
_O mundo da 
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bordo do 
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_ quem?

Fernando de J esus
G erente de 
Inovação



Isso que você vê aqui tem a duração deste momento;
É uma visão pessoal;
É um filtro local;
É uma convite para reflexão;

Disclaimer





_O futuro é um 
apanhado de 
realidades possíveis

Social



Fonte: El país

Fonte: ONU

_Mas essas 
realidades não são 
iguais para todos/



Por isso, o futuro é um local construído 
e experimentado. 
Não um destino.



#16junho2014
Tunísia / 2011



_Uma árvore 
faz barulho 
ao cair se 
ninguém /  
estiver lá 
para
escutar?



Construções 
de ideias 
dependem 
da mente.

George Berkeley 
(1685-1753)

Essas árvores estão a salvo, a 
menos que você apareça.



_Se tudo está na 
mente, poderemos 
digitar muitas coisas. 
Como a moda./





Mark Jensen, suposto CEO, nunca existiu.

_Existirão limites 
para a nossa 
capacidade de 
digitalizar?



_Responda às 
reflexões que 
propomos, mas 
proponha 
também as 
suas/

QUAIS AS CONSEQUÊNCIAS DA 
EXISTÊNCIA DESTE OLHAR NO 
MUNDO?

QUAIS OS TESTEMUNHOS QUE 
ELES DÃO SOBRE OS FUTUROS?

O QUE ISSO JÁ NOS INFORMAVA 
SOBRE O PRESENTE?



Metaverso
Isso é de comer?



E onde a indústria de 
alimentação participa 

disso ?

A diner at a recent Aerobanquets virtual reality dining experience using a 
Facebook Oculus mask.



“Uma visão inicial da 
bebida apareceu em 
uma nova ilha criada 
em Fortnite”

 Ele “traz o sabor dos 
pixels à vida em uma 
bebida que transcende 
os mundos digital e 
físico”



“A compra do NFT (Tokens não 
fungíveis = são ativos digitais) dá 
acesso a uma garrafa de vinho 
autenticada que é armazenada 
com segurança e pode ser 

negociada enquanto envelhece.”





as revoluções ::

REVOLUÇÃO 
COGNITIVA

70 MIL ANOS

REVOLUÇÃO 
AGRÍCOLA

12 MIL ANOS

REVOLUÇÃO 
CIENTÍFICA
500 ANOS

REVOLUÇÃO 
DIGITAL
AGORA

REVOLUÇÃO 
INDUSTRIAL
300 ANOS

TRANSUMANIDADE
FUTURO >



Repercepção



Nada pode ser amado 
ou odiado sem antes 
ser compreendido.

Leonardo da Vinci



_ É difícil 
interpretar o 
presente,  
imagina o 
futuro /





Para chegarmos 
em experiências 
razoáveis e 
acessíveis, 
precisaremos de 
alguns anos de 
evolução digital;



FOMO
e o medo de 
estarmos sempre 
atrasados

Fonte: Fair Observer

Fonte: Fast Company

Fonte: The Verge

2013



O metaverso 
não será a 
resolução para 
os problemas 
de construção 
de marca e 
relacionamento



A INOVAÇÃO É TRANSVERSAL
Acontece em todas as áreas, a todo o tempo e causa impactos muito além das suas fronteiras



_Viés de 
Sobrevivência
Os aviões e as 
nossas 
interpretações 
erradas_



_Humanware
A resposta para o 
Hardware e Software



_como 
pensar 
sobre o 
futuro



AUMENTE O SEU PODER 
DE OBSERVAÇÃO



APRECIE O 
VALOR DE SER 
(UM POUCO) 
ANTISSOCIAL.



ESTUDE A 
HISTÓRIA



• APRENDA A 
LIDAR COM A 
AMBIGUIDADE.



• DEIXE 
DECANTAR



Nossa disciplina é obcecada pela pornografia da mudança.



We All Want to Be YoungSempre superestimamos a mudança 
que ocorrerá nos próximos dois 
anos, e subestimamos a mudança 
que ocorrerá nos próximos 10.





Pessoas criativas não estão 
tentando ser criativas.
Sua criatividade vem da relação 
profunda com o que fazem.
Charles Watson



OBRIGADO
Fernando de Jesus

fernando.jesus@duasrodas.com

https://www.linkedin.com/in/fernandodejesus/


