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O Brasil
sofreu mais
de 3,4
bilhões de
tentativas de
ataques
cibernéticos
de janeiro a
setembro, de
um total de
20 bilhões
em toda a AL
e Caribe.
(Abranet - 06/11/2020)











Fisiológicas Culturais
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Visão da

1-Como os membros do
C-level tratam o tema de
segurança da informação e
proteção dos negócios hoje,
diante de um crescimento
evidente do risco em
volume e sofisticação dos
ataques, e do dano
potencial?

2-Os membros do C-level de
hoje enxergam o metaverso
como um potencial novo
ambiente de negócios?
Como o assunto tem sido
introduzido nas pautas?

3-Você vê membros do
C-level se oxigenando ao
buscar conhecimento
especializado em
cibersegurança, inovação e
tecnologias emergentes? Se
não, eles têm buscado apoio
externo? De que forma?



FUTURE

Web1.0
Information economy

• Motores de busca
• Ecomerce
• HTML básico

Web2.0
Platform economy

• User Generated Content
• Social Media
• Mobile First
• Apps
• Data Monetization

Web3.0
Token economy

• NTFs
• Smart Contracts
• Blockchain
• Metaverso
• Descentralização (DAOs)
• Artificial Intelligence







“O METAVERSO é onde sua
persona física e sua persona digital
de unem numa só realidade. O que
acontece com uma afeta a outra e
vice-versa.”
Alexander Fernandez
CEO da Streamline Midia Group

Não será o
mundo de
todos ou o
mundo de

qualquer um,
mas sim o
mundo de

cada um.

Web3.0 (METAVERSO, Blockchain, NTF, SC e afins)
Expectativa: onde iremos viver e trabalhar no futuro
Realidade: ainda uma tendência e que deve evoluir em ondas

FUTURE
Fonte base: Palestra de Walter Longo



Zwift



METAVERSO

• Terrenos
• Propriedades
• Eventos
• Festas
• Reuniões
• Assistir Tv
• Ouvir música
• Desfiles
• Marketing
• Lab para Produtos
• Produtos

• Vestuário
• Decoração
• Móveis

• Obras de arte
• Turismo
• Educação

Mundos reais e virtuais se misturarão

Games: jogam, compram skins, se encontram e socializam
Setor prevê 300bi USD em 2025

Comprar para o avatar
e para o mundo real



UpLand



ApeEcossystem



Experiências de Consumo



Experiências de Dualidade



Experiências Virtuais



Experiências Ultrarealistas



Interoperabilidade entre Metaversos







Praticamente todos os riscos
conhecidos no mundo físico real
tendem a se replicar no mundo
virtual, agravados pelo efeito da
escalabilidade digital.

CRIMES
• contra honra
• contra o sistema financeiro
• contra o fisco
• ataques contra op negócios
• vazamento de dados pessoais
• simulação de transações
• furto de identidade
• perseguição
• chantagem
• assédio
• …







Confiança é tudo
que os negócios não
podem correr o risco
de perder.
Marcos Sêmola, Partner


