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Evoluir num Mundo em Transformação

Todo mundo busca evolução e
quer se tornar a melhor
versão de si mesmo, mas como
fazer isso quando se vive em
um Mundo de constantes
mudanças? Na conversa de
hoje vamos bater um papo
sobre viver e evoluir na Era
Digital. Comecemos pelo
começo...



O Início Era o Verbo...

Há quase 150 (cento e cinquenta)
anos, Alexander Graham Bell deu
início à revolução das comunicações
ao inventar o telefone. E é ali (no
Século XIX) onde começa a nossa
História, para tentarmos entender
como surgiu a Revolução Digital, em
que fase ela se encontra e qual o
impacto que ela tem sobre a nossa
vida cotidiana.



Os Incas Éramos Nós...

Parece que foi em outra era
geológica, mas “até ontem” o
Mundo era analógico. Nossa
geração presenciou a mais
rápida revolução tecnológica
da História, porque viveu
durante a convergência de
algumas poucas ideias
disruptivas que se uniram
pra criar um novo paradigma.



“Os Computadores Podem Pensar”?

Essa é a pergunta de abertura do
artigo “Máquinas de Computação e
Inteligência”, publicado por
Alan Turing (1912-54) em 1950.
Esse artigo seminal de 22
páginas trouxe todas as ideias
básicas que guiaram a criação do
computador e até hoje orientam o
desenvolvimento da computação.



O Oráculo da Tecnologia...

Em 1965, Gordon Moore (1929-)
previu que “a capacidade de
processamento dos computadores
irá dobrar a cada dois anos”. A
previsão da chamada Lei de Moore
continua a ser válida até hoje
(quase 60 anos depois), tendo se
expandido pra ser aplicável em
outras áreas da computação.



As Grandes Consequências das 
Pequenas Coisas...

Em suas primeiras décadas, os
computadores ampliaram muito sua
capacidade de processamento, mas
eram pouco amistosos ao uso. Isso
começou a mudar em 1985, quando
Bill Gates (1955-) inventou a
interface gráfica. O Windows 1.0
basicamente era um simulador
rodando sobre o antigo DOS, mas
esse pequeno detalhe mudou tudo.



Criando Pontes Digitais...

Fato curioso: a internet foi
criada em 1969, quando o Exército
dos EUA inventou a ARPANET
(primeira rede de comunicação
entre computadores). No entanto,
ela só conseguiu escala em 1992,
quando Tim Berners-Lee (1955-)
criou o protocolo www, permitindo
que as várias “internets”
existentes conversassem entre si.



O Fim de uma Era... 

1997 ficou pra sempre
marcado como o ano no
qual o Deep Blue (da
IBM) conseguiu vencer
pela primeira vez o
russo Garry Kasparov
(campeão mundial de
xadrez e considerado um
dos maiores jogadores de
todos os tempos).



A Era da Computação Pessoal...

Apesar de ser uma experiência
limitada, a vitória do Deep Blue
deu início a um processo de 25
anos durante os quais nossa vida
foi progressivamente migrando do
analógico para o virtual. A cada
ano, novas atividades cotidianas
foram sendo inseridas nos tão
familiares dispositivos digitais
que fazem parte da nossa rotina.



A Singularidade Está Próxima...

A passos largos, avança a
inteligência artificial;
cujo desenvolvimento promete
superar a inteligência
humana em aproximadamente
20-25 anos. Como será o
Mundo quando as máquinas
forem efetivamente capazes
de pensar e se comunicar com
fluidez?



The Big Data has You...

Na Era Digital, o maior ativo
é a informação. Muitas vezes,
a informação sobre nossas
vidas pessoais. Um Mundo
povoado por algoritmos é um
lugar onde a mineração e a
análise de dados impões
padrões que impactam desde o
Direito Penal até o Direito
do Consumidor.



A Era da Pós-Verdade...

Durante 99% da História, a
Humanidade conviveu com o
problema da dificuldade de
acessar a informação! Hoje
em dia esse problema foi
invertido e a quantidade de
informação é tão grande que
o nosso grande desafio é
filtrar o conteúdo para
saber em que(m) confiar.



“Eu Quero Ter Um Milhão de Amigos”...

Outra característica central
que foi abalada foi a lógica
de uma sociedade em torno de
relações humanas limitadas e
profundas. Com as redes
sociais, passou-se a celebrar
a quantidade de contatos que
cada um tem, sem se levar em
conta o empobrecimento dos
vínculos relacionais.



Eu, Robô...

Talvez um dos setores mais
promissores da Tecnologia
seja aquele que busca a
integração física entre
seres humanos e máquinas. De
microchips a nanorrobôs, o
futuro promete trazer a
digitalização para dentro do
nosso organismo em algumas
décadas.



Ampliando a Realidade...

No momento, vivemos uma vida
de realidade apoiada, na qual
a computação é o tempo todo
acessada; como forma de
ampliar nosso potencial. Na
fronteira, flertamos com um
modelo incipiente de realidade
aumentada; o qual promete ser
a grande novidade dos próximos
anos.



A Realidade Virtual...

As próximas décadas serão de
progressiva migração para
ambientes de interação
totalmente digitais, até que
nosso cotidiano se veja
dividido entre os mundos
virtual e real. O próximo
passo da Revolução Digital
será para dentro do
Metaverso na Web 3.0...



O Dinheiro do Futuro...

Surgido em 2009-2010, o
Bitcoin é a mais conhecida
das criptomoedas baseadas em
blockchain. Sua proposta é
permitir que as transações
financeiras aconteçam sem a
interferência da moeda
estatal, com a vantagem extra
da impossibilidade de gerar
inflação de preços.



No Limite do Amanhã...

Os últimos 30 (trinta) anos
foram uma pequena amostra de
uma transformação ainda em
andamento e longe de acabar.
Todos viveremos nossas vidas
num Mundo em transformação,
tentando avançar em meio a
valores fluidos e mutáveis...
Mas como fazer isso de uma
maneira funcional?



O Projeto Eu...

Às vezes, a gente pensa que
o Sucesso e a Felicidade
são mera questão de sorte
ou que estão fora do nosso
alcance. Na verdade, essas
coisas normalmente dependem
de pequenos ajustes de
sintonia, que nos colocam
na direção correta rumo aos
nossos objetivos.



01. Cuide da Sua História!

“Toda dor pode ser suportada se
sobre ela puder ser contada uma
história” (Hannah Arendt).

Seres humanos são contadores de
histórias e tais histórias moldam a
forma como compreendemos o Mundo.
Controlar a sua História é um poder
muito subestimado pela maioria das
pessoas.



02. Assuma o Controle de Si Mesmo.

“Você tem poder sobre sua mente –
não sobre eventos externos.
Perceba isso e você encontrará a
sua força” (Marco Aurélio).

O que acontece no Mundo ao seu
redor é menos relevante do que a
forma como você reage ao que
acontece no Mundo ao seu redor.



03. Seja Disciplinado!

“Um barco está seguro no porto,
mas não foi pra isso que os
barcos foram feitos” (William
Sheed).

“Disciplina é Liberdade” porque
ser livre é ter controle sobre
suas vontades e seus instintos.



04. Apressa-te, mas Devagar!

“Não tenhamos pressa, mas não
percamos tempo” (José Saramago).

Em Tempos Hipermodernos, estamos
todos tão viciados em manter o
fluxo contínuo de novidades, que
acabamos não sendo capazes de
construir nada que tenha valor no
longo prazo.



05. Encontre seu Propósito!

“A verdadeira Felicidade e Sucesso
consiste em gastar nossas energias
com um propósito” (William
Cowper).

Propósito é aquilo que acontece
quando a gente consegue fazer bem
algo que faz o bem a alguém.



06. Foque no Essencial!

“O guerreiro de sucesso é um homem
médio, mas com um foco apurado
como um raio laser” (Bruce Lee).

O Mundo se tornou um campo minado
com ciclo de alimentação contínua,
de forma que tudo ficou mais
rápido e a gente parece ter menos
tempo do que nunca.



07. Seja Flexível!

“As almas mais belas são aquelas
que tem mais variedade e
flexibilidade” (Michel de
Montaigne).

Há um equívoco comum na nossa
sociedade, consistente em pensar
que a convicção é algo que tem
valor em si. Rigidez costumar ser
fonte de fragilidade.



08. Valorize os Pequenos Passos!

“Às vezes, quando penso nas
grandes consequências que advém
das pequenas coisas... Sou tentado
a pensar... Não existem pequenas
coisas” (Bruce Barton).

Coisas consideradas pequenas podem
ter um imenso impacto na qualidade
das nossas vidas, então merecem a
nossa atenção.



09. Organize sua Vida Financeira!

“O dinheiro não traz
Felicidade... Para quem não sabe
o que fazer com ele” (Machado de
Assis).

Ser alguém que poupa e investe
não é uma questão de opção, mas
sim de reduzir/eliminar a nossa
fragilidade diante da incerteza
do futuro.



10. Cultive seus Relacionamentos! 

“Não quero que as pessoas sejam
muito gentis; pois tal poupa-me o
trabalho de gostar muito delas”
(Jane Austen).

Todos os aspectos da vida são mais
funcionais quando se vive em um
ambiente colaborativo, porque a
longo prazo a cooperação supera a
competição.



Apenas Escolha Algo e Comece...

“Há um tempo em que é preciso
abandonar as roupas usadas, que
já tem a forma do nosso corpo, e
esquecer os nossos caminhos, que
nos levam sempre aos mesmos
lugares. É o tempo da travessia:
e, se não ousarmos fazê-la,
teremos ficado, para sempre, à
margem de nós mesmos” (Fernando
Pessoa).



Toda Jornada Começa com um Passo...

“As pessoas superestimam aquilo
que podem fazer em um ano, mas
subestimam aquilo que podem fazer
ao longo da vida” (Bill Gates).

Dia após dia, o Esforço vence o
Talento quando o Talento não se
esforça. Você pode ser quem
quiser, se tiver Tempo e
Disciplina suficientes pra isso.



Obrigado e Bom dia a todos...


