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1- EM RESUMO, O QUE É A ZEIT?



É uma comunidade glocal que qualifica
membros para se tornarem monitores das

humanidades exponenciais e estuda as
humanidades exponenciais apontadas por
estes mesmos membros para garantir uma

base sólida e aberta de seus dados gerais



2-  PRA ONDE A ZEIT ESTÁ INDO?



Assim como nosso objeto de estudo, a comunidade busca ser exponencial. Nosso
objetivo final é conseguir estar presente em todos os países e regiões do mundo
e, com ao menos um hunter qualificado, conseguir desenvolver uma teia de
monitoramento e análise de flags que possam garantir relátórios, chancelas e
uma imensa base de dados sobre as humanidades exponenciais.



3 - QUAL O DIFERENCIAL DA ZEIT?



A Zeit possui quatro diferenciais principais:

Não estudamos o futuro desde uma perspectiva material, mas sim essencial: não é
sobre o futuro da humanidade, mas sobre a humanidade futura.

Não acreditamos em membros que são números, mas em pessoas instruídas a agir
ativamente dentro da comunidade.

Sim, como organização, temos missões, mas não uma agenda: o futuro é tão aberto
quanto o próprio tempo.

Além disso, como organização, não temos nenhum tipo de propósito lucrativo. Nada é
cobrado monetariamente pela Zeit.



AS HUMANIDADES EXPONENCIAIS SÃO
APARELHOS INTERSUBJETIVOS DOTADOS

DA CAPACIDADE DE MEMETIZAÇÃO



4 - QUAL A MENTALIDADE DA ZEIT?



Animal Cognitiva Agrícola Industrial Digital
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Muitos estudos classificam as macro eras da
humanidade em apenas 3 revoluções: agrícola, salto
que no tirou do nomadismo, industrial, que nos
permitiu a produção e a inovação em escalas
inéditas e a atual, digital, que mais uma vez altera
todo o cenário das relações do tecido social.

Muito embora grande parte dos membros da Zeit
(senão todos) tenham nascidos e sido criados dentro
da mentalidade da era industrial, vivemos hoje a
aurora de uma nova era, fruto da revolução digital e
portanto a Zeit funciona também como uma
plataforma de mentalidade, ajudando a adaptar as
visões intersubjetivas de seus membros para estas
novas perspectivas e narrativas. A Zeit funciona
através da mentalidade nascida após a revolução
digital.



MENTALIDADE INDUSTRIAL MENTALIDADE DIGITAL

linear
Segmentada
Repetitiva
Previsível

Não linear
Conectada
Multidisciplinar
Imprevisível



5 - COMO MEMBRO REGULAR, JÁ
POSSO FALAR EM NOME DA ZEIT?



Como membro regular você pode convidar pessoas através de tudo que já sabe sobre a
comunidade, seus objetivos, filosofia e conceito - que ja é bastante coisa!

Membros são os ouvidos da Zeit. Assim que solicitar e Trilha Hunter, um membro passa a
ser instruído dentro do PENSAMENTO da Zeit, e passa pelo que chamamos de
"qualificação de visão", ou seja, ainda que mantenha toda a sua mentalidade
naturalmente industrial, já passa a enxergar outras camadas e tecidos socioculturais de
uma nova era, chamada de "digital", ainda de certa forma, estatisticamente, "bloqueados"
no mindset do membro. Nesse ponto você consegue emitir flags, pois será capaz de
entender os assuntos absolutamente mais pertinentes para a Zeit (ou seja, assuntos
dentro do seu "tempo" de atuação, que é baseado no amanhã), e aí sim, tornar-se, além
de um ouvido, uma voz da Zeit.

Hunters podem solicitar, inclusive, produzir conteúdo para a Zeit, em qualquer uma de
suas plataformas.



6- EXISTE UM GUIA DE
IDENTIDADE DA MARCA ZEIT? 



REPRESENTAÇÃO DAS CORES DENTRO DA MARCA

OBJ. COMUNIDADE
DIRETORIA
ZEITCON
VAL. LOCAL&GLOBAL
AFRICA
RITO 1

1.
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4.
5.
6.

OBJ. DADOS
COOS
BIZCON
VAL. AMANHÃ&AGORA
AMÉRICAS
RITO 2

1.
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4.
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OBJ. INSPIRAÇÃO
ORIGINALS
REGCON
VAL. INDIVIDUAL&COLETIVO
EUROPA
RITO 3
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OBJ. TRANSFORMAÇÃO
HUNTERS
PAGECON
VAL. NEUTRO&PROPOSITIVO
ASIA E OCEANIA
RITO 4

1.
2.
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ESSES PEQUENOS QUADRADOS NO CANTO INFERIOR DIREITO DAS MENSAGENS SERVEM PARA INDICAR, DE CERTA
FORMA, O TEOR DA COMUNICAÇÃO PARA OS MEMBROS DA COMUNIDADE, E INCENTIVA-SE O USO.

Sim. Algumas diretrizes ajudam a entender a mecânica da comunidade e facilitam a compreensão de conteúdos.



7- QUAIS OS LAURÉIS ZEIT?



DIRETORIA

COOS

ORIGINALS

HUNTERS

ENVIADOS E
EMBAIXADORES

 

A zeit possui uma iconografia de
insígnias para suas quatro células de
liderança e também para membros
honorários (embaixadores e enviados)

MEMBRO REGULAR



8 - E  DEPOIS DE SER MEMBRO E HUNTER, POSSO VIR
A SER ORIGINAL, COO OU MESMO DIRETOR DA ZEIT? 



Sim. Todas as posições dentro da Zeit não são vitalícias e pode haver
rotatividade. Também pode haver mais de um Original em um país,
assim como mais de um Hunter em um capítulo. Mesmo que somente
um represente função administrativa, os demais podem ajudar a compor
um conselho. COOs representam cargos mais limitados (por questão de
volume mesmo, são apenas 20 blocos) e portanto nem sempre haverá
disponibilidade de "vagas". Já o Diretório é aberto, não havendo limite de
cargos, desde que o Head ou aspirante à Head determine e cumpra um
papel específico dentro do alinhamento institucional e global da Zeit.



UM REGISTRO ENTRE AS
MUDANÇAS E A ESSÊNCIA

DO HOJE

MARIANO ROMERO | ZEIT ORIGINAL DA ARGENTINA



9 -  ENTENDENDO AS MISSÕES DA ZEIT



As missões da Zeit são uma maneira
de facilitar a objetivação e

materialização dos macro objetivos
da comunidade, tornando tangível a

difusão e entendimento específico de
temáticas pontuais, inclusive

permitindo um caminho direto de
descoberta e apontamento de flags

por entre os Hunters.



OBJ.
COMUNIDADE

ZEITCON
VAL.

LOCAL&GLOBAL
AFRICA

PARADIPLOMACIA

NETWORKING

LOCAL TRENDS

NEXT AFRICA

A missão NETWORKING diz respeito às relações
da própria comunidade: difusão de projetos
internos, redes de apoio, etc.

PARADIPLOMACIA é a missão da Zeit voltada
para o relacionamento com governos e Estados.

LOCAL TRENDS é uma missão destinada a
encontrar, estudar e difundir elementos de
diversos segmentos que representam o espírito
local de um capítulo.

NEXT AFRICA é a missão que se devota a
compreensão e difusão do amanhã no
continente africano. O que há de novo e o que
pode haver.



MERCADO

PESQUISA

ANTROPOLOGIA

NEXT AMERICAS

OBJ. DADOS
BIZCON

VAL.
AMANHÃ&AGORA

AMÉRICAS

A missão PESQUISA diz respeito às construção,
divulgação e análise diretas e objetivas de
pesquisas de comportamento, pensamento e
tendências nos capítulos.

MERCADO é a missão da Zeit voltada para o
relacionamento com a economia, os mercados,
o consumo e as empresas e startups.

ANTROPLOGIA é uma missão destinada a
encontrar, estudar e difundir elementos da
história, linguística e comportamento social que
podem ajudar a entender e compor narrativas
futuras.

NEXT AMERICAS é a missão que se devota a
compreensão e difusão do amanhã no
continente amerciano. O que há de novo e o
que pode haver.



OBJ. INSPIRAÇÃO
REGCON

VAL. INDIVIDUAL &
COLETIVO
EUROPA

PESSOAS

ARTE & CULTURA

NOTÍCIAS

NEXT EUROPA

A missão ARTE & CULTURA diz respeito às tendências
estéticas, design, moda, fotografia, cinema, literatura,
música, e todos os movimentos culturais
(genericamente falando) que podem conter potencial
exponencial.

PESSOAS é a missão da Zeit voltada para a busca e
difusão de nomes que devem ser estudados:
personalidades locais inspiradoras para o capítulo
dentro da filosofia da Zeit.

ATUALIDADES é uma missão destinada a encontrar e
compreender os fatos atuais, as notícias em geral, as
informações, reportagens, jornalismo, o que está DE
FATO acontecendo no momento. 

NEXT EUROPA é a missão que se devota a
compreensão e difusão do amanhã no continente
europeu O que há de novo e o que pode haver.



OBJ.
TRANSFORMAÇÃO

PAGECON
VAL. NEUTRO &
PROPOSITIVO

ASIA E OCEANIA

TECNOLOGIA

MUDANÇAS

PROJETOS E AÇÕES

NEXT ASIA &
NEXT OCEANIA

A missão MUDANÇAS é voltada para a análise
comparativa sobre um tema, na perspectiva de
encontrar um caminho de mudança: o que foi ontem e
como está sendo feito hoje. Pode se referir a cenários,
discursos, comportamentos, etc.

TECNOLOGIA é a missão da Zeit voltada para a busca,
compreensão e difusão das novidades tecnológicas e
como elas já moldam ou poderão moldar o amanhã..

PROJETOS E AÇÕES é uma missão destinada a
encontrar e difundir projetos locais que podem ser
reproduzidos ou ao menos que meraçam a atenção da
comunidade, podendo englobar qualquer área -
sociais, ambientais, humanitários, etc.

NEXT ASIA e NEXT OCEANIA são duas missões em uma:
devotam-se à compreensão e difusão do amanhã nos
continentes Ásia e Oceania. O que há de novo e o que
pode haver.



UM MECANISMO DE AÇÃO QUE PODE SER
EXECUTADO VISANDO O FUTURO EM SUA
TOTALIDADE, PORÉM TRAZENDO PARA A

SUPERFÍCIE O QUE PODE SER MELHORADO
ATUALMENTE PARA CHEGARMOS NESSE CENÁRIO

CLARA BISCARO | ZEIT HUNTER DO BRASIL



11 - E SE EU TIVER OUTRO TEMA NÃO
DESCRITO NAS MISSÕES DA ZEIT? 



A classificação das missões servem para FACILITAR não para ENGESSAR,
portanto existe a "missão neutra", ou seja, caso um membro queria alertar um

Hunter ou mesmo o Hunter encontre algo que pode ser uma Flag mas que
não se enquadra em nenhuma das missões, sinta-se a vontade! 

 
O futuro será sempre mais sobre o que não sabemos o que encontrar do que

sobre o que estamos procurando.



10 - SOU UM MENBRO DA ZEIT,
O QUE EU FAÇO AGORA ? 



Solicite seu certificado e sua sua Badge (laurel) no site da comunidade para um Hunter em
seu capítulo. Também não se esqueça de solicitar novas trilhas, caso tenha interesse!

Conheça e apresente-se para os outros membros do seu capítulo. Já fique atento à data da
próxima Page e não se esqueça de ler e compartilhar os artigos do nosso blog (o "Zeitgeist"),
no nosso site.

Certifique-se de que já segue a Zeit em TODAS as redes sociais e plataformas onde ela está
inserida: lembre-se, a "sede" da Zeit é a nuvem. Conte para todo mundo! Compartilhe. Faça a
SUA comunidade crescer.

Se possível, de forma direta, convide pelo menos mais duas pessoas, enviando a elas o material
"Zeit Zero", para que ela possa começar a conversar com você sobre a comunidade. 



ESTAR CONECTADO COM CULTURAS
DIVERSAS COM UM PROPÓSITO

COMUM: O FUTURO.

THAIANA LUZIA | ZEIT HUNTER DO BRASIL



AINDA POSSUI ALGUMA DÚVIDA
COM RELAÇÃO À ZEIT?



Entre em contato agora mesmo através de nossas redes
sociais, e-mail ou web site e nos diga em que podemos
ajudá-lo!



WWW.ZEITORG.COM


