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5 dicas pra navegar 
em tempos incertos



QUEM É lisiane lemos...



Dizem que mar 
calmo nunca fez 
bom marinheiro, 

mas não 
precisava ser 

assim, né?



Como vocês estão?



Inovação e 
tecnologia são a 
mesma coisa?



inovação
i·no·va·ção
sf
1 Ato ou efeito de inovar.
2 Tudo que é novidade; coisa nova. Tecnologia

tec·no·lo·gi·a
sf
1 Conjunto de processos, métodos, técnicas e
ferramentas relativos a arte, indústria, educação etc
2 Conhecimento técnico e científico e suas aplicações
a um campo particular:
3 POR EXT Tudo o que é novo em matéria de
conhecimento técnico e científico.
4 Linguagem peculiar a um ramo determinado do
conhecimento, teórico ou prático.
5 Aplicação dos conhecimentos científicos à produção
em geral: Vivemos o momento da grande tecnologia.





A questão não é 
se, mas quando?



Como encontrar os 
melhores  talentos?



Vamos ter que pensar 
de forma sustentável







A Convenção Internacional sobre os Direitos das 
Pessoas com Deficiência define que:

“Pessoas com deficiência são aquelas que têm 
impedimentos de longo prazo de natureza física, 

mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação 
com diversas barreiras, podem obstruir sua 

participação plena e efetiva na sociedade em 
igualdades de condições com as demais pessoas”.

Pessoas com Necessidades especiais, PNE, Especiais



Preconceito contra mulheres (machismo, misoginia ou 
sexismo)
Preconceito social (classismo)
Preconceito racial (racismo)
Preconceito contra pessoas trans (transfobia)
Preconceito contra homossexuais (homofobia)
Preconceito contra judeus (antissemitismo)
Preconceito religioso
Preconceito contra gordos (gordofobia)
Preconceito contra deficientes físicos (capacitismo)
Preconceito contra estrangeiros (xenofobia) etc.



Muito lindo, 
Lisiane… 
e por onde eu 

começo?



Antes que o robô 
chegue para tomar 

o seu emprego, 
domine o robô



Seja sua
própria marca



Torne o cliente seu 
maior aliado



Co-crie com as 
pessoas que estão 

aqui



Invista na sua  
educação



O preço de não agir é maior do 
que o custo de cometer um 

erro
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