Press Release

“Nomadismo Digital“ posto à prova

Três jovens criativos viajam pela América do Sul, administrando seu negócio ao mesmo tempo em que exploram a cultura do trabalho do futuro

A Ideia
Se tudo está na nuvem, porque ficar em casa?
A forma como trabalhamos está mudando. Graças à novas ferramentas e tecnologias, cada vez mais pessoas trabalham independentes de tempo, lugar e
corporações. Eles tomam o tempo em suas próprias mãos e forjam um estilo de vida alternativo que é melhor para suas almas, para as pessoas que amam e,
possivelmente, para o nosso planeta.
Fabian, Dominic e Vin compartilham desse otimismo e viajaram para o outro lado do mundo. Dois deles administram uma empresa de TI, o que precisa
somente de mentes brilhantes e uma conexão de internet para operar. É por isso que eles empacotaram o escritório e pularam dentro de uma Landrover
para se aventurarem a explorar. A missão na estrada: ajudar seus clientes tão bem quanto o fazem de casa e, ao mesmo tempo, perseguir um estilo de trabalho alternativo de Santiago no Chile até São Paulo, dividindo sua experiência e documentando tudo em episódios online.
O trio conhecerá freelancers, empreendedores e artistas digitais: pessoas que usam ferramentas da era da internet para conquistarem o estilo de vida de
seus sonhos. StartupDiaries.org mostra o experimento de três jovens criativos fugindo do escritório. Mas, mais importante, ele mostra a história de pessoas
que já estão redefinindo o conceito de trabalho - os potenciais pioneiros da ”Revolução do Trabalho”.

O Time
Fabian adora trabalhar enquanto viajar e é fascinado pela liberdade que as ferramentas da era digital oferecem.
Ele é um empreendedor e aventureiro - normalmente alternando entre os dois. StartupDiaries.org é sua tentativa de viver as duas experiências ainda mais intensamente e
ao mesmo tempo. Ele é o fundador do projeto e ajuda a navegar o time pela América do Sul, onde já residiu no passado. O Fabian está a procura de indivíduos
interessantes e usa seus talentos para conectar pessoas e ideias. Enquanto isso, trabalha com afinco para que seu negócio não afunde durante a viagem.

Dominic é um entusiasta da internet e talento de tecnologia - e muito entusiasmado com a ideia de tomar uma água de coco ao mesmo

tempo em que trabalha.

O Dominic está a cargo de gerenciar as operações e crescer o negócio dentro da Landrover. O gestor de projetos romeno acredita que o futuro pertence aos freelancer
e livres pensadores, e é simpático com qualquer um que uso “a nuvem” para fazer essa visão acontecer.

Vin caiu fora da escola – e o ideal de perseguir novos modelos de trabalho foi exatamente a razão pelo qual fez isso.
Vin está procurando por inspiração fora dos cubículos do ambiente de trabalho. Ele trabalhou em todos os tipos de trabalho e viajou bastante. O vietnamês agora traz suas
experiências para o StartupDiaries.org, onde ele complementa o time sendo um motorista, câmera man e pensador dos dois lados da lente.

A Landrover Defender: O Carro serve de escritório e de casa para os três viajantes.
E é muito competente - nascida em 1997, com 280.000km de estrada, consumindo menos que10 litros e equipada com tudo que eles precisam na estrada: painés
solares no teto, cozinha com pia, tanques de água, alarme de fogo e até um cabo de guincho com o qual liberar qualquer obstáculo que encontrem pelo caminho.

A Viagem
Começo: Dezembro de 2014 em Buenos Aires
Duração: estimada em seis meses
Caminho: Argentina >> Chile >> Peru >> Colômbia >> Brasil
E outros possíveis países vizinhos se possível.

Follow our journey

A Tendéncia: mundança na cultura do trabalho
A internet define a nossa era e mudou tudo. Mas ferramentas colaborativas são somente uma das “8 razões indubitáveis” de porque não precisamos
mais de escritórios físicos: (Forbes 2013).

Quando perguntamos a um protagonista desse movimento, eles têm várias boas razões para serem freelancer, trabalharem remotamente ou serem

adeptos do tele-trabalho. Ter controle sobre sua agenda, ser o seu próprio chefe e seguir suas paixões são as mais populares razões (Elance, 2012).
Esses “nômades digitais” são estão unidos em seu entusiasmo que os leva a criarem e continuamente reinventarem seus modelos de trabalho:

alguns deles contam suas histórias aqui.

A Oferta

Use o conteúdo autêntico desse editorial e siga o StartupDiaries.org em sua viagem pela América do Sul - e pelo futuro do trabalho. Nós oferecemos
conteúdo cativante com áudio profissional, vídeo, textos e imagens de todos os lugares que paramos no caminho.
Seja na forma de teste de ferramentas digitais, entrevistas com emigrantes e nômades digitais ou um tour pelo ecossistema de startups no local de sua
escolha - nós estamos esperando ansiosos pelas suas ideias e colaboração.
Artigos relacionados – para saciar a curiosidade (em inglês):
Graduates choose freelancing over traditional careers:

Telecommuting is the future of work:
„Talent-Sharing“ is part of the Sharing Economy:

Why remote work is booming:

Remote work has become mainstream:

