Palestras
Sabina
Deweik_

Caçadora de tendências, futurista,
pesquisadora de comportamento
e palestrante há mais de 19 anos.
Foi diretora no Brasil do pioneiro e renomado Future
Concept Lab, instituto de Pesquisa de Tendências e
Consultoria Estratégica com sede em Milão, Itália. Atuou
em inúmeros projetos, palestras e treinamentos para
clientes internacionais tais como Illy Caffe, Alessi, Veuve
Clicquot, Ferrero Rocher, Trussardi, BMW. No Brasil atuou
para Havaianas, H. Stern, Natura, Grendene, Fiat, Petrobras,
Cyrela, BB Mapfre, Unilever, Sebrae, Renner, Neoway, O
Boticário, entre outros.
Formada em jornalismo pela PUC-SP, tem mestrado em
Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade

Católica de São Paulo e Mestrado em Comunicação de
Moda pela Domus Academy, de Milãoprograma Germinar,
da associação Comviver.

É também Coach Ontológica certificada pela Newfield

Network do Chile, membro da ICF, International Coach
Federation, atuando em processos de desenvolvimento
humano. Fez fomação de desenvolvimento de líderes
facilitadores pelo programa Germinar, da associação
Comviver.
Pioneira em cool hunting no Brasil, foi coordenadora do
curso de cool-hunting da Escola São Paulo e implementou
o curso de cool hunting no IED de São Paulo. Hoje ministra
um curso online pela Escola São Paulo, da aulas na Sala de

Cultura, ESPM, Aberje, O Futuro das Coisas, Set Up
Conference e Fundação Dom Cabral.
Participa de inúmeras palestras pelo Brasil, inspirando
distintos públicos com seu conteúdo inovador a respeito
de temas do futuro, de empreendedorismo, da revolução
digital e humana, do futuro do trabalho, do impacto das
novas gerações dentro e fora das organizações, da
importância da diversidade e da nova liderança, entre
outros.

temas das
palestras_
No momento do covid – 19 todos os temas
estão disponíveis em formato virtual.

GAP DE
GERAÇÕES

O Gap de Gerações e o Impacto nas Organizações
Pela primeira vez, 5 gerações estão convivendo em um mesmo espaço-tempo.

A geração Z (de 1998 a 2009) estreando no mercado de trabalho, os baby boomers
(1946 – 1964) se encaminhando para a aposentadoria, a geração X (1965 – 1979) em
níveis gerenciais e cargos de liderança e já com experiência profissional e a geração Y
(1980 – 1997) experimentando diferentes cargos, frustrações e dores do crescimento da
carreira profissional. Para se ter uma ideia já são 30 milhões de pessoas da geração Z

no Brasil que influenciam e inspiram os mais velhos e mais novos e são decisivos
para o futuro dos negócios.
As diferenças geracionais causam conflitos e desafios de gestão, sem falar na retenção
dos talentos mais novos e no choque de pensamentos e comportamentos.
A palestra gerará insights e reflexões sobre como lidar com esse gap.

O FUTURO DO
TRABALHO E
O TRABALHO
DO FUTURO

Nos próximos 20 anos, testemunharemos uma das rupturas mais significativas na força de
trabalho e na forma como trabalhávamos até pouco tempo. Isso tem sido impulsionado
pelas tendências demográficas, socioeconômicas da última década, bem como a rápida
urbanização, a globalização, aliadas aos avanços tecnológicos, desde a internet móvel até o
aumento da automação e machine learning. 50% das profissões existentes hoje se
tornarão obsoletas até 2025 e 40% das empresas conhecidas por nós, não estarão mais no
mercado também em 10 anos. Surgirão novas categorias de empregos, em parte ou

totalmente deslocando outros. Os conjuntos de habilidades exigidos em ocupações antigas
e novas mudarão na maioria dos setores e transformarão como e onde as pessoas trabalham.
O trabalho do futuro cada vez mais valorizará o que chamamos de habilidades humanas
como criatividade, inteligência emocional, capacidade de resolução de problemas

complexos, empatia e intuição.
Quer mergulhar no futuro do trabalho e no trabalho do futuro
e saber como se preparar para enfrentar a mudança?

CONSUMIDOR
DO FUTURO

O Consumo das gerações Y, Z e Alpha
Atualmente os especialistas apontam que uma nova geração surge a cada 10 anos apenas.
No trabalho, na família, nas relações pessoais isso implica em pessoas de diferentes idades e
costumes interagindo em períodos cada vez menores.
Nas últimas décadas os comportamentos principalmente das gerações Y e Z, a velocidade
do mundo digital, as mudanças exponenciais, estão impactando os diferentes setores.
Novos valores se manifestam impulsionados pelos comportamenros dos mais jovens tais
como a hiperconcetividade, adaptabilidade, flexibilidade, colaboração, o compartilhamento,
o acesso, a orientação por propósitos grandiosos, a visão de todo e a diversidade.
Quer saber mais sobre o consumidor do futuro? Sintonize nessa palestra.

OS PARADIGMAS
DO FUTURO

Os Novos Paradigmas do Futuro e as Tendências Emergentes
Olhar para o futuro já não é mais coisa só de futurólogo. O mundo veloz, líquido, em constante

transformação e tantos desafios, exige adaptabilidade, flexibilidade e rapidez de resposta ao novo.
As macromudanças já são fato e as transformações nas mais diversas áreas são exponenciais.
Uma das chaves de leitura para que as organizações e marcas compreendam para onde o
mundo está caminhando e como aplicar em seu negócio essas transformações são
os chamados paradigmas do futuro.
São 4 novas forças que direcionarão o mercado e a sociedade nos próximos 20 anos.
Crucial & Sustainable

Quick & Deep

Trust& Sharing

Unique & Universal

A palestra faz um passeio por esses paradigmas, exemplificados à partir das tendências emergentes

conectadas a estes novos comportamentos. A apresentação conta com cases de inovação, vídeos
ilustrativos e imagens, a fim de entender como estas novas visões podem traduzir-se em insights
para as empresas de distintos setores.

UMA ERA
MAIS FEMININA

Há muito anos a humanidade está vivendo uma era de valores masculinos. Em todas as esferas de
nossa vida aprendemos a competitividade, o individualismo, a ação, o foco em resultados, os
resultados a qualquer custo, a racionalidade. Esta forma de viver e enxergar o mundo e as coisas está
dando espaço dentro e forma das organizações para a emoção, a colaboração, a intuição, ao cuidado,
a empatia – valores esses ligados ao feminino. E aqui não entra em questão o gênero masculino ou
feminino, mas de uma forma de ser, viver, trabalhar e perceber o nosso entorno de maneira distinta.
O modelo hierárquico, individualista e militar está dando lugar a sistemas
cooperativos, criativos e empáticos ligados.
A antiga lógica está sendo revisitada, dando lugar a uma série de valores emergentes que apontam a
bússola para outra direção. Os modelos de negócios mais inovadores de hoje usam a lógica do
compartilhar, de gerar experiência para o usuário, de democratizar o uso, do acesso, do impacto
positivo e do propósito.
O fazer está dando lugar para o ser, a competição desmedida para a colaboração, os racionalismo para a
inteligência emocional. O mundo está reanimando um arquétipo feminino de liderança: regenerador,
cooperativo, criativo e empático.

REVOLUÇÃO
DIGITAL

A transformação digital é uma realiadade
Internet das coisas, big data, machine learning, deep learning, impressão 3d, realidade
aumentada, blockchain, inteligência artificial, bots, criptomoedas, Como tudo isso está

transformando os negócios ?
Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que está transformando
fundamentalmente a forma como vivemos, trabalhamos, nos relacionamos, consumimos.
Em sua escala, alcance e complexidade, essa transformação é diferente de qualquer coisa

que o ser humano tenha experimentado antes.
A quarta revolução industrial está produzindo um impacto profundo e exponencial e se
caracteriza, por um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital
e biológico. A internet das coisas, o big data, a inteligência artificial, a robótica, a realidade
aumentada. Tudo isso mudará o mundo como o conhecemos. Soa muito radical?
Assim será. E já está acontecendo em larga escala e a toda velocidade.
Para não ficar de fora, inovar é condição fundamental.

LIDERANÇA
DO FUTURO

A mudança de cenário do mundo pede por uma adaptação de pessoas e de negócios. O modelo de liderança
rígido, baseado no comanda e controle, já não funciona mais. Ser um líder do futuro é exercício diário de trabalho
de competências e conhecimento pessoal. As chamadas Soft Skills estão se tornando as habilidades mais
procuradas pelos líderes do futuro. Diferentemente das Hard Skills — as competências que você pode aprender
em sala de aula, cursos e livros —, as Soft Skills são capacidades mais subjetivas e estão fortemente ligadas ao
comportamento pessoal. São mais sobre quem você é do que sobre o que você sabe fazer. Elas também estão
diretamente relacionadas à inteligência emocional.
Todas as mudanças que estão acontecendo nas empresas nos últimos tempos, principalmente na cultura
organizacional, mostram que essas habilidades promovem não apenas maior produtividade e inovação, mas
também a formação de uma equipe de alta performance um ambiente favorável e saudável, que incentiva o
crescimento profissional de maneira completa. Habilidades como resiliência, empatia, colaboração e
comunicação são competências baseadas na inteligência emocional e que distinguem esse novo profissional.
O grande desafio para o futuro é formar líderes com um mindset transformador.
“Há líderes e há aqueles que lideram. Os líderes têm uma posição de poder ou autoridade. Mas aqueles que
lideram nos inspiram. Sejam eles indivíduos ou organizações, nós seguimos aqueles que lideram, não porque
temos de seguir, mas porque queremos seguir”
Simon Sinek

HIGH TECH
HIGH TOUCH

Estamos vivendo um momento de transição entre a quarta revolução industrial, marcada pela fusão definitiva
do mundo físico, digital e biológico e a chamada quinta revolução industrial. Ainda é recente a discussão sobre

a manufatura que assumiu o rótulo de “inteligente”, porém a velocidade é tamanha que já estamos discutindo
a indústria e a sociedade 5.0.
Onde a Indústria 4.0 coloca a tecnologia inteligente na vanguarda da manufatura, a Industria 5.0
será o aumento da colaboração entre humanos e sistemas inteligentes. Casar a alta velocidade
da automação industrial com as habilidades de pensamento cognitivas e críticas dos seres

humanos será a grande tendência. A premissa de automação e “desumanização”, será acompanhada
pelo chamado toque humano. Parece um paradoxo, mas quanto mais relevante fica a tecnologia,
mais necessitamos do contato humano.
Será essencial desenvolver estratégias que reúnam o humano e o tecnológico a fim de criar experiências

inesquecíveis para o consumidor. E se na era tecnológica surgem questionamentos como fake news, deep
fake, desconfiança no poder público e nas empresas em geral, é condição de sobrevivência assumir uma
posição de transparência e autenticidade. Se posicionar com relação a causas, aos desafios da humanidade,
impactar positivamente o mundo ficará cada vez mais importante.
Entramos na era do High Tech e do High Touch!

COMO
ANTECIPAR
O FUTURO

Diante de um futuro tão complexo, veloz e exponencial, é necessário compreender como antecipar
comportamentos que podem impactar os negócios. O caçador de tendências, cool hunter, futurista
ou trend searcher, é esse profissional que atua captando movimentos, atitudes, comportamentos
nos mais diversos setores. Com tantas mudanças surgindo a todo momento por players inovadores,
temos novos desafios ligados a tecnologia, às novas economias, o futuro da educação e do trabalho,
os últimos avanços da saúde, novos formatos de varejo, novas formas de comunicação e produtos,

além de mudanças comportamentais dos consumidores.
Mapear essas evoluções e prever o impacto que seu negócio sofrerá com essa transformação é
possível com um conjunto de ferramentas de leitura de cenários e tendências.
Antecipar o futuro tem a ver com ler e observar o presente. Quer saber como?
Essa palestra conta como a ferramenta de cool hunting nos ajuda a estar um passo a frente.

"Se você puder olhar para as sementes do tempo e dizer que grãos irão crescer
e quais não irão, fale então comigo”
William Shakeaspeare

FUTURO DO
MORAR E
DO VIVER

Um dos temas mais instigantes do futuro está relacionado ao novo morar e viver.
Desde a preocupação com a grande população nos centros urbanos, a mobilidade urbana, a
sustentabilidade e o conceito de co-living, até mesmo as novas demandas dos consumidores.
Com o crescimento das plataformas virtuais, o foco dos novos consumidores é a

transitoriedade da habitação. Se antes casa vinha carregada de um desejo de posse
hoje ela está se transformando em lugar de acesso. O morar foi ressignificada por uma série
de transformações tecnológicas, transformando os comportamentos e aumentando a
urgência por produtos e serviços que sejam acessíveis, funcionais e criem atalhos.

A descompressão e a busca por bem estar e natureza também estão cada vez
mais presentes. A casa é mais que um refúgio. A personalização também tem a ver com o
consumidor estar mais atento a escolhas que reflitam sua maneira de pensar e agir.
A diversidade não é mais ponto facultativo. Estamos em uma era de transição e assim como
o mundo a casa está em mutação.
Venha conhecer essas profundas transformações do morar e do viver!

INOVAR PARA
SOBREVIVER

Estamos a bordo de uma revolução tecnológica que está transformando fundamentalmente
a forma como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Em sua escala, alcance e
complexidade, a transformação será diferente de qualquer coisa que o ser humano
tenha experimentado antes.
A quarta revolução industrial tem um impacto profundo e exponencial e se caracteriza, por
um conjunto de tecnologias que permitem a fusão do mundo físico, digital e biológico.
A internet das coisas, o big data, a inteligência artificial, a robótica, a realidade aumentada e
muito mais mudará o mundo como o conhecemos. Se por um lado temos a tecnologia
avançando por outro estamos vivendo um renascimento do humano.
Para não ficar de fora, inovação é condição fundamental. Inovação não é mais questão
de escolha. É questão de sobrevivência!

A REVOLUÇÃO
DO TER, SER E
PERTENCER

A Revolução do Ter, Ser e Pertencer: o futuro da gestão e liderança
As mudanças e comportamentos do século XXI estão impactando fortemente as empresas, em especial a
área de gestão e de liderança de pessoas. Estamos vivenciando uma era de transição, na qual os paradigmas
de um mundo linear, competitivo, com foco apenas em resultados começa a dar sinais de exaustão.
Emerge então novos valores e modelos: a economia compartilhada e colaborativa, a digitalização, a

desmaterialização, novas gerações hiper conectadas buscando trabalhar com o propósito de vida.
Tudo isso, reflete uma necessidade de encontrar dentro do sistema organizacional um mundo mais ágil,
veloz, conectado, em rede, colaborativo, mais horizontal e empático.
Assim, faz-se necessário humanizar as relações de trabalho, trazendo para as equipes ferramentas
que propiciem relações saudáveis e horizontais. Liderar e gerir hoje tem a ver com relações. O líder tem o
papel de conquistar, inspirar e envolver pessoas.
Há uma urgência em uma gestão mais humanizada para as empresas, no qual as pessoas
devem ser o ativo mais importante. Vamos?

MUNDO AC DC:
TENDÊNCIAS PRÉ
E PÓS CORONA

Mundo AC DC: Tendências pré e pós corona
O mundo já vinha mudando a passos largos. A revolução digital, os comportamentos
das novas gerações, o surgimento de start-ups, a nova liderança, a questão ambiental,
demográfica, econômica, entre outros temas, demandavam atitudes inovadoras por
parte de empresas, organizações e indivíduos.
Com a disseminação do coronavírus, alguns comportamentos se aceleraram, outros
emergiram, configurando um novo “modos operandi” mundial. Mudanças em curso,
que o mundo levaria décadas para passar, agora estão sendo implementadas por
necessidade e urgência. A natureza emergencial faz com que processos históricos
avancem rapidamente. Pensar em como trabalhar, viver, consumir, se relacionar nos
novos tempos é essencial.
Aquele normal não existe mais. Estamos vivendo um “Novo Normal”.

PALESTRA
CUSTOMIZADA
Você também pode optar por uma palestra desenvolvida
diretamente para a sua demanda.
Escolha:

TEMA

PÚBLICO

OBJETIVOS

SEGMENTOS

Vamos nos conectar com o futuro?_

“O Futuro não é mais
como era antigamente”
Renato Russo

em ação_

clientes_

ABD

Cyrela

Luxottica

São Paulo Center

Aberje

Design Forum

Menos 30 Fest

SCA

AccelorMittal

Destinos SP

Natura

Locaweb

Accor

Escola São Paulo

Neoway

Sebrae

ACIRP

FAAP

Novotel

Sebrae MS

Adesampa

Ferrero Rocher

O Boticario

Sebrae PR

Asbea

Fiat Brasil

OR Empreendimentos

Sebrae SP

Alessi

Fundação Dom Cabral

Imobiliários

Senai Cetiqt

BB Mapfre

Grendene

Pampili

Signium

BMW

Havaianas

Petrobras

Trussardi

Brasilcap

H. Stern

Pool Design

Unilever

Braztoa

Illy Café

Porto Seguro

Unimed

B Science

Instituto Maua de

Renner

Usiminas

Caoa

Tecnologia

Revestir

Veuve Cliquot

Comgas

LACTE

Sala de Cultura

Virada Empreendedora
entre outros.

links_

www.sabinadeweik.com.br
https://www.youtube.com/watch?v=XfrlDoLuT7g

https://www.youtube.com/watch?v=ALrD8LtNX_0
https://www.youtube.com/watch?v=Q_zVut2isYg
https://globoplay.globo.com/v/6613567/
http://noo.com.br/o-incrivel-mundo-dos-cool-hunters/

http://exame.abril.com.br/carreira/noticias/que-profissao-e-essa-cool-hunter http://tab.uol.com.br/futurismo/
http://sabinadeweik.com.br/como-sera-2017-entrevista-com-sandra-annenberg-na-globo/
http://sabinadeweik.com.br/meio-mensagem-como-o-mercado-trabalho-com-tendencias/
https://community.motorola.com/pt-br/blog/caca-de-novidades
http://sabinadeweik.com.br/o-presente-da-inovacao-eles-sao-especialistas-em-dizer-o-que-vem-por-ai/

Vamos juntos?_

sabina@sabinadeweik.com.br
Sabina Deweik Think Forward

sabina.deweik
Sabina Deweik

