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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!





As mudanças ocorrem mais rápido que pensamos...



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



A 4ª Revolução Industrial será rápida e aniquilará postos de 

trabalho! E sinto dizer, inclusive o seu...



Pensar digital...



O cenário de negócios é cada vez mais desafiador…Inovar

era necessário para se manter na lidernaça, agora é para se 

manter competitivo!

- Gary Hamel and Lisa Valikangas, 

“The Quest for Resilience”

“In the past, executives had the luxury of assuming that business 

models were more or less immortal. Companies always had to 

work to get better … but they seldom had to get different ―  not 

at their core.””

 Crescimento da margem

 Redução de custos

 Flexibilidade

 Capacidade de mover-se 

rapidamente para explorar 

novas oportunidades…









Educação, pelo uso de tecnologias, não será mais limitado por horários e local



Midias sociais tem papel importante







Nossa educação também nos ensina a sermos muito competitivos, de 
preferência os melhores da sala, da escola. Essa prática embute algo terrível 
para o processo de inovação: se estivermos muito ocupados sendo 
competitivos, esqueceremos de sermos colaborativos.

Uma perversa característica que nossas escolas plantam em nossos 
corações : a Intolerância a falhas. Em sistemas de avaliação compostos 
de provas e trabalhos que punem severamente os erros com a perda de 
nota, os estudantes aprendem a não ousar, pois isso aumenta 
implicitamente a chance de cometer algum deslize. Ao invés disso, 
procuram fazer apenas o essencial e “seguro” para garantir a 
aprovação. 



Um estilo de ensino "hands-on", 
pragmático, instigando os alunos 
a realizar um aprendizado,  que 
prioriza uma educação voltada 
para colocar em prática o ensino 
teórico dado em sala de aula em 
projetos reais, principalmente 
através de parcerias com 
empresas, startups, ONGs e 
outras instituições.





Bom lembrar que os canudos terão cada vez menos importância 
e nem de longe serão garantia de sucesso profissional. Por isso, 
se quiserem as universidades quiserem continuar com sua missão 
educadora, precisarão, mais que nunca, abrir os olhos para o 
mercado. É isso ou ficar assistindo o Brasil continuar posicionado 
na lanterninha do ranking de competitividade.








