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THE PERFECT SEARCH ENGINE SHOULD 
UNDERSTAND EXACTLY WHAT YOU 
MEAN AND GIVE YOU BACK EXACTLY 
WHAT YOU NEED.       

Larry Page,  
Founder and CEO, Google 



"Google	  is	  not	  a	  conven4onal	  company.	  	  	  
We	  do	  not	  intend	  to	  become	  one”	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  2004	  Founders'	  IPO	  LeCer	  

A	  Transformação	  dos	  Negócios	  com	  o	  Consumidor	  Hiperconectado



A	  Transformação	  dos	  Negócios	  em	  busca	  do	  Consumidor	  Hiperconectado



A	  Transformação	  dos	  Negócios	  em	  busca	  do	  Consumidor	  Hiperconectado



A	  Transformação	  dos	  Negócios	  em	  busca	  do	  Consumidor	  Hiperconectado



47%  
dos internautas assistem TV navegando na web
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O	  limiar	  de	  uma	  nova	  era	  

	  	  	  	  	  	  	  Cloud	  
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Algumas Revoluções em curso



Revolução #1: Software



Nossa habilidade de entender

o cérebro tem melhorado

EXPONENCIALMENTE





Revolução #2: Hardware

Wearable Computing



Wearables 
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Ambient Computing

A era dos “Gadgets Inteligentes”



Gadgets Inteligentes 
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Ambient Computing

A era da “Internet das Coisas“



Para: Coisas 

De: Devices 
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Reinvenção de Processos

O que começou com mídia e e-commerce 
se estenderá por todas as indústrias

           A REIMAGINAÇÃO
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Mary Meeker’s 2013 internet trends



De:    Economia do Carbono 
Para: Economia Digital	  

Escala INSTANTÂNEA, barreiras de entrada BAIXAS

Custo Marginal de Distribuição = ZERO


 "ASSET LIGHT” – Tempo, Espaço e $$$


  Economia de COMPARTILHAMENTO
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Conclusões



Nós estamos vivendo uma era de 

ganhos EXPONENCIAIS 

em

HARDWARE e SOFTWARE

1



O futuro da computação móvel será definido por

inúmeros portais de acesso

À NUVEM

2



O fenômeno dos GADGETS
marca o princípio da era de 

AMBIENT COMPUTING

3



O mundo passará por inevitável 

REINVENÇÃO
de PROCESSOS

4



As empresas que entenderem 
COMO melhor se ajustar a essa 
ECONOMIA DIGITAL terão mais 
chances de sobreviver


                                                                                               

5



Obrigado! 


