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Aulas anteriores...

◎Aula 1: Propósito do Trabalho

◎Aula 2: Trabalho como Ídolo ou Ócio

◎Aula 3: Como escolher sua carreira ou emprego

◎Aula 4: Lições de Liderança e Disciplina

◎ Aula 5: Transformação Digital e o Mercado de Trabalho



1. Transformação Digital

Mas o que é transformação?



“
1. Ação ou efeito de transformar(-se);

2. Alteração de um estado em outro 
ou de uma condição em outra;

3. Mudança que ocorre em algo ou 
em alguém;

Fonte: dicionário Michaelis

“

Transformação



Transformação Digital

https://www.youtube.com/watch?v=kioWhhCre6w

https://www.youtube.com/watch?v=kioWhhCre6w


Transformação ou
Evolução Digital?

Ou deveria ser REVOLUÇÃO Digital?



“1. Transformação e mudança contínua, lenta e 
gradual em que certas características ou 

estados mais simples tornam-se mais 
complexos, mais desenvolvidos e 

aperfeiçoados; desenvolvimento, progresso;

2. Surgimento de algo, produto de técnica ou 
saber, que se aperfeiçoou.

Fonte: dicionário Michaelis

“

Evolução



“
1. Ato ou efeito de revolucionar(-se), de 

realizar mudanças profundas ou radicais; 
revolucionamento, revolvimento;

2. Transformação radical dos conceitos 
artísticos, dos padrões culturais e dos 

paradigmas científicos dominantes em 
determinada época.

Fonte: dicionário Michaelis

“

Revolução



“
“Não se amoldem ao padrão deste mundo, 

mas transformem-se pela renovação da sua 
mente, para que sejam capazes de 

experimentar e comprovar a boa, agradável e 
perfeita vontade de Deus.” 

Romanos 12:2

“

Transformação

em Cristo



A vida era tão simples...

Ligar, desligar e trocar canais!



Quantos controles você ainda usa?

Quantos botões realmente você utiliza?



Revolução do controle remoto...

Automação Residencial
- Controle de temperatura;
- Luminosidade;
- TV e Som;
- Travamento de portas;
- Abertura de janelas;
- Controle de câmeras;
- Sensores de presença;
- Irrigação;
- ...

Quantas funções realmente serão utilizadas?



Evolução da mesa de trabalho...

https://www.youtube.com/watch?v=bJgYhvBxius

https://www.youtube.com/watch?v=bJgYhvBxius


Transformação,
Evolução e 

Revolução Digital



Transformação Digital

Temas estratégicos

- Clientes: experiência, jornada

- Competição: plataforma

- Dados: tomada de decisão

- Inovação: experimentação, MVP

- Valor: adaptação contínua



As áreas mais afetadas!

Fonte:

The Digital Vortex
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Transformação Digital

https://www.youtube.com/watch?v=JozAmXo2bDE

1000 musicians play Learn to Fly by Foo Fighters to ask 
Dave Grohl to come and play in Cesena, Italy.

https://www.youtube.com/watch?v=JozAmXo2bDE


Transformação Digital



Transformação Digital



Transformação Digital



Canal Aberto?!
TV à cabo?!

Por que
você ainda assiste?

Entretenimento ao vivo?
Filmes? 
Séries?

(se você assiste Faustão ou BBB, favor se retirar!)



Streaming de vídeo!

Netflix
Hulu

Crackle
HBO Go

Fox Sports
Watch ESPN

Telecine Play
Esporte Interativo

Amazon Prime
YouTube

Vimeo
Vevo



Como você acessa
as informações e se 
atualiza sobre as 
notícias?

Já parou para pensar 
qual será o futuro das 
bancas de jornal?

Ou ainda, como as 
revistas e jornais vão 
sobreviver?



Transformação Digital

Fonte:

Maiores empresas por valor de mercado



Transformação Digital

Salim

Ismail



Transformação Digital



Transformação Digital
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Janela de Oportunidades

Fonte:



Inovação e
Transformação Digital

◎ Nanotecnologia

◎ Inteligência artificial

◎ Biotecnologia

◎ Robótica avançada

◎ Realidade aumentada e virtual

◎ Mundo 3D

◎ Economia



Nanotecnologia

Nanômetro = unidade de comprimento 
equivalente à bilionésima parte de um metro, 
ou 10-9 m.



Nanotecnologia



Inteligência Artificial

◎ DeepMind (Google 2014)

◎ www.deepmind.com 

◎ Filme no Netflix: AlphaGo



Inteligência Artificial

◎ DeepFace (Facebook)

◎ Identificação Humana: 97.53%

◎ FaceBook DeepFace: 97.35%



Inteligência Artificial



Inteligência Artificial

◎ Tesla Model 5 P85D 
◎ 0-100Km/h em apenas 3,5 segundos



Biotecnologia

◎ Cultura de Proteína 



Biotecnologia -DNA
-Curas (câncer)
-Testes genéticos
-Fertilidade



Biotecnologia

https://www.ancestry.com/dna/

A partir da saliva, 
faça um teste 
completo de 
origem ancestral e 
ainda a propensão 
a doenças 
genéticas.



Biotecnologia

https://www.instagram.com/p/BhEorRdlQHK/?hl=pt-br&taken-by=mashable

Solução de gelo 
artificial para regiões 
carentes de água.



Robótica avançada

Amazon

◎ 45 mil robôs nas Fábricas

◎ Entrega de 1,6 milhão de pacotes por dia



Robótica avançada

Kuka

◎ Duelo com Timo Boll - primeiro duelo de 

tênis de mesa entre humano e robô



Robótica avançada

Veículo voador 

◎ Primeiro teste realizado em Dubai – Jul/17



Robótica avançada

Robôs

◎ 2015                           

x 

2018



Realidade virtual e aumentada

Novas experiências 
no aprendizado e no 
trabalho.



Mundo 3D

Diversas aplicações para impressoras 3D, de tênis e 
próteses a carros inteiros e peças para estações espaciais. 



Você tem um plano 
de previdência

privada?

E uma 
Carteira  Bitcoin?



Você ainda não 
precisa de um copo 

inteligente

AINDA...



Tecnologias Essenciais



8 Desafios Globais

Fonte:



“
“Não sigam outros deuses para prestar-lhes 

culto e adorá-los; não provoquem a minha ira 
com ídolos feitos por vocês. E eu não trarei 

desgraça sobre vocês.”

Jeremias 25:6

“

Ídolos

do coração



O Futuro

do Trabalho



Passado do Trabalho

https://www.youtube.com/watch?v=Gz8m6t6omaE

https://www.youtube.com/watch?v=Gz8m6t6omaE


Futuro do trabalho ou

Presente do trabalho?



As empresas que não 
se adaptarem estão 
fadadas ao 
desaparecimento

Do ano 2000 até hoje
50% das 500 Maiores da 
Fortune desapareceram

Fonte:



As empresas que não 
se adaptarem estão 
fadadas ao 
desaparecimento

50% das startups 
desaparecem em até 
4 anos

Fonte:



Presente do Trabalho

https://www.youtube.com/watch?v=miTxP_Xiqx8

https://www.youtube.com/watch?v=miTxP_Xiqx8


Competências do profissional do “futuro”

◎ Flexibilidade cognitiva

◎ Lógica e raciocínio

◎ Resolução de problemas

◎ Criatividade

◎ Julgamento e tomada de decisões

Fonte: WEF 2018

Presente do trabalho



Lógica Industrial

- Linear

- Segmentada

- Departamental

- Repetitiva

- Processual

- Previsível

Presente do trabalho

Lógica Digital

- Exponencial

- Multidisciplinar

- Horizontal

- Conectada

- Experimental

- Imprevisível

Fonte: Tiago Mattos



Presente do trabalho

Profissões atuais

Skills no futuro

Habilidades 
necessárias

Fonte: Tiago Mattos



Presente do trabalho

Datilógrafo

Skill de digitação

Habilidade necessária 
atualmente

Fonte: Tiago Mattos



5 anos
É o tempo de vida médio das habilidades 

aprendidas atualmente.
(a tendência é a diminuição desse tempo)

http://www.carreiradossonhos.com.br/



Passado do trabalho

Fonte: Tiago Mattos



Presente do trabalho

Fonte: Tiago Mattos



Passado do trabalho

Top 20: Economia Tradicional
- Coca-Cola
- GE: General Electric
- MC Donald’s
- Toyota
- Mercedes-Benz
- BMW
- Gillette
- Louis Vuitton
- HONDA

Fonte: Tiago Mattos



Presente do trabalho

Top 20: Nova Economia
- Pinterest

- Bla Bla Car

- Github

- Kiva

- Shapeways

- 3D Hubs

- Quirky

- Cloudera

- Etsy

- Kaggle

- Indiegogo

- Virtual social pinboard Community

- France’s car sharing app

- Global software building community

- Peer-to-peer micro-lending site

- 3D printing marketplace and community

- World’s largest network of 3D printers

- New consumer product marketplace

- Cloud based Enterprise and training software

- E-commerce site for handmade and vintage items

- Crowdsourced analytics competition site

- International crowdfunding platform

http://top100.exponentialorgs.com/



Presente do trabalho

Fonte: Organizações Exponenciais



Passado do trabalho

Desempregados Digitais:
- Operador de telemarketing
- Contador
- Tradutor
- Motorista
- Agricultor
- Piloto de avião
- Agente de viagens
- Controlador de voo
- Advogado
- Clínico geral

https://willrobotstakemyjob.com



Presente do trabalho

Desafios do convívio com Robôs:



Presente do trabalho

Carreiras em ascensão
- Cientista de dados
- Desenvolvedor de software
- Digital influencers – criação de conteúdo
- Arquiteto e engenheiro 3D
- Agile coach – metodologias ágeis
- Especialista em energia alternativa
- Marketing digital
- Blockchain



Presente do trabalho

https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc

https://www.youtube.com/watch?v=NrmMk1Myrxc


Presente do trabalho

Startup way
- Aprender rápido
- Testar e experimentar
- Errar rápido
- Desaprender
- Aprender a reaprender



Presente do trabalho

A Startup Enxuta



65%
Das crianças na escola atualmente 

trabalharão em empregos que 
ainda não existem.



Presente do trabalho

https://www.roberthalf.com.br/sites/roberthalf.com.br/files/pdf/noindex/robert-half-o_-trabalho-do-futuro.pdf



Presente do trabalho

http://www.carreiradossonhos.com.br/

Carreira dos sonhos



Presente do trabalho

http://www.carreiradossonhos.com.br/

O que as pessoas esperam do trabalho:



Presente do trabalho

http://www.carreiradossonhos.com.br/

Qual a empresa dos sonhos: J  – Estudantes e recém formados

M – Coordenadores e Gerentes Plenos

A  – Gerentes Sênior a Presidentes



“
“Viver é isso:

Ficar equilibrando o tempo todo entre 
escolhas e consequências.”

Sartre
filósofo Francês

“

Escolhas



Presente do trabalho

Redes sociais

- Quanto tempo demora para apagar uma conta no 

Facebook? 3 meses

- Você sabia que você pode fazer download de 

todos os dados do Facebook?

- Tenha mais controle das suas contas: Gobo -

https://gobo.social/ - método de selecionar 

conteúdo com linguagem natural

https://gobo.social/


Presente do trabalho

Influenciadores:



Sua vida online é um livro aberto...

2012 2018



Sua vida online é um livro aberto...

https://www.youtube.com/watch?v=0s8ZG6HuLrU

https://www.youtube.com/watch?v=0s8ZG6HuLrU


Presente do trabalho

Fake News?



A sua próxima entrevista... com a Vera!



“
“Os céus e a terra passarão, mas as minhas 

palavras jamais passarão.” 

Marcos 13:31

“

Perenidade



Alguma
Pergunta?

netopaim@gmail.com

Jesus Cristo
CEO


