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Muito se fala que a tecnologia através de inteligência artificial ou mesmo RPA irá 

substituir o humano, mas será que isso realmente é verdade e vai acontecer ?

Como chegamos até aqui?

A Era da experiência e dos dados
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✓ Inteligência Artificial

✓ Visão computacional

✓ Automação de Processos Robóticos

✓ Veículos autônomos e drones

✓ Realidade Virtual, Aumentada e Mista

✓ Business Intelligence

✓ Analytics

✓ Real e Digital - Metaverso

✓ Redes sociais

✓ Filtro invisível (The Filter Bubble)

Tecnologias e ambientes
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https://giphy.com/gifs/time-information-knowledge-e394bYUWtqGHK
























Atualmente o Google sabe muito mais 

sobre nós do que nós mesmos. Os

algoritmos conseguem mapear traços de 

personalidade individual e coletiva. 

Sendo assim, eles silenciam registros a 

partir das nossas consultas sem a nossa 

permissão, e pior, não sabemos que 

registros são ocultados.

The Filter Bubble (Eli Pariser)
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“Personalização de conteúdos a partir das consultas e 
interações dos usuários na internet”.

“Recebemos serviços 
gratuitos e o custo são 
informações de nós 
mesmos”.







Vale do Silício A Tecnologia



Realidade 
aumentada









• Mundo Google:
- Alô! De onde falam?

- Google´s pizza.... 

- Mas este telefone não era da Pizzaria do Gordo?

- Sim senhor, mas a Google comprou.

- OK. 

- Anote meu pedido

- O Senhor vai querer a de sempre?

- A de sempre? 

- Você me conhece?

- Segundo nossa fonte de dados do identificador de chamadas, nas últimas 12 
vezes,o senhor pediu meia quatro queijos, meia calabresa, massa grossa.

- Tá! Vai esta mesmo...

- Posso sugerir-lhe, desta vez, meia ricota, meia rúcula com tomate seco.



- O quê? 

- Odeio verduras.

- É que seu colesterol não anda bom, senhor...

- Como você sabe?

- Cruzamos alguns de seus dados cadastrais e obtivemos o resultado dos seus exames 
de sangue dos últimos 7 anos. Além disso, segundo dados da seguradora, o senhor 
tem consultado um cardiologista. 

- Ok, mas eu não quero essa pizza! Já tomo remédio...

- Desculpe-me, mas o senhor não tem tomado remédio regularmente. Pelo nosso 
banco de dados comercial, fazem 4 meses que o senhor adquiriu uma caixa com 30 
comprimidos para colesterol com desconto na Rede Drogasil, onde é cadastrado. 
Parcelou em 3 vezes sem acréscimo, conforme informações da administradora do seu 
cartão Visa final 5692.

- Posso ter comprado com cheque ou dinheiro...

- Só se foi em dólares não declarados. O senhor emitiu apenas 2 cheques e 23 PIX nos 
últimos 3 meses, e segundo seus dados bancários suas retiradas em dinheiro 
costumam ser de R$ 750,00 e ocorrem pouco antes do dia 10, possivelmente para 
pagar sua empregada que recebe esse salário desde maio. 



- Até o salário da empregada...Como você sabe?

- Pelo valor do INSS que o senhor recolhe mensalmente através do 
banco online.

- Vá se danar, seu metido!

- Me desculpe senhor, utilizamos tais informações apenas com a 
intenção de ajudá-lo. 

- Chega! Estou de saco cheio de Google, Facebook, Twitter, WhatsApp, 
Instagram, falta de privacidade. Vou para as ilhas Fuji ou, sei lá, para 
outro lugar sem internet, TV a cabo, onde celular não dê linha e com 
ninguém para me vigiar.

- Entendo senhor... Só uma última coisinha...

- O que foi agora?

- Seu passaporte está vencido



M e t a v e r s o
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Metaverso é a terminologia utilizada para 

indicar um tipo de mundo virtual que tenta 

replicar a realidade através de dispositivos 

digitais.

Quando o Facebook anunciou em 2021 a meta de se tornar uma “empresa de 

metaverso” em até cinco anos, o termo ficou em alta, mas também gerou muitas dúvidas 

sobre um conceito ainda desconhecido pelo público em geral.

Metaverso já existe há muito tempo, funciona bem em games, e agora será o movimento 

das empresas criando estruturas do cotidiano como compras, vendas, etc.”.



➢Universo digital;

➢Alto grau de realismo;

➢ Espaço coletivo e compartilhado;

➢ Experiência física no ambiente 

digital;

➢ Estratégia omnichannel;

➢Online e offline;

➢Mundo real baseado no universo 

digital;

➢ Conexão 5G e blockchain.

Exemplo de Metaverso
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➢ Inteligência emocional;

➢ Equilíbrio;

➢ Processos repetitivos;

➢ Novas profissões;

➢ Análise de dados;

➢ Tecnologia como meio e não fim;

➢ Lógica de programação;

➢ Aprendizado constante;

➢ Efeitos do passado (históricos);

➢ Novos desafios...

Reflexões e 
considerações finais

Aqui você pode 
preencher com 
uma imagem.
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Obrigado

pedro@nucleosistemas.com.br

(54) 9 9175.9808

pedro.bocchese

in/pedrobocchese/


