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O futuro começou 



A grande diferença entre a adolescência 
do Rafa e a minha, em síntese, é a 

variedade de opções.  
 

Eu e minha geração estávamos limitados 
pelo mundo físico e pelo que as ondas 

de rádio e TV nos proporcionavam.  
 

Rafa e seus amigos têm a tecnologia 
para levá-los ao infinito: físico + virtual.  





O Mp3 derrubou as 
gravadoras; 

 

O Netflix acabou  
com as locadoras; 

 

O Google liquidou  
as enciclopédias; 

 

O Airbnb está  
complicando os hotéis; 

 

O Whatsapp e o Skype  
estão matando as  

operadoras de telefonia; 

 









A  

sociedade analógica  
é fruto de uma era em que o espaço físico 

limitava as possibilidades. 
  

Era um mundo de escassez.  
 













O que aconteceu? 



Você já viu isso antes? 



Os VENDEDORES 
já não estão mais no  
controle.  

Os 

CLIENTES 
é que estão. 



Emp 
oder 
ame 
nto 





Os clientes esperam produtos sob medida  
para as suas necessidades, com 
cronogramas de entrega ajustados  

às suas agendas e  
formas de pagamentos que  

lhes sejam convenientes. 



Faça-o do meu modo... 

Ou eu o farei por mim mesmo! 





Youtuber...  
Booktuber... 

now! 



Investimento alto  >  Percepção baixa 
Mais e melhor, porém, do mesmo! 



E o cliente 







A tecnologia alterou a natureza dos 
mercados de forma inesperada e, 

muitas vezes, radical e exponencial. 



Como? 



A maior parte das instituições educacionais é 

orientada para o produto,  

e não para os clientes! 



A escola está 

em 



A escola precisa se reinventar ! 



  Identificar o Cliente 

  Agregar Valor 



Definição de 
perfil 

Estratégias e experiências 

originais  



Necessidades 

e Desejos 







Eles determinam novas regras. 
Inovadores não obedecem as regras.  





Para onde estamos indo? 



Como será a  
escola do futuro? 











Criatividade gera Inovações. 

Oportunidades levam às  
inovações disruptivas. 





Uma sociedade com mais empreendedores  
e menos assalariados. Millennials no comando!! 



O McDonald’s colocou durante uma noite professores  
na lanchonete local. Em troca os professores e as escolas  

receberam uma parte da receita obtida. 



 Escolas podem oferecer outros tipos de serviços,  
formas de pagamento, logística de entrega, etc. 



Editais de patrocínio para projetos educacionais;  
locação de espaços esportivos e culturais; permutas etc. 













ArtKids envolve sua escola numa causa social,  

engajando e fidelizando os alunos e as famílias. 
 

 

 

 

Surpreenda seus clientes! 
 

 

artkids.net.br 
Arte e solidariedade 



Às vésperas da 
invenção da roda... Péssima ideia Ernie! 

Por um momento 
achei que você 
tinha inventado 
algo útil!  
Desista... 





www.clubedeautores.com.br 
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