




50 ANOS EM 10



Você deve se lembrar de quando batia aquela fome de
madrugada e você havia se esquecido de ir ao mercado e
não tinha nada pronto para comer de imediato.

Talvez você não saiba, mas isso é tecnologia.
Adaptamos nossa rotina e passamos a usar 
instrumentos que nos proporcionam facilidades 
- seja fazendo uma ligação, pedindo por um 
aplicativo, pré-agendando em um site.

O que você fazia? Ignorava a fome ou misturava
tudo o que tinha na geladeira tentando algo
novo.
Hoje, com apenas alguns cliques, chega à sua
casa, às 3h da manhã, seu prato favorito de seu
restaurante predileto.

A TECNOLOGIA, ASSIM COMO O MUNDO, MUDA A CADA SEGUNDO.



Com apenas uma leitura de dez minutos, ou um curso, não é possível entendermos
amplamente como funcionam todas as tecnologias. Isso, além de tempo, requer
constante atualização.
Muitas pessoas acham que tecnologia se limita a eletrônicos, mas não. Tecnologia é
tudo aquilo que facilita ou otimiza algo do seu cotidiano, como o fogo, que pode ser
considerado a primeira tecnologia registrada.

É importante ressaltar que novas tecnologias não são
só o iPhone, que atualiza todo ano, ou o fone de
ouvido cada vez menor.
Poder armazenar seus dados em um celular é
tecnologia, controlar a temperatura do seu quarto é
tecnologia, uma busca no Google é tecnologia e
vender também é uma tecnologia.

Fogo, usado desde o paleolítico, 
possivelmente pelo Homo 
erectus.

Foguete Atlas-Centauro 10 
decolando da Estação da Força 

Aérea de Cabo Canaveral.

Há 800.000 anos 1966

O Banco Original deu início a um 
projeto para se tornar o primeiro 

banco brasileiro 100% digital.

2013 2016

Carros elétricos surgem a um preço 
mais acessível e diminuem 

drasticamente a poluição causada 
pelo meio automobilístico.

2019

Houve avanço em pesquisas de  
cura para doenças como HIV e 

câncer - doenças que eram 
consideradas incuráveis há 

alguns anos.



Você também deve se lembrar de quando o celular era um bem muito mais caro 
do que é hoje. Provavelmente, você e sua família não tiveram os primeiros 
celulares. Caso tenham tido, muito possivelmente, ele era visto como algo 
importante, caro e único. Bem diferente de hoje em dia, quando você acha um 
celular funcional por R$ 100,00 ou menos. 

A tecnologia evolui e, com o tempo, vai ficando obsoleta e ultrapassada. Com isso, 
seu valor diminui - o que faz com que ela seja cada vez mais acessível, impactando 
profundamente na globalização digital e ajudando o produto a chegar a pessoas 
que há alguns anos nunca sonhariam em ter um smartphone, por exemplo.

A partir do momento em que tecnologias ficam acessíveis, o poder de alcance e 
transformação se torna exponencial. 
Quanto mais sistemas e máquinas operarem em situações de comportamento 
sistêmico, mais tempo livre teremos para pensar, nos divertir, estudar e produzir 
coisas de que gostamos. O resultado disso é mais tempo e ferramentas pra nos 
conhecermos e nos entendermos como seres humanos.

Curioso pensar que 
máquinas podem nos ajudar 
a entender nossa própria 
humanidade, não?



Por conta da globalização e do fácil acesso à tecnologia, atualmente pessoas com
cultura, gênero, nacionalidade, língua, religião, ideologias, opiniões e crenças
diferentes estão quebrando barreiras e se conectando, trocando experiências,
estudando, trabalhando juntas. Sem dúvidas veremos o impacto disso em
mudanças culturais e sociais.

Cabe a nós escolher se 
acompanhamos a 

evolução ou 
se permanecemos nas 

décadas passadas.

Você sabe como estava o 
mundo quando você 
nasceu? Provavelmente 
não. Sabia que existe um 
site que mostra notícias, 
programas de TV e mídias 
de um determinado ano?

Claramente, esta ainda não é uma realidade global, mas, em poucas décadas, o
cenário será cada vez mais conectado e unido pela diversidade.

Principalmente depois da COVID-19, muitos setores não voltarão ao que eram
antes. Percebemos o quanto a saúde da população impacta tanto no consumo
quanto na produção. Estamos tendo que olhar para o cenário digital como uma
saída e solução, pois, mesmo após a crise, continuaremos tendo grupos de risco e
pessoas que irão optar pelos meios digitais.

http://www.planetarei.com.br/blog/Anos/AnosCR.htm


CULTURA



Hoje em dia já é possível trabalhar remotamente; lojas e 
mercados entregam na sua casa; seu banco é on-line; o 
consumo consciente tem voltado com força; há novos 
meios de mobilidade; consomem-se informações em 
qualquer lugar e a qualquer hora; e há uma busca por 
humanização em conjunto com a automação. Isso é a 
indústria 4.0.

A revolução 4.0 está acontecendo neste momento no 
mundo inteiro, em todas as áreas. A educação tem 
questionado o papel do aluno e a forma como se aprende 
hoje em dia, por exemplo. Empresas de design têm 
incluído música e manipulação de áudio em seus serviços. 
Muitas empresas não contratam mais seus funcionários 
por seus diplomas, e sim por suas capacidades 
socioemocionais e práticas.

Toda revolução deixa sua marca. A 4ª é esta. Estamos 
voltando para dentro, olhando para o ser humano e ao 
mesmo tempo expandindo em busca do universo.

Mesmo algumas regiões e alguns países não estando tão 
integrados a essa realidade, a tendência é que, em pouco 
tempo, essa seja a realidade global. 

VOCÊ SABIA?

A previsão é que, entre 2022 e 2025, a 
quantidade de usuários digitais e a 

população global sejam quase iguais, o 
que é algo em que devemos reparar.



O mundo digital é o futuro de muitos 
mercados, assim como o de seguros. Mas 

como me identificar dentro dessas 
mudanças?

Não há como voltarmos atrás agora que provamos do
mundo moderno. Mas podemos lidar com ele de uma forma
saudável em vez de negarmos ou menosprezarmos essa era
e seus nativos. Assim como todos os mercados, o de seguros
também vem passando por mudanças e adaptações.

A indústria de seguros tem crescido bastante nos
últimos tempos. Isso se deve, de certa forma, ao
fato de que as pessoas estão mais preocupadas
em se proteger de possíveis riscos. Além de sofrer
grande influência do atual momento econômico e
político pelo qual o nosso país está passando.

Para 2020, temos nossa atenção em riscos digitais 
e em novos modelos de contratação de seguro 
(como o On Demand).

O mercado de seguros precisa acompanhar as mudanças.

Para isso, vamos falar um pouco sobre as gerações.



A segunda são os nativos digitais. Essa geração é
formada pelos que não conseguem imaginar o
mundo sem a internet, e que, quando vieram ao
mundo, tecnologias como computador, celular e
internet já faziam parte da realidade global.

A primeira geração de que vamos falar é constituída de 
indivíduos que nasceram antes da potencialização das 
Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) e da 
internet, em uma época em que a pesquisa era feita 
em bibliotecas e enciclopédias, e não em sites de busca 
como o Google. É chamada de imigrantes digitais.



Acredita-se que os imigrantes digitais 
podem ter características como 
vivência, convivência em redes, 
navegabilidade e conectividade, que 
são características dos nativos 
digitais, levantando-se a hipótese de 
que a diferença entre nativos e 
imigrantes digitais não estaria 
relacionada à faixa etária, mas sim à 
experiência.



Cada geração tem suas características, mas algo notável é que as novas 
gerações têm cada vez mais ligação com a tecnologia. Para elas, faz sentido um 
mundo fluido, transparente e conectado. 
A tecnologia se adequa a elas, e elas se adaptam ao ambiente, criando uma 
rede entre pessoas, tecnologia e ecossistema.

Mas, então, você pergunta...

“POR QUE EU DEVO DAR ATENÇÃO ÀS NOVAS GERAÇÕES?”

Bom, os nativos digitais serão 75% da força de trabalho em 2025. Consequentemente,
daqui a alguns anos, você se verá cercado por novos trabalhadores e clientes que se
preocupam com coisas às quais talvez você nunca tenha dado tanta atenção antes,
como relação em comunidade, interdisciplinaridade, criação de conteúdo, busca
constante por novas informações, preocupação com o meio ambiente e causas sociais.



Temos aqui exemplos de influencers intergeracionais, que falam sobre temas atuais,
suas profissões e vivências do dia a dia. Você não precisa ser jovem para falar sobre
tecnologia e modernidade, e não precisa ser sênior para compartilhar com as pessoas
as suas experiências.

Maisa
Atriz, apresentadora e humana,

como diz sua bio no Twitter.
Conhecida pelos programas, novelas e 

filmes de que participou, é muito 
influente em suas redes sociais.

Drauzio Varella
Médico, professor, escritor e cientista.
Compartilha vídeos no YouTube e em 
outras redes sociais falando sobre 
medicina e ciência. 

Fábio de Melo
Padre, professor, artista e escritor.
Conhecido em suas redes sociais pela 
forma divertida e engraçada com que fala 
com seus fiéis e fãs.

BTS
Grupo sul-coreano de música que inspira 

jovens do mundo todo. Além das 
plataformas musicais, já discursaram na 
ONU e participam de campanhas com a 

UNICEF para apoiar projetos sociais.



Vida online

Sem sombra de dúvidas, as coisas mudaram. 
Hoje, a vida de muitas pessoas acaba sendo 
mais on-line que qualquer outra coisa. Talvez 
por conta disso o tempo junto tenha se tornado 
algo tão importante.

Da mesma forma que os nômades mudaram sua 
cultura quando “descobriram” o cultivo e a 
criação, nós estamos mudando a nossa, vivendo 
a 4ª revolução industrial, também conhecida 
como Indústria 4.0.

Não precisamos lidar com a tecnologia como se 
ela ruim e maléfica. Tente imaginar a sua vida 
sem o fogo, sem a luz, sem a internet... 
Precisamos dosar as medidas, mas com tudo na
nossa vida, não apenas a tecnologia.



O CORPO FALA



Para entendermos um pouco como todas essas mudanças nos afetam e
como reagimos a elas, vamos ter que olhar um pouco para o nosso
corpo, especificamente para o nosso cérebro.

Reptiliano: é parte mais primitiva 
do nosso cérebro. Garante a nossa 
sobrevivência, além de ser 
responsável pelas sensações 
primárias, como fome, sede, sono, 
entre outras.

Límbico: conhecido como cérebro 
emocional, é responsável por 
controlar o comportamento 
emocional dos indivíduos.

Neocórtex: compõe 80% do nosso 
cérebro e é responsável, dentre 
várias funções, pela criatividade, 
audição e informação visual. 



Algumas das substâncias químicas responsáveis por essas
três partes são:

Veja alguns exemplos de como o mundo moderno nos afeta
no dia a dia:

• “O Brasil é o 2º no ranking mundial de países mais
estressados, de acordo com a ISMA (International
Stress Management Association). O que mais estressa
o brasileiro é o trabalho, segundo 69% dos
entrevistados.”

• “9 em cada 10 brasileiros apresentam sintomas de
ansiedade no ambiente de trabalho. 50% sofrem de
algum nível de depressão, recorrente em 14% dos
casos.”

• “72% da PEA (População Economicamente Ativa)
possui altos níveis de estresse. Desses, 32%
desenvolveram a síndrome de Burnout.”

E então você pergunta: “o que mudou para tudo isso 
estar acontecendo?”. E eu respondo: “tudo”.

endorfina, dopamina, serotonina, oxitocina, cortisol, entre outras.



Novamente, o mundo mudou, mas as escolas não, o mercado não o suficiente, as empresas ainda usam modelos
antigos, até o nosso horário de trabalho não faz mais sentido. Não temos os mesmos problemas de cinquenta anos
atrás, mas algumas vezes lidamos com os novos da mesma forma que com os antigos. Precisamos nos conhecer,
precisamos nos estudar. Muitas pessoas entram em rotinas e relacionamentos tóxicos porque não conhecem seu
limite nem sabem quando chegaram ao fim da linha. Conhecer-se não é mais algo mandatório para alguns, é uma
necessidade global. É saúde. Em 2020 vemos o impacto disso no isolamento e na nossa falta de preparo para lidar
com nós mesmos.



Não estamos aqui só para nos 
preocuparmos com lucro e números, é 
preciso entender que não adianta nada 
disso se as pessoas estão doentes e o 
planeta, em colapso. Devemos 
reconhecer cada vez mais o talento das 
pessoas e a realidade em que vivem, 
não suas capacidades mecânicas, pois 
sabemos que, daqui a poucos anos, 
metade (ou mais) das profissões 
mecânicas e lógicas será operada por 
sistemas. O que nos resta é o talento 
humano, algo que apenas nós podemos 
fazer.



LEGADO



VOCÊ DEVE ESTAR SE PERGUNTANDO AGORA: “OK, MAS O 

QUE EU FAÇO PARA ME INTEGRAR COM ESTE NOVO MUNDO?”

A resposta não é tão simples, mas ela simplifica, e
muito, os seus problemas. Vamos lá:

• Autoconhecimento
Cada pessoa lida de uma forma diferente com este tema. 
Conhecer-se não é fácil nem tem um fim, afinal a cada dia 
você é um novo você, seja no sentido de que suas células 
não são mais as mesmas, seja que as suas percepções de 
mundo mudaram.

• Escuta ativa e fala sensível
Ninguém aprende em lugar nenhum a como escutar. 
Escutar alguém vai muito além de apenas ouvir. Escutar 
sem analisar ou julgar é algo realmente difícil, mas 
necessário para viver em conjunto. 
A fala sensível também vem da percepção de que as 
pessoas têm sentimentos e de que nem todos temos as 
mesmas vivências e opiniões. O que é uma verdade para 
você pode não ser para o outro. Por isso a fala também 
deve ser sensível em relação a outra pessoa.

Indicação de filme



• Interpretação
Todos sabemos que o nosso mundo é apenas uma 
percepção e um julgamento nosso. Portanto, a 
forma com que você interpreta as situações é 
extremante necessária para tudo o que acontece 
ao seu redor. 

• Mudança
Mesmo parecendo patético, o princípio da 
mudança é mudar. Não adianta ler, falar, pesquisar 
se no fundo não é isso o que você quer.

• Aprendizagem contínua
Você nem deve lembrar quem ou o que fez você 
acreditar que em algum momento da sua vida você 
não precisaria mais estudar, pois já haveria 
conquistado algum conhecimento e estabilidade. 
Mas nós nunca paramos de estudar, aprender e 
viver.

Indicação de livros



• Criatividade
Tentar resolver os problemas de uma forma 
criativa com o tempo se torna um hábito, 
mesmo que para isso seja necessário pedir 
ajuda, mudar sua percepção ou coisas afins. 
Monotonia e rotina são boas até certo ponto.

• Pensamento coletivo
Mesmo morando em uma casa própria ou tendo 
a percepção de que não se vive em coletivo, 
entenda, você vive em um planeta com mais 
pessoas, e isso é viver coletivamente. Mesmo 
que você more em uma ilha deserta, suas 
atitudes influenciam o mundo e o mundo 
influencia você. Tenha consciência disso e atue 
pensando não apenas em suas necessidades, 
mas nas das outras pessoas também. Somos 
pequenas unidades pertencentes a um grupo.

89% das empresas que não se
modificaram para o mundo 4.0
desaparecerão. 50% das empresas que
permanecerem serão substituídas nos
próximos 10 anos.






