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Desenvolvimento histórico das 
sociedades
As sociedades, desenvolvem-se em saltos evolutivos, quando a adoção de novas práticas, culturas e 
tecnologias tornam-se dominantes e passam a direcionar os caminhos da humanidade.  Estes ciclos 
de desenvolvimento estão se tornando cada vez mais curtos. Há registros de que os primeiros 
homenídeos surgiram entre 1 e 3 milhões de anos. Até pouco menos de 10 a 8 mil anos atrás as 
sociedades eram nômades, sustentadas da caça e de pequenas horticulturas, que foram se 
desenvolvendo, até tornarem agrárias. 

Sociedade Agrária
Características

Trabalhadores Humanos

Objeto do trabalho Solo e sementes

Instrumentos Ferramentas manuais e com auxilio de animais

Produtos Alimentos

Modelo de produção Escala para subsistência

 Perfil profissional Especializado e generalista

Tempo Grandes tempos de resposta e sazonais

Espaço Limitado e definido

Tangibilidade Tangível

Impacto social e econômico
★ Aumento da densidade populacional
★ Tecnologias de cultivo e armazenamento
★ Surgimento das cidades como postos de troca, serviços artesanais como ferreiro 

e outros produzindo insumos
★ Sociedade baseada em “castas”, sem possibilidade de ascensão social, 

subordinadas aos donos das terras
★ Surgimento das rotas de navegação e transportes
★ Uso de energia natural, biomassa vegetal

Fatores modificadores
★ Fixação e agrupamento da população 
★ Desenvolvimento de tecnologias de cultivo e armazenamento
★ Surgimento de profissionais como ferreiros e outros serviços
★ Surgimento do comércio e tecnologias de transportes
★ Uso de energia natural



Sociedade Industrial
A partir de 1760, as sociedades passaram a produzir em maior escala, trocando a manufatura por 
processos industriais, mudando profundamente a sociedade conhecida até então.

Características

Trabalhadores Humanos

Objeto do trabalho Recursos naturais e matéria prima

Instrumentos Minas, máquinas, ferramentas e fábricas

Produtos Bens de consumo

Modelo de produção Escala

 Perfil profissional Especializado

Tempo Grandes tempos de resposta

Espaço Limitado e definido

Tangibilidade Tangível

Impacto social e econômico

★ Transição da manufatura para industria
★ Surgimento do modelo capitalista atual
★ A sociedade era estratificada em proprietários dos meios de produção, operários e 

demais serviços
★ Enriquecimento geral da sociedade com possibilidade de ascensão social
★ Crescimento da população e das rotas de comércio
★ Uso de carvão, e posteriormente derivados de petróleo, e energia elétrica

Fatores modificadores
★ Transição da manufatura para industria
★ Surgimento de novas profissões
★ Concentração urbana
★ Melhoria nas conexões entre as cidades
★ Surgimento do modelo capitalista atual
★ Enriquecimento geral da sociedade com possibilidade de ascensão social
★ Novas tecnologias de transportes
★ Novas fontes de energia
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Sociedade do conhecimento
Surgida em torno de 1973, na fase pós-industrial a sociedade do conhecimento se caracterizou pelo 
advento da informática. O computador e posteriormente a Internet permitiram uma nova mudança 
profunda na sociedade. 

Características

Trabalhadores Humanos

Objeto do trabalho Informação e conhecimento

Instrumentos Escritórios, home office, computadores, Internet

Produtos Produtos e serviços intelectuais

Modelo de produção Flexível

 Perfil profissional Polivalentes, empreendedores

Tempo Tempo real

Espaço Ilimitado e indefinido

Tangibilidade Intangível

Impacto social e econômico

★ Transição dos bens tangíveis para intangíveis
★ Convergência das industrias de telecom, informática e conteúdo
★ Mudanças na logística de distribuição
★ Surgimento do trabalho remoto
★ Inteligência empresarial, gestão do conhecimento 

Fatores modificadores

★ Surgimento da Internet
★ Convergência das industrias de telecom, informática e conteúdo
★ Mudanças na logística de distribuição
★ Surgimento do trabalho remoto
★ Inteligência empresarial, gestão do conhecimento 
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Resumo das características

Agrária Industrial Conhecimento

Trabalhadores Humanos Humanos Humanos

Objeto do 
trabalho Solo e sementes Recursos naturais e 

matéria prima
Informação e 
conhecimento

Instrumentos
Ferramentas manuais 
e com auxilio de 
animais

Minas, máquinas, 
ferramentas e fábricas

Escritórios, home 
office, computadores, 
Internet

Produtos Alimentos Bens de consumo Produtos e serviços 
intelectuais

Modelo de 
produção

Escala para 
subsistência Escala Flexível

 Perfil 
profissional

Especializado e 
generalista Especializado Polivalentes, 

empreendedores

Tempo Grandes tempos de 
resposta e sazonais

Grandes tempos de 
resposta Tempo real

Espaço Limitado e definido Limitado e definido Ilimitado e indefinido

Tangibilidade Tangível Tangível Intangível

Eras são sobrepostas

No Brasil atualmente, e em todo mundo, as sociedades são sobrepostas, a existência de uma 
sociedade do conhecimento, coexiste com as demais, conforme mostra o gráfico a seguir, extraído 
do IBGE. No gráfico mostramos a participação de cada setor no PIB de 2015.

47%

49%

4% Serviços
Indústria
Agricultura
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Em que era estamos hoje?
Ainda estamos na sociedade do conhecimento? O que você acha? Vejamos alguns dados e 
elementos...

Observe como os ciclos de adoção das tecnologias encurtaram...

A linha do tempo abaixo, demonstra como algumas tecnologias surgiram, para melhor compreensão 
recomendo a leitura do artigo “Uma perspectiva histórica e sistêmica do capitalismo de vigilância” 
publicado na da revista “Inteligência Empresarial” 1. 
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É importante observar que, apesar do iPhone ter sido lançado em 2007, no Brasil, a adoção efetiva 
de smartphones se deu a partir de 2013, conforme ilustra o gráfico abaixo, e com isto todas as 
aplicações que funcionem neste dispositivo, que antes de 2013 não existiam na vida dos brasileiros. 

Fonte: IBOPE, Deloitte e Teleco2

Conhecimento?

Em 2018, o Facebook faturou U$ 55,83 bilhões3, e a Alphabet4, holding da Google, faturou U$ 
126,80 bilhões, mas o que eles vendem? Como eles ganham dinheiro se não pagamos nada para 
usar seus serviços? Eles não produzem conhecimento, de onde vem a receita?
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3 Relatório financeiro do Facebook em 2018: https://investor.fb.com/investor-news/press-release-details/
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4 Relatório financeiro da Alphabet (Google) de 2018: https://abc.xyz/investor/ acesso em 02/04/2019
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Em 2018, o Facebook tinha 2,38 bilhões de usuários ativos mensalmente, e praticamente toda esta 
receita, assim com da Alphabet foi obtida com publicidade dirigida, com base nos perfis produzidos 
a partir de suas interações e pegadas digitais. Para melhor compreender como produzimos dados 
para estas redes, recomendo a leitura dos texto: “Seus dados são você, Facebook”5, e “Vigilância 
Cega, o que as pegadas digitais podem revelar sobre o indivíduo6”

Se você acredita que ainda estamos na sociedade do conhecimento, então responda à seguinte 
pergunta...

O que estas empresas tem em comum?

O que eles tem em 
comum?

Todas estas empresas são operadas por algoritmos (inteligência artificial), quando você solicita um 
Uber, ou pede uma comida ou pesquisa uma rota, uma inteligência artificial faz a mediação. No 
Uber ou 99, é uma inteligência artificial que escolhe o motorista que irá fazer a corrida, e cuida de 
todo processo, o mesmo se dá quando solicita uma comida no iFood, Rappi ou Uber Eats. Quando 
abre o Waze e pede uma rota, também é uma inteligência artificial quem determina a melhor rota. 
Desta forma, estas empresas possuem alta escalabilidade, isto significa que se de uma hora para 
outra surgirem dezenas de milhares de motoristas ou entregadores, nenhuma contratação será 
necessária para atender ao aumento de demanda. 

Estas empresas possuem seus modelos de negócio baseados em aplicativos de smartphone, e só são 
viáveis em locais com uma penetração significativa deste dispositivo. 
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Outros temas atuais

★ Indústria 4.0
★ VUCA ou VICA
★ Automação e o futuro do trabalho
★ Capitalismo de vigilância

Posto isto, não resta dúvida de que estamos frente à uma nova era, uma nova sociedade esta 
surgindo, a sociedade algorítmica. Ela provocará mudanças ainda mais profundas que a sociedade 
do conhecimento, mas que ainda enfrenta sérias questões éticas, sociais e econômicas, como 
veremos mais adiante. 
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Sociedade algorítmica
Surgida recentemente, em torno de 2005, e se tornou mensurável com a adoção massiva das redes 
sociais, internet móvel e seus aplicativos, que registram todas as pegadas digitais do indivíduo e 
medeiam suas relações sociais, entretenimentos e rotinas. A mudança é tão recente, mas tão 
profunda, que muitos especialistas consideram os dados como o novo petróleo. Só que diferente 
deste, os dados podem ser extraídos a partir de qualquer lugar do mundo, e processados em outra 
parte, configurando um novo dilema para as nações, que é a proteção dos dados de seus cidadãos. 

Características

Trabalhadores Algoritmos

Objeto do trabalho Metadados, pegadas digitais, dados

Instrumentos Redes sociais, plataformas, dispositivos

Produtos Perfis, padrões, anomalias e predições

Modelo de produção Flexível

 Perfil profissional ???

Tempo Tempo real

Espaço Ilimitado e indefinido

Tangibilidade Intangível

Impacto social e econômico

★ Independência estrutural
★ Capitalismo de vigilância
★ Modulação algorítmica
★ “Uberização”
★ Modelagem de dados, big data
★ Vigilância cega e extrema
★ Heteronomia 

Fatores modificadores

★ Surgimento da Internet móvel
★ Explosão na penetração da Internet e uso das plataformas
★ Comportamento de auto-exposição
★ Eliminação das barreiras entre trabalho e lazer
★ Modelagem de dados, big data
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Trabalho final
O trabalho final será em grupo e a avaliação também, nos moldes “Shark Tank”. 

A Uber nunca apresentou lucro, e aposta no carro autônomo, ou no aumento das tarifas para 
começar a lucrar. 

A UBER, fundada em 2009, chegou ao Brasil em 20147. Conforme gráfico da página 7, apenas 5% 
da população brasileira possuía smartphone, indispensável para a operação e acesso aos serviços da 
UBER. Na época, em 2009, o transporte individual ou de pequeno número de passageiros era feito 
por taxi, taxi especial, e algumas empresas de transporte executivo. As cooperativas de taxistas 
facilitavam a operação e mediavam a operação entre taxistas e passageiros. Parecia um modelo de 
negócio sólido, mas um gestor “antenado” poderia ter percebido o risco eminente de um produto 
substituto emergindo, simplesmente ao fazer uma matriz de porter.

O que aconteceu, é que em 2014, quando o UBER 
estreou no Brasil, 36% da população possuía 
smartphone, um indicador de viabilidade. Esta premissa 
poderia ter sido observada, se o gestor tivesse analisado 
a introdução da UBER em outros países.  

Sua entrada no Brasil provocou mudanças significativas 
no mercado de transporte individual. Taxis melhoraram 
o atendimento, passaram a aceitar cartão de crédito e 
débito,  mas mesmo assim perderam mercado para os 
transportes de plataforma (UBER, 99, Cabify), 
manifestações e pressões políticas foram produzidas 
contra o “serviço substituto”. 

O mercado acomodou, se ajustou, e o consumidor ganhou, estudos demonstram que os passageiros 
de transportes de plataforma não utilizavam o taxi. Hoje algumas cidades brasileiras já estão 
regulamentando este novo tipo de negócio. 

Inovações como o carro compartilhado8, em funcionamento no Brasil, Australia e alguns países da 
Europa, e o carro autônomo9, podem significar mudanças significativas não só neste mercado, mas 
em diversos aspectos, empresas e indústrias ligadas a este mercado. 

A tarefa é projetar diversos cenários possíveis e propor um produto original, aproveitando uma das 
oportunidades criadas.  

O melhor produto receberá um investimento fictício de U$ 1 milhão, e nota 10.
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Na aula anterior...

Desenvolvimento histórico das 
sociedades
Características

Agrária Industrial Conhecimento Algoritmica

Trabalhadores Humanos Humanos Humanos Algoritmos

Objeto do 
trabalho

Solo e 
sementes

Recursos naturais e 
matéria prima

Informação e 
conhecimento

Metadados, 
pegadas digitais, 
dados

Instrumentos
Ferramentas 
manuais e com 
auxilio de 
animais

Minas, máquinas, 
ferramentas e 
fábricas

Escritórios, home 
office, 
computadores, 
Internet

Redes sociais, 
plataformas, 
dispositivos

Produtos Alimentos Bens de consumo Produtos e serviços 
intelectuais

Perfis, padrões, 
anomalias e 
predições

Modelo de 
produção

Escala para 
subsistência Escala Flexível Flexível

 Perfil 
profissional

Especializado e 
generalista Especializado Polivalentes, 

empreendedores ???

Tempo
Grandes 
tempos de 
resposta e 
sazonais

Grandes tempos de 
resposta Tempo real Tempo real

Espaço Limitado e 
definido Limitado e definido Ilimitado e indefinido Ilimitado e indefinido

Tangibilidade Tangível Tangível Intangível Intangível



Impacto social e econômico

Agrária Industrial Conhecimento Algoritmica

Aumento da densidade 
populacional

Transição da 
manufatura para 
industria

Transição dos bens 
tangíveis para 
intangíveis

Transição dos bens de 
produção

Tecnologias de cultivo e 
armazenamento

Surgimento do modelo 
capitalista atual

Convergência das 
industrias de telecom, 
informática e conteúdo

Inteligência artificial 
mediando os 
trabalhadores

Surgimento das cidades 
como postos de troca, 
serviços artesanais 
como ferreiro e outros 
produzindo insumos

A sociedade era 
estratificada em 
proprietários dos meios 
de produção, operários 
e demais serviços

Mudanças na logística 
de distribuição

Mudanças na logística 
de distribuição, 
terceirização em grande 
escala

Sociedade baseada em 
“castas”, sem 
possibilidade de 
ascensão social, 
subordinadas aos 
donos das terras

Enriquecimento geral da 
sociedade com 
possibilidade de 
ascensão social

Surgimento do trabalho 
remoto

Surgimento da 
economia de aplicativo

Surgimento das rotas de 
navegação e 
transportes

Crescimento da 
população e das rotas 
de comércio

Inteligência empresarial, 
gestão do 
conhecimento

Surgimento do 
capitalismo de vigilância

Uso de energia natural, 
biomassa vegetal

Uso de carvão, e 
posteriormente 
derivados de petróleo, e 
energia elétrica

MBA UCB - Desenvolvimento e Inovação

João Carlos Rebello Caribé - http://jc.caribe.pro.br/mba-ucb - página 14

http://jc.caribe.pro.br/mba-ucb
http://jc.caribe.pro.br/mba-ucb


Fatores modificadores

Agrária Industrial Conhecimento Algoritmica

Fixação e agrupamento 
da população

Transição da 
manufatura para 
industria

Surgimento da Internet Surgimento da Internet 
móvel

Desenvolvimento de 
tecnologias de cultivo e 
armazenamento

Surgimento de novas 
profissões

Convergência das 
industrias de telecom, 
informática e conteúdo

Explosão na penetração 
da Internet e uso das 
plataformas

Surgimento de 
profissionais como 
ferreiros e outros 
serviços

Enriquecimento geral da 
sociedade com 
possibilidade de 
ascensão social

Mudanças na logística 
de distribuição

Comportamento de 
auto-exposição

Surgimento do 
comércio e tecnologias 
de transportes

Melhoria nas conexões 
entre as cidades

Surgimento do trabalho 
remoto

Eliminação das barreiras  
entre trabalho e lazer

Uso de energia natural Surgimento do modelo 
capitalista atual

Inteligência empresarial, 
gestão do 
conhecimento

Modelagem de dados, 
big data

Concentração urbana

Novas tecnologias de 
transportes

Novas fontes de energia
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Ferramentas
Matriz de Porter

Criada em 1979 pelo professor Michael Porter, 
a matriz é uma das ferramentas de estratégia de 
mercado mais utilizadas atualmente10. Sua 
aparência simples, esconde sua complexidade: 

Concorrência no mercado - A concorrência 
no mercado é analisada, deve conter os 
principais segmentos e atores do mercado em 
questão, e pode ser compreendida pela análise 
de suas estratégias, pontos fracos e fortes, 
através de uma matriz SWOT, por exemplo. 

Poder dos clientes - Significam todas as 
possibilidades, vantagens e desvantagens, 
benefícios e ônus, e forças de barganha que os 
consumidores possuem no mercado em pauta. 
Avaliar as necessidades dos clientes através das 
ferramentas de marketing, como o quadro de 

proposta de valor de Alex Osterwalder11, facilita a construção de estratégias eficientes para 
conquista-los.

Poder dos fornecedores - Os fornecedores são importantes na cadeia de produção, encontrar 
fornecedores com bom custo e rapidez na entrega é fundamental. Os fornecedores são estratégicos 
no mercado, e muitas vezes podem beneficiar um ator em detrimento de outros, se suas demanda de 
mercado assim exigir.

Novos entrantes - São novas empresas no mesmo segmento e modus operandi do mercado, em 
geral apresentam algum diferencial. As estratégias do mercado em geral focam em evitar que estas 
novas empresas se estabeleçam.

Produtos substitutos - São produtos ou serviços que apesar de operarem no mesmo segmento, ou 
transversalmente a ele, apresentam um modus operandi totalmente inovador, e que muitas vezes 
pode mudar completa e profundamente o mercado.
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Pensando fora da caixa

Pensar fora da caixa significa transgredir a forma de pensamento, costumamos pensar soluções com 
base em regras implícitas, que muitas vezes não existem no problema em pauta. Pensar fora da 
caixa significa uma nova abordagem, uma nova perspectiva em busca de novas soluções para um 
problema existente. Velhos métodos e velhas ferramentas só nos levam à velhos resultados, o 
inovador testa novos métodos, novas ferramentas e transgride regras implícitas. 

Vamos testar? 

1) Conecte os nove pontos sem levantar a caneta

2) Conecte os nove pontos sem levantar a caneta e usando apenas três segmentos de reta.

Respostas na próxima página...

MBA UCB - Desenvolvimento e Inovação

João Carlos Rebello Caribé - http://jc.caribe.pro.br/mba-ucb - página 17

http://jc.caribe.pro.br/mba-ucb
http://jc.caribe.pro.br/mba-ucb


Respostas

Desafio 1

Desafio 2
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O Campo da inovação
O Campo da inovação reside 
na conjunção do novo com o 
velho, e da ordem com o caos. 

Como dito anteriormente é o 
limiar da transgressão e da 
ousadia, do rompimento com 
velhas práticas, valores e 
métodos. 

Para inovar é necessário ousar, 
sair da zona de conforto, 
reunir, provocar e torturar as 
idéias até que algo novo surja. 

Trabalho em aula
Foi solicitado aos alunos em 
aula que fizessem uma matriz de Porter com base em 2010 do mercado de transporte individual. O 
resultado a seguir:

Trabalho para casa
Pesquisar sobre o significado de “Pensamento Lateral”. 
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Dilema do fazendeiro

O Fazendeiro esta transportando uma galinha, uma raposa e milho. Ele precisa 
atravessar o rio, e dispõe de uma canoa com dois lugares, ele e um item, que pode 
ser a galinha, ou a raposa ou o milho. 

Ele pode fazer quantas viagens forem necessárias, mas deve ficar atento ao 
seguinte: Se a raposa ficar só com a galinha ela à devorará, se a galinha ficar 
sozinha com o milho, o devorará. Os três itens precisam ser transportados intactos 
para a outra margem, como resolver este dilema?

Existe mais de uma forma, se você descobriu uma, tente outra como exercício, 
solução na próxima página.



A solução

O fazendeiro precisa estar o tempo todo na canoa.

★ Atravesse o rio com o fazendeiro, e a galinha;
★ Retorne
★ Atravesse o rio com a raposa
★ Ao chegar na outra margem pegue a galinha e deixe a raposa
★ Retorne com a galinha
★ Deixe a galinha e atravesse com o milho
★ Retorne
★ Atravesse com a galinha e pronto!
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Pensamento lateral
Lateral Lógico

Riqueza das idéias é importante O quão sólida são as idéias?

Olhe para a resposta menos óbvia Foque na mais óbvia

Visa contestar os métodos Adere a métodos comprovados

Processo de pensamento se move 
lateralmente

Processo de pensamento se move 
verticalmente, passo a passo

Olha para tantas soluções quanto possível Usa julgamento para escolher e rejeitar 
idéias

Crianças pensam lateralmente a maior parte do tempo, por não recorrerem à racionalidade como os 
adultos. A auto-crítica e a racionalidade são fatores impeditivos na prática do pensamento lateral.

O pensamento lateral se baseia numa abordagem para solução de problemas de forma criativa e 
indireta, afastando-se da lógica passo-a-passo da metodologia tradicional. O pensamento lateral 
permite que você vislumbre problemas e soluções que nunca teve, e encontre soluções 
extremamente criativas.

Edward de Bono, que cunhou o termo pensamento lateral em 1967, define quatro tipos de 
ferramentas de pensamento:

★ Ferramentas de geração de idéias – Tem a intenção de quebrar formatos de pensamento 
padrões rotineiros atuais, o status quo.

★ Ferramentas de foco – Pretende ampliar a busca por novas idéias
★ Ferramentas de colheita – Destinadas a garantir mais valor obtido da geração de idéias
★ Ferramentas de tratamento – Promovem a consideração das limitações do mundo real, 

recursos e apoio

Saiba mais:
★ Qual o segredo do sucesso do U2, Coldplay e David Bowie?12 
★ Pensamento lateral (Wikipedia)13 
★ Lateral Thinking: Creativity step by step - Edward de Bono14  
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Ferramentas para o trabalho final
Quadro de proposta de valor (QPV) 
O quadro de proposta de valor é parte do Business Model Canvas, é de fato a parte mais importante, 
pois a compreensão das necessidades do cliente e o provimento adequado de uma proposta de valor 
certamente determinarão o sucesso ou fracasso do seu projeto. Você pode ter um excelente produto, 
mas se ele não atender às necessidades do seu potencial cliente, certamente será um fracasso. 

O quadro de proposta de valor (QPV) tem dois blocos que se correspondem. No lado direito a 
circunferência representa o cliente ou público alvo, se seu produto atender à diferentes perfís de 
clientes, é recomendável fazer um QPV para cada perfil. Do lado esquerdo, o quadrado representa o 
seu negócio, e agora é relacionar e correlacionar os elementos. Inicie pelas Necessidades do cliente 
(Customer Job(s)), que serão respondidos pelas suas idéias para os Produtos e Serviços (Products & 
Services) que você pretende oferecer para suprir as necessidades do cliente.  Em seguida vamos 
avaliar quais os benefícios (Gains) que seu cliente já obtém dos concorrentes, permitindo criar 
ganhos (Gain Creators) ainda melhores. Por fim, como nem tudo são flores, existem problemas ou 
dificuldades (Pains) que seu cliente enfrenta com seus concorrentes para atender as suas 
necessidades, cabe a você identificar e Minimiza-los (Pain Relievers). É importante lembrar que 
podem existir mais de um QPV por projeto, desde que existam diferentes perfis de público 
alvo. 

MBA UCB - Desenvolvimento e Inovação

João Carlos Rebello Caribé - http://jc.caribe.pro.br/mba-ucb - página 23

Que benefícios 
ele tem ou pode ter 
nestas tarefas?

Que 
necessidade o 
cliente precisa 
resolver?

Que sacrifícios e 
desconforto ele tem 
hoje para resolver estas 
necessidades.

Que soluções você 
vai apresentar para sanar 
as necessidades do 

cliente?

O que vai 
fazer para minimizar 
o desconforto do 
cliente? 

Que benefícios 
você dará a seu 
cliente?
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Como organizar idéias criativamente?
Uma das formas mais eficientes para 
organizar e produzir idéias é através 
dos mapas mentais. Mapas mentais 
são mais naturais ao ser humano do 
que listas, uma vez que mentalmente 
os usamos, por exemplo, lembre que 
geralmente uma idéia leva a outra e 
assim sucessivamente.  Vamos pegar 
um exemplo, você um expert em 
mapas mentais precisa elabora uma 
lista de supermercado, então 
inicialmente relaciona as categorias, 
conforme a figura ao lado.

A partir dai você vai inserindo 
produtos que costuma comprar, em 
cada uma das categorias, parecendo 
com a figura abaixo.
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Observe que algumas categorias, como os frios e laticínios foram desdobradas em outras sub-
categorias, para melhor organizar as idéias. Na prática não existe um limite, você pode organizar e 
categorizar seu mapa mental infinitamente, até o momento que ele corresponda à sua visão do 
assunto. Além da vantagem da similaridade do mapa mental com o processo mental, ele permite 
visualizar, muitas vezes sistemas bem complexos, como no exemplo a seguir: 

E você pode usar um mapa mental, para organizar suas idéias em um mapa mental da proposta de 
valor, conforme a figura abaixo.

Você pode baixar o mapa mental do supermercado e da proposta de valor na página da 
disciplina no meu site. 
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O Trabalho
O trabalho será sistematizado em um canvas, pois, além de ser uma ótima ferramenta para descrever 
um modelo de negócio, permite estabelecer um padrão para a construção e apresentação do 
trabalho. A figura abaixo descreve o conteúdo que deve constar de cada campo.

Quanto mais profundo e detalhado o preenchimento do QPV, mais rápido e preciso será o 
preenchimento do canvas. Se produziu mais de um QPV é interessante usar cores diferentes para 
transpor cada um para o canvas. 

Com base no(s) QPV(s), você deve começar a preencher o canvas pela parte mais importante: 
Quem é, ou quem são seus clientes (Customer Segments). Em seguida qual a sua proposta de valor 
(Value Propositions). Depois descreva como vai se comunicar com seus clientes, quais canais de 
comunicação pretende usar (Customer Relationships). E finalmente, como vai entregar seus 
produtos ou serviços a seus clientes. Em seguida vamos cuidar das relações internas e com o 
mercado, primeiramente descrevendo quais atividades você precisa desenvolver que são 
imprescindíveis a seu negócio (Key Activities). Em seguida quais recursos são indispensáveis (Key 
Resources), e por fim, quem são seus principais fornecedores e parceiros (Key Partners). Agora é a 
parte financeira, descreva como pretende ser remunerado por seu cliente (Revenue Streams), 
inclusive quantificando dentro da sua expectativa, e depois descreva sua estrutura de custos: fixos e 
variáveis (Cost Structure).

Feito isso, agora é só treinar a sua apresentação.
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Ecossistema da inovação
O processo de inovação depende de 
imaginação, criatividade, diversidade e 
serindipidade, que se bem 
desenvolvidos podem se configurar 
uma forma lateral de pensamento. É 
necessário praticar o pensamento lateral 
para obter o volume e qualidade de 
idéias necessárias a um processo 
inovador. Neste ponto, o processo 
inovador desprende-se das amarras do 
pré-julgamento, ele precisa ser livre e 
criativo.

Também é necessário criar um ambiente 
propício à inovação, através da 
observação e visão sistêmica do campo 
que se quer inovar. Este ambiente é 

onde as idéias serão conjugadas com o objetivo (visão sistêmica), e somente neste momento é que 
se faz um julgamento. O ambiente corporativo propício é construído a partir do estímulo dos 
colaboradores e observarem, imaginarem e principalmente emitirem suas opiniões e idéias. Muitas 
empresas erram ao delegar ao setor de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D), a tarefa de inovar. Cada 
um pode ser um potencial inovador, se a empresa estimular e direcionar seus colaboradores em um 
ambiente propício. 

Mitos da inovação
Scott Berkun (2007), descortina uma série de mitos em seu livro “The myths of innovation”, dos 
quais destaco: 

★ Mito da epifania
★ Pessoas amam inovação
★ Inventor solitário
★ Boas idéias são difíceis de encontrar
★ As melhores idéias sempre ganham



Mito da epifania

As pessoas parecem acreditar que as idéias surgem por epifania, eureca! Aprendemos na escola que 
a queda da maça na cabeça de Isaac Newton foi a responsável pela elaboração da teoria da 
gravidade, mas a professora esqueceu de dizer que ele já vinha observando e pesquisando o 
fenômeno há muito tempo.  Na verdade as idéias nunca estão sozinhas, elas representam a última 
peça do quebra cabeças, como ilustrado no livro de Scott Berkun, todas as outras são outras idéias, 
fatos e eventos, que completaram o caminho até a grande idéia, perfazendo o possível adjacente 
que veremos mais adiante. 
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Pessoas amam inovação

Pessoas e empresas amam suas zonas de conforto, uma parte diminuta da população gosta 
efetivamente de inovação. A maioria das pessoas resiste em adotar novas tecnologias, pois 
necessitam ter de aprender novas formas de usa-la, novos hábitos, e isto se mostra desconfortável. 
Uma boa demonstração deste comportamento está visível nas famosas “curvas de sino”, conhecidas 
por “ciclo de vida dos produtos”, observa-se uma adoção muito pequena, que somente depois de um 
tempo, cresce e atinge a maturidade, sendo adotada por parte significativa da população. Empresas 
detestam inovação quando estas possam representar uma ameaça, mas adoram quando representam 
uma oportunidade. 

Everett M. Rogers estabeleceu cinco pontos a serem observados no produto ou serviço inovador que 
se quer ofertar, para aumenta suas chances de sucesso: Vantagem relativa, compatibilidade, 
complexibilidade, testabilidade e observabilidade. 

★ Vantagem relativa - Significa o quanto o novo produto é melhor do que o 
existente? O que o usuário ganha trocando por ele?

★ Compatibilidade - O novo produto vai funcionar da mesma forma que o 
existente? O quanto ele é compatível?

★ Complexibilidade - O quanto preciso aprender para usar o novo produto?
★ Testabilidade - O quanto fácil encontrar o novo produto para testar?
★ Observabilidade - O quanto são visíveis os resultados da inovação? 
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Inventor solitário

A industria cultural construiu a imagem do cientista isolado em seu laboratório, e muitas vezes 
considerado louco ou excêntrico, preenchendo nosso imaginário, a ponto de considerarmos que o 
processo criativo é um dom individual. Talvez, inconscientemente, esta seja uma das razões pelas 
quais muitos gestores costumam delegar a tarefa de inovar para um departamento e/ou profissional. 

Se voltarmos ao conceito do ecossistema da inovação, percebe-se a necessidade de criar um 
ambiente propício para inovação, com base no fomento do pensamento lateral, da observação e 
principalmente do consumidor. Por esta razão processo de inovação deve envolver todos os 
departamentos da empresa.  

Uma grande idéia nunca vem sozinha, o conceito do possível adjacente, que veremos adiante, nos 
leva a perceber que muitos eventos e tecnologias se tornam conhecidos e disponíveis em diferentes 
partes do mundo, e que muitas vezes as idéias podem surgir ao mesmo tempo em diferentes lugares, 
mas que tiver a melhor proposta de valor, certamente será a predominante. 
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Boas idéias são difíceis de encontrar

Se perguntar a um psicólogo ou pesquisador da criatividade, eles irão lhe responder que é um mito, 
pois humanos, jovens ou velhos, são dotados de pensamento criativo. A diferença entre pessoas 
criativas e as demais, é mais uma questão de atitude e experiência do que natureza. Einstein já dizia 
que “A imaginação é mais importante que o conhecimento”. Segundo Berkun, os sistemas de 
educação e a vida profissional, que são estruturalmente semelhantes, deslocam a ideia de que buscar 
idéias é divertido, para os limiares de nossa mente, treinando-nos dissociados de nossa criatividade.  
Segundo Linus Pauling, o único ganhador de dois prêmios Nobel, a melhor forma de ter boas idéias 
é simplesmente ter muitas idéias.  Por esta razão, como ilustrado no gráfico acima, brainstorming, 
academia, colaborações e outros campos são as maiores fontes de idéias, justamente pela 
abundância delas. Outros campos, são campos diferentes do seu, por exemplo, encontramos o 
conceito de “possível adjacente” no campo da biologia, que não tem nenhuma relação com o campo 
da administração, logística ou recursos humanos que estamos estudando.

Berkun também sistematiza os “assassinos de idéias”, fique atento à estas frases acima, para não 
deixar suas idéias morrerem, lembre-se do conceito de pensamento lateral.  Você pode obter uma 
lista completa de “assassinos de idéias” no blog do Scott Berkun15, em inglês.
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As melhores idéias sempre ganham

Segundo Berkun, contos de fada e histórias de super-herói seguem um padrão: os caras bons 
ganham e os caras maus perdem, e as pessoas que fazem as coisas certas, ganham prêmios bacanas. 
Estas regras parecem povoar o imaginário coletivo. Ainda segundo Berkun, esta predileção das 
pessoas por heróis e salvadores, e o culto da meritocracia levam as pessoas a julgarem que a idéia 
que está no mercado é a melhor. 

Na verdade existem fatores secundários a serem considerados, as vezes as melhores idéias não são 
as mais fáceis ou baratas de serem implementadas, ou não são as melhores para a demanda do 
mercado.  Berkun relaciona alguns fatores secundários que são considerados na escolha das idéias:
 

★ Cultura - Uma idéia surge numa cultura que não tem aderência em sua adoção.
★ Design dominante - Inovações de produtos ou práticas existentes são subordinadas às 

existentes. 
★ Hereditariedade e tradição - Similar aos fatores culturais, se dão quando afetam conceitos e 

referências adotados por muito tempo no mercado e na ciência.
★ Política: Quem se beneficia? - Quem ganha e quem perde com esta idéia? 
★ Econômico - A idéia pode não ser economicamente viável ou pode afetar mercados 

poderosos já consolidados.
★ Pensamento de curto e longo prazo - A idéia demanda um curto ou longo prazo para 

implementar? E sua adoção é imediata ou não? 
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Barreiras empresariais à inovação
Fernando Trías de Bes e Philip Kotler, 2011 no livro “A bíblia da inovação” destacam as principais 
barreiras empresariais à inovação:

★ O que a inovação realmente significa;
★ Atribuição imprecisa de responsabilidade;
★ Confundir inovação com criatividade;
★ Falta de foco no cliente.

O que a inovação realmente significa?
Existem dois erros:

★ Acreditar que inovação seja apenas algo disruptivo;
★ Confundir aprimoramento com inovação.

Atribuição imprecisa de responsabilidade
Empresas costumam delegar a inovação aos seus setores de P&D.

Confundir inovação com criatividade
Criatividade é uma habilidade necessária à inovação. Inovação é quando há uma mudança efetiva a 
partir de uma abordagem criativa.

Falta de foco no cliente
Produtos só se tornam inovadores no mercado, se tiverem boa aceitação pelos clientes, veja o 
exemplo real a seguir. 

Mega falha - Projeto Blindness

Nos anos 90, participei de um projeto de 
uma interface para pessoas com 
deficiência visual, era um grupo com 
mais de dez pessoas, que trabalhavam 
com afinco no projeto. Apesar do visual 
simples, existia muita tecnologia, 
quando o mouse entrava na área preta, 
uma voz suave avisava que o mouse 
havia entrado na interface. Ao passar 
sobre um botão, uma descrição do que 
se referia era falada pela mesma voz, 
tudo que se fazia tinha uma resposta auditiva. 
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Estávamos otimistas, o projeto ia a todo vapor, quando um dos membros decidiu por em prática 
nosso projeto. Havia um grupo da UERJ que trabalhava com deficientes visuais e lá foi ele 
apresentar nosso projeto. 

Ao retornar nos deu a pior noticia: Deficiente visual não utiliza mouse para usar o computador. 
Todo projeto foi descartado, pura e simplesmente porque não começamos pelo cliente, pela 
compreensão da parte interessada, seus objetivos, dificuldades e benefícios. Na época não existia o 
quadro de proposta de valor, mas já existia o conceito de que todo produto parte da necessidade do 
cliente. 

Possível adjacente
Imagine que você chega em casa, com fome, abre a geladeira e encontra algumas sobras de comida. 
Geralmente você as combina com algum item feito na hora, o resultado que você irá degustar esta 
noite será o seu possível adjacente alimentar. 

Em linhas gerais, você construiu sua grande obra culinária a partir dos restos de outras gloriosas 
refeições do passado, e fez o melhor possível a partir do que dispunha (adjacente), e pode até ter 
produzido algo novo e saboroso.  

O biólogo Stuart Kauffman (2016) cunhou o termo “possível adjacente” para dar suporte a sua 
visão da teoria evolutiva das espécies. Para Kauffman, qualquer ser vivo é um agente autônomo, 
que no caos evolutivo se desenvolve a partir dos recursos adjacentes.  Ele cita o exemplo de que a 
vida na terra não seria possível, se na sopa química dos inícios dos tempos, não houvesse o carbono. 
O carbono é o elemento químico altamente agregador, que aliado a outros elementos instáveis e 
estáveis produziu um ser vivo, ou agente autônomo. 

A teoria de Kauffman abre espaço para ser aplicada em outros campos, por exemplo, no processo 
cognitivo, construímos nosso saber interpretando novas informações, e produzindo conhecimento, a 
partir da combinação com o possível adjacente dos conhecimentos que possuíamos anteriormente. 

No campo da inovação, o possível adjacente significa dizer que qualquer inovação é produzida a 
partir dos possíveis adjacentes, isto significa que nada é criado por epifania, e sim a partir da 
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informação e do conhecimento.  No meu texto “Uma perspectiva histórica e sistêmica do 
capitalismo de vigilância” eu elenco uma série de fatos e desenvolvimentos tecnológicos, e na 
página 11 eu faço uma observação que demonstra claramente o possível adjacente:  

É interessante observar o quanto o desenvolvimento tecnológico permitiu novas práticas de desenho e 
desenvolvimento para a Internet, aplicações em AJAX não teriam como funcionar nos computadores de 1996, 
os padrões de Internet (Web Standards) não teriam se tornado tão populares se a Guerra dos Navegadores não 
tivesse criado tantos transtornos. 

O caso dos smartphones no Brasil mostra que a resposta do mercado é importante, com 5% da população 
Brasileira com smartphone em 2009, aplicações que fazem uso da mobilidade não teriam economia de escala 
para subsistirem. Com a penetração próxima dos 90%, eles se tornaram a principal ferramenta auxiliar do 
capitalismo de vigilância (CARIBË, 2019).

A compreensão do conceito de possível adjacente16, nos leva a concluir, que uma das premissas 
para a inovação é a informação, quanto mais o indivíduo se informar a cerca do tema que deseja 
trabalhar, e temas correlatos, maior a chance de produzir algo realmente inovador. 

O futuro é agora
★ Indústria 4.0
★ VUCA ou VICA
★ O futuro do trabalho
★ Capitalismo de vigilância

Indústria 4.0
A Indústria 4.0 é a indústria da era algorítmica, baseada em tecnologias de ponta e dispositivos IoT 
dotados de Inteligência Artificial, consolidam a visão de "Fábricas Inteligentes". Dotadas de 
estruturas modulares, os sistemas ciberfísicos, que são cópias virtuais do mundo físico, monitoram 
os processos físicos e possibilitam a tomada de decisões descentralizadas. Com a internet das coisas 
(IoT), os sistemas ciberfísicos comunicam e cooperaum entre si e com os humanos em tempo real, e 
através da computação em nuvem, produzem em alta personalização e permitem uma gestão 
distribuída. A Indústria 4.0 ou quarta revolução industrial. é dotada do recurso de hiperescala, que 
significa que o uso de sistemas de computador em nuvem possuam a flexibilidade e escalabilidade 
suficientes para atender à demandas crescentes.

Em linhas gerais, o termo Indústria 4.0 não está necessariamente associado à produção industrial, 
empresas como o Facebook e outras citadas anteriormente fazem parte do conceito de Indústria 4.0.

Se tem interesse em compreender mais sobre a Indústria 4.0 recomendo ler o verbete na Wikipedia, 
que está bem completo e com farta referência.  Para se manter atualizado(a), recomendo 
acompanhar o portal independente Ind4.0.  E para conhecer a agenda da industria 4.0 para o Brasil 
recomendo visitar este portal do governo. E desejando aprofundar ainda mais, recomendo ler o livro 
“A quarta revolução industrial” de Klaus Schwab. 
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VUCA ou VICA 
VUCA é um acrônimo - usado pela primeira vez em 1987, com base nas teorias de liderança de 
Warren Bennis e Burt Nanus, para descrever ou refletir sobre a volatilidade, a incerteza, a 
complexidade e a ambiguidade de condições e situações gerais. O US Army War College introduziu 
o conceito da VUCA para descrever o mundo multilateral mais volátil, incerto, complexo e 
ambíguo percebido como resultado do final da Guerra Fria. O uso e a discussão mais recentes do 
termo "VUCA" começaram em 2002 e derivam desse acrônimo de educação militar. 
Posteriormente, se enraizou em idéias emergentes de liderança estratégica que se aplicam a uma 
ampla gama de organizações, de empresas com fins lucrativos à educação.

O significado mais profundo de cada elemento da VUCA serve para aprimorar o significado 
estratégico da visão da VUCA, bem como o comportamento de grupos e indivíduos nas 
organizações. Ele discute falhas sistêmicas e comportamentais, características da falha 
organizacional.

★ V = Volatilidade: a natureza e a dinâmica da mudança, a natureza e a velocidade das 
forças de mudança e os catalisadores de mudança.

★ U/I = Incerteza: a falta de previsibilidade, as perspectivas de surpresa e o senso de 
conscientização e compreensão de questões e eventos.

★ C = Complexidade: o multiplex de forças, a confusão de questões, nenhuma cadeia de 
causa e efeito e confusão que envolve a organização.

★ A = Ambiguidade: a obscuridade da realidade, o potencial de interpretações errôneas e os 
significados mistos das condições; confusão de causa e efeito.

Esses elementos apresentam o contexto em que as organizações veem seu estado atual e futuro. Eles 
apresentam limites para o planejamento e gerenciamento de políticas. Eles se reúnem de maneiras 
que confundem decisões ou aumentam a capacidade de olhar para o futuro, planejar e seguir 
adiante. A VUCA prepara o terreno para gerenciar e liderar.

O significado e a relevância específicos da VUCA geralmente se relacionam à maneira como as 
pessoas veem as condições sob as quais tomam decisões, planejam com antecedência, gerenciam 
riscos, promovem mudanças e resolvem problemas. Em geral, as instalações da VUCA tendem a 
moldar a capacidade de uma organização para:

★     Antecipar os problemas que moldam
★     Compreender as consequências de problemas e ações
★     Apreciar a interdependência das variáveis
★     Preparar-se para realidades e desafios alternativos
★     Interpretar e abordar oportunidades relevantes

Para a maioria das organizações contemporâneas - empresas, militares, educação, governo e outras - 
o VUCA é um código prático de conscientização e prontidão. Além da sigla simples, existe um 
conjunto de conhecimentos que lida com modelos de aprendizado para preparação, antecipação, 
evolução e intervenção da VUCA.
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O futuro do trabalho
O futuro do trabalho e do emprego é um tema que tem interessado a todos, afinal quem não quer 
saber como ficará seu futuro e seu sustento. Estudantes que estão preocupados em iniciar uma 
graduação, em uma área que pode não existir quando ele estiver formado. Profissionais que gozam 
de estabilidade, preocupados com a possibilidade de perderem seus empregos para a automação.  
Motoristas, Advogados, Juízes, Contadores, Vendedores, Bancários dentre outros, inúmeras 
matérias sobre as profissões que irão ou não sumir em breve são publicadas a toda hora. Existe até 
um estudo sério17 publicado a respeito disto.  

Na verdade ninguém sabe ao certo quando e como esta transição vai acontecer, mesmo instituições 
como o Forum Econômico Mundial não arriscam fazer projeções muito longas. Na verdade, o 
futuro do trabalho já está acontecendo, observe e vera. Para chegar a esta conclusão iniciei um 
estudo, primeiramente mapeando inúmeras forças, iniciativas, projetos, e também patologias que 
direcionam este futuro. As forças por exemplo estão centradas em: Meio ambiente; Desumanização; 
Deficit cognitivo; Demografica; Mercado e Tecnologias disruptivas. Existem outras, montar um 
mapa sistêmico que permita enxerga-las não é tarefa fácil, mesmo assim compartilho o mapa18 do 
que já levantei.

Voltando a falar do tema, reproduzo a seguir alguns trechos do meu post “O futuro do trabalho já 
está acontecendo19”: 

“Se você fizer uma análise detalhada do que mudou nos últimos cinco ou dez anos em termos de 
tecnologia e estilo de vida, e projetar para frente usando uma variável que considere os 
encurtamentos dos ciclos tecnológicos, vai perceber que em cinco ou dez anos o mundo poderá ser 
muito diferente de hoje, assim como perceberá que não haverá uma grande disrupção. Você não vai 
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acordar e perceber que seu emprego acabou, e observar o caos nas ruas a partir de sua janela, isto 
acontece nos filme de ficção, não na vida real.” 

“Existe uma tendência muito comum em humanizar a tecnologia. É difícil imaginar um robô que 
nem mesmo exista fisicamente como os complexos algoritmos do UBER, Facebook e Google por 
exemplo. E a inteligência artificial então. Tendemos a imagina-la como a nossa inteligência, 
enquanto computadores não fizerem complexas operações cognitivas como nos, os humanos, ela 
não aparentará uma ameaça real, aprendemos isto nos filmes. Mas isto não é assim, é bem diferente 
e sutil.”

“E o futuro propriamente? Digo isto porque não se pode prever o futuro do trabalho, apenas 
olhando pela ótica do trabalho, ou fazendo projeções de demanda do mercado, isto não é 
futurologia, são apenas projeções. Se juntar estas projeções às inúmeras forças, eventos e 
indicadores da sociedade e do planeta será possível estabelecer diversos cenários, e ai sim, fazer 
futurismo.”

Recomendo fortemente ler o post para compreender a perspectiva que se deseja apresentar.
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Capitalismo de vigilância
Dados são o novo petróleo, o Facebook obteve uma receita bruta de U$ 55,83 bilhões em 20181, 
Alphabet, holding da Google, faturou U$ 126,8 bilhões, no mesmo período, um mercado crescente 
e atual, baseado no Capitalismo de Vigilância.

Shoshana Zuboff (2015) popularizou o conceito de “capitalismo de vigilância” que denota um novo 
tipo de capitalismo monetizado por dados adquiridos por vigilância, e muitas vezes à margem da 
legalidade e da ética. A autora atribui o surgimento dessa nova forma de capitalismo a conjunção de 
vastos poderes digitais e a indiferença e narcisismo intrínseco do capitalismo financeiro, dentro da 
ótica neoliberal, frente à nova dependência da arquitetura global de mediação digital que produz o 
big data, e uma nova expressão de poder que ela chama de “Big Other”.

Capitalismo de vigilância é 
o modelo econômico da era 
algorítmica, como bem 
ilustrado nas páginas 7 à 
10. 

Hoje em dia praticamente 
todas as startups são 
focadas nos dados, 
principal ativo do 
capitalismo de vigilância.

O Facebook possui uma 
verdadeira fábrica 
algorítmica20 para extração 
de dados e 
comportamentos, assim 
como o Google. 

Empresas como Waze, UBER, 99, Rappi, dentre outras são exemplos de empresas do capitalismo 
de vigilância. A voracidade com que estas empresas avançam sobre nossos dados é tamanha, que 
iniciativas legais como o GDPR21 na Europa e a LGPD22 no Brasil surgiram para a limitar, e 
proteger a privacidade do cidadão.
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Leitura e recursos recomendados
Clique diretamente nos links

Aula 01
★ Seus dados são você, Facebook
★ Tem alguém me espionando! Como sabem o que faço na Internet

Aula 02
Ler o meu artigo “Uma perspectiva histórica e sistêmica do capitalismo de vigilância”, não com o 
propósito de compreender o texto, e sim para compreender como os eventos foram se desenrolando, 
e como as empresas de tecnologia aproveitaram as oportunidades criadas.

Texto disponível em um dos links:
★ CRIE / COOPE UFRJ – Revista Inteligência Empresarial número 41
★ ResearchGate

Aula 03 – Recursos para o trabalho
★ Quadro de proposta de valor
★ Instruções para preencher o quadro de proposta de valor (em Inglês)
★ Quadro de modelo de negócios
★ Apostila de quadro de modelo de negócios do SEBRAE

Estes materiais foram produzidos pela Strategyzer, um projeto de Alex Osterwald, autor do livro 
Business Model Generation: Inovação Em Modelos De Negócios.

Aula 05
★ Mapa sistêmico sobre o futuro do trabalho

Como continuar por dentro do tema inovação e futuro do trabalho?
Informar-se continuamente é a primeira forma de se manter por dentro, para ajudar coloco a seguir 
uma série de links interessantes para quem quer se manter por dentro do tema. Adicionalmente, 
cada um de vocês pode ter interesse em mercados diferentes, desta forma é interessante também 
buscar outras fontes específicas no seu campo de atuação.Como estou pesquisando o tema, “O 
futuro do trabalho e da humanidade”, sempre estarei publicando algo novo no meu blog.

Pessoas interessantes no LinkedIn
Você pode seguir as publicações destas pessoas, mesmo que elas não queiram conectar com você.

★ Cezar Taurion
★ Claudio Próspero
★ Cristina De Luca
★ João Carlos Rebello Caribé (seu professor)
★ Marco Gomes
★ Rosa Alegria
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Grupos no LinkedIn

Grupos onde os temas inovação e futuro do trabalho são discutidos e sempre surgem dicas e debates 
interessantes

★ Futuro do trabalho e da humanidade
★ AI 4 Peace Education Movement
★ AI for GOOD

Sites e newsletters interessantes
★ The Shift (fortemente recomendável)
★ Center for Humane Technology
★ Future of Work
★ Center for the Future of Work
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