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Você está preparado paraVocê está preparado para
a Transformação Digital?a Transformação Digital?
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As mudanças estão ficando cada vez
mais rápidas...
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E precisamos reagir às mudanças
mais rápido ainda!
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Cerca de 3,196 bilhões de usuários de mídia social.

O número de usuários de telefones celulares chegou a
5,135 bilhões.

53%*

42%*

68%*

*Porcentagem de penetração na população total - 7.593 bilhões

Fonte: https://wearesocial.com/blog/2018/01/global-digital-report-2018
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#ERA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

5



#ERA DA TRANSFORMAÇÃO DIGITAL

PROPOSTA
Criação de novos produtos
e serviços;
Reinvenção dos modelos de
negócio;
Invenção de novos
processos;
Experiência dos clientes e
usuários.
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IMPACTOS
Bancos
Hospitais
Automóveis
Educação
Entretenimento
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Se a disrupção não acontecer na sua
empresa, o mercado vai se encarregar

disso!
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#MINDSET

É a mentalidade (atitude mental) com que encaramos a vida, tendo
influência direta na forma como pensamos e nos comportamos em
diversas situações da vida, sendo crucial para o sucesso.
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“  Profissões que exigem imaginação, estratégia e empatia são
aquelas que têm mais chances de sobreviver a estas mudanças.
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Como evoluir nosso Mindset?
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#DICAS PARA EVOLUIR O MINDSET
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Cooperar, Colaborar e Compartilhar: conviver com
pessoas e pensamentos distintos!

Cultura Ágil:  entregar cada vez mais valor para os
nossos clientes e de forma mais rápida!

Novas Habilidades:  adquirir novas habilidades técnicas
e comportamentais!

Mindset de Projetos para Produtos: mudar o Mindset
para produtos visando a melhoria contínua!
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OBRIGADO!OBRIGADO!

https://www.linkedin.com/in/airtonsouzafilho/

airton@safeweb.com.br / airton.ti@gmail.com
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