
 Conheça práticas bem sucedidas de pequenas e 
grandes empresas

 Conheça as carreiras do futuro que já são citadas 
em reportagens e pesquisas

 Aumente os resultados do seu negócio



Objetivo



Sobre a Palestrante



Sobre a Palestrante



 Autora de artigos replicados em mais de 25 

portais, blogs e sites de conteúdo. Exemplo: 

Tudo Ok Notícias, Política Distrital e Blog do 

Jornalista Hudson Cunha

Sobre a Palestrante



Inovação



Opinião de especialistas

Dominic Barton, economista mundialmente 

reconhecido, disse que:

  O governo não cumpre o seu papel de 

preparar as pessoas para as novas 

possibilidades tecnológicas

 A inovacao é ESSENCIAL, 

bem como a adaptacao das 

pessoas

 E preciso treinar os trabalhadores para 

as novas exigencias da economia 

Fonte: Revista Veja - Setembro/2017



Opinião de especialistas

"O Crescimento a longo prazo só 

estará garantido se houver clareza 

s o b r e  o  f a t o  d e  q u e  a 

prosperidade de um país 

depende da inovação e do 

empreendedorismo" 
Edmund Phelps, ganhador do prêmio Nobel 

de Econômia em 2006



Nos dias atuais



Nos dias atuais



Você está preparado para o futuro? 
Já imaginou perder a sua profissão e ser substituído por um robô ou software?

Já pensou em ver a empresa que você atua ser passada para traz por uma startup ou 

aplicativo? E por esse motivo fechar as portas?

O futuro



O futuro

O Futuro do Trabalho

Inteligência artificial e robôs 

vão d iz imar  empregos e 

profissões, de operários a 

CEO's
Época Negócios



Opinião

 "No futuro, toda 

a mão de obra 

será de robôs", 
diz o Presidente do 

Instituto Campus Party, 

um dos maiores 

acontecimentos de 

inovação no mundo. 



E agora?

 Na prática



Inovação

O Bizmeet é um portal com divulgação de notícias, inovações, tendências e eventos 

em Tecnologia.

Tendências? Inovações? Por qual motivo? fizemos uma pesquisa de 

mercado e chegamos a esse resultado. A maioria dos decisores corporativos 

possui interesse no tema.

Pergunta: você será participante 

da inovação? 

Ou será engolido por ela?



A questão chave: adaptação

 Morte ou suicídio?
 

 Kodak: era a grande mantenedora do mercado de fotografias. Até o surgimento 
da foto digital.

Em 1998, a Kodak tinha 170.000 funcionários e vendeu 85%  de todo o papel fotográfico 
vendido no  mundo. 

 Uber: os taxistas dominavam esse nicho de mercado. 
Pergunta: por qual motivo os motoristas de táxi não tentam 
compreender ou se adaptar aos aplicativos de mobilidade? 



Mudanças!

 
MP Promove anualmente a Semana da Inovação, com o objetivo de valorizar 

as iniciativas inovadoras do setor público



Mudanças!

 
• Capa da revista VEJA (set/2017) 

fala sobre Inteligência artificial, 

uma tecnologia que visa imitar 

comportamentos de humanos

• Pergunta: você via esse tipo de 

i n f o r m a ç ã o  e m  c a p a s  d e 

revistas há alguns anos?

• A inovação chegou para ficar!



Novas carreiras

 



Novas carreiras

 
Exemplos de profissões em ascenção, ligadas à inovação



Empresas do futuro

 
Multinacionais criaram centros de inovação com o objetivo de manter contato com 

startups e projetos inovadores

 

Empresas do Futuro

 Antenada às tendências em tecnologia



Case de sucesso

 

Na Capital do Brasil, lideranças se unem para falar sobre inovação, discutir 
sobre leis e definir ações em benefício da indústria



Exemplo de prática

 Hackathons são maratonas de programação que visam resolver problemas 
de empresas, associações, organizações públicas através da inovação. 
Exemplo de quem já realizou Hackathons: TV Globo, Serpro e Serasa 

Experian



E agora?

 



" A melhor maneira de 
prever

 o futuro é CRIÁ-LO" 

Peter Druker

Resumo



Outras palestras



Contato


