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Lista de Bilionários do Forbes Lista de mais seguidos no Twitter

Hoje em dia, qual lista vale mais?

Dinheiro Impacto e reputação



Declínio de pedidos de 
novas carteiras de 

motorista para millenials



Por outro lado, houve um aumento de emissões no caso dos mais velhos



1. Millennials são digitais por natureza

2. Compartilhar (com desconhecidos) é o comum

3. Millennials são validadores sociais (gostam do 
sentimento de comunidade)

4. Práticos, a vida em um toque

5. Ter acesso é mais importante do que ter a posse

5 características chaves dos Millennials
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Operadoras
de telefonia

TV a Cabo
e Locadoras

Bancos e
Seguradoras

Fornecimento
de Energia

Hotéis e
Hospedagem

Taxi e
Transporte

Distribuidoras
de música

Bancas de jornal 
e Livrarias

Indústria
Saúde/Médica

Indústria
Automobilística

Fintechs e 

InsurTechs

BioTechs

CleanTechs
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“Eu não preciso
de uma furadeira,
eu preciso de um
buraco na parede.”
The Sharing Economy Report, PwC 2015

Sharing Economy



Em uma frase

“O que é meu é seu,
por uma taxa.”



Moeda virtual
Novos modelos de negócio: Consumo Compartilhado

Troca

Bicicletas

Barcos

Livros

Carona compartilhada

Empréstimos de roupas

Espaço de trabalho

Casas

Coworking

Financiamento colaborativo

Espaço rural

Propriedade fracionada

Empréstimo pessoa para pessoa

Aluguel pessoa para pessoa

Banco de horas
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Sharing Economy

Access Economy

On Demand Economy

Gig Economy
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A realidade hoje...
... E as tendências que podem destravar 

oportunidades totalmente novas

Mobilidade e 

Smart Devices

Nuvem

Analytics

e Big Data

Blockchain

Inteligência

Artificial
Internet 

das coisas (IoT)



Internet (TCP/IP)

E-mail Web
Video Sob 

demanda

Internet (TCP/IP)

Blockchain

Trading Remessas Negociações

Motor de Conectividade Motor de Confiança e Cooperação

Permite a criação de aplicações que demandam 

a cooperação confiável entre partes 

independentes

Permite a criação de aplicações que 

demandam conectividade

Internet (TCP/IP) Blockchain

Blockchain



Modelo Tradicional (Ledger) Blockchain (Distributed Ledger)

Modelo descentralizado

Transações são garantidas pelo 
consenso da rede

Confiança baseada em             
algoritmos criptográficos 

Modelo centralizado

Transações são garantidas por 
autoridades conhecidas

Confiança baseada em 
regulamentação e auditoria 

Blockchain



Smart Contract

Linguagem: script

Auto-executável, com decisões 

baseadas em dados de entrada

Registro Blockchain Ethereum

Linguagem: jurídica

Execução feita pelos envolvidos

Registro em cartório ou mantido 

entre as partes

Contrato Tradicional

Blockchain



Motor Carro + 
Seguro

$Airbnb + 
Trava 

inteligente

Seguradora

Blockchain

$
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É mais barato criar “smart
devices” do que “dumb devices”

Dispositivos inteligentes em todo lugar



Negociações P2P

Customers

Businesses

Machines

C2C

C2M

C2B

Customer to ...
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Negociações P2P

Customers

Businesses

Machines

M2C

M2M

M2B

Machine to ...

“Economias dos Algoritmos”
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Economia dos Algoritmos



Algoritmos avançados que exercem a função de um 
“consultor robô”

ROBO ADVISOR

Baixo custo    
e com 

transparência

Sofisticadas 
Plataformas 

Online

Ofertas 
Personalizadas e sem 

viés cognitivo

Gerenciamento 
de ativos 

massificado



IBM Watson - Programa Jeopardy - 2011
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• Quanto tempo de trânsito hoje para o trabalho?

• Qual será clima amanhã no Rio?

• Pode me dar um resumo das notícias de hoje?

• Toque músicas clássicas do Pandora

• Lembre-me de ligar para minha mãe hoje as 20hs

• Me acorde em 20 minutos, por favor

• Toque as músicas do meu telefone

• Adicione papel toalha no meu carrinho de compras

• Quando será o próximo jogo do campeonato?

• Me conte algo divertido.

• Qual a cotação do dólar para o real hoje?

• Acenda as luzes. Ligue o aquecedor.

• O que eu tenho na agenda amanhã?

Amazon Echo



Integração de tecnologias mudam a forma de trabalhar
Empresas Exponenciais
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Máquinas trabalhando em cooperação (Blockchain)

Máquinas decidindo operações (Economia dos algoritmos)

Máquinas conectadas e cientes do mundo (Internet das Coisas)

Máquinas que adquirem conhecimento (IBM Watson)

Máquinas aconselhando pessoas (Médico, Finanças)

Máquinas gerenciando pessoas (PMO)

Em resumo:





Como serão as relações de trabalho?

Quais serão as novas profissões do futuro?

O que é preciso para formar o novo profissional?


