








“Temo que a 
tecnologia esteja 

tentando entrar na 
minha cabeça.” 



“Tenho medo de 
inteligência artificial” 

“Eu realmente não entendo 

como a inteligência artificial 
funciona.” 



“Eu deveria me exercitar 
mais.” 

“Nós deveríamos ter 

um tempo limitado 

para usar nossos 

smartphones e outros 
dispositivos.” 

“Eu invejo as pessoas 

que conseguem se 

desconectar de seus 
dispositivos.” 





“No ano passado, 

dei pequenos 

passos para 

melhorar minha 
vida”



“A mudança é menos 

intimidadora quando eu 
dou passos pequenos.” “No ano 

anterior, eu 

progredi 

nos meus 
objetivos.”
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Média global, 
todos os adultos



“Eu sou mais 

extrovertido nas 

mídias sociais do 
que pessoalmente.”



“Acho que as pessoas estão se 

tornando mais verdadeiras nas mídias 
sociais.”

“As pessoas estão 

lutando para se 

manter 
relevantes.”

“As pessoas pintam uma 

imagem melhor delas 

mesmas nas mídias 

sociais do que são 
realmente.”
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“As empresas deviam oferecer 

dias de descanso mental 

como parte dos seus 

benefícios.”concordam
Média global, todos os adultos



“As empresas não fazem o 

suficiente para atender às 

necessidades dos pais que 
trabalham.” 

“As empresas deviam 

recompensar os empregados 

por usar todo seu tempo de 
férias.” 

“Opiniões diversas levam a 
mudanças positivas.” 





“O progresso ambiental vai 
depender da tecnologia.” 

“Quando faço uma compra, sempre 
considero seus custos ambientais.” 

“O progresso ambiental vai depender 

mais de mudanças no comportamento 

humano que na tecnologia.” 



“A tecnologia está 

tornando os 

deslocamentos 

menos 
estressantes.” 

“Carros autônomos e caronas 

compartilhadas vão reduzir a 

procura por vagas privadas de 
estacionamento.” 





Exemplos de A Cisão da Tecnologia foram reunidos das 
seguintes fontes: 
• “Dubai Wants to DNA Test Its Millions of Residents to 
Prevent Genetic Disease,” smithsonian.com, Mar. 2, 
2018 
• “A Robotic Fix for Heart Failure,” Harvard Magazine, 
Jan. 18, 2017
• “The Amazing Ways Google Uses Artificial 
Intelligence And Satellite Data To Prevent Illegal 
Fishing,” Forbes.com, Apr. 9, 2018
• “Inside China’s Dystopian Dreams: A.I., Shame and 
Lots of Cameras,” New York Times, July 8, 2018
• “Aging Japan: Robots may have role in future of elder 
care,” Reuters.com, Mar. 27, 2018 
Exemplos de Desintoxicação Digital foram reunidos 
das seguintes fontes: 
• “Doctors can soon prescribe visits to Montreal 
Museum of Fine Arts,” Montreal Gazette, Oct. 11, 2018
• “Yelp for noise,” New Yorker, Sept. 24, 2018
• “The puzzling way that writing heals the body,” BBC 
Future, June 2, 2017
• “New Study Reveals Wellness Tourism Now a $639 
Billion Market–to Reach $919 Billion by 2022,” Global 
Wellness Institute, Nov. 6, 2018

Exemplos de Retomando o Controle foram reunidos das 
seguintes fontes:
• “Study focuses on strategies for achieving goals, 
resolutions,” Dominican University of California
• “Five technology trends augmenting the connected 
society,” Ericsson.com, 2018
• “Brain-computer interface enables people with paralysis 
to control tablet devices,” ScienceDaily, Nov. 21, 2018
Exemplos de As Muitas Faces do Eu foram reunidos das 
seguintes fontes:
• “Teenagers show ‘true self’ on Instagram,” MediaCom, 
Sept. 18, 2017
• “Gen Z: the audience you can’t ignore,” Awesomeness, 
May 2017
• “Gen Z: the social generation,” Hill Holiday, Mar. 2018 
Exemplos de O Trabalho da Vida foram reunidos das 
seguintes fontes:
• “One in three ‘sick notes’ for mental health, says NHS,” 
BBC News, Sept. 1, 2017 
• “Sabbatical top of mind for most Canadians — especially 
millennials — but they lack financial plan,” Financial Post, 
Nov. 15, 2018
• “Work sabbaticals are no longer taboo,” Fortune India, 
Jan. 27, 2018
• “Smart office enables a personalized workplace 
atmosphere,” MIT News, July 13, 2018

Exemplos de Eco-momentum foram reunidos das 
seguintes fontes:
• “Istanbul Vending Machines Offer Subway Credit for 
Recycled Bottles and Cans,” New York Times, Oct. 17, 2018
• “Brazilian School Districts Make Historic Switch to 100% 
Plant-Based Meals,” EcoWatch, Mar. 26, 2018
• “Millennials Are Driving The Worldwide Shift Away From 
Meat,” Forbes.com, Mar. 23, 2018
• “The rise of the plastic-free, zero-waste grocery store,” 
Mic, July 2, 2018
Exemplos de Caminho Fácil foram reunidos das seguintes 
fontes:
• “Has the love affair with driving gotten stuckin traffic?” 
Washington Post, Nov. 7, 2018
• “Electric Buses Are Hurting the Oil Industry,” Bloomberg, 
Apr. 23, 2018
• “E-Bike Sales Soared in EU’s Main Markets,” Bike Europe, 
Mar. 29, 2018


