
“Transformando 
Problemas Globais em 
Oportunidades Locais”
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Eu sou o Carlos Coan
// pai do Ian e Mentor Digital

Fundador da Coan Inovação e Gestão
@coanoficial

Olá !



O mundo realmente mudou e, ninguém nos avisou...

Passamos desde Março do corrente ano por Gênese / Crescimento / 
Colapso / Desintegração !

Os antigos Meetings Estratégicos planejando os próximos 5, 10 ou 15 anos 
de nada valem mais.

O LUXO atualmente é dormir 8 horas e, o recurso pessoal mais VALIOSO é 
a ATENÇÃO e é o fim do TAREFISTA, INCONFORMADO e INFELIZ !

As tarefas mais chatas e, os trabalhos que oferecem riscos ao nosso 
colaborador, será substituídos pelo Robô e pela Inteligência Artificial.
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Grandes Desafios   Globais



Futuro é...
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O que Aprendemos com o GOOGLE na pandemia ?

No começo da pandemia, foi preciso, de uma hora para a outra, sair das nossas vidas normais e rotineiras para 

entrar em um estado de confinamento e um home office sem fim. A COVID-19 suspendeu lançamentos, 

campanhas e eventos — e, com isso, nossas equipes tiveram de virar chaves rapidamente e repensar as 

maneiras de se conectar com as pessoas em um momento sem precedentes.

Mais do que trabalhar remotamente, estamos aprendendo muito nesse momento que continua nos desafiando. 

Aprendemos sobre nós mesmos, nossas equipes e o que podemos alcançar quando nos esforçamos juntos. O 

que me impressionou mais, algo que colocou meus pés no chão, foi ver as equipes do Google se mobilizando 

para ajudar as pessoas ao longo do último ano. Isso causou um impacto profundo não apenas no trabalho, mas 

também na maneira como vamos trabalhar com marketing no futuro. Aqui vão algumas das lições que guardo 

comigo daqui para a frente.

Seja você mesmo !



O Google sempre teve como princípio ajudar as pessoas, em grandes ou pequenos momentos. A pandemia tem 
marcado a vida de todos, e nós precisávamos dar suporte. Para nós, isso significa fornecer informação útil e de 
confiança, rapidamente. Tivemos muitas ideias ótimas nas primeiras semanas da pandemia, mas logo nos 
demos conta de que apenas lançar um punhado de coisas não ajudaria muito. Ao invés disso, focamos naquilo 
que poderia agregar mais valor às pessoas: mantivemos o foco na agilidade e determinação para trazer mais 
ajuda.

O Google sempre teve como princípio ajudar as pessoas, em grandes ou pequenos momentos. A pandemia tem 
marcado a vida de todos, e nós precisávamos dar suporte. Para nós, isso significa fornecer informação útil e de 
confiança, rapidamente. Tivemos muitas ideias ótimas nas primeiras semanas da pandemia, mas logo nos 
demos conta de que apenas lançar um punhado de coisas não ajudaria muito. Ao invés disso, focamos naquilo 
que poderia agregar mais valor às pessoas: mantivemos o foco na agilidade e determinação para trazer mais 
ajuda.

O Google sempre teve como princípio ajudar as pessoas, em grandes ou pequenos momentos. A pandemia tem 
marcado a vida de todos, e nós precisávamos dar suporte. Para nós, isso significa fornecer informação útil e de 
confiança, rapidamente. Tivemos muitas ideias ótimas nas primeiras semanas da pandemia, mas logo nos 
demos conta de que apenas lançar um punhado de coisas não ajudaria muito. Ao invés disso, focamos naquilo 
que poderia agregar mais valor às pessoas: mantivemos o foco na agilidade e determinação para trazer mais 
ajuda.
Empatia, sempre
Embora as pessoas tenham sido impactadas pela pandemia de maneiras diferentes, todos estamos vivendo 
uma experiência comum única, o que nos motivou a pensar em narrativas poderosas capazes de tocar as 
pessoas. A COVID-19 também trouxe muita incerteza às nossa vidas, e o tempo se tornou ainda mais valioso 
para todo mundo. Por isso mesmo, passamos a dedicar mais tempo às mensagens que importam de verdade.
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DESTRUIÇÃO 
CONSTRUTIVA

Gênese ... 
Crescimento... 
Colapso ... 
Desintegração
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e a velocidade
das mudanças
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Sociedade 5.0
Osaka 2016

GIG Economy
Lifelong Learning
Objetos do Amanhã
Cirurgia Robótica Intercontinental
Edição de Genoma – Método CRISPR
H2H (Human to Human)
3 S (Science, Society and Spirituality).



Business Use Only | 12

2021 Alcon International Meetings



Business Use Only | 13

2021 Alcon International Meetings



Business Use Only | 14

2021 Alcon International Meetings



15

• Por onde será que podemos iniciar a nossa adequação ou reinvenção?
• Como ter uma Gestão do Tempo precisa de nossas prioridades, tendo reuniões, 

e-mails e WhatsApp para responder, telefonemas e vídeo conferências...
• É imprescindível termos assistentes virtuais para nos ajudar e, assim podermos 

ter uma gestão mais precisa do nosso TEMPO !
• Trello, Google agenda, ASANA, JIRA Core, etc... são alguns dos apps indicados para 

melhorar a sua organização !
• Onde você pretende estar daqui a alguns anos ?
• Lembrando que a quantidade de informações disponível atualmente na Internet é 

maior que a capacidade humana de consumo possível !
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• De acordo com Ebbinghaus, temos que estar muito atentos à CURVA DE 
ESQUECIMENTO das informações que recebemos....mostrando que conseguimos 
reter 100% das informações no exato momento do estudo e, que após 31 dias, 
restam apenas 21 % das informações que você estudou.



Fonte: Cappra Institute -2018

Pessoas estudando, 
assistindo vídeos com 
velocidade 1,5 x até 2 x 

mais rápido !
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GAFAM X BAT
Precisamos estar sempre atualizados e, cada vez mais 
entender a briga comercial de Gigantes como os blocos 
GAFAM (Google, Apple, Facebook, Amazon e Microsoft) contra 
o BAT(Baido, Alibaba e Tencent).

Cada bloco fatura junto mais de USD 1 trilhão anual !

Como podemos decifrar a sopa de letrinhas do futuro 
presente: Líder Ambidestro

Transhumanismo, Empresas Bimodais, Omnichannel, Bitcoin, 
V-Commerce, Redes Neurais, M2M Machine to Machine, IOT, 
Experiências Imersivas, Data Tsunami, Speech Recognition, 
Greenovation...

Estamos vivendo TEMPOS EXPONENCIAIS onde precisamos 
entender a valorização das empresas feitas de tijolo e 
cimento e, as empresas digitais.
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Após o início da pandemia, a Disney passou a valer USD 151 bilhões de dólares 
e, a NETFLIX USD 200 bilhões !
E hoje outros players estão surgindo e oferecendo diferenciais de 
entretenimento tais como: 
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Economia do 
Conhecimento

Criatividade - resolução de problemas e produtividade.

Mas a concentração das pessoas é cada vez mais perturbada por Distrações ! 

• 28% do tempo no trabalho do conhecimento é perdido para distração 
anualmente - deixando os funcionários apenas 72% do tempo para o trabalho 
produtivo

Isso totaliza US $ 391 bilhões para empresas dos EUA e se traduz 
em US $ 34.448 por pessoa em produtividade perdida.



Fontes de distração
As distrações são um problema tanto para os 

trabalhadores remotos quanto para os que trabalham 
em escritórios.

• 70% checam o e-mail pelo menos uma vez por hora
• Reuniões e redes sociais

A capacidade de proteger e nutrir o foco está 
fortemente relacionada à autonomia de uma pessoa 
e à capacidade de gerenciar seu tempo, métodos de 

comunicação e local de trabalho.



Comunicação
é essencial

◇bloquear o tempo como forma 
de aumentar o foco

◇Metodologia GTD

À medida que a economia se torna mais 
intensiva em conhecimento e a automação 
aumenta o valor da criatividade humana, o 
foco se torna cada vez mais essencial para a 
produtividade

7 hábitos para manter o foco durante o home office.



No Banco Carrefour, a 
“ordem” é que os 
funcionários virem 

startupeiros
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Fim da era do Petróleo Revolução nos 
meios de pagamento
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Trabalho 
Cognitivo 

+ 
Machine 
Learning 

Trabalho Cognitivo + 
Machine Learning 

FAST FASHION

Cargueiro 100% 
elétrico
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greennovation
OMNICHANNEL



O acesso às tecnologias está cada vez mais fácil e barato e, podemos 
implementar chatbots para automatizar o WhatsApp dos nosso Bares e 
Restaurantes respondendo de um jeito mais rápido e eficiente nossos clientes !

Vamos aprender que temos que nos adequar aos consumidores VEGANOS e, 
disponibilizarmos pratos adequados à essa nova TRIBO que cresce cada vez mais 
ao redor do mundo.

O consumidor está antenado às empresas GREEN que, se preocupam na captação 
da energia renovável, na utilização e renovação da água e, nos processos e 
procedimentos dos alimentos.

Saímos da era da informação e estamos na era da participação e do 
compartilhamento.

Estamos vivendo a queda da Hierarquia dos Controles e passando para 
Ecossistemas de interação mundial.

Estima-se que 50% dos empregos deixarão de existir nas próximas duas décadas 
e, que 65% das crianças que hoje entram nas escolas, provavelmente irão 
trabalhar em funções que atualmente não existem.



# F i c a D i c a
Conheça novas culturas

Estude para toda vida – LIFE LONG LEARNING

Colabore Globalmente

Entenda as Forças Futuras

Tenha coragem para inovar

Redesenhe seus processos e modelos de trabalho

Repense seu PTM

Domine outros idiomas



Que novas ideias 
você vai explorar 
amanhã para 
ajudar você e sua 
empresa a terem 
mais sucesso?

AGORA É 
COM VOCÊ!
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Marte é 
logo 
ali...
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