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O que é a 
Quarta 

Revolução 
Industrial?



O que caracteriza uma revolução?
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Razões
►Tres razões pelas quais o autor considera como a Quarta Revolução:

 Velocidade: ritmo exponencial e não linear;

 Impacto Sistêmico: transformação de sistemas inteiros.

 Amplitude e Profundidade: base é a revolução digital combinando 
várias tecnologias e muda o paradigma da economia, negócios, 
sociedade e indivíduos; 

Exemplo da Grandiosidade das mudanças
 Década de 1990, as três grandes de Detroit valiam no 

mercado US$ 36 bilhões e empregavam 1,2 milhões de 
trabalhadores. 

 Hoje, as três maiores do Vale do Silício valem US$ 247 
bilhões e empregam apenas 137 mil trabalhadores.



Megatendências

•

•

•



Categoria Física
 Veículos Autônomos;
 Impressão em 3D;
 Robótica Avançada;
 Novos Materiais.



Categoria Digital

 Internet das Coisas;

 Blockchain;

 Plataformas Digitais ( Economia Compartilhada ) .



Categoria Biológica

 Genoma;

 Biologia Sintética.





PONTOS DE 
INFLEXÃO

Os 21 pontos de inflexão foram identificados

por meio de uma pesquisa realizada com a

participação de mais 800 executivos e

especialistas do setor de tecnologia da

informação e comunicações realizada pelo

Conselho da Agenda Global do Fórum

Econômico Mundial.



Pontos de Inflexão esperados até 2025

Fonte: Deep Shift – Technology Tipping Points and Social Impact, Global Agenda Council on the Future of Software and Society, Fórum Econômico Muncial, set, 2015



IMPACTOS



IMPACTOS

INDIVÍDUO
• Ética
• Conexões
• Informações Públicas 

e Privadas

SOCIEDADE
• Desiguldade
• Comunidade

NEGÓCIO:
• Expectativa do Consumidor

• Prods Inteligentes
• Inovação Colaborativa

• Nv Modelos Operacionais

ECONÔMICOS
• Crescimento

• Emprego
• Natureza do Trabalho

NACIONAL E GLOBAL
• Governos

• Países e Cidades
• Segurança Internacional



ECONOMIA



• Crescimento
o Otimismo: Consumo sustentável
o Pessimismo: Má alocação de capital, endividamento, alterações demográficas. Etc

 Envelhecimento
₋ Seremos 8 bilhões até 2030 e 9 bilhões até 2050
₋ Perspectiva de vida de 100 anos para  ¼ dos nascidos
₋ Ações: idade de aposentadoria aumentada, novas formas de consumo.

 Produtividade
₋ Integração de oportunidades na Economia Global
₋ Capacidade de resolver problemas e aumentar o potencial de econômico econômico
₋ Empenho das empresas em transformar suas organizações frente às eficiências tecnológicas



• Emprego
o As novas tecnologias estão mudando a natureza do trabalho

 Substituição do Trabalho
₋ Estão surgindo menos postos de trabalho

₋ O emprego crescerá em relação a ocupações e cargos criativos



Os computadores vão 
substituir os empregos?



Profissões mais e menos propensas à automação



• Emprego
o As novas tecnologias estão mudando a natureza do trabalho

 Substituição do Trabalho
₋ Estão surgindo menos postos de trabalho
₋ O emprego crescerá em relação a ocupações e cargos criativos

 Impacto sobre Competências
₋ Próximos 5 anos serão cruciais

₋ A demanda recairá sobre as habilidades de resolução de problemas 
complexos, competências sociais e de sistemas e menos sobre as 
habilidades físicas ou técnicas muito específicas.



Impactos sobre Competências



• Emprego

 Impacto sobre as economias em desenvolvimento
₋ A revolução causará impactos inevitáveis à economia

₋ Os países terão que repensar modelos e estratégias de industrialização

 Desafios
₋ A revolução poderá aumentar ou diminuir as desigualdades e injustiças sociais?

₋ Conflitos e tensões sociais podem ser ampliadas?



• Natureza do Trabalho

₋ As atividades profissionais são separadas em atribuições e projetos distintos

₋ Economia sob demanda
₋ Colaboradores independentes que realizam tarefas específicas
₋ Você pode trabalhar como e com quem quiser

₋ Novas formas de contratos sociais e de trabalho

- Aumento dos níveis de fragmentação, isolamento e 

exclusão em toda sociedade

Lynda Gratton
Professora de Gestão

Livro - The shift: The future os work is already here



NEGÓCIOS





IMPACTO NOS NEGÓCIOS

• 4 principais efeitos
 Expectativa dos clientes está mudando;

 Produtos estão sendo melhorados pelos dados, o que melhora a produtividade dos
ativos (produtos inteligentes);

 Novas parcerias estão sendo formadas, conforme as empresas aprendem a
importância de novas formas de colaboração;

 Modelos operacionais estão sendo transformados em novos modelos digitais.

As tecnologias que sustentam a quarta revolução industrial causam grande impacto 
sobre como  as empresas são organizadas, lideradas e administradas.



IMPACTO NOS NEGÓCIOS

 Expectativa dos clientes está mudando
₋ Consumidores estão no centro da economia digital;
₋ O mais importante é a partilha de conteúdo;
₋ Mundo é do agora, tempo real onde as empresas devem responder em tempo real onde quer que 

elas estejam ou onde quer que seus clientes e fornecedores estejam.

 Produtos Inteligentes
₋ Novos materiais estão se tornando os bens mais duráveis e resistentes
₋ Sensores para captar informações em tempo real
₋ Capacidade de analisar, prever e monitorar o desempenho de bem permite novos modelos de 

negócios



IMPACTO NOS NEGÓCIOS
 Inovação Colaborativa 

₋ Um mundo de experiências do cliente, serviços com base em dados e o desempenho de bens por meio da 
análise exigem novas formas de colaboração.

 Novos modelos operacionais 
₋ Com os efeitos da rede da digitalização surgiram as Plataformas;
₋ No caso da Revolução 4.0 surgimento de Plataformas Globais intimamente ligadas ao mundo físico;

• Exemplos: Kindle, Spotify
₋ Mudança poderosa que permite o aparecimento de modelos econômicos transparentes e sustentáveis de troca 

de valores;
₋ As pessoas, os envolvidos como trabalhadores de um lado e consumidores de outro, terão seus talentos como 

forma dominante de vantagem estratégica onde a capacidade de ser ágil trará motivação, comunicação e a 
definição de prioridades dos negócios.

O Uber, a maior empresa de táxis do mundo, não possui sequer um veículo. 
O Facebook, o proprietário de mídia mais popular do mundo, não cria nenhum conteúdo. 
Alibaba, o varejista mais valioso, não possui estoques. 
E o Airbnb, o maior provedor de hospedagem do mundo, não possui sequer um imóvel

Tom Goodwin



NACIONAL E 

GLOBAL



IMPACTO NACIONAL E GLOBAL

 Governo

A Quarta Revolução Industrial gera rupturas que redefinem o funcionamento das Instituições e 
Organizações obrigando assim os governos a se adaptarem nacional (internamente) e globalmente, 
reinventando-se e encontrando novas formas de colaboração com seus cidadãos e com o setor privado.

 Deverá modernizar suas estruturas e funções para melhorar o 
desempenho global, fortalecer os processos de governança eletrônica 
para promover maior transparência, responsabilização e compromisso 
entre governo e cidadãos.

 Princípios da governança ágil em tempos de ruptura: dinheiro e 
tributação, responsabilidade e proteção, segurança e privacidade, 
disponibilidade e inclusão, assimetria de poder.

Papel do Governo é deixar que as inovações 
floresçam enquanto minimizam os riscos.



 Mercado de Trabalho
• Empregos Flexíveis, transitórios e temporários
• Fim da longevidade empregatícia.

 Dinheiro e Tributação
• Empregos sob demanda X pagamento de impostos

 Responsabilidade e Proteção
• Rupturas de monopólios de governo pelos avanços tecnológicos

 Segurança e Privacidade
• Direito dos Dados e regulamentos de proteção de dados são fragmentados

 Disponibilidade e Inclusão
• Direito dos Dados e regulamentos de proteção de dados são fragmentados

 Assimetrias de Poder
• Quem detém o conhecimento, detém o poder.

GOVERNANÇA ÁGIL



IMPACTO NACIONAL E GLOBAL

 Países, regiões e cidades
 O que irá definir os papéis dos países, regiões e cidades?
 Quais países conseguirão mergulhar na quarta revolução?

 Pontos Positivos
 Grandes benefícios econômicos e financeiros acontecerão para quem estabelecer as melhores 

normas internacionais para o futuro da economia digital.
 Drones, IoT, Comunicações 5G, Saúde Digital, Manufaturas avançadas etc

 Criação de ecossistemas de inovação como principal gerador de competitividade
 Escolhas de políticas públicas irão decidir se será possível capitalizar as oportunidades
 A velocidade e amplitude da absorção e implantação de tecnologias, apoiada em estruturas 

políticas ágeis, irão determinar a capacidade de atrair talentos.



IMPACTO NACIONAL E GLOBAL

 Segurança Internacional
 O mundo hiperconectado e com desigualdades crescentes poderá levar ao aumento da 

fragmentação, segregação e agitação social, criando condições para extremismo violento.

 Pontos de atenção
 Fragmentação e agitação social
 Aumento da desigualdade com exclusão social
 Distinção entre Guerra e Paz nos conflitos está cada vez mais tênue
 Uso de tecnologia na Guerra ( maior precisão bélica, uniformes de combate com tecnologia 

de ponta, impressão de peças no campo de combate etc )
 Guerra Cibernética
 Guerra Autônoma  ( robôs militares e armas automáticas )



SOCIEDADE



IMPACTO NA SOCIEDADE

 Comunidade 
₋ Robôs e algoritmos substituem funções algumas competências.

₋ Um dos efeitos da digitalização  é o surgimento da sociedade centrada no indivíduo (processo de 

individualização e sentimento de pertencimento e de comunidade).

₋ A Quarta Revolução permite conexões pessoais um-para-um e um-para-muitos.

• Exemplo aumento do numero de votantes com a campanha “get-out-the-vote” .

Sociedades são compostas por muitos componentes interligados e muitas inovações e por isso 
fica difícil discernir  o impacto total dos novos sistemas tecnológicos.



IMPACTO NO INDIVÍDUO
• O impacto sobre nós os indivíduos é múltiplo, afetando nossa identidade, nosso senso de privacidade, 

noções de propriedade, padrões de consumo, padrões de comportamento, relacionamento , tempo 
dedicado ao trabalho e ao lazer, forma como desenvolvemos nossas carreiras e cultivamos as 
competências.

• Essas mudanças causam um desigualdade ontológica que separará os que se adaptam as novas tecnologias 
e aos que resistem a elas.

A riqueza de informação cria a 
pobreza de atenção

Herbert Simon 1978

A igualdade ontológica baseia-se no 
Direito Natural e na ideia de igualdade 
natural entre os seres humanos.



Herbert Simon

Herbert Alexander Simon foi um economista estadunidense. 

Foi agraciado com o Prémio de Ciências Econômicas em 

Memória de Alfred Nobel de 1978. 

Foi um pesquisador nos campos de psicologia cognitiva, 

informática, administração pública, sociologia econômica e 

filosofia. 

Por vezes, descreveram-no como um polímata (uma pessoa cujo 

conhecimento não está restrito a uma única área ) 1916         2001 



IMPACTO NO INDIVÍDUO

 Identidade, moralidade e ética  
₋ Identidade no sentido de ter a IA adivinhando e prevendo nossos comportamentos; 
₋ Moralidade como vamos agir, pensar e nos comportar; 
₋ Ética no sentido de curar e evitar doenças ou criar  e melhorar a existência humana, substituir médicos por 

robôs de IA.

 Conexão humana 
₋ Aumentando a interação individuais e coletivas com a tecnologia pode afetar a habilidade sociais e a 

capacidade de ter empatia.
₋ Exemplo: Adolescentes não conversam sem a presença do celular e o consultam regularmente 

durante as conversas. 

 Gerenciamento de informações público e privadas 
₋ Edward Snowden em um debate global sobre o significado da privacidade afirma que “a internet pode ser 

uma ferramenta sem precedentes de libertação e de democratização e ao mesmo tempo um facilitador da 
fiscalização maciça, indiscriminada e de longo alcance e quase impenetrável”.



Edward Snowden 
Edward Joseph Snowden, 36 anos, é um analista de sistemas, ex-
administrador de sistemas da CIA e ex-contratado da NSA (Agência 
de Segurança Nacional ) que tornou públicos detalhes de vários 
programas que constituem o sistema de vigilância global da NSA. 

A revelação deu-se através dos jornais The Guardian e The 
Washington Post entre eles o programa de vigilância PRISM dos 

Em reação às revelações, o Governo dos Estados Unidos acusou-o 
de roubo de propriedade do governo, comunicação não autorizada 
de informações de defesa nacional e comunicação intencional de 
informações classificadas como de inteligência para pessoa não 
autorizada.

Exilado na Russia desde 2013.



CAMINHOS A 

SEGUIR



CAMINHO A SEGUIR
Contextual
Maneira como compreendemos e aplicamos nossos conhecimentos.
Capacidade de antecipar tendências e ligar pontos. Lideranças devem inspirar a solução de problemas, questões e desafios de 
forma holística, flexível e adaptável respeitando diferentes interesses e opiniões. 

Emocional
Maneira como compreendemos e aplicamos nossa inteligência emocional.
Permite que os líderes sejam mais inovadores e ajam como agentes de mudança.

Inspirada
Forma como usamos o sentimento de propósito, confiança e virtudes para efetuar a mudança e agir para o bem comum.
Busca contínua de significado e propósito comum. Compartilhar inovações para o bem comum é a idéia-chave.

Física
Forma como cultivamos e mantemos nosso bem estar no sentido de nutrir para o bem-estar e a saúde pessoal. 



MUDANÇA 

PROFUNDA



MUDANÇA PROFUNDA

Relatório da pesquisa Mudança Profunda  - Pontos de Inflexão 
Tecnológica e Impactos Sociais foi publicada em Setembro 2015 
apresentando 21 mudanças tecnológicas. 

O Conselho da Agenda Global do Fórum Econômico Mundial sobre o conselho do Software e da 
Sociedade realizou uma pesquisa com 800 executivos para avaliar quando os líderes empresariais 
acreditam que essas tecnologias revolucionarias poderiam chegar ao domínio público em grau 
significativo e para compreender plenamente as implicações dessas mudanças para indivíduos, 
organizações, governo e sociedade



21 mudanças tecnológicas



Vidas longas, natureza mutável das relações humanas, identificação em tempo real, mudança cultural.

82% dos entrevistados acreditam que isso ocorra ate 2025

redução de crianças desaparecidas, aumento de resultados positivos na saúde, aumento de autossuficiência,
melhor tomada de decisões.

Primeiro telefone celular implantável e disponível comercialmente

Privacidade/potencial vigilância, diminuição da segurança de dados, escapismo e vicio, aumento das
distrações (transtorno do déficit de atenção).

Mudança 1: Tecnologias Implantáveis

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

Tatuagens digitais executando tarefas úteis tais como desbloquear um carro, a poeira inteligente para
diagnóstico em exames e combater células não boas (filme: Viagem Insólita), pílula inteligente é um
dispositivo digital biodegradável que transmite para seu telefone dados sobre como o corpo esta interagindo
a medicação.

A mudança em 
ação

Desconhecidos ou 
Positivos e Negativos

Até 2025



Legados/pegadas digitais, mais publicidade direcionada, informações e noticias mais personalizadas,
caracterização do perfil individual, facilidade para criar movimentos sociais.

84% dos entrevistados acreditam que isso ocorra ate 2025

aumento da transparência, maior e mais rápida interconexão entre indivíduos e grupos, aumento da
liberdade de expressão, difusão/troca de informações mais rápidas.

80% das pessoas com presença digital na internet

Privacidade/potencial vigilância, mais roubos de identidade, assédio moral/perseguição on-line, divulgação
de informações imprecisas.

Mudança 2 - Nossa Presença Digital

Ponto de Inflexão

interação digitais e vestígios através das plataformas on-line

Impactos Positivos

Impactos Negativos

se os três sites mais populares de mídia social fossem países, eles teriam 1 bilhão de pessoas a mais que a
China.

A mudança em 
ação

Desconhecidos ou 
Positivos e Negativos

Até 2025



criação de um novo segmento para indústria do entretenimento, aumento das informações imediatas.

86% dos entrevistados acreditam que isso ocorra ate 2025

informações disponíveis imediatamente para tomada de decisão, melhor capacidade para executar tarefas
ou produzir bens e serviços, capacitar pessoas com deficiências.

10% de óculos de leitura conectados a internet

distração mental, trauma originado de experiências imersivas negativas, aumento da dependência e
escapismo.

Mudança 3 - A visão como uma nova interface

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

já existem óculos no mercado, como o Gloogle Glass, que possibilita a livre manipulação de um objeto em 3D
para ser moldado como argila, fornecer todas as informações adicionais ao vivo que você precise, mostrar o
menu de um restaurante que você esta passando, projetar fotos ou vídeos em qualquer superfície.

A mudança em 
ação

Desconhecidos ou 
Positivos e Negativos

Até 2025



Identificação em tempo real, mudanças nas relações e interações humanas, reconhecimento de imagem e
disponibilidade de dados pessoais.

91% dos entrevistados acreditam que isso ocorra ate 2025

resultados positivos para saúde, levando a uma vida mais longa, maior autossuficiência, administração da
própria saúde, melhor tomada de decisão, diminuição do desaparecimento de crianças.

10% das pessoas com roupas conectadas a internet

Privacidade/potencial vigilância, escapismo e vício, seguranças de dados.

Mudança 4 - Tecnologias Vestível

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

babá eletrônica vestível que informa a respiração do bebê, a posição do corpo e as atividades de sono,
camiseta esportiva que fornece dados dos exercícios em tempo real, medindo o suor, os batimentos
cardíacos, a intensidade da respiração

A mudança em 
ação

Desconhecidos ou 
Positivos e Negativos

Até 2025



79% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

maior participação econômica das populações desfavorecidas, localizadas em regiões remotas ou
subdesenvolvidas, acesso a serviços de educação, saúde e governo, presença, acesso ao conhecimento,
maior emprego, mudança nos tipos de trabalho, mais informação, mais participação cívica.

90% da população com acesso regular a internet

aumento da manipulação e câmaras de eco, fragmentação politica, jardins murados.

Mudança 5 - Computação ubíqua

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

existência de projetos para conectar regiões remotas tais como Internet.org do Facebook, Loon da Google,
SpaceX.

A mudança em 
ação

Até 2025

ou computação pervasiva é um termo usado para descrever a onipresença da 
informática no cotidiano das pessoas.



24/7 sempre ligado, perda da divisão entre atividades pessoais e comerciais, estar em qualquer lugar / em
toda parte, impacto ambiental da fabricação.

81% dos entrevistados acreditam que isso ocorra ate 2025

maior participação econômica das populações desfavorecidas, localizadas em regiões remotas ou
subdesenvolvidas, acesso a serviços de educação, saúde e governo, acesso ao conhecimento, maior
emprego, mudança nos tipos de trabalho, mais informação, mais participação cívica,
democratização/mudanças políticas.

90% da população com smartphone

aumento da manipulação e câmaras de eco, fragmentação politica, jardins murados.

Mudança 6 - Um supercomputador no seu bolso

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

queda no preço dos smartphones.
A mudança em 

ação

Desconhecidos ou 
Positivos e Negativos

Até 2025



memória eterna (nada é excluído), aumento da criação de conteúdo, compartilhamento e consumo.

91% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

sistemas jurídicos, históricos acadêmicos / bolsas, eficiência nas atividades comerciais, extensão da memoria
pessoal.

90% das pessoas com armazenamento ilimitado e gratuito

vigilância da privacidade

Mudança 7 - Armazenamento para todos

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

varias empresas já oferecem armazenamento gratuito na nuvem que variam entre 2 a 50 GB.
A mudança em 

ação

Desconhecidos ou 
Positivos e Negativos

Até 2025



mudança do modelo de negócio , novos negócios :venda de dados, automação do trabalho do
conhecimento.

89% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

aumento da eficiência na utilização de recursos, aumento da produtividade, melhoria da qualidade de vida,
efeito sobre o meio ambiente, maior transparência em torno do uso e estado nos recursos, segurança,
mudança do mercado de trabalho e competências, adição de serviços digitais para os produtos.

1 trilhão de sensores conectados a internet

privacidade, perda de emprego para o trabalho não qualificado, Hacking, ameaça a segurança , maior
complexidade e perda de controle.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

carros conectados a internet, sensores em mangueiras de alta pressão para detectar quando esta a ponto de
rasgar, etc.

A mudança em 
ação

Desconhecidos ou 
Positivos e Negativos

Até 2025

Mudança 8 -A internet das coisas e para as coisas
IoT , Internet of Things



impacto a força de trabalho, mudança do local de trabalho para casa, privacidade , propriedade dos dados.

70% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

eficiência do recursos (menor uso e custo de energia), conforto, segurança/proteção e detecção de intrusos,
controle de acesso, compartilhamento da casa, capacidade de viver de forma independente, redução de
custo de sistemas de saúde, monitoramento e gravação de vídeo, controle remoto da casa.

mais de 50% do tráfego da internet consumida nas casas para os aparelhos e
dispositivos (não para entretenimento ou comunicação)

privacidade, vigilância, ciberataques, crime , vulnerabilidade.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

fabricantes de termostatos e detectores de fumaça conectados a internet, carro solicitar para que o
aquecedor ligue, sensor de produtos na geladeira ou dispensa.

A mudança em 
ação

Desconhecidos ou 
Positivos e Negativos

Até 2025

Mudança 9 - A casa conectada



a primeira cidade com mais de 50 mil pessoas e sem semáforos

impacto na cultura e na percepção da cidade, mudança do habitus individual das cidades.

64% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

aumento da eficiência do recursos, aumento da produtividade, melhoria da qualidade de vida, efeito sobre
meio ambiente, maior acesso da população em geral aos recursos, menor custo de prestação de serviços,
diminuição da criminalidade, aumento da mobilidade, aumento do acesso a educação, geração e consumo
descentralizado de energias alternativas.

privacidade, vigilância, risco de colapso caso sistema de energia elétrica falhe, maior vulnerabilidade a
ataques cibernéticos.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

segundo artigo publicado em The Future of Internet a cidade de Santander na Espanha tem 20 mil sensores
conectados aos edifícios, infraestruturas, transportes, redes e serviços públicos básicos .

A mudança em 
ação

Desconhecidos ou 
Positivos e Negativos

Até 2025

Mudança 10 - Cidades Inteligentes



caracterização do perfil individual, mudanças nas estruturas comerciais, legais e normativas.

83% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

decisões melhores e mais rápidas, mais tomada de decisões em tempo real, dados abertos para a inovação,
empregos para advogados, redução da complexidade e mais eficiência para os cidadãos , redução de custos,
novas categorias de trabalho.

a primeiro governo a substituir o censo por fontes de big data

perda de trabalho, preocupações com a privacidade, prestação de contas (quem é o dono do algoritmo?),
confiança (como confiar nos dados?), brigas por algoritmos.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

o volume dos dados comerciais de todo o mundo, em todas as empresas, dobra a cada 1,2 ano.
A mudança em 

ação

Desconhecidos ou 
Positivos e Negativos

Até 2025

Mudança 11 – Big Data e as decisões



79% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

maior segurança, mais tempo para se concentrar no trabalho e /ou consumir conteúdo das mídias, efeito
sobre meio ambiente, menos estresse e agressividade, mobilidade aprimorada para os mais velhos e
deficientes, adoção de veículos elétricos.

carros sem motoristas chegarão a 10% de todos os automóveis em uso nos EUA

perda de trabalho, mudança drástica em relação a seguro e a assistência ao motorista, diminuição da receita
de infrações de transito, menos proprietários de carros, estruturas legais para poder dirigir, lobby contra a
automação, ciberataques.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

o Google planeja construir e disponibilizar carros autônomos ao publico em 2020, o estado de Nevada - EUA
em 2012 foi o primeiro a aprovar uma lei permitindo carros sem motoristas.

A mudança em 
ação

Até 2025

Mudança 12 – Carro sem motorista
Veículos Autônomos
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deficientes, adoção de veículos elétricos.
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Mudança 12 – Carro sem motorista
Veículos Autônomos



45% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

decisões racionais, orientadas por dados (menos viés), eliminação da “exuberância irracional” ,
reorganização das burocracias ultrapassadas , ganhos no trabalho e inovação, independência energética,
avanços na ciência médica, a erradicação de doenças.

primeira maquina com IA a fazer parte de um conselho de administração

prestação de contas (quem é o responsável, direitos fiduciários, questões jurídicas), perdas de trabalho,
hacking/cibercrime, responsabilidade e responsabilização, governança, tornar-se incompreensível, aumento
da desigualdade, infringir o algoritmo.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

se a Lei de Moore continuar a valer as CPUs atingirão o nível de processamento do cérebro humano em
2025.

A mudança em 
ação

Até 2025

Mudança 13 – A Inteligencia Artificial (IA)
e a tomada de decisões



75% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

redução de custos, ganhos em eficiência, desbloqueio das inovações, oportunidades para pequenas
empresas, startups.

30% das auditorias corporativas realizadas por IA

perdas de trabalho, prestação de contas e responsabilidade mudanças legais, de relatos financeiros, riscos,
automação do trabalho.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

Watson da IBM consegue diagnosticar o câncer de pulmão com uma taxa mais precisa que os humanos.
A mudança em 

ação

Até 2025

Mudança 14 – A Inteligencia Artificial (IA)
e as funções administrativas



86% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

eliminação de partes da cadeia de fornecimento e logística, mais tempo para o lazer, melhores resultados
para a saúde (grande quantidade de dados para pesquisa), caixas eletrônicos como pioneiros, maior acesso a
materiais, remigração da produção (substituição dos trabalhadores por robôs).

o primeiro farmacêutico robótico nos EUA

perdas de trabalho, responsabilidade e transparência, norma sociais do dia a dia, serviços 24horas e fim do
trabalho das 9h as 17h.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

Lançamento em 2012 do Baxter um robô capaz de realizar sequenciamento complexo de tarefas: em frente a
uma estação de inspeção pegar a peça, segurá-la e receber um sinal para colocá-la no grupo de peças boas
ou ruins.

A mudança em 
ação

Até 2025

Mudança 15 – Robótica e Serviços



58% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

aumento da inclusão financeira nos mercados emergentes, a medida que o serviços financeiros ganham
massa crítica no blockchain, a desintermediação de instituições financeiras, explosão em bens negociáveis,
melhores registros de propriedade em mercados emergentes e a capacidade de transformar tudo em um
ativo transacionável, aumento da transparência.

10% do produto interno bruto mundial (PIB) armazenado pela tecnologia blockchain

anonimato que pode ser mal-usado por criminosos digitais, depender de algo pouco confiável, potencial
para tornar muitas instituições financeiras obsoletas, desemprego de profissionais

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

site Smartcontracts.com oferece contratos programáveis.
A mudança em 

ação

Até 2025

Mudança 16 – Bitcoin e Blockchain



mudança em relação a propriedade dos bens, mais modelos com base em assinatura, menos poupança,
menor clareza sobre oque constitui um trabalho, dificuldade mensurar essa economia potencialmente cinza.

67% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

maior acesso a ferramentas e outros recursos físicos uteis, melhores resultados ambientais, disponibilidade
de serviços mais pessoais , melhor utilização dos bens, menos oportunidades de abusop de confiança
(feedbacks públicos), criação de economias secundárias (Uber eats).

a globalmente, mais viagens/trajetos por meio de compartilhamento do que em carros particulares

menor resistência a perda de emprego, mais trabalhos contratados / baseados em tarefas, diminuição da
capacidade de mensurar essa economia potencialmente cinza.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

a Amazon, Airbnb, Uber.
A mudança em 

ação
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Impactos Negativos
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a Amazon, Airbnb, Uber.
A mudança em 

ação

Tom Goodwin

O Uber, a maior empresa de táxis do mundo, não possui sequer um veículo. 
O Facebook, o proprietário de mídia mais popular do mundo, não cria nenhum conteúdo. 
Alibaba, o varejista mais valioso, não possui estoques. 
E o Airbnb, o maior provedor de hospedagem do mundo, não possui sequer um imóvel

Tom Goodwin



58% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

A segurança na adoção da tecnologia pelas empresas é uma de suas características mais fortes, uma vez que
os dados são distribuídos em rede e não centralizados em um só servidor, não seria necessário haver um
banco online,

10% do produto interno bruto mundial (PIB) armazenado pela tecnologia blockchain

bancos centrais e politica monetária, corrupção, tributação em tempo real, o papel do governo.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

em 2015 primeira nação virtual Bitnation foi criada utilizando estrutura do blockchain.
A mudança em 

ação

Até 2025

Mudança 18 – Os governos e o blockchain



possibilidade de qualquer inovação pode ser copiada instantaneamente.

84% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

desenvolvimento acelerado de produtos, redução do ciclo projeto-manufatura, peças complicadas fabricadas
facilmente, demanda crescente por designers de produto, instituições educacionais utilizando a impressão
3D para acelerar o aprendizado e o entendimento, poder de criação, aumento das oportunidades
empresariais no espaço.

produção do primeiro carro impresso em 3D

aumento dos resíduos para eliminação, sobrecarregando mais o meio ambiente, produção de peças
anisotrópicas no processo de camada (as camadas não possuem a mesma força em todas as direções), perda
de trabalho em um indústria disruptiva, marca e qualidade do produto.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

General Eletric produziu turbina com impressão 3D.
A mudança em 

ação

Desconhecidos ou 
Positivos e Negativos
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Mudança 19 – Impressão em 3D e fabricação



76% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

abordar a escassez de órgãos doados, impressão de prótese (substituição de partes do corpos/membros),
impressões efetuadas nos hospitais de talas, gessos, implantes, parafusos, impressões em consultórios
dentários (coroa de um dente).

primeiro transplante de fígado impresso em 3D

produção não controlada ou regulamentada de partes do corpo humano, aumento de resíduos para
eliminação, grandes debates éticos.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

em 2014 médicos conseguiram implantar a primeira seção de vertebra impressa em 3D.
A mudança em 

ação

Até 2025

Mudança 20 – Impressão em 3D e saúde
humana

Cadelinha é salva de câncer e recebe um 
crânio novo graças a impressora 3D

Patches



81% dos entrevistados esperam que isso ocorra ate 2025

maior personalização dos produtos e fabricação pessoal, criação de produtos de nicho e lucro pelas vendas
deles, impressão de sapatos em tamanho especifico, redução de custos com logística.

5% dos produtos aos consumidores impressos em 3D

cadeia de suprimentos e logística global e regional menor demanda, controle de armas, aumento da
eliminação de resíduos, grandes rupturas nos controles de produção, impostos e outras restrições
governamentais.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

em 2014 já foram vendidas 133 mil impressoras 3D.
A mudança em 

ação

Até 2025

Mudança 21 – Impressão em 3D e produtos
de consumo

https://exame.abril.com.br/carreira/as-impressoras-3d-vao-mudar-o-mundo-e-esses-
setores-ja-estao-se-adaptando/



aumento da longevidade, dilemas éticos sobre a natureza da humanidade, mudanças culturais.

maiores rendimentos agrícolas, terapias medicas mais eficazes por meio da medicina personalizada,
diagnósticos médicos mais eficazes, mais rápidos, mais precisos e menos invasivos, redução da incidência de
doenças genéticas e do sofrimento relacionados a ela.

nascimento do primeiro ser humano cujo genoma foi direta e deliberadamente editado.

risco de interação entre animais / humanos editados, desigualdade exacerbada por causa do alto custo de
acesso as terapias, uso indevido de dados genéticos.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

Publicação em 2015 do primeiro artigo cientifico sobre alteração do DNA em embriões humanos.
A mudança em 

ação

Desconhecidos ou 
Positivos e Negativos

Mudança 22 – Seres Projetados



mudanças culturais, comunicação desincorporadas, melhoria do desempenho, ampliação da capacidade
cognitiva humana que desencadeara novos comportamentos.

pessoas com deficiências podem controlar membros protéticos ou cadeira de rodas com suas mentes ,
neurofeedback possibilidade de monitorar a atividade do cérebro em tempo real, melhoria da eficiência dos
diagnósticos e tratamentos de distúrbios cerebrais e questões relacionadas com a saúde mental.

primeiro humano com memoria totalmente artificial implantada no cérebro.

medo de que sonhos, pensamentos, desejos sejam descriptografados e de que a privacidade deixe de existir,
medo de a criatividade ou o toque humano desaparecerem lentamente, tornar indistinta a fronteira entre
homem e máquina.

Ponto de Inflexão

Impactos Positivos

Impactos Negativos

algoritmos da computação corticais já conseguem ler os captchas , programa de restauração da memória
ativa, Watson ajuda médicos a escolher melhores tratamentos.

A mudança em 
ação

Desconhecidos ou 
Positivos e Negativos

Mudança 23 – Neurotecnologias



ASPECTOS 

REAIS



Os computadores vão 
substituir os empregos?



Quem responde a esses 

questionamentos?

Como será o FUTURO?

• GOVERNOS

• SOCIEDADE

• TEÓRICOS



Era dos robôs está chegando e vai eliminar 
milhões de empregos

• Funções que demandam criatividade e capacidade de solucionar
problemas e na outra ponta trabalhos manuais sem qualificação
não serão afetados. Trabalhos repetitivos que serão eliminados
– Um dos livros mais importantes sobre o tema é "Rise of The Robots

Technology and Threat of a Jobless Future" (ascensão dos robôs: 
tecnologia e a ameaça de um futuro sem emprego) autor Martin Ford

• Economistas Michael Osborne e Carl Frey da Oxford University 
estimam que 45% dos empregos americanos poderão ser 
eliminados

• Paradoxos: automação , produtividade, competitividade x 
desemprego x mercado consumidor

• Brasil ainda não discute o assunto



Profissões que podem desaparecer até 2030

Fonte: EXAME, 2017)

• 1. Piloto de Avião (2025 - 2030) – “Piloto Automático”

• 2. Anestesista (2025) – Automatização

• 3. Analista de Investimento (2023) – Sistemas de Inv.

• 4. Engenheiro de software (2027) – Inteligência Artificial

• 5. Contadores e Auditores (2030) – Blockchain

• 6. Headhunter e Recrutador – RH (2023) – Tinder do RH

• 7. Assistente Jurídico (2023) – Automatização do Sistema

• 8. Jornalista e Repórteres (2027) – Software Inteligente para escrever

• 9. Analistas Financeiros (2027) - Inteligência Artificial

• 10. Corretores e Seguro e Analistas de Risco (2022 – 2025) - big data e machine learning.



• Emprego

As 27 profissões do futuro

1. Desenvolvedores de softwares

2. Especialistas em Experiência de Usuário/Cliente

3. Creators (digital influencers)

4. Assessor de creators

5. Professor online

6. Coaching

7. Coach esportivo

8. Profissional de marketing digital

9. Analista de Big Data

10. Gestor de comunidade

11. Engenheiro ambiental 

12. Engenheiro hospitalar

13. Segurança da informação

14. Gestor de resíduos

15. Arquiteto e Engenheiro 3D

16. Desenvolvedor de dispositivos wearables

17. Consultor de imagem

18. Gestor de inovação

19. Geneticista

20. Gestor de talentos

21. Representante de vendas internas 

22. Especialista em e-commerce

23. Profissionais de saúde mental

24. Especialista em energias renováveis ou energias 
alternativas

25. Gestor financeiro

26. Walker Talker

27. Analista de quantum machine learning

Fonte:    https://blog.hotmart.com/pt-br/profissoes-do-futuro/



Mais notícias...

• “A revolução digital começa a dar origem a um novo tipo
de gestão publica – o governo 4.0 – que permite
melhorar a qualidade do serviço publico, reduzir custos
da máquina estatal, ampliar a transparência e, de
quebra, fortalecer a democracia.”

• Digitalização dos governos da Estônia e Dinamarca
– Estônia 99% dos serviços públicos são oferecidos

digitalmente, apenas casar-se, divorciar-se e registrar
imóvel são feitos pessoalmente

• “A transformação digital é uma oportunidade para
governos que já desperdiçaram muito tempo e dinheiro
com a burocracia.”



Mais notícias...
Hyundai Nexo, elétrico a hidrogênio que faz 610 km, quer vir ao Brasil ... 

Fonte: UOL Carros, Jun, 2019

Eletricidade vem das células de hidrogênio. 

Você abastece os três tanques com gás em

postos especiais e um avançado sistema faz a 

combinação com oxigênio.



Mais notícias...
• Inteligência Artificial criará dois milhões de postos de trabalho até 2025

– https://www.cbsi.net.br/2018/01/inteligencia-artificial-criara-dois.html

• Conheça tendências que devem se tornar realidade até 2025
– https://olhardigital.com.br/noticia/conheca-tendencias-que-devem-se-tornar-realidade-ate-2025/89446

• Essa máquina produz suco e usa cascas de 
laranja para "imprimir" seus copos
– https://revistapegn-globo-

com.cdn.ampproject.org/c/s/revistapegn.globo.com/amp/Banco-de-
ideias/Econegocio/noticia/2019/09/esta-maquina-produz-suco-e-usa-cascas-de-laranja-
para-imprimir-seus-copos.html



Considerações Finais

• Concluímos que entender as mudanças organizacionais e
suas novas formas de empreender e tentar sobreviver
num mercado e um mundo MUTANTE não é e nem será
uma tarefa fácil. O que nos traz uma certa apreensividade
é na continuidade da atividade humana frente a essas
mudanças. Porém, as inovações são muito importantes e
que contribuem para o desenvolvimento de uma
sociedade em constante evolução.

• Cabe a nós discernirmos o viável, o aceitável, o conexo e
coerente com os recursos em mãos e pensar sobre
“COMO SERÁ O FUTURO”?



https://www.youtube.com/watch?v=erecN5Lrk6s&t=103s





/

https://pt.wikipedia.org/wiki/Klaus_Martin_Schwab

https://www.youtube.com/watch?v=erecN5Lrk6s&t=103s

Trechos de reportagens – Indústria 4.0

• https://globoplay.globo.com/v/7351152/ ( Auto Esporte - Indústria 4.0: montadoras apostam em 
estúdio 3-D e exoesqueleto) 

• https://globoplay.globo.com/v/7575115/programa/ (Revolução digital impacta saúde do trabalhador 
brasileiro e cria os infoproletários) – 28/4/2019

• https://globoplay.globo.com/v/7583288/ (4.0 este é o nome dado ao processo de mudanças 
tecnológicas) – 1/5/2019

• https://exame.abril.com.br/carreira/estas-profissoes-podem-acabar-ate-2030-ao-menos-para-os-
humanos/ - abr/2017

• https://exame.abril.com.br/carreira/17-cargos-na-area-de-tecnologia-que-vao-bombar-em-2019/ -
Jan/2019



Obrigada!


