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Agenda  
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• Apresentação do autor 
• Antecedentes da Sociedade do Sonho 
• Introdução conceitual da Sociedade do Sonho 
• O mercado para contadores de história  
• Do trabalho duro para o trabalho divertido 
• Família e lazer 
• Questões futuras 

 



Apresentação do autor  
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Como a mudança 
da Informação 

para Imaginação 
transformará o 

seu negócio 



Premissas básicas   

4 

 
 

• Passado, Presente e Futuro 

• Os dias da Sociedade da Informação estão 
contados 

• O que puder ser automatizado, será 
automatizado!!! 



Evolução?  
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Passeio pela história da  
humanidade  
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1750 1950 1970 1850 1990 1999 2050 

1ª Rev. Industrial 
Máq. fiar 

Tear mecânico 
Máquina a vapor 

 
2ª Rev. Industrial 

-Aço 
-Energia elétrica 

-Lâmpada 
-Meios Transporte 

-Telegrafo, telefone. 
-Petróleo 

-Antibiótico, vacinas  
 

3ª Rev. Industrial 
-Ligas metálicas 

-Eletrônicos 
-Energia atômica 

-Biotecnologia 
-Conquista 

espacial  

Revolução  
Informacional 

-Robótica 
-PCs 

NTICs 

Previsão de 
Rolf Jensen 

Agrária 
Industrial 
Informação 
Sonhos 



Transição de sociedade  
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Sociedade do Sonho 

Sociedade da Informação 



Sociedades  
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Faça sua escolha   
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R$ 1,00 

R$ 1,30 



Reações para mudanças  
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 Neo-Luddites – Reagem negativamente.  

 
 Deniers – Orientados para o presente. 

 
 Early adapters – Orientados para o futuro. 



Mensuração do tempo  
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Tempo objetivo  
 
 
       X  
 
 
Tempo subjetivo 



Qual o seu horizonte  
de futuro?  
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É possível desenvolvimento sem acreditar em um 
futuro melhor? 



Qual o seu horizonte  
de futuro?  
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É possível desenvolvimento sem acreditar em um 
futuro melhor? 



O futuro é um obstáculo?  
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Quem pensa assim está no caminho errado!!! 
 
• O futuro não existe em forma física, mas está em 

nós por meio de nossos sonhos. 
 
• Trabalho duro transforma os sonhos em realidade. 
 



Pensando no futuro como  
possibilidades, como sonhos  
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• No presente as possibilidades são limitadas, no 

futuro são do tamanho dos seus sonhos. 
 

• Quais as possibilidades para cubos de gelo? 
 

 



Como prever o futuro?  
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Diálogos estruturados para  
incertezas do futuro  
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• Algumas incertezas podem ser resolvidas por 

estimativas 
 

• Diálogos estruturados como alternativa para 
construção de cenários, tendo um futurista como 
participante ou moderador. 
 

• Observando o passado para formular questões 
futuras.  
Exemplo: Quem será o presidente da internet? 



Estratégia e futuro 
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• Estratégia não é mais forte que o mercado. 

Estratégia é apenas um farol. 
 
Missão: Por que estamos no negócio?  O que faltará no 
mercado sem nossa presença?  
 
Visão: Onde estará nossa Companhia em 10 anos? 
Quais produtos iremos oferecer? 



Planejamento de cenários 
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• Empresas precisam imaginar o futuro como bons 

escritores de novela. 
 

• Operando com cenários é mais fácil responder as 
questões da empresa. 
 

• Construção de cenários não é apenas um exercício 
analítico e processo técnico. 
 
 



4 cenários de possibilidades 
O desafio da embalagem 
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• O cenário verde 
• Como será a lata ambientalmente? 
 

• Cenário consumidor ocupado e inteligente 
• A lata é de alta tecnologia? 
 

• História do cenário 
• A lata tem uma historia para contar? 
 

• Estabilidade do cenário 
• Evitar desenvolver produtos 
 
 



4 cenários de possibilidades 
O desafio da embalagem 
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• O cenário verde 
• Como será a lata ambientalmente? 
 

• Cenário consumidor ocupado e inteligente 
• A lata é de alta tecnologia? 
 

• História do cenário 
• A lata tem uma historia para contar? 
 

• Estabilidade do cenário 
• Evitar desenvolver produtos 
 
 



Produtos tornam-se  
secundários  
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Pessoas que contam historias – Pessoas que têm historias 
para contar. 
 
Quem ganhará dinheiro? 

 
 
 
 



Produtos que têm  
uma história 
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Oferta Mercado Livre:  
R$ 40.000,00 



Máquinas emocionais  
e não físicas 
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Máquinas substituem 99% da força física humana, 
no trabalho e também em outras atividades. 



Máquinas emocionais  
e não físicas 
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A lógica da Sociedade da 
Informação irá prevalecer e 
todos os trabalhos, físicos ou 
não, serão executados por 
máquinas. 



Companhias vitoriosas  
do século XXI 
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Companhias da 
Sociedade do 
Sonho 



O mercado para histórias e 
contadores de histórias  
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Aventuras para venda 

União, amizade e amor 

Cuidados 

Paz de espirito 

Convicções 

Quem sou eu  
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Mercado de 
união, amizade 

e amor  

Como criar novos símbolos e rituais? 
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Mercado de cuidados 



Paz de espirito 
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Romantismo & Nostalgia 



Convicções 

32 



Quem sou eu? 
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Novos conceitos de trabalho 



De trabalho duro para  
trabalho divertido 
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Trabalho na Sociedade 
da Informação 

Trabalho na Sociedade 
do Sonho 



De empresa para tribo 
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Trabalho na Sociedade 
da Informação 

Trabalho na Sociedade 
do Sonho 



Sociedades e seus ícones 
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Sociedade 
Industrial 

Sociedade do  
Sonho 

Sociedade da  
Informação 



Cenários de trabalho e família  
na Sociedade do Sonho 
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Trabalho, 
Família 

Trabalho&Família 

Família, 
Trabalho 



Títulos de profissões da  
Sociedade do Sonho 
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Chefe  dos 
Sonhos 

Avaliador de 
Ativos Intangíveis 

Líder de Equipe 
Cultural 

Engenheiro 
Social 

Assistente de 
Contador de 

História 

Diretor de 
Recrutamento de 
Pessoas Bacanas 

Diretor de 
Espirito e Humor 
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Família e Tempo de Lazer 



Mudanças na Família 

Núcleo Familiar 

• Amor 

• Carinho 

• Afeto 

• Solidariedade 
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Aumento da expectativa  
de vida 
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Age - Life expectancy at birth - country ranking 

(years) 



Automação domestica 
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       Ranking de valores para 86.000  
       pessoas de 80 países – 2010-2014  
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Algumas questões do 
 Futuro 
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• Discussão sobre crescimento econômico e a 
distribuição dos resultado 

• O crescimento passa a ser fundamental e não 
somente possibilidade 

• A redução da participação do estado 

• Redução gradativa da desigualdade  



Fusão de culturas 
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A grandes barreiras da 
economia serão 
culturais e  
não regulamentares. 
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OBRIGADO!!!! 


