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chaves para o futuro imediato



1. internet das coisas
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2. internet de TUDO



 instituições

 pessoas

 coisas

 dados

 processos















“…400,000 data parameters on our new A350, compared with only 20,000 parameters on our older A320… in the order of 

250GB of data collected per flight on an A350”. The sheer complexity and depth of data collected from IoT is clear, but how 

this is to be translated into value for customers is yet to be defined completely.



PW1900G
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E2, 12h/dia…
844TBpd



1 foto ≈3MB
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1: primeira onda, hardware, 70s





2: segunda onda, software, 80s





3: terceira onda, redes, 90s









4: quarta onda, móvel, 00s









5: quinta onda, coisas, 10s







tudo -literalmente- conectado:







como conectar, economicamente, tanta coisa?





interfaces abertas, programáveis, de sistemas







transformando produtos…





produtos intensivos em serviços:





e redefinindo serviços como…



serviços intensivos em serviços!





Founded in 2009, MyTaxi is an Uber-like service that connects taxis with riders. 

It was acquired by automotive giant Daimler in 2014 and today claims 10 million 

downloads across 50 European cities, with 100,000 registered drivers on board. 

Last summer, MyTaxi merged with U.K. etaxi company Hailo.

Daimler's MyTaxi acquires Greek rival Taxibeat to take on Uber in Europe | VentureBeat, 2/17: bit.ly/2sJ6jKZ







~as 3 chaves>



1. internet das coisas
2. internet de tudo

3. APIs



~ levam a >



consequências radicais, imediatas



4. plataforma[s]



propriedades de plataformas



coisas habilitadas por plataformas



Bonchek, Choudary: Three Elements of a Successful Platform Strategy. HBR 1/13, bit.ly/2b0CZaa
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vertentes e papéis de plataformas



HAGEL III, et al.: Turn products into product platforms. DUP 1/16, bit.ly/2bnbM5o
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bases para agir em rede...



ALSTYNE et al.: Pipelines, Platforms, and the New Rules of Strategy. HBR 4/16, bit.ly/20U7qCu
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e PLATAFORMAS são



os 10 pilares para…



5. mercados em rede











ecommerce, BR









movidos a...











Algorithms: The New Means of Production; D!GITALIST, MAR/16 ~> bit.ly/1UwXZYC
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5 fundamentos que redefinem qualquer



1. internet das coisas
2. internet de tudo

3. APIs
4. plataforma[s]
5. mercados em rede



transformação



PONTO DE INFLEXÃO DIGITAL É IMINENTE

porcentagem dizendo que seu mercado/negócio já atingiu o ponto de 
ruptura ou vai chegar lá nos próximos 3 anos

ANTES de 2010

2010 a 2016

2017 a 2020

DEPOIS de 2020



tecnologias
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negócios

políticas públicas

hoje
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a grande oportunidade é 
ajudar a diminuir as 

diferenças entre tecnologias, 
indivíduos, negócios, 

sociedade e governos.
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de qualquer TRANSFORMAÇÃO

INOVAÇÃO
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transformação



transformação
digital







WEF: The Future of Jobs. bit.ly/2cfJJDE
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