da Comissão Ética do Siena Biotech e do Comitê Científico da Fundação 
Veronesi. 

� Foi gerente e executivo na (Finsider, Ifap - Centro Iri de estudos das funções 
executivas nas empresas). 

� Foi presidente da In/Arch, Instituto Nacional de Arquitetura; presidente da AIF, 
Associação Italiana Formadores; fundador e presidente da SIT, Sociedade Italiana de 
Teletrabalho; presidente da Fundação Ravello. 

� Suas atividades principais são o ensino universitário, a formação e a pesquisa sócio-
organizacional. 

Livros 

Individualmente ou em colaboração, publicou vários livros sobre: 

� Sociologia urbana e do desenvolvimento, incluindo La negazione urbana (1971); 
� Sociologia do trabalho e das organizações, incluindo Sociologia dell’azienda (1973); I 

lavoratori nell’industria italiana (1974); Il lavoratore post-industriale (1985); Trattato di 
sociologia del lavoro e dell’organizzazione  (1985-87); Desenvolvimento sem trabalho 
(Editora Esfera, 1999); O Futuro do trabalho (José Olympio, 2001). 

� Sociologia dos macro-sistemas, incluindo L’avvento post-industriale (1985); O Ócio 
criativo (Sexante, 2000), Non c’è progresso senza felicità (2004) 

� Sociologia dos processos criativos, incluindo A emoção e a regra. Os Grupos criativos 
na Europa de 1850-1950 (José Olympio,  1999), com Oliviero Toscani - A Felicidade 
(Editora Globo, 2011). 

Revistas e jornais 

� Dirigiu as revistas "FOR" e "Ciência 2000". 
� Fundou e dirige a revista "NEXT. Instrumentos para inovação ". 
� E 'membro do Comitê Científico da revista "Sociologia do Trabalho". 
� Editorialista nas revistas "Dove" e "Style" 
� Colabora com os principais jornais italianos. 


