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inovação é a mudança de 
comportamento de agentes, no 
mercado, como fornecedores e 
consumidores [de qualquer 

coisa]. 































eram locais 









conectado 
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1992 



1992 



2008 







11.000 tweets 
3.000 instagrams 

2.000 skypes 

31.000 GB tráfego internet 
52.000 googs 

112.000 YouTube views 

2.500.000 emails 
1.000.000 zapzaps 



1.550.000.000 
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articulam suas organizações ao redor de... 











 







você É fácil de ser ? 
você É …? 

você É ? 
você É ? 

você É ? 
você É ? 

você É ? 
você É ? 

você É ? 

rogers+, the network is your customer 
você É ? 







Quem é a sua rede? 
Que tipos de pessoas [agentes] fazem parte dela? 

Quais tipos que determinam o sucesso de seu negócio? 
Quais, entre estes, são mais importantes?... 

Quem não está na sua rede e deveria estar? 
o Que deve ser feito para trazê-los para a rede? 

rogers+, the network is your customer 

Que objetivos você tem para sua rede? 
se e Quando eles vierem, o Que vai mudar na rede?... 

Que tecnologias são usadas para manter sua rede? 
com Quem eles estão [ou deveriam estar] compartilhados? 

Que hardware, Que software, Que redes sociais, para Quem? 
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