
+15

VISÕES DE 
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PROCESSO - VISÕES DE FUTURO +15 (2014)

ETAPA 0
Planejamento

ETAPA 1
Mapeamento

ETAPA 2
Prospeção

de tendências

ETAPA 3
Análise

de implicações

ETAPA 4
Geração de insights 
para o planejamento 

estratégico

SCANNING SEARCH

MAPA DE TENDÊNCIAS: 
WEB CRAWLING, 

PESQUISA SECUNDÁRIA
E DIÁLOGOS COM 
ESPECIALISTAS

STREAMS DE TRABALHO

ROADMAP
OPORTUNIDADES  

INSIGHTS PARA
A ESTRATÉGIA
E PORTFOLIO
DE PROJETOS

PLANEJAMENTO
DE PESQUISA

EIXOS DE PESQUISAPRODUTOS

Etapa 5
DIVULGAÇÃO PARA INSPIRAR E INFLUENCIAR ONGS, FUNDAÇÕES/ INSTITUTOS 

EMPRESARIAIS E EMPREENDEDORES SOCIAIS 



http://fundacaotelefonica.org.br/tendencias15/

7
categorias

30 pessoas 
entrevistadas

1.632
links de 

webcrawling

40 megatendências

filtrada para 18 
macrotendências

180
iniciativas

3
cenários

TRABALHO CONJUNTO: FONTE + SYMNETICS

PLATAFOMA - VISÕES DE FUTURO +15 (2014)



PLATAFOMA - VISÃO DE FUTURO +15 (2015)

15 pessoas 
entrevistadas

+500.000
evidências

webcrawling

290
sinais

http://sobrado.in/projftv/sinais/

TRABALHO CONJUNTO: SYMNETICS + MOB

15 temas/ 
tendências

40
sub-temas

4
dataviz

6
cenários



15
TEMAS_
FTV +15



15
TEMAS_
FTV +15

Ativismo & Nova 
Representação 

Política
Inovação 
Educativa

Limites 
Regulatórios e 

Legais
Diversidade e 

Inclusão

Consciência e 
Bem Estar

Novas Formas 
de Trabalho e 

Carreira
Hiperconexão –

Vida Digital
Cidades 

Inteligentes
Nova 

Demografia

Deslocamento 
Econômico

Tecnologias 
Emergentes e 
Exponenciais

Economia de 
Baixo Impacto 

Ambiental Revolução P2P

Movimento 
de Impacto 

Social

Reinvenção 
da saúde



Tendências | Sinais

INOVAÇÃO

EDUCATIVA



TAGS

#homeschooling

#learning games

#learning innovation

#learning spaces

#maker spaces

#mobile science labs

#open education

#personalized learning

#neuroscience

#adaptive learning

#blended learning

#crowdlearning

#education methods

#education reform

#education technology

#experience learning

#flipped classroom

#future of learning



HOLOLENS + WESTERN RESERV UNIVERSITY

Parceria da Microsoft com a Western Reserve University explora o uso da holografia no ensino da medicina.
Com a tecnologia, estudantes podem, por exemplo, aprender como ossos, músculos e órgãos trabalham
no contexto de um corpo humano sem recorrer a cadáveres.

https://www.youtube.com/watch?v=SKpKlh1-en0&index=4&list=PLZCHH_4VqpRhMW1K9I1hbgBRmmlWdyK3k

https://www.youtube.com/watch?v=SKpKlh1-en0&index=4&list=PLZCHH_4VqpRhMW1K9I1hbgBRmmlWdyK3k
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VISUAL DICTIONARY

Aplicativo desenvolvido pelo Brisith Council identifica imagens tiradas 
Pela máquina fotográfica do celular e gera o nome em inglês.

[V] https://vimeo.com/126341808

https://vimeo.com/126341808
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MASTERCLASS

Plataforma online oferece cursos de diversas, áreas ministrados por experts, como tênis com Serena Williams. 
Cada aula custa 90 dólares e o site oferece aulas complementares e um painel de desenvolvimento do aluno.

[V] https://embed-ssl.wistia.com/deliveries/48458afd86a6c557552e986199903715a1e07a98/file.mp4

https://embed-ssl.wistia.com/deliveries/48458afd86a6c557552e986199903715a1e07a98/file.mp4
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HABILIDADES SÓCIO EMOCIONAIS 

Colégios particulares e da rede estadual de São Paulo estão adotando estratégias para que 
desenvolvam habilidades socioemocionais, como cooperação, empatia, senso crítico e curiosidade.

http://www.brasilpost.com.br/2016/03/14/escolas-emocoes_n_9457830.html

http://www.brasilpost.com.br/2016/03/14/escolas-emocoes_n_9457830.html
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FABLAB INSPER

Os Fab Labs são uma rede de compartilhamento de conhecimento que se estende por mais de 60 países e quase 450 laboratórios. 
Também significa compartilhar ferramentas e processos em comum, construindo assim uma rede global fortemente conectada em 
torno da pesquisa e inovação. Insper Fab Lab é o primeiro laboratório de fabricação digital do tipo Fab Lab em uma escola de 
Engenharia no Brasil.

http://www.insper.edu.br/vestibular/portfolio/fablab01/

http://www.insper.edu.br/vestibular/portfolio/fablab01/


CONTROVÉRSIAS

• Gerações mais novas acessam conhecimento

exponencial e desafiam gerações mais velhas.

• Mercantilização da educação.

• Eficácia das novas formas de aprendizagem.

CONTROVÉRSIAS



Tendências | Sinais

NOVAS FORMAS 
DE TRABALHO 
& CARREIRA



TAGS

#creative leadership

#digital nomads

#entrepreneurship and intraentrepreneurship

#future of work

#holocracy

#human clouds

#hybrid knowledge

#mass carreer customization

#mass transformative purpose

#mentoring

#networks

#new careers

#work communities
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GOOGLINESS

Fabio Coelho, CEO do Google, no Brasil, explica porque busca o desejo de mudar o mundo nos jovens que recruta.

O conceito usado para determinar a capacidade de adaptação à cultura Googlede se amplia também a candidatos 

com sentido colaborativo e que pensam diferente dos outros.

https://www.youtube.com/watch?v=EZ4LldacZAQ

https://www.youtube.com/watch?v=EZ4LldacZAQ
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E&Y  NÃO EXIGE MAIS DIPLOMAS UNIVERSITÁRIOS

Uma das maiores consultorias do mundo anunciou no início do ano 
que retirou a graduação como critério de contratação na empresa.

http://www.huffingtonpost.co.uk/2016/01/07/ernst-and-young-removes-degree-classification-entry-criteria_n_7932590.html

http://www.huffingtonpost.co.uk/2016/01/07/ernst-and-young-removes-degree-classification-entry-criteria_n_7932590.html
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MAIS FLEXIBILIDADE NO TRABALHO 

Trabalhadores brasileiros gostariam de ter mais flexibilidade no trabalho. Segundo pesquisa feita em pela Confederação Nacional 
da Indústria (CNI) em parceria com o Ibope, sete em cada dez brasileiros querem horários mais flexíveis, mas apenas 56% têm essa
possibilidade hoje e 73% têm o desejo de trabalhar em casa ou em locais alternativos.

http://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2016/03/brasileiros-desejam-mais-flexibilidade-no-trabalho-aponta-pesquisa-
cniibope.html

http://epocanegocios.globo.com/Carreira/noticia/2016/03/brasileiros-desejam-mais-flexibilidade-no-trabalho-aponta-pesquisa-cniibope.html
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CONCURSOS INTERNOS ESTIMULAM FUNCIONÁRIOS CRIATIVOS

Cada vez mais, empresas tradicionais estão apostando em concursos internos para estimular funcionários
e reter talentos. A Heineken, por exemplo, tem como prática premiar as boas ideias com reconhecimento
internacional, na sede na empresa, na Holanda.



CONTROVÉRSIAS

• Restrições das leis trabalhistas.

• Trabalho com carteira assinada

• Incompatibilidade dos profissionais versus empresas

• Conflitos geracionais



Tendências | Sinais

DIVERSIDADE E 
INCLUSÃO



TAGS

#digital inclusion

#diversity

#empowerment

#equality

#feminism

#gender equality

#identity

#LGBT

#multiculturalism

#race

#refugees

#social inclusion

#transgender
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VALOR DOS COLABORADORES COM SINDROME DE DOWN 

Iniciativa da McKinsey & Company que gerou documento com objetivo de testar a tese de que pessoas com síndrome de Down 

possuem talentos que geram valor às empresas. 

http://www.mckinseypublicacoes.com.br/Data/The%20value%20that%20employees%20with%20Down%20syndrome%20can%20add%20

to%20organizations_PORT.pdf

http://www.mckinseypublicacoes.com.br/Data/The value that employees with Down syndrome can add to organizations_PORT.pdf
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Pfizer | Empatia e Treinamento

A Pfizer tem sido reconhecida de forma consistente com uma das melhores empresas com igualdade LGBT para se trabalhar. 

Recentemente, a farmacêutica decidiu mudar seu programa de diversidade, indo além de promover encontros e estipular normas. 

Agora, todos os gestores são treinados para desenvolver empatia.

http://pfizercareers.com/pt-br/culture

http://pfizercareers.com/pt-br/culture
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NÃO TEM CONVERSA

“Só com homens #NãoTemConversa!” é um manifesto que tem como proposta conseguir assinaturas de homens que se 

comprometam a não participar de debates ou palestras sem uma presença feminina na mesa. O objetivo é garantir a participação 

de mulheres em eventos com produção e compartilhamento de conhecimento.

https://pt-br.facebook.com/naotemconversa

https://pt-br.facebook.com/naotemconversa
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APP OFERECE INFOS PARA REFUGIADOS NO BRASIL

O Helping Hand tem como objetivo fornecer acesso a informações necessárias de lugares que poderão ajudar você, imigrante ou 

refugiado. Dentro das informações disponibilizadas, você poderá encontrar: agências internacionais, assistência jurídica, centros de 

apoio, comunidades e sociedades, templos religiosos, órgãos governamentais, consulados e embaixadas, instituições de ensino, aulas 

de português, oportunidades de emprego e hospitais próximos à região onde você mora.

http://www.helpinghandapp.com.br/

http://www.helpinghandapp.com.br/


CONTROVÉRSIAS

• Terrorismo

• Intolerância

• Movimento antiprogresso

• Acirramento de polaridades



Tendências | Sinais

CIDADES 
INTELIGENTES



TAGS

#collaborative city

#government design / design for government

#mobility

#open to community

#purpose city

#sharing city

#smart city

#social big data

#sustainable cities

#urban farming

#urban innovation

#urban interventions

#urban spaces

#urbaneering

#urbanism crowdfunding

#creative cities
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POMBOS MONITORES DE POLUIÇÃO

Pequenas ‘mochilas’ de dados são colocadas nos pombos, para medir a qualidade do ar na cidade.

Moradores podem se comunicar com os dados através do twitter.

[v] https://www.youtube.com/watch?v=AioUbxrAyaA&feature=youtu.be

https://www.youtube.com/watch?v=AioUbxrAyaA&feature=youtu.be
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INCENTIVOS PARA A TROCA DE CARRO PELA BIKE, EM MILÃO

Milão resolveu pagar para pessoas irem trabalhar de bicicleta como um método de incentivo para reduzir o problema do excesso nas

grandes cidades. Entre os incentivos estão o abatimento fiscal, ajuda de custo para comprar um bicicleta e bônus por quilômetro 

pedalado.



45

https://vimeo.com/70348551
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ERÊ LAB

Criado em 2014, o Erê Lab é uma empresa especializada em mobiliário urbano para crianças. Desenvolve brinquedos 

como casas de palafitas, labirintos e outros. Uma prévia dos projetos da Erê Lab já pode ser explorada na cidade. Em dezembro 

do ano passado, a empresa inaugurou a primeira instalação permanente em São Paulo, no Largo da Batata. O espaço saiu do papel

após o Erê Lab vencer o concurso Batatalab, promovido pelo Instituto A Cidade Precisa de Você com patrocínio do Instituto 

de Pesquisa e Inovação em Urbanismo. 



CONTROVÉRSIAS

• Inclusão x exclusão social no acesso às “novas” cidades

• Limites ao crescimento desenfreado das cidade.

• Big brother



Tendências | Sinais

CONSCIÊNCIA 
& BEM ESTAR



TAGS

#consciousness

#food tracking

#functional food

#future of food

#lowsumerism

#mindful eating

#mindfulness

#nutraceltical

#organic food

#personal development

#presence

#self Improvement

#wellness

#work life balance
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́ ́ ̂

̧ ̃ ́ ̂

́

́

http://www.psfk.com/2013/11/calorie-counting-mouse.html#!BDq51
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SUMMER COMMUNE

É uma comunidade intencional diversificada e temporária. É como um acampamento de verão, mas sem toque de recolher. É um 

experimento social utópico. O Summer Commune traz uma variedade de pessoas para uma pequena cidade por dois meses, onde os 

participantes colaboram e trabalham de forma independente para criar novas formas de arte, mi ́dias, tecnologias e ide ́ias para uma 

nova sociedade. O projeto proporciona aos participantes, potenciais colaboradores e uma super rede de apoio. O Summer Commune

prova que um outro mundo e ́ possi ́vel, e que a alternativa pode ser tão

libertadora e tão divertida - ou ate ́ mais - quanto a real. 

www.summercommune.com/
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NO MEAT TODAY

O projeto da artista Holandesa Annebet Philips lanc ̧a um prato de cerâmica com a imagem de carnes ou peixes, para que seu bife já

esteja no prato. "Eu não acho que comer carne ou frango seja essencialmente ruim ou errado. Mas existem problemas graves relativos 

à grande escala de produc ̧ão mundial de carne e seu consumo.Uma maneira simples de ajudar e ́ reduzindo nosso consumo de carne e 

peixe. Estes pratos não são para os vegetarianos, mas para todos que optam por não comer carne por um dia. Seu bife já está no 

prato, apenas adicione seus vegetais!” 

http://www.annebetphilips.com/

http://www.annebetphilips.com/
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ACTIVE VITAMIN D

Marks & Spencer criou o cogumelo Active Health Vitamin D, uma nova variedade do vegetal, que conte ́m 100% da dose diária

recomendada de vitamina D em uma porc ̧ão de tre ̂s cogumelos. 

http://www.marksandspencer.com

http://www.marksandspencer.com


CONTROVÉRSIAS

- Vilanização de ingredientes

- “Fim” do prazer e ritos ligados a alimentação

- Funcional X Estético

- Adequação da indústria de alimentos

- Ritos efêmeros



Tendências | Sinais

ATIVISMO & nova 
REPRESENTAÇÃO 
POLÍTICA



TAGS

#activism

#advocacy

#brand advocacy

#civic engagement

#civictec

#democracy

#future governance

#independent media

#open data | open knowledge

#open gov

#participatory democracy

#social participation

#transparency
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THE CITIZEN HANDBOOK

“The Citizens Handbook”, é um livro feito pelo comitê de cidadãos de Vancouver, Canadá, que visa encorajar a emergência de 

cidadãos mais ativos- cidadãos motivados por interesses em causas públicas e um desejo para gerar mudanças que vão além das suas

vidas privadas. Eles acreditam que cidadãos ativos são um recurso que necessita ser explorado para melhorar a vida política e social 

nas cidades. O livro conta com 7 capítulos educativos e inspiradores: ensina sobre organização de comunidades, novas formas de 

governar, orienta sobre como agir politicamente e como disseminar uma mentalidade engajada além de distribuir bons links para

estudos e promover um fórum para discussões.

http://www.citizenshandbook.org/

http://www.citizenshandbook.org/
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ADVOGADOS ATIVISTAS

Advogados Ativistas defende manifestantes, ativistas e ocupações de espaços públicos.

A partir da rede/internet e aulas públicas, o grupo instrui os cidadãos sobre seus direitos

de se manifestar e de se proteger contra a repressão policial.



66

ESCOLA DE ATIVISMO

A Escola de Ativismo se dedica à promoção e multiplicação de processos de aprendizagem e produção de conhecimento em ativismo

para aumentar a capacidade de incidência das organizações, movimentos e coletivos e fortalecer os agentes políticos que atuam na

promoção e defesa da sustentabilidade, dos direitos humanos e da democracia.

https://ativismo.org.br/

https://ativismo.org.br/
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BEN & JERRY’S NAS ELEIÇÕES AMERICANAS

A marca americana de sorvetes Ben & Jerry´s, criada em 1978 pelos amigos Ben Cohen e Jerry Greenfield, e comprada 

pela Unilever em 2000, entrou, não oficialmente na campanha do senador independente Bernie Sanders para a presidência.

Trata-se de uma aposta pessoal de Cohen, um dos fundadores da marca (embora com a aprovação e apoio de seu sócio original, 

Jerry Greenfield), que decidiu elaborar um sorvete por conta própria e criar uma série única de 40 potes, 25 dos quais foram 

doados à campanha de Sanders.



68

HABIBS CONVOCA CLIENTES PARA PROTESTOS

A rede de fast-food Habib’s lançou a campanha “Fome de Mudança” para incentivar a participação 

da população nos protestos de rua no domingo, 13 de março. Suas lojas serão decoradas com motivos 

verde e amarelos e houve a distribuição de adereços como fitas e cartazes.



CONTROVÉRSIAS

- Legitimidade, legalidade e efetividade do ativismo digital.

- Aumento do controle da internet pelos governos

- Crise das representações: quem me representa? Quem eu represento?



Tendências | Sinais

HIPERCONEXÃO –
VIDA DIGITAL



#byod

#iot

#ominichannel

#real-time context

#seamless

#sensors 

#streaming

#UX

#wearebles

#wireless solutions

TAGS
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STARBUCKS | NO WAIT ORDER

Servic ̧o com o objetivo de eliminar o tempo de espera (fila) para clientes, especialmente 

durante horário de pico na manhã quando no peri ́odo de deslocamento para o trabalho. 

Atrave ́s de um aplicativo no smartphone, clientes podem fazer pedidos, assim como realizar 

Pagamento e gorjeta, e ter acesso a estimativa de tempo para entrega. Com foco em clientes 

on-the-go, pedidos podem ser marcados para qualquer horário e loja a escolha do cliente. 



73

watson trend

Aplicativo desenvolvido pela IBM e disponível na Apple Store, analisa uma série de informações e dados 

provenientes de redes sociais, principalmente, e faz cruzamentos com informações do varejo para indicar presents.

[v] https://www.youtube.com/watch?v=uNW9xhQvKI8

https://www.youtube.com/watch?v=uNW9xhQvKI8
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DOMINO’S EMOJI

Usuário cadastra seu endereço, meio de pagamento, pizza favorita 

e linka sua conta do Twitter no site da Domino’s.

[v] https://www.youtube.com/watch?v=NtdLsJsObrU

https://www.youtube.com/watch?v=NtdLsJsObrU
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POWA TAG

Aplicativo que lê códigos QR, comandos de voz e beacon e permite 

que usuários realizem compras pelo smartphone.

[V] https://www.youtube.com/watch?v=or0L7UnaP6g

https://www.youtube.com/watch?v=or0L7UnaP6g


CONTROVÉRSIAS

• Dependência tecnológica

• Máquina comandando as pessoas.

• Crimes cibernéticos.

• Novas doenças provocadas pelas novas tecnologias.



Tendências | Sinais

TECNOLOGIAS 
EMERGENTES E 
EXPONENCIAIS



TAGS

#3dprinting

#artificial intelligence

#big data

#biotechnology

#bitcoin

#blockchain

#cognitive computing

#m2m

#nanotechnology

#robotics | cobots

#vr
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DRONES AJUDAM A PREVENÇÃO DE GRAVIDEZ EM GHANA

Drones estão sendo utilzados para a entrega de preservativos

e pílulas anti concepcionais em zonas remostas de Ghana.
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KATIA

Uma máquina com as capacidades de um robô industrial, mas pelo preço de um laptop. Assim é anunciada Katia 

(Kick Ass Trainable Intelligent Arm), um braço robotizado que pretende assumir uma série de funções, como a de 

impressora 3D e corte a laser, mas que é também capaz de desenhar e escrever através de um app e até mesmo decorar um bolo. 

A inovação é assinada pela Carbon Robotics e é prova de que a robótica deve ficar cada vez mais presente no lar das pessoas. 

Katia estará disponível em breve por cerca de 2000 dólares.



81

PROJETO JACQUARD

Ultrapassando a barreira atual de relógios inteligentes, Google foi além e criou roupas sensíveis ao toque 

que podem expandir, e muito, a funcionalidade dos dispositivos móveis como conhecemos hoje, além de poder

ser aplicada em diversos segmentos acadêmicos e profissionais.

[v] https://www.youtube.com/watch?v=qObSFfdfe7I

https://www.youtube.com/watch?v=qObSFfdfe7I
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SOPHIA

Apresentado no último SXSW, o robô “Sophia” pode mostrar 62 diferentes expressões e, para parecer mais humano, tem câmeras nas 

pupilas, muito semelhantes às do ser humano. E além disso tudo, ela transmite emoções por meio de suas expressões faciais.

Durante entrevista concedida para CNBC , Sophia foi questionada sobre os seus planos para o futuro e a resposta foi surpreendente: 

Sophia gostaria não só de continuar a sua formação, começar um negócio e criar a família, mas também destruir toda a humanidade.

[v] https://youtu.be/W0_DPi0PmF0

https://youtu.be/W0_DPi0PmF0


CONTROVÉRSIAS

• Caráter experimental (não comprovado) de tecnologias

• Ameaça à segurança, em sentido amplo, da sociedade.

• Transhumanismo.



Tendências | Sinais

ECONOMIA 
DE BAIXO 
IMPACTO 
AMBIENTAL



TAGS

#circular economy

#climate change solutions

#cop21

#energy efficiency

#environment impact

#forest protection

#global warming

#green economy

#organic waste

#reverse logistics

#solid waste

#sustainability

#water reuse systems

#zerofootprint
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LIAM

Robô especializado em desmontar iPhones para reciclagem.

[V] https://youtu.be/VGSnY7pp3xk

https://youtu.be/VGSnY7pp3xk
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CARROS RECICLÁVEIS FEITOS EM IMPRESSORA 3D

A Local Motors levou a febre da impressora 3D a um novo nível e está testando veículos customizáveis feitos a partir de 75% 

de material criado com ajuda da tecnologia. O modelo LM3D, construído em pareceria com a IBM Watson, Sieman’s Solid Edge, IDEO 

e SABIC, tem como prioridade a sustentabilidade, e a ideia é que as peças possam ser recicladas indefinidamente, trocando apenas

partes danificadas pelas mais recentes, que serão desenvolvidas ao longo dos anos. Ou seja, o usuário teria um mesmo carro para 

o resto da vida.  As peças podem ser fabricadas diretamente a partir de arquivos digitais, reduzindo o custo e os resíduos de carbono 

associados à moldagem e fundição. Para viabilizar o projeto, a Local Motors quer lançar ainda este ano um projeto de crowdfunding.
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CONSTRUÇÃO DE PET

Pedreiro usa 11 mil garrafas PET para construir sua própria casa em MG. A técnica evitou que uma enorme quantidade de plástico 

fosse descartada e ajudou a substituir outros tipos de materiais tradicionais. O pedreiro levou dois anos para ter a casa finalizada, 

com telhado e acabamento, também feito de forma sustentável em barro. Segundo ele, é preciso ter paciência. “Não se consegue 

levantar uma casa assim com o mesmo tempo de uma casa normal. Precisa ter paciência e persistência, mas o resto acaba sendo 

do mesmo jeito”, explicou.
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MÁQUINA DE LAVAR MOVIDA A PEDALADAS

A bicicleta em que se pode pedalar enquanto lava roupa é desenvolvida em uma universidade da China.

A ideia é que se a pessoa já gosta de andar de bike ou costuma usar a ergométrica para fazer exercícios em casa, 

possa fazer a lavagem de roupas em um único equipamento. 
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TRIAGEM DE LIXO ELETRÔNICO

Aparelho usa raio-x para facilitar triagem de lixo eletrônico na reciclagem.

Sistema permite identificar materiais invisíveis na triagem, independentemente da cor e do grau de sujeira.

Outro campo de aplicação do X-TRACT é o processamento e reutilização de tubos antigos de televisores e monitores. 

Através de um processamento interno, é possível a separação do vidro com conteúdo de chumbo do restante material 

com uma pureza de mais de 99,5%. Além disso, o sistema permite, ainda, separar metais pesados a partir de frações 

de metais não ferrosos, sobretudo de alumínio.



CONTROVÉRSIAS

• consciência forçada.

• prédisposição das instituições (governos, empresas, organizações 

sociais) em mudar tecnologias, processos e produtos/serviços.

• custo da migração para economia circular 
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ALARM.COM

O Alarm.com Wellness é um sistema que utiliza sensores wireless para monitorar a rotina diária do idoso, identificando padrões 

de atividade. Assim, se a pessoa não se levantar da cama durante a manhã ou sair de casa no meio da madrugada, por exemplo, 

um aviso será enviado (por telefone, e-mail ou mensagem) para seus cuidadores. A vantagem, segundo o fabricante, é que a tecnologia 

não requer que a pessoa peça ajuda. Ou seja, em caso de desmaio ou queda, o pedido de socorro é acionado automaticamente.
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RECONSTRUÇÃO DE TECIDOS E ÓRGÃOS

Pesquisadores das universidades de Bristol e Liverpool desenvolveram uma tecnologia 

de construção de tecidos orgânicos que possibilitará a construção de grandes órgãos humanos.

Essa nova tecnologia pode reparar diversos tipos de deformidades ou danos nos tecidos e ossos, 

como por exemplo pessoas com artrose ou que sofreram ferimentos graves.
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https://www.technologyreview.com/s/533416/geneticists-begin-tests-of-an-internet-for-dna/


CONTROVÉRSIAS

- Regulamentação da saúde digital

- Segurança de dados.

- Perda do toque humano na medicina.
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SMARTPHONES PARA O MERCADO INDIANO

Com uma população de mais de 1,2 bilhão de pessoas , a Índia se tornando o próximo grande alvo para a tecnologia smartphone. 

No entanto, muitos usuários de telefonia móvel no país enfrentam barreiras da linguagem. Por isso, os desenvolvedores de Indus 

OS desenvolveram um teclado com 12 línguas regionais.
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JANA

Plataforma móvel que conecta marcas com os consumidores de mercados emergente.

http://www.jana.com/marketplace/

http://www.jana.com/marketplace/
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TANG, FEITO PARA A CHINA

A marca de bebidas Bacardi desenvolveu exclusivamente para o mercado chinês um destilado de chá verde.

Tang foi lançado em 2015 e custa cerca de 250 dólares.
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CIRCUITO FOR A DO EIXO

Rede de coletivos culturais surgida no final de 2005 e hoje conta com mais de 200 espaços culturais no Brasil, 2000 agentes 

culturais, 2800 parceiros e 20000 pessoas indiretamente, estando presente em 27 estados e mais 15 países da América Latina.

Desenvolveu uma série de moedas próprias, com as quais já movimentou mais de R$ 75 Milhões, somenteentre 2011 e 2103.

http://foradoeixo.org.br/

http://foradoeixo.org.br/


118

crowdfunding para novos estilistas

ICON funciona como um Kickstarter para novas marcas de moda.

[v] https://youtu.be/fJtEyhNhDZc

https://youtu.be/fJtEyhNhDZc
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GOODPEOPLE

Aplicativo reúne pessoas dispostas a oferecer habilidades em troca de boas ideias.

Desde o início da operação, o GoodPeople registra crescimento de usuários em 12% por semana e teve adesão de 3.000 pessoas em 

pelo menos 260 cidades brasileiras, além de oito países. Até o momento, um terço destes voltam com frequência para o aplicativo.

http://goodpeopleapp.com.br/

http://goodpeopleapp.com.br/
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house of all

Espaço em São Paulo que conta com áreas de trabalho, escola, cozinha, lavanderia, maker space e roupateca compartilhados.

http://www.houseofall.co/

http://www.houseofall.co/


CONTROVÉRSIAS

• Controle fiscal, monetário e cambial dos governos.

• Redução do consumo e impacto no crescimento econômico.

• Desmonetização.



NOVA 
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PUBLICIDADE PARA “MADUROS"

De acordo com estudo, em 2017 quase 50% da população adulta dos Estados Unidos

terá 50 anos ou mais, e controlará 70%da renda disponívelno país.

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1750482-com-renda-maior-consumidor-acima-dos-50-entra-na-mira-de-

anunciante.shtml

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2016/03/1750482-com-renda-maior-consumidor-acima-dos-50-entra-na-mira-de-anunciante.shtml
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VETERANOS NO MERCADO DE TRABALHO

A ideia de valorizar os profissionais veteranos, em idade de aposentadoria, começa a ganhar relevância à medida que em vários

países o envelhecimento populacional –resultado do aumento da expectativa de vida e da queda da taxa de natalidade– já é uma 

realidade ou uma perspectiva de curto e médio prazos. 

http://www.revistahsm.com.br/lideranca-e-pessoas/a-vez-dos-veteranos-esta-cheg/

http://www.revistahsm.com.br/lideranca-e-pessoas/a-vez-dos-veteranos-esta-cheg/
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MATURIJOBS

Serviço que ajuda pessoas acima de 50 anos a encontrar uma nova 

ocupação ou recolocação, tanto profissional quanto de forma autônoma.

http://www.maturijobs.com/

http://www.maturijobs.com/
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GERAÇÃO Z DESAFIA EMPRESAS

“Eles não conheceram o mundo sem internet, não diferenciam a vida online da off-line e querem tudo para agora. 

São críticos, dinâmicos, exigentes, sabem o que querem, autoditadas, não gostam das hierarquias nem de horários poucos flexíveis. 

São os jovens da Geração Z, que nasceram depois de 1995, e que agora começam a entrar no mercado de trabalho bastante 

confiantes. A chegada dessa nova geração ao meio organizacional já causa certos impactos por conta das características peculiares 

desse jovens e vai exigir que empresas se adaptem e apliquem novas práticas para atrair e reter esses profissionais”.

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/20/politica/1424439314_489517.html

http://brasil.elpais.com/brasil/2015/02/20/politica/1424439314_489517.html


CONTROVÉRSIAS

• Intolerância

• Questionamento do valor agregado da diversidade

• Choque de culturas
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MODROOF

ModRoof é uma alternativa de cobertura acessível que é construída a partir 

de materiais reciclados, incluindo embalagens e resíduos agrícolas.

[v] https://youtu.be/MDXlaq-W9FI

https://youtu.be/MDXlaq-W9FI
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ÁGUA LIMPA E EMPREGOS EM UGANDA

Spouts é uma ONG que desenvolveu uma alternativa acessível de um filtro de água

em Uganda e utiliza mão de obra local para a produção das peças de cerâmica. 

[v] https://youtu.be/0a3C-h5PlZE

https://youtu.be/0a3C-h5PlZE
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PLATAFORMA PARA OS EMPREENDEDORES DE FAVELAS DE MUMBAI

Plataforma móvel para os produtores e empreendedores de Mumbai se conectem com 

seus clientes, realizem workshops e promovam mudanças nas favelas da cidade. 

[v] http://designmuseumdharavi.org/Design_Museum_Dharavi/Dharavi.html

http://designmuseumdharavi.org/Design_Museum_Dharavi/Dharavi.html


140

http://www.conservation.org/global/brasil/Pages/pesca-sustentavel.aspx

http://www.conservation.org/global/brasil/Pages/pesca-sustentavel.aspx
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FACEBOOK E APPLE SE UNEM CONTRA LEI ANTI-LGBT NOS EUA

Mais de 80 executivos de grandes empresas de tecnologia, incluindo os CEOs da Apple, Facebook, Twitter e Salesforce, 

se uniram contra uma lei recém-aprovada pelo estado da Carolina do Norte, nos Estados Unidos, que pode ser usada contra 

pessoas homossexuais, transexuais ou transgêneras. Em um documento assinado por esses empresários e divulgado dia 29.03, 

os organizadores da petição – conduzida pela Campanha de Direitos Humanos (HRC, na sigla em inglês) e pela Equality NC –

destacam que a lei é descriminatória porque obriga pessoas transgêneras a usar banheiros, casas de banho e outras instalações 

que são "inconsistentes com sua identidade de gênero”.
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APPLE X FBI

No último dia 3 de março, a Apple pediu a um tribunal federal dos Estados Unidos que anule a ordem judicial que exige que 

a empresa colabore com o FBI no desbloqueio de um iPhone. Uma petição apresentada em um tribunal da Califórnia no caso 

que envolve um dos agressores do ataque de San Bernardino afirma que a ordem judicial extrapola a faculdade legal do governo 

e viola os direitos constitucionais de liberdade de expressão da Apple.

ONU e várias de empresas de tecnologia apoiam a Apple nessa disputa.
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SÍMBOLO DE TRANSGENIA É DISPENSADO PELA CÂMARA

O Plenário da Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira (28.03) o Projeto de Lei 4148/08, do deputado Luis Carlos Heinze (PP-

RS), que acaba com a exigência do símbolo da transgenia nos rótulos dos produtos com organismos geneticamente modificados (OGM),

como óleo de soja, fubá e outros produtos derivados.

A matéria, aprovada com 320 votos a 135, na forma de uma emenda do deputado Valdir Colatto (PMDB-SC), deve ser votada ainda pelo 

Senado.

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CONSUMIDOR/486822-APROVADO-PROJETO-QUE-DISPENSA-SIMBOLO-DA-

TRANSGENIA-EM-ROTULOS-DE-PRODUTOS.html

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/CONSUMIDOR/486822-APROVADO-PROJETO-QUE-DISPENSA-SIMBOLO-DA-TRANSGENIA-EM-ROTULOS-DE-PRODUTOS.html


148

BLOQUEIO DO WHATSAPP NO BRASIL

Em dezembro de 2015, Justiça determinou bloqueio do WhatsApp em todo o país. 

A não colaboração do WhatsApp em uma investigação criminal foi o motivo do bloqueio. As autoridades que investigam um crime 

obtiveram autorização judicial para que a empresa quebrasse o sigilo de mensagens trocadas pelos suspeitos. No entanto, o WhatsApp

não atendeu à solicitação e teve seu serviço bloqueado no país como represália.

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/justica-determina-bloqueio-do-whatsapp-em-todo-o-pais

http://veja.abril.com.br/noticia/vida-digital/justica-determina-bloqueio-do-whatsapp-em-todo-o-pais


CONTROVÉRSIAS

• Bioética

• Direitos na/da era digital

• Privacidade, acesso à informação e à propriedade intelectual

• Interferência de governos sobre empresas que dominam o espaço digital

• Rejeição de segmentos tradicionais
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http://sobrado.in/projftv/sinais/
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