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Era da TI

• Computador Pessoal

• Democratização da Banda Larga

• Pesquisa

Disruptura Digital: Música e Fotografia



Era do Marketing Digital

• Mídias Sociais

• Web 2.0

• Celulares

Disruptura Digital: Jornais, Revistas e TV



Era da Transformação 
Digital

• Tecnologia de Nuvem

• Internet das Coisas

• Reconhecimento de Voz

Disruptura Digital: Bancos, Saúde, Varejo e Educação





Parece ficção. 
Mas só parece. 



Fonte: Portal TD



Catalizadores

Pesquisa: Altimeter Group



Os 3 Pilares da Transformação Digital 



Você já ouvir falar 
do mundo

VUCA
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O VUCA impactando empresas

Multigerações

Multiculturas

Diversidade

Conectividade 

Rapidez

Re-aprender a Aprender



Lucro

Comando e Controle

Chefe

Regras

Planejamento

Erro

Sigilo

[ Propósito ]

[ Liderança distribuída ]

[ Facilitador ]

[ Liberdade e Confiança ]

[ Experimentação ]

[ Aprendizado Contínuo ]

[ Transparência Total ]



As empresas já estão se 
preparando



E como se preparar?



Que tipo de 
conhecimento será 
relevante num mundo 
onde as máquinas terão 
mais conhecimento que 
pessoas



As competências do futuro que já é o AGORA!



E as profissões?



Despertadores humanos Acendedores depostes Arrumadores depinos



Profissões que tendem a desaparecer 
até 2025



Profissões que serão populares em 2025



Fazendeiros verticais Pilotos dedrone Peritos digitais



65% das crianças  

entrando hoje na  

educação básica 

trabalharão com  

algo que não  

existe ainda.



Fonte: Projeto Âncora



1. Acostume-se 

com a ideia de não 

ter o mesmo 

emprego sempre.

Carreira em Y ou W?  

Que tal nenhuma?



2. Exercite sua  

criatividade e  

pensamento 

crítico. Faça o que a máquina  

não pode fazer (ainda).



3. Aprenda a conviver 

com o diverso.



4. Desenvolva a capacidade de ver a big 

picture.



5. Aceite correr riscos 

e não tenha medo de 

mudanças.

O clichê de sempre: enxergue-

os  como oportunidades.



6. Atualize-se  

constantemente: as  

skills de hoje não 

são as soluções do  

futuro.

“A cada 2 anos, 

profissionais do marketing 

começam do zero”.



7. Seja um profissional colaborativo.



8. Desenvolva

disciplina para

trabalhar.

Workaholics estão fora de  

moda e o home office  

massificará.



9. Inteligência  emocional: falhar é preciso e normal.



10. Play2Flow





Aprenda a socializar



Aprenda a pisar na areia



Aprenda a fazer nada



A Transformação Digital  

não é sobre tecnologia,  

mas sim sobre pessoas.
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