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Dengan hasrat untuk teknologi dan kepemimpinan yang mengganggu, Linda
Bernardi memiliki visi yang unik dan komitmen yang kuat untuk mempromosikan
visi dan teknologi yang inovatif dan mengganggu. Dalam perannya sebagai
"provokator inovasi," Bernadi membantu organisasi membebaskan diri dari zona
nyaman mereka, menentang kebijaksanaan konvensional, dan menghancurkan
paradigma yang sudah ketinggalan zaman dalam pencarian mereka akan produk,
layanan, dan metode yang mengubah pasar. Bernadi adalah pembicara profesional
yang sangat aktif, menyampaikan ceramah dan pembicaraan di seluruh dunia. Dia
bekerja erat dengan sektor Keuangan, Kesehatan, Farmasi, Ritel, Perhotelan,
Produk Konsumen, dan sektor Teknologi.
Bernadi saat ini adalah Penasihat Senior untuk McKinsey & Company Worldwide.
Sebelumnya, Bernadi adalah Chief Innovation Officer di IBM untuk IoT dan Cloud
ketika IBM memperkenalkan Watson. Fokusnya adalah memungkinkan pelanggan
Fortune 100 IBM untuk memperkenalkan IoT, AI, dan kemampuan kognitif ke
dalam operasi mereka dan berkembang di dunia yang sangat terhubung. Sebagai
mantan EVP, Kepala Staf Produk dan Strategi di Elemen AI, ia bertanggung jawab
atas pengembangan dan strategi produk. Dia telah memegang beberapa peran
eksekutif senior lainnya.
Setelah meninggalkan IBM, Linda Bernardi menyelesaikan buku keduanya, The
Inversion Factor (MIT Press 2018), yang membahas perubahan pola pikir dalam
perusahaan dari mentalitas 'produk-pertama' menjadi 'kebutuhan-pertama' dan
evolusi IoT di dunia yang sangat terhubung. The Inversion Factor menjabarkan
salah satu perubahan paradigma paling kritis dalam teknologi saat ini dan
memenangkan Penghargaan Perunggu Axiom dalam Teori Bisnis.
Buku pertama Bernadi, ProVoke (2011) membahas perlunya gangguan untuk
berinovasi. Dia sekarang mengerjakan bukunya yang ke 3 dalam inovasi dan
teknologi yang mengganggu yang akan dirilis pada tahun 2021.
Linda Bernardi telah menyampaikan ratusan pembicaraan di perusahaan besar,
acara teknologi dan inovasi & konferensi di seluruh dunia dan telah mencapai
puluhan ribu pembaca dan pengikut gangguan dan inovasi. Dia dengan bangga dan
sengaja menciptakan Budaya Gangguan di perusahaan-perusahaan besar. Anda
dapat memanggilnya seorang Aktivis Inovasi!
Bernadi adalah pengusaha teknologi serial. Pada tahun 2001, ia mendirikan
perusahaan rintisan pertamanya, ConnecTerra, Inc., penyedia perangkat lunak
berbasis Cambridge, MA yang menghubungkan teknologi RFID ke TI perusahaan
besar. Saat ini RFID dianggap sebagai genesis dan enabler dari IoT.
Setelah menjual perusahaan pada tahun 2006, ia menjadi investor pemula
teknologi tahap awal yang bersemangat di AS dan luar negeri.
Pekerjaan Bernadi di sektor nirlaba meliputi:

• Anggota dewan pendiri Emeritus dari Anita Borg Institute for Women and
Technology & The Grace Hopper Celebration
• Anggota dewan Emeritus di The SETI Institute di bidang astronomi dan
astrofisika
Linda Bernardi memiliki gelar MS dalam Matematika & Statistik Terapan dari UCLA
dan tinggal di Seattle.
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