
Olhar para além do digital e compreender 
melhor os próximos desafios e 
oportunidades

Aprender sobre o futuro da conexão, 
a conectividade e o seu impacto nos 
negócios

Descubra como a inovação e a criatividade 
serão afectadas pelo nosso futuro digital

Compreender os desafios associados ao 
poder da nossa vida digital

NESTA MASTERCLASS VOCÊ
APRENDERÁ A:

wobi.com/pt-br/school-of-management/

ON DEMAND
WOBI APRESENTA A MASTERCLASS
EXCLUSIVA SOBRE

DIGITAL FUTURE 
com 

NICHOLAS 
NEGROPONTE
ESPECIALISTA EM TECNOLOGIA 
E INOVAÇÃO, FUNDADOR DO 
MIT MEDIA LAB



SOBRE
NICHOLAS NEGROPONTE
Especialista em tecnologia e inovação, fundador 
do MIT Media Lab

Nicholas Negroponte, arquitecto e informático, é o 
guru inquestionável da tecnologia e do seu impacto 
na sociedade e nos negócios. A sua vasta experiência 
e profunda compreensão da digitalização e do seu 
impacto na indústria fazem dele a principal autoridade 
nas transformações que definem o nosso futuro. 
  
Negroponte ganhou fama e reconhecimento mundial 
após a publicação do seu livro Being Digital, no qual revê o 
mundo de hoje. Nele previu um futuro no qual a tecnologia 
digital se tornaria uma parte íntima da vida quotidiana. 
Em 1985 fundou o MIT Media Lab, em resposta ao papel 
cada vez mais predominante que os computadores 
estavam a assumir na vida moderna. O seu objectivo, 
angariar fundos e encontrar formas mais criativas 
de desenvolver novas tecnologias de media digitais. 
 
É também o fundador da OLPC (One Laptop per Child), 
um projecto que nasceu em 2005 com o objectivo de levar 
a tecnologia às crianças nos países em desenvolvimento.

Nicholas Negroponte

A educação é o que as pessoas lhe fazem; aprender é o que 
faz a si próprio.



SESSÕES

PARA ALÉM DO DIGITAL

O FUTURO DA CONEXÃO E DA CONECTIVIDADE

O que criou a Internet? Um olhar sobre “”pacotes”” e a natureza dos bits

Porque é que a biotecnologia é o novo digital  

O futuro da Inteligência Artificial e da Inteligência Colectiva

As vantagens de negócio do digital

O que se segue? Globalização 2.0

Compreender o que significa realmente largura de banda e 
porque é importante

O que se segue para as telecomunicações: Sem fios; Satélites; 
Neutralidade da rede

O futuro da interface: Interfaces baseadas na detecção, na 
linguagem e directamente no cérebro

45 min

45 min

SESSÃO 1

SESSÃO 2

4 3 MASTERCLASS
SESSÕES HORAS DIGITAL



SESSÕES

45 minSESSÃO 3

INOVAÇÃO: A MELHOR MANEIRA DE PREVER O 
FUTURO É INVENTÁ-LO

Reflexões sobre a criatividade:  Sobre as diferenças, a complexidade e a 
contradição

Porque é que os cidadãos não são clientes - e a importância de 
compreender essa distinção

Revisitando o empreendedorismo

Repensar a concorrência, o capitalismo e as raízes da colaboração

POTENCIAR A VIDA DIGITAL

De quanta energia precisamos?

Porque é que ser sustentável é o objectivo errado: Fazer o inimaginável

O potencial custo de oportunidade das energias renováveis

Porque é que a fusão é a solução a longo prazo: Pensar nuclear e 
pequeno

45 minSESSÃO 4

4 3 MASTERCLASS
SESSÕES HORAS DIGITAL



A SUA ENTRADA INCLUI

Acesso Completo: Acesso ao conteúdo On Demand por 
30 dias

Resumo executivo: Visão geral escrita dos principais 
aprendizados de cada sessão

Multi-Language: Todas as sessões disponíveis em inglês, 
espanhol e italiano

Conteúdo: 3 horas de conteúdo

info.pt@wobi.com wobi.com/pt-br/school-of-management/

PREÇOS

INDIVIDUAL GRUPOS

249USD 6393 tickets USD

1,0395 tickets USD

1,99910 tickets USD



Visite wobi.com/pt-br/wobi-pass/ para mais informações

©2022 WOBI on Digital Masterclasses
Organizado por WOBI  |  wobipass@wobi.com

ESPECIAL OFERTA DE ALMOÇO

790USD 890USD

· Acesso ilimitado às Masterclasses ao vivo do WOBI por 1 ano, com sessões de 
perguntas e respostas com nossos palestrantes

· Acesso ilimitado ao catálogo completo de Masterclasses com mais de 75 horas (e 
sempre mais) de conteúdo de gestão

· Benefícios exclusivos para membros, incluindo acesso a uma Masterclass adicional 
reservada para membros WOBIPass e descontos em outros produtos WOBI

Aprenda com alguns dos líderes mais bem-sucedidos

E muitos mais!

Michael Porter
STRATEGY

Lynda Gratton
TALENT 
MANAGEMENT  

Adam Grant
ORGANIZATIONAL 
CULTURE 

Pat Lencioni 
LEADERSHIP

Acesso ilimitado ao melhor conteúdo de negócios


