














w sh you were here i 



quer a você por aqui i 



entrando no #mercado AGORA?  

 
pois FIQUE ESPERTO: 
50% de TODO o #TRABALHO 

pode ser automatizado 

durante sua carreira.  
 

 

 bit.ly/2jPY4IM  



um dos setores que +cr a postos de #TRABALHO de 

baixa/média qualificação está pra mudar pra sempre.  

a causa?  #ROBÔS.                                                                          
bit.ly/2s68gBt  

i 



e nós, fazemos … 









novas   ecnologias t 



nossos   alentos t 



causam    





1850-1910: 0.3% 



1993-2007: 0.4% 



1995-2005: 0.6% 



daqui pra frente?... 



E2, 12h/dia… 844TBpd 



844 TeraBytes por dia ? 



1 foto ≈3MB 

2.000.000.000u 
1.000TBpd 

3.000.000 BYTES 
1.000 TERA 1.000.000.000.000.000 

333.333.333 fotos, POR DIA! 

UM QUADRILHÃO 



dados, em todo canto ? 













comportamentos… 















2015-2065:   1.4 
0.8- 

% 



isso aconteceu e acontecerá 







CRAY 1A 

1977, CRAY 1A, US$32 MILHÕES  

160.000.000 [operações/segundo]  

2017, INTEL i9X, US$2 MIL  

1.000.000.000.000  
16.000 
6.600 × 

÷ 













~20.000.000  







tudo, todos conectados 



internet das coisas 



padrões de comportamento 



muitos dados 



[very] big data 



analytics… 



inteligência artificial 



máquinas aprendendo… 



robótica 



nossas   ecnologias t 



nossos   alentos t 



causam    



criam  







nós próprios…  





temos que  trazer…  



o futuro… 



do futuro. 





o futuro não é esporte de espectador… 









Luiz Augusto Ferreira 

Presidente da ABDI 

Como promover a inovação das 

empresas a partir de CONECTIVIDADE?... 

Neste contexto, o que o Brasil pode 

fazer e está fazendo em relação a 

cidades inteligentes?  



Rafael Paniagua Merchan 

Presidente da ABB 

A ABB tem o primeiro robô colaborativo 

do mundo, YuMi. Como deveríamos ver a 

relação pessoa-robô, no trabalho, em 

especial no contexto de Indústria 4.0? 

 



Giuseppe Marrara 

Diretor da Cisco 

Digital, Conectado, Colaborativo. Mas 

porque as empresas ainda relutam em 

investir em transformação digital? E 

isso deveria acontecer agora ou dá pra 

esperar? Quanto tempo?... 



Gilberto Peralta 

Diretor Regional da GE Capital Aviation Services 

Quais os principais obstáculos para a 

adoção massiva da Internet Industrial? 

E como está o Brasil no contexto 

mundial da Internet Industrial?  



Ricardo Brognoli 

Presidente da HPE - Hewlett Packard Enterprise 

As maiores empresas do momento não 

existiam há 20, 30 anos; quais são os 

principais desafios para as empresas de 

hoje se manterem na vanguarda e não 

desaparecerem nos próximos anos?  



Carlos Lauria 

Diretor da Huawei 

Smart Cities dependem radicalmente de 

uma boa infraestrutura de telecom. 

Como estamos, no Brasil? Como 

poderíamos estar? Falta fazer o que? O 

que o governo pode facilitar? 



Fabio Rua 

Diretor da IBM 

Quais são os grandes problemas que 

computação cognitiva está preparada 

para resolver no curto/médio prazo? Em 

que tipos de negócios? Com que impacto 

no trabalho e emprego? 



Francisco Soares 

Diretor da Qualcomm 

Qual o papel da infraestrutura e 

plataformas 5G para o futuro das 

comunicações móveis –em especial IoT-

e qual a importância das faixas não 

licenciadas? 



Benjamin Sicsu 

Vice-Presidente da Samsung 

Qual a importância de IoT, no Brasil, 

para a Samsung? Que tecnologias são 

críticas, aí e para Smart Cities? E como 

isso se situa no contexto global?  



Renato Buselli 

Vice-Presidente da Siemens 

No contexto de Indústria 4.0, investir 

apenas em automação e/ou em IoT nos 

levará a níveis de competitividade de 

classe mundial e posicionaria o Brasil 

nas grandes cadeias globais de valor? 






