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Século XXI
Aceleração no ritmo de 
mudanças agudas 
causadas pelo 
crescimento exponencial 
das tecnologias





Criações que não 

tem equivalentes 

em padrões 
anteriores

Innovātiō

Innovātiōnis

Ruptura



Uma batida exponencial
sem trégua, sem parada, sem ponto de chegada...



Prevalente por conta da globalização e tecnologia 
da informação





Evolution Partners



Progresso humano vs Tempo

Progresso Humano vs Tempo
The AI Revolution: The Road to Superintelligence





Fusão da inteligência biológica e não biológica, software/humano, 
imortal, e de ultra-altos níveis de inteligência que se expandem no 

universo na velocidade da luz

Singularidade — mudança tecnológica muito rápida e profunda 
que representa uma ruptura no tecido da história humana

Singularidade



A economia digital já é hoje o centro de muitos 
negócios e esse novo contexto de grandes 

mudanças exigirá dos novos empreendedores 
digitais. 

A nova economia é o conjunto de regras que 
denominam o novo conceito de fazer negócios na 
era digital onde a moeda corrente é a informação.



Mindset digital é sobre pessoas. 
É saber quando e como usar 

tecnologias digitais e quando parar 
de usá-las. 

O foco não deve ser na tecnologia 
em si, mas no valor, nos benefícios 

que elas trazer às pessoas.

Martha Gabriel 



Em um mundo cada vez mais conectado, com muita tecnologia e 
com uma sociedade em transformação acelerada e permanente



De velocidade de transformação extrema, em conexões caóticas e 
ressignificantes



Necessidade de pensamento 
sistêmico para ver interconexões 

para ganhar diferentes perspectivas



Antifrágil

Criar a consciência da existência de 
fatores externos e inesperados 

Encarar a aleatoriedade com 
naturalidade e como fator benéfico

Ter flexibilidade extrema para se 
valer do caos



Tudo saiu do lugar 
ao mesmo 
tempo...



V U

C A

Sujeito a flutuações e 
mudanças

Mudanças, instabilidades ou 
informações não disponíveis

Explosão de variáveis
Efeito esmagador

Múltiplos fatores 
causa-efeito

Volátil

Complexo Ambíguo

Incerto



RESILIÊNCIA NUNCA MAIS...



Brain plasticity



Impossível prever fatos novos com a lógica de causa/efeito

Tem-se a ausência de modelos que ajudam a prever fenômenos 



5

AI

5IR



5IR

Customização radical extrema 
Customização em massa



O nosso tempo...



“O antigo universo 

controlava e 

destilava o tempo. 

O novo universo é 

levado pelo tempo.” 

Lapso do tempo

Edgar Morin



“A IA decolaria por 
conta própria e se 

redesenharia a uma 
taxa cada vez maior. 

Os humanos, que são 
limitados pela lenta 
evolução biológica, 

não poderiam 
competir e seriam 

substituídos.”

Stephen Hawking



Inteligência

Artificial

Habilidades: Uma por vez
Melhor em automação

Ganha em análise de volume
Processamento: Velocidade

Natureza: Razão

Humana

Habilidades: Múltiplas, Simultâneas
Melhor em autonomia
Ganha em análises na ambiguidade
Processamento: Pensamento crítico
Natureza: Emoção

Martha Gabriel



Choque do propósito

5IR
AI



“Há somente dois dias muito importantes 
para sua vida.

O dia do seu nascimento e o dia que você 
descobre por que nasceu.”

Mark Twain

Propósito



“As pessoas não 
compram o que você 
faz, elas compram o 

porquê você faz!”

Simon Sinek



“Trabalhar duro para algo que não ligamos, chama-se stress.
Trabalhar duro para algo que amamos, chama-se paixão.”

Simon Sinek



Fiction Lab

AI é recorrente

AI ROBÓTICA

Jupter 2 - 1965



5IR

Humanos + robôs colaborativos
Promove escalada superior de valor na produção

Liderando a customização em massa e a personalização 
extrema

A 5IR - cooperação 
homem/máquina

Inteligência humana em 
harmonia com a 

computação cognitiva



O jeito de trabalhar mudará e o típico 
trabalho das 9 às 17 horas tenderá a 
desaparecer

Trabalharemos menos
Produção x 10
Tempo 40%

5IR

MIT 



Ócio
60%



Significa ter mais tempo para cuidar 
da vida, pensar buscar o equilíbrio 

possível...



A&C
B&C
T&E

Bricolagem&DIY
Conhecimento

Turismo de conhecimento



Economia Compartilhada
Economia Circular
Economia Criativa

Plataforma Multimoedas

Fluxonomia 4D



Marc Benioff

“A 5IA está chegando e isso tem a ver 
com foco estrito nos valores, ética e 

transparência.”



Society 5.0: Uma nova sociedade 
centrada no ser humano



HCD - Human-Centered Design

Society 5.0
Uma nova sociedade centrada no ser humano 



“No futuro, será requisitado aos humanos imaginação para 
mudar o mundo e criatividade para materializer suas ideias.

A Sociedade 5.0 será a Sociedade da Imaginação.”



Life 3.0
Ser humano na era do overflow da  AI
Tecnologia e Ética



Max Tegmark

Como ser 
capacitado, não 
dominado, pela 

IA



“Aparecimento do CEOs Cidadãos -
5IR dependerá deles para se tornar a principal 
manifestação da responsabilidade executiva.”

Klaus Schwab



O elemento humano se 
mantém mais importante 

que nunca...

Ciência dos dados + Ciência 
do comportamento humano

MIT 

Interfaces culturais 
complexas



Batalhas da 5IR

Igualdade, ética, 
transparência e 

responsabilidade social

Zeitgeist
Espírito do nosso tempo

Recomposição 
do habitat



Cenário da disrupção contínua...

Estaremos prontos para um 
salto na forma com que 
aprendemos a nos alimentar?



“A visão chave que temos é a 
de que nós precisamos 
desconectar a produção de 
alimentos da agricultura.”
Pasi Vainikka. CEO da Solar Foods



Solar Food
Finlânia

Julho 22, 2019



Alimentos feitos a partir dos gases do efeito estufa -
Solar Foods - Finlândia

Solein
É um farináceo de alta concentração proteica sendo 
composto por:
50% de proteína
5% a 10% de gordura 
20% a 25% de carboidratos 

C02 Abundante – 20% GEE produção de alimentos e 
alteração no uso do solo - 80% do uso de energia

Lançamento previsto para 2021

1 quilo de carne - 15.500 litros de água
1 quilo de soja - 2.500 litros de água
1 quilo de Solein - 10 litros de água

Até 2023 espera produzir 2 bilhões de 
refeições por ano



Solar Foods fabrica o Solein extraindo CO₂ do ar usando tecnologia 
de captura de carbono e o combinando com água, nutrientes e 

vitaminas, usando 100% de energia solar renovável da Fortum, para 
promover um processo natural de fermentação semelhante ao que 

produz leveduras.



Food 2.0





































Utopia ou distopia?



Faça Ficção



Nos ajude a dar 
sentido nesse mundo 
que é puro paradoxo
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SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS EMERGENTES



Gustavo Torrente

• Coordenador Acadêmico e Professor da FIAP 

• MBA em Gestão de Negócios (FIAP), Strategy & 

Marketing (University of La Verne).

• Graduado em Sistemas para Internet (FIAP).

• Mais de 10 anos no mercado de Tecnologia.

• Especialista no mercado mobile: já ministrou 

palestras, cursos e workshops para mais de 5.000 

pessoas nos principais eventos de mobilidade de 

empresas como: Apple, Bayer, FIAP, PwC, Mapfre, entre 

outras.

QUEM SOU EU?



MUITOS DADOS!



O que acontece em um minuto na internet?



O produto é você!



O PRODUTO É VOCÊ



A economia de dados é o novo petróleo



VALORES

US$ 110 bilhões
95,3 em propaganda

US$ 40,6 bilhões
39,0 em propaganda



VOCÊ SABIA? 🤔



LEIS



RENTABILIDADE x RISCOS



FUTURO?



BIG DATA



INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL



MACHINE LEARNING



MACHINE LEARNING



CLOUD COMPUTING



ESTRUTURA DE DADOS QUE SÃO IMUTÁVEIS



ESTRUTURA DE DADOS

FILA DE BANCO



ESTRUTURA DE DADOS

SEQUÊNCIA DE FIGURINHAS



IMUTABILIDADE



DISTRIBUÍDO / CENTRALIZADO / DESCENTRALIZADO



ADICIONA CONFIANÇA A UM AMBIENTE DE DESCONFIANÇA



INTERNET

WWW BLOCKCHAIN

ASSIM COMO A WORLD WIDE WEB PRECISA 
DE INTERNET, O BLOCKCHAIN TAMBÉM!



X



BLOCKCHAIN: PÚBLICO x PRIVADO



BLOCKCHAIN: PÚBLICO x PRIVADO



BLOCKCHAIN: PÚBLICO x PRIVADO

PÚBLICO PRIVADO

ACESSO ABERTO PERMISSIONADO

VELOCIDADE DEVAGAR RÁPIDO

IDENTIDADE ANÔNIMO/PSEUDÔNIMO IDENTIFICADA

CARACTERÍSTICAS



EXEMPLOS



EXEMPLOS

Integração de sistemas?



EXEMPLOS

Blockchain for every business in every industry



RESOLUÇÃO DE CONFLITOS

EXEMPLOS



EXEMPLOS

RASTREABILIDADE



EXEMPLOS

RASTREABILIDADE



MOMENTO ATUAL



O FUTURO DO BLOCKCHAIN



OBRIGADO



gustavo.torrente@fiap.com.br

Gustavo Torrente
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