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CONTEXTO.





MITOS:

Estamos cercados

de desinformação e

guerra fria bolha vale do silício





CRISE:
Indústrias em















6 INTERNETS?



1



2



3



4



5





http://www.luli.com.br/nuvem/

http://www.luli.com.br/nuvem/
http://www.luli.com.br/nuvem/


6



INTEGRADA.
 A experiência é cada vez mais 

A rede é quase invisível. 





TECNOLOGIAS
ninguém leva a sério novas

até quando não se pode mais ignorá-las.



TECNOFOBIA

TECNOFILIA.
é tão tola quanto



CONTEÚDO.
Há muito

Precisamos de filtros.





QUEREM SUBSTITUIR
Facebook e Google

a Internet. 





NÚMEROS:
 

o que significam?



2 bilhões online,

5,3 bilhões com celulares.



O mercado de equipamentos móveis

cresce 8 vezes mais rápido

do que o de PCs.





Amazon: 180 livros em Kindle

para cada edição capa dura.



Priceline.com:

82% reservaram hotéis

a um dia da viagem, 

58% a 20 milhas do hotel.



PayPal: mais de 230 milhões de contas,

ativas em 190 mercados.



Facebook: 1 bilhão de usuários.

30 bilhões de conteúdos 

compartilhados por mês.



O Brasileiro é internauta que mais tem 

a maior média de amigos online: 481. 

Já o Japão tem a média de 29.



A cada dia, joga-se o equivalente

a 125 anos de Angry Birds.



Mais de 1 bilhão de contas no YouTube.

600 anos de conteúdo,

cresce a 60h/minuto.

4 bilhões de visualizações por dia.

Mais banda do que

toda a Internet em 2000.
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PENSAR.
novas formas de

tecnologias são ferramentas.

Pense em novos relacionamentos.

A maioria da web hoje não era 

imaginada em 1995.



















PREPARAR
Como se

para mudanças exponenciais?



OBSERVAR: 
GENERALISTAS 
PRAGMÁTICOS.

Não dá para competir com bases de dados 
intercaladas, complexas e referenciadas. 



OBSERVAR:
TRANSPARÊNCIA

E AUDITORIA
O interesse público

é cada vez mais público. 





OBSERVAR:
PERSONAL HACKING

Muito além da nutrição, cosmética, 
tatuagem e musculação.





OBSERVAR: 
OBJETOS 

INTELIGENTES
Qual é a sua relevância?





OBSERVAR:
SOBREPOSIÇÃO DO 

REAL E VIRTUAL.
A separação é cada vez mais irrelevante.













OBSERVAR: 
ENVELOPAMENTO

A fonte da notícia ou da informação
é cada vez menos visível. 



OBSERVAR:
ESTRUTURA

DE TRABALHO
E CONSUMO.

O número de tarefas incompletas
tende a aumentar. 



OBSERVAR:
MOEDAS DIGITAIS

E TROCAS.
O fim definitivo do papel-moeda.





OBSERVAR:
APONTAR E SABER

Como crianças de seis anos.





OBSERVAR: 
BIG DATA

E REALIDADE 
AUMENTADA.

As megacorporações do momento cuidam 
de dados — fornecidos voluntariamente. 





OBSERVAR:
CURADORIA

É mais importante do que
o conteúdo gerado pelo usuário.



OBSERVAR:
PRONTUÁRIOS

A informação é compilada, classificada,
comparada e organizada.





OBSERVAR: 
FAÇA-VOCÊ-MESMO.

De cozinha a mashups, de costura a 
Arduino, de jardinagem a reformas.





OBSERVAR: 
MICROEMPRESAS

As grandes empresas
se espelham nas pequenas.





SOCIAL,
FÍSICA,

PERSONALIZADA,
SUPERDEPENDENTE,

CONTEXTUAL,
INTEGRADA

E MALEÁVEL.

A nova Internet é



SOCIAL



FÍSICA



PERSONALIZADA



SUPERDEPENDENTE



CONTEXTUAL



INTEGRADA



MALEÁVEL



 DESMATERIALIZANDO.
Os produtos estão se









REI
Você é mais rico do que um

do século 19.



FRENTE?
OK, mas e daqui para 



RESPONSABILIDADES.
Grandes poderers demandam grandes



TRÊS BILHÕES
Nos próximos anos esperam-se

de novos usuários.

Cada um com novas

contribuições e demandas.



RADICAL.
Precisamos de transparência



Só inventamos

5 PRODUTOS
até agora.



A nova inovação vem da

SUA GARAGEM.
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