


são 50+ anos de evolução digital...

digital privado
[1970 – 1990]

primeiras trocas de 
documentos eletrônicos via 

redes digitais privadas

ecossistemas digitais
[2000 – 2010]

primeiras soluções de serviços 
compartilhados para negócios 

baseados em nuvens 
computacionais

ecossistemas de plataformas
[...2020...]

negócios de classe global integram 
as maiores e menores

organizações do mundo em 
plataformas de negócios digitais

transformação digital
[2010 – 2020...]

integração de organizações de 
todos os portes a ecossistemas 

digitais através de novos 
negócios digitais inovadores

negócios em rede
[1990 – 2000]

primeiros padrões para 
negócios online permitem 

iniciativas como catálogos e 
vendas online

Apresentador
Notas de apresentação
Digital futurePrivate digital(1970 – 1990)First electronic documents exchange through private digital networks.First online business patterns allow some initiatives such as catalogs and online sales.Networked business(1990 – 2000)Digital ecosystems(2000 – 2010)First shared service solutions for cloud-based businessIntegration of big organizations with digital ecosystem through new and innovative digital businessDigital transformation[2010-2020]Platform economy[2020 - ...]World class global businesses represent the biggest organizations worldwide on digital business platforms.













“AGIR NA URGÊNCIA E DECIDIR NA 
INCERTEZA”



CAPACIDADE DE RECONHECER OPORTUNIDADES 
E DE RESOLVER PROBLEMAS COMPLEXOS COM O 
USO COMBINADO DAS TECNOLOGIAS E DAS 
HABILIDADES HUMANAS

DESTREZA DIGITAL

Apresentador
Notas de apresentação
Good drivers, bankers, and lawyers don’t have magical intuitions about traffic, investment, or negotiation; rather, by recognizing recurring patterns, they spot and try to avoid careless pedestrians, inept borrowers, and sly crooks.AI can be better at jobs that demand intuitions about other people. Many lines of work—such as driving a vehicle in a street full of pedestrians, lending money to strangers, and negotiating a business deal—require the ability to correctly assess the emotions and desires of others.] LIDAR BEM COM PADRÕES



The Morphospace of Consciousness X. D. Arsiwalla et al., 2017: bit.ly/2xIOS3Y

1. comportamento flexível, em função do ambiente
2. comportamento adaptativo [racional, por objetivos]
3. operação em tempo real…
4. …e em ambientes, ricos, complexos e detalhados
5. capacidade de usar símbolos e abstrações…
6. …de usar linguagens naturais e artificiais e…
7. …aprender do ambiente e das experiências,
8. …adquirindo capacidades através de desenvolvimento
9. operação autônoma, dentro de uma comunidade social
10.dotada de consciência e um sentido de existência
11.realizável como um sistema neural ou equivalente…
12.…passível de construção através de processo embrionário
13.capaz de crescer através de evolução

Allen Newell, “Unified Theories of Cognition”: 13 critérios necessários para 
arquiteturas cognitivas [quasi-]humanas











EXECUÇÃO
IMPERFEITA DO 
DESCONHECIDO









pesquisa

Dewey, J. (1938). Experience and education. New York: Collier Books.

comunicação

construção

expressão

entender, descobrir o “mundo”

múltiplos meios de socialização

[re]fazer e [re]construir coisas

externar ideias e sentimentos
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