
Quarta Revolução Industrial 
Impactos nas Organizações e nos profissionais

CEZAR TAURION
SÓCIO-FUNDADOR E CEO   LITTERIS CONSULTING
PARTNER KICK CORPORATE VENTURES                    



Já estamos na Quarta Revolução Industrial







Capacidade computacional dobra a cada 18 meses ou menos...



Tecnologia se torna invisível







A revolução da internet

Inserir figura























Era de mudanças...mundo selfie!





Era de exponencialidades!



A coisa mais difícil é
descobrir se o que está
acontecendo é
exagero, tendência ou 
tsunami. Principalmente
porque no início, 
a exponencialidade
parece linear!





• Slide com figura capa do Valor  

• A economia dos aplicativos



As mudanças ocorrem mais rápido que pensamos...



Petróleo é o tabaco do futuro, como o automóvel é o cigarro do futuro!



Disrupções ocorrem nas interseções das tecnologias



John M. Olin School of Business at 
Washington University estimates that 40 
percent of today's F500 companies on 
the S&P 500 will no longer exist in 10 
years.



Entre os mais de 3.700 executivos, 
gerentes e analistas que foram 
abordados pelo MIT, 90% 
responderam que suas indústrias 
e mercados sofrerão uma 
disrupção significativa. Porém 
apenas 44% dizem que suas 
organizações estão preparadas 
para as transformações que virão.





Como está a indústria de seguros?



Como estão as seguradoras?



The insurance industry is begging for disruption.
Tech Insider



In Swiss Re’s recent annual letter, Chairman Walter Kielholz wrote,

“Today more than ever, some of these intermediaries run the risk 
of getting disintermediated sooner rather than later because they 
are unable to adapt their business model, disruptors are 
penetrating their markets or technology is changing the entire 
industry.”



Insurtechs



The Insurers Most Actively Investing In Startups Across The 
Internet Of Things









Why?
The Sun logo reminds employees to stay motivated. It 
demonstrates what can happen when you're on top but fail to 
innovate.
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