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Este ano, de forma inédita, além de apresentar as
tendências e previsões das principais consultorias
e empresas de pesquisa, minha equipe e eu
cruzamos essas informações e agrupamos em
SETE DESTAQUES, quem são agnósticos e têm
como objetivo: APRESENTAR O QUE HÁ EM
COMUM ENTRE AS PREVISÕES E AS TENDÊNCIAS
PARA 2020 E ALÉM.
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TEMAS CENTRAIS:
• INOVAÇÃO
• GESTÃO
• TECNOLOGIA

Tendências
2020 e além...
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Bases de Pesquisa



O foco das previsões para 2020 e além...

As previsões dessa consultoria são sobre “como as tecnologias emergentes
contribuem para a transformação digital e ajudam as empresas a
permanecerem competitivas em um mercado em evolução”. Ela, também,
foca nos investimentos e no impacto das principais tecnologias para os
próximos anos.

Inteligência de mercado sobre tecnologia

Para a Gartner, as tendências estão estruturadas em torno da ideia de
“espaços inteligentes centrados nas pessoas”. Isso significa considerar
como essas tecnologias afetarão os indivíduos e os lugares em que vivem.

Pesquisa e consultoria de tecnologia

O destaque dessa consultoria está na energia do consumidor: baseada em
valores, construindo ecossistemas e forçando as empresas a tomarem
partido sobre questões sociais. Além disso, ela analisa “como tecnologias
de automação, a inteligência artificial e a robótica deixam a organização
mais perto do cliente”.

Consultoria e pesquisa de negócios e tecnologia

Peter Diamandis, presidente executivo da Singularity University, consultou,
segundo ele, “As pessoas mais inteligentes do planeta”, sobre suas
respectivas previsões tecnológicas para os próximos 20 anos (2018 - 2038).
Além disso, apresentou as 20 Megatendências para esta década.

Formação de líderes e organizações para o futuro

No estudo “Tendências globais de marketing 2020”, a presente empresa
se propõe a responder “como as organizações podem trazer
autenticidade à era digital e cultivar conexões humanas” E no
“Tendências Tecnológicas 2020” forneceu insights, inspiração e
identificou as tendências que, segundo eles, afetarão os negócios, nos
próximos 18 e/ou 24 meses.

Líder em auditoria, consultoria e assessoria

Para o Fórum Econômico Mundial, a tecnologia
desempenhará um papel essencial na busca de
soluções para todos os desafios que nosso mundo
enfrenta. Nesse sentido, as tendências deste ano já
demonstram o ritmo acelerado da inovação
humana e como será um futuro sustentável.

Influências para fazer mudanças 
positivas no mundo
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A inevitável adesão à INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, a tecnologia das oportunidades;

Destaques das tendências de tecnologia:

As EXPERIÊNCIAS DIGITAIS devem ser desenhadas sem perder a conexão humana;

Aprimoramento digital do principal ativo de uma instituição, as PESSOAS;

SEGURANÇA DA INFORMAÇÃO, confiança e transparência no uso de dados;

A INOVAÇÃO será um acelerador para o processo de transformação digital;

A ESTRATÉGIA DIGITAL e a estratégia de negócio devem caminhar juntas;

As tecnologias são ferramentas para enfrentar os desafios da SUSTENTABILIDADE.
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1.Inovação
A inovação será um acelerador 

para o processo de 
transformação digital.

WWW.ADEMIRPICCOLI.COM



Como a inovação acelera a transformação digital?
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As principais tendências apontam que os investimentos em inovação digital devem dobrar nos próximos anos. Nesse sentido, a inovação,
quando associada às novas tecnologias, acelera o processo de transformação digital.

COMO A SUA INSTITUIÇÃO ESTÁ OLHANDO PARA INOVAÇÃO?

Embora o tema tenha ganhado recorrência, nem todos sabem, precisamente, qual o caminho mais eficiente a ser percorrido, visto que não
existe um passo a passo, que conduza a um resultado exato. Nesse âmbito, é lícito afirmar que são muitas as barreiras à inovação, contudo, a
principal passa por questões culturais, além das barreiras financeiras e burocráticas.

Por isso, em um mundo dinâmico e cada vez menos previsível, é preciso conseguir olhar a frente e imaginar novas oportunidades. Para tanto,
o primeiro passo é: mudar o modelo mental engessado e dominante, e adotar uma nova mentalidade aberta às incertezas e aos riscos. Assim,
parte do benefício de investir em um processo de inovação é a abertura da instituição para experimentação, pois a melhor forma de entender
as mudanças, especialmente, as tecnológicas, é experimentando e aprendendo enquanto se cria novas possibilidades com elas.

Além disso, as inovações disruptivas – aquelas que criam um novo mercado e uma nova rede de valor que, muitas vezes, resultam com o fim
de um mercado e uma rede existente, substituindo empresas, produtos e alianças líderes de mercado estabelecidos – como é o exemplo da
Kodak, dificilmente, são produzidas por líderes de mercado, porque tendem a não ser rentáveis no início, além de consumirem recursos do
negócio. Ou seja, um processo disruptivo pode levar tempo e o risco associado a ele é maior do que as outras formas de inovação,
incrementais ou evolutivas.

Portanto, a medida que as organizações aceleram, o investimento em inovações tecnológicas e em processos de inovação melhoram seus
resultados e começam a criar uma mentalidade de crescimento mais aberta às novas ideias e aos riscos inerentes ao processo.



Destaques

Fonte: Forrester, Deloitte, Gartner e IDC/ Forbs

Até 2023, mais de 50% de todos os gastos em 
TIC serão diretamente para transformação e 
inovação digital (acima dos 27% de 2018).

IDC

Inovação orientada à tecnologia gera 
capacidade de oferecer novos resultados de 
negócios.

Forrester

Até 2021, os investimentos em inovação 
digital vão dobrar para que as organizações 
tradicionais enfrentem o desafio da 
modernização.

Gartner

As organizações podem se expandir para 
novas áreas de negócios, olhando além das 
fronteiras do setor.
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"Organizações que 
usam laboratórios de 
inovação relatam 
maior crescimento de 
receita e satisfação."

Gartner
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A Pesquisa de Estratégia de Inovação 
Tecnológica de 2019, da Gartner constatou que 
as cinco principais barreiras à inovação são:

1. Colaboradores focados em metas 
imediatas (30%);

2. Colaboradores resistentes à mudança 
(28%);

3. Restrições de conformidade (27%);
4. Resistência executiva (25%);
5. Falta de financiamento (24%).

Um laboratório de inovação pode impulsionar 
iniciativas de transformação digital, 
simplificando o processo da geração de ideias 
à implementação.

Fonte: Symposium Gartner 2019



Blockchain

Inteligência Artificial
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Fonte: Executive Program SU

Em quase todos os setores em que você pode pensar,
a blockchain está pronta para cortar intermediários,
melhorar drasticamente a transparência e multiplicar a
eficiência de inúmeras transações em todo o mundo.

Embora seja mais conhecida por sua aplicação em
criptomoedas, a blockchain está à beira de
revolucionar, fundamentalmente, cadeias de
suprimentos, assistência médica , eleições e imóveis.

A tecnologia artificial não é nova. Surgiu na décade de
50 e vem progredindo ao longo dos anos. Atualmente,
suportada por um conjunto de fatores, tornou-se uma
das principais protagonistas da transformação digital.
Um dos motivos do seu forte crescimento é a
convergência com outras tecnologias.

A tendência é a inteligência humana ser submetida a
uma ampla integração com a IA, gerando uma relação
simbiótica na qual IAs são empoderadas pelo talento
humano do pensamento criativo e lateral, e
humanos são empoderados pela memória
quase infalível e o processamento veloz da IA.

Destaques Singularity University

Na primeira edição no Brasil, o programa executivo da SU destacou
inteligência artificial, blockchain, realidade virtual, impressão 3d,
neurociência e manufatura digital, como as tecnologias exponenciais que
estão ultrapassando barreiras com aplicações em diversos setores da
economias e da sociedade.



Neurociência
Realidade Virtual
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Fonte: Executive Program SU | HSM

DOS LABORATÓRIOS PARA AS EMPRESA.

Um dos principais desafios das organizações é
desenvolver competências sociais em seus
colaboradores. A Neurociência contribui com essa
compreensão do desenvolvimento da competência
socioemocional e passa a ser aplicada nos mais
diversos segmentos para impactar relações de trabalho
e hábitos de consumo.

A tecnologia que é capaz de criar uma ilusão sensorial,
que se aproxima muito da realidade. Com ela, é
possível criar novas experiências que transformam a
forma como interagimos com o mundo e com as
outras pessoas.

A educação tem sido quase a mesma por mais de um
século. Esse sistema se tornou desatualizado. Em todo
o mundo, os inovadores trabalham para transformar a
educação para todos, incorporando novas formas de
aprendizado e tecnologias exponenciais à educação.
Alguns inovadores educacionais se concentraram em
tornar a educação mais envolvente e atraente por
meio da realidade virtual e da realidade aumentada.

Destaques Singularity University

Na primeira edição no Brasil, o programa executivo da SU destacou
inteligência artificial, blockchain, realidade virtual, impressão 3d,
neurociência e manufatura digital, como as tecnologias exponenciais que
estão ultrapassando barreiras com aplicações em diversos setores da
economias e da sociedade.



Impressão 3D

Manufatura Digital W
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Fonte: Executive Program SU

A expressão “indústria 4.0” se refere à combinação de
várias tecnologias digitais, todas chegando à
maturidade agora, prontas para mudar por inteiro os
setores de energia e manufatura.

Robótica, IA, sensores, cloud, IoT, impressão 3D, BI,
analitycs, dispositivos móveis, essas tecnologias, entre
outras quando vistas juntas, revelam um traço
comum: integram os mundos físico e virtual.

Segundo a SU, esqueça protótipos caros, fabricação
tradicional de tecidos, recalls de produtos e similares.

A impressão 3D está prestes a transformar muitos
setores, além do varejo. Uma forma precisa de
fabricação aditiva, a impressão 3D pode criar um
produto a partir de praticamente qualquer material
em escala maciça, gerando grandes quantidades e
adaptando, individualmente, cada produto aos
consumidores.

Destaques Singularity University

Na primeira edição no Brasil, o programa executivo da SU destacou
inteligência artificial, blockchain, realidade virtual, impressão 3d,
neurociência e manufatura digital, como as tecnologias exponenciais que
estão ultrapassando barreiras com aplicações em diversos setores da
economias e da sociedade.



2.Tecnologias
É importante um alinhamento 
entre ESTRATÉGIA DIGITAL e 

estratégia de negócio.

WWW.ADEMIRPICCOLI.COM



Suas estratégias de tecnologia estão alinhadas as estratégias de negócio?
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Quando analisamos as tendências de inovação e gestão das principais consultorias e institutos de pesquisa nacionais e internacionais, fica
evidente que a tecnologia se tornou o foco de todas as organizações. Por isso, em suas previsões mais recentes, Gartner, Forreste e IDC
destacam a importância de um alinhamento entre as estratégias digitais de negócio e de gestão.

Gartner, na abertura oficial do Symposium, em Orlando-EUA, falou sobre a necessidade de cada organização encontrar o seu TechQuilibrium.
Ou seja, o ponto de equilíbrio entre: ser uma empresa tradicional e ser uma empresa digital.

QUAL SERÁ O PONTO DE EQUILÍBRIO DA SUA ORGANIZAÇÃO?

É incontestável que investimentos em tecnologia ajudam as organizações a permanecerem competitivas no mundo imprevisível que destaquei
anteriormente. Por isso, quando falamos sobre a importância de investir em inovações tecnológicas, além do desafio de responder, cada vez
mais rápido, as tecnologias exponenciais, é preciso estar preparado para lidar com tendências distintas, como a hiperautomação, apontada
pelo Gartner.

De acordo com a consultoria, a hiperautomação é a aplicação de tecnologias avançadas, incluindo inteligência artificial e o aprendizado de
máquina, para automatizar, cada vez mais, os processos e, assim, potencializar a capacidade humana. E, embora, nenhuma ferramenta isolada
possa substituir humanos, a hiperautomação, hoje, envolve uma combinação de múltiplas ferramentas.

Nesse sentido, a Singularity University destaca que aqueles que quiserem liderar esse cenário de mudança e criar vantagens para sua
organização devem repensar seus modelos com tecnologias exponenciais, como a inteligência artificial, a blockchain, a realidade virtual, a
impressão 3d, a neurociência e a manufatura digital, do mesmo modo que as tecnologias exponenciais, que estão ultrapassando barreiras
com aplicações em diversos setores da economia e da sociedade.

Assim, a cada ano: as áreas de TI se tornarão mais estratégicas, os líderes em tecnologia serão, também, líderes de negócios e CEOs, para
manter um alinhamento entre as diversas táticas de gestão, precisarão, igualmente, ter uma visão tecnológica.



Destaques

Fonte: Forrester e IDC

Os limites entre o que é TI e qual é o negócio 
já estão desaparecendo, para revelar muito 
mais capacidade de uma TI eficiente e fluida. 
Logo, essa TI mais integrada, conectada e 
adaptável de abordagem ganhará força em 
2020.

Forrester
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Internet das coisas (IoT), blockchain, big 
data, inteligência artificial (IA), aprendizado 
de máquina e computação em nuvem 
contribuem para projetos de transformação 
digital. 

Frequentemente, essas tecnologias 
transformam os dados em insights, que 
ajudam as empresas a permanecerem 
competitivas em um mercado em evolução.

IDC



TechQuilibrium
A abertura oficial do Symposium of the Gartner, em Orlando-EUA,
contou com a presença marcante dos analistas, Tina Nunno, Don
Scheibenreif, Mbula Schoen e Valentin Sribar que, durante toda
explanação, pontuaram veementemente sobre a necessidade de
cada organização encontrar o seu TechQuilibrium. Ou seja, o ponto
de equilíbrio entre: ser uma empresa tradicional e ser uma
empresa digital.

Nesse sentido, os palestrantes enfatizaram o quanto, cada vez
mais, as organizações enfrentarão as incertezas causadas pela
geopolítica, pelas mudanças econômicas e/ou pelas gigantes
digitais. Assim, nesse cenário, torna-se imprescindível que os
gestores busquem esse ponto de equilíbrio, a fim de se preparem e
se capacitarem para esse novo contexto social.

Ainda, de acordo com Valentin Sribar, as organizações podem ser
tão digitais quanto o mercado, que os clientes e a sociedade
absorverão. Desse modo, essas forças irão definir como a
organização pode ser digital no ambiente atual. Por isso, alcançar
um TechQuilibirum não se resume, apenas, à proposta de valor
externo da organização, mas, sobretudo, à digitalização de
processos internos, operações e local de trabalho.
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Fonte: Symposium Gartner 2019



Fonte: Symposium Gartner 2019

TI = Estratégia
Os CEOs precisam que os CIOs sejam mais do que tomadores de
pedidos orientados a serviços. Eles esperam que os líderes de TI
trabalhem com os líderes de negócios para co-desenvolver
recursos relacionados à tecnologia.

Os CIOs devem aplicar a tecnologia para ajudar os CEOs a
diversificar os fluxos de receita, sustentar a lucratividade e apoiar
movimentos geográficos importantes em um ciclo econômico
global em declínio
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CEO - Chief Executive Officer ou o Chefe do Executivo, é o mais 
importante executivo corporativo.

CIO - Chief Information Officer, é o responsável pela tecnologia da 
informação (TI) de uma empresa.



Plummer, vice-presidente do Gartner

Fonte: Symposium Gartner 2019
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As 10 principais 
previsões de TI 
IDC | 2020

Até 2023, o IDC prevê que mais da metade (52%) do PIB global será
contabilizada por empresas transformadas digitalmente.

Internet das coisas (IoT) , blockchain , big data , inteligência artificial
(IA), aprendizado de máquina e computação em nuvem contribuem
para projetos de transformação digital. Frequentemente, essas
tecnologias transformam os dados em insights, ajudando as empresas
a permanecerem competitivas em um mercado em evolução.

• Organizações aceleram a inovação;

• Nuvens conectadas;

• "Edge Build-Out" (criação de borda);

• Inovação Digital;

• Explosão de aplicativos para transformação 

digital;

• A inevitável adesão à Inteligência Artificial;

• Promoção da confiança;

• Toda empresa será uma plataforma;

• Mashups intersetoriais;

• Guerras de plataformas tecnológicas.

Fonte: IDC e Forbs
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IDC 2020 Organizações aceleram a inovação
Até 2023, mais de 50% de todos os gastos em TIC serão diretamente
para transformação e inovação digital (acima de 27% em 2018).

Nuvens conectadas
Até 2022, 70% das empresas integrarão o gerenciamento de nuvens -
em suas nuvens públicas e privadas - implementando tecnologias,
ferramentas e processos de gerenciamento híbrido / multicloud
unificado.

"Edge Build-Out" (criação de borda)
Até 2023, mais de 50% da nova infraestrutura de TI corporativa
implantada estará na borda, em vez dos datacenters corporativos,
acima dos 10% hoje; até 2024, o número de aplicativos na borda
aumentará 800%.

Inovação Digital
Até 2025, quase dois terços das empresas serão produtoras de
software com código implantado diariamente, mais de 90% dos novos
aplicativos são nativos da nuvem, 80% do código de origem externa e
1,6 vezes mais desenvolvedores.
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Fonte: IDC e Forbs
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Explosão de aplicativas para 
transformação digital
Até 2023, mais de 500 milhões de aplicativos e serviços digitais serão
desenvolvidos e implantados usando abordagens nativas da nuvem. A
maioria será direcionada a casos de uso de transformação digital
específicos do setor.

A inevitável adesão à Inteligência Artificial
Até 2025, pelo menos 90% dos novos aplicativos corporativos
incorporarão a IA; até 2024, mais de 50% das interações da interface
do usuário usarão visão computacional, fala, processamento de
linguagem natural e AR / VR habilitados para IA.

Promoção da confiança
Até 2025, quase dois terços das empresas serão produtoras de soaté
2023, 50% do G2000 nomeará um Chief Trust Officer, que orquestra a
confiança em funções que incluem segurança, finanças, RH, risco,
vendas, produção e jurídico.

Fonte: IDC e Forbs
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Toda empresa será uma plataforma
Até 2023, 60% do G2000 terá um ecossistema de desenvolvedor digital
com milhares de desenvolvedores; metade dessas empresas gerará
mais de 20% da receita digital por meio de seu ecossistema em
plataforma digital.

Mashups intersetoriais
Até 2025, 20% do crescimento da receita será proveniente de ofertas
de "espaço em branco" que combinam serviços digitais de indústrias
anteriormente não vinculadas, e um quinto dos parceiros são de
indústrias anteriormente não vinculadas.

Guerras de plataformas tecnológicas
Até 2023, as 5 principais megaplataformas de nuvem pública
consolidarão pelo menos 75% de participação de mercado; os 10
principais fornecedores de SaaS pureplay gerarão uma média de quase
20% de receita com a expansão dos serviços de PaaS.

Fonte: IDC e Forbs
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Fonte: Deloitte

Deloitte: Tendências 
Tecnológicas | 2020
Várias das tendências tecnológicas deste ano da Deloitte, são respostas a
desafios persistentes de TI. Outros representam dimensões específicas da
tecnologia de maiores oportunidades empresariais. Todos estão preparados
para conduzir mudanças organizacionais significativas.

O relatório de 2019 explorou nove forças macroeconômicas, que foram - e
continuam sendo - a espinha dorsal da inovação e da transformação dos
negócios: experiência digital, análise, nuvem, realidade digital, tecnologias
cognitivas, blockchain, negócios de tecnologia, risco e modernização
central.

A experiência digital, a análise e a nuvem estão possibilitando tecnologias
que provaram seu valor - e mais ainda - na última década. elas são a base de
inúmeras estratégias corporativas de sucesso e de novos modelos de
negócios.

Os disruptores desta década são a realidade digital, tecnologias cognitivas e
blockchain. A adoção está em ascensão, com os casos de negócios se
multiplicando entre os setores. Por isso, Esperamos que esses disruptores
gerem surpresas ao longo da década de 2020.

Os negócios de tecnologia, risco e modernização central são tecnologias
fundamentais. Para suportar o peso das iniciativas de transformação e
inovação impulsionadas pela tecnologia, pois elas precisam ser estáveis,
fortes e sustentáveis.

Scott Buchholz - Diretor de pesquisa de tecnologia emergente e diretor de tecnologia do governo e
serviços públicos
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FORÇAS DA MACROECONOMIA



Fonte: Deloitte
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3.Inteligência Artificial
A inevitável adesão à 

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL, a 
tecnologia das oportunidades.

WWW.ADEMIRPICCOLI.COM



Como IA se combinará com outras tecnologias e nos direcionará ao futuro?
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Inteligência Artificial é a tecnologia unanime entre as tendências, podemos considerar que é uma das protagonista da transformação digital. Nesse cenário, é
evidente que os principais fatores são: a sua convergência com outras tecnologias e a sua capacidade de exponencializar resultados. Diante disso, é importante
destacar que 7 das 10 tendências do Gartner para 2020 permeiam a inteligência artificial.

A IA, de todas as tecnologias exponenciais, é aquela que possui um enorme potencial para acelerar o crescimento e impactar milhões de pessoas, pois é a que
tem se mostrado mais amplamente utilizada, em diferentes segmentos.

De acordo com Peter Diamandis, as tecnologias exponenciais funcionam em fases, conhecidas como 6Ds: digitalização, decepção, dirupção, desmonetização,
desmaterialização e democratização.

Assim, essa tecnologia que surgiu na década de 50, segue evoluindo e, hoje, tem sua liderança disputada entre China e EUA. Segundo o empresário e cientista
da computação, Kai-Fu Lee, em seu excelente livro, Inteligência Artificial, “a revolução completa da IA se dará em 4 ondas: AI da Internet, AI comercial, IA de
percepção e IA autônoma; onde cada país terá uma pequena vantagem em certos campos”. Cada onda é alimentada por diferentes tipos de dados. A China
apresenta vantagem no volume de dados digitais. O treinamento de algoritmos requer: poder computacional, talento técnico e volume de dados. As empresas
Chinesas coletam muitos dados do mundo real com super aplicativos como wechat.

Segundo a SU, a tendência é que a inteligência humana seja submetida a uma ampla integração com a IA, que pode gerar uma relação simbiótica, na qual ela
será empoderada pelo talento humano e o seu pensamento criativo e latera. Por sua vez, e humanos são empoderados pela memória quase infalível e o
processamento veloz da IA.



Fonte: Gartner, IDC, Forbs e SU

Até 2023, o número de pessoas empregadas, 
que possuíam alguma deficiência, triplicou, 
devido à IA e às tecnologias emergentes, que 
são capazes de reduzir as barreiras de acesso 
ao mercado de trabalho.

Gartner

Até 2024, a identificação de emoções pela IA 
influenciará mais da metade dos anúncios 
online que você vê.

Gartner

Até 2025, pelo menos 90% dos novos 
aplicativos corporativos incorporarão a IA.

IDC

Até 2030, os sistemas de IA estarão 
fornecendo soluções criativas a problemas e a 
parcerias em, praticamente, todas as áreas.

Singularity University
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A IA alcançará a inteligência em nível humano
Como previsto pelo tecnólogo e futurista Ray Kurzweil, a inteligência
artificial atingirá o desempenho em nível humano nesta década (até
2030). Nos anos 2020, os algoritmos de IA e as ferramentas de
aprendizado de máquina serão cada vez mais open source, disponíveis
na nuvem, o que permitirá que qualquer pessoa, com conexão à
internet, complemente sua capacidade cognitiva, aumente sua
capacidade de resolução de problemas e construa novos
empreendimentos, por uma fração do custo atual. Essa metatendência
será impulsionada pela convergência da conectividade global de alta
largura de banda, redes neurais e computação em nuvem. Todos os
setores, abrangendo design industrial, saúde, educação e
entretenimento, serão impactados.
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Fonte: Executive Program SU | Peter Diamandis

Tudo é inteligente, incorporado à inteligência;
O preço dos chips de aprendizado de máquina especializados está
caindo rapidamente com o aumento da demanda global. Combinado
com a explosão de sensores microscópicos de baixo custo e a
implantação de redes de alta largura de banda, estamos chegando a
uma década em que cada dispositivo se torna inteligente. O brinquedo
do seu filho lembra o rosto e o nome. O drone de seu filho segue com
segurança e diligência e filma todas as crianças na festa de
aniversário. Os aparelhos respondem a comandos de voz e antecipam
suas necessidades.



A colaboração entre IA e humanos aumentará 
rapidamente em todas as profissões

A ascensão das plataformas "AI como serviço" (AIaaS) permitirá que os
humanos façam parceria com a IA em todos os aspectos de seu
trabalho, em todos os níveis, em todos os setores. As IAs se tornarão
arraigadas nas operações comerciais diárias, servindo como
colaboradores cognitivos para os funcionários - apoiando tarefas
criativas, gerando novas ideias e enfrentando inovações anteriormente
inatingíveis. Em alguns campos, a parceria com a IA se tornará um
requisito. Por exemplo: no futuro, fazer certos diagnósticos sem a
consulta da IA pode ser considerado negligência. W
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MSU: Megatendências IA

Fonte: Executive Program SU  | Peter Diamandis

Interrupção da publicidade
A medida que a IA se torna cada vez mais incorporada à vida
cotidiana, sua IA personalizada logo entenderá o que você deseja
melhor do que você. Por sua vez, começaremos a confiar em nossas
IAs para tomar a maior parte das decisões de compra. Sua IA poderá
fazer compras com base em seus desejos passados, escassez atual,
conversas que você permitiu que ela ouvisse, ou rastreando onde seus
alunos se concentram em uma interface virtual (ou seja, o que chama
sua atenção). Como resultado, o setor de publicidade – que,
normalmente, compete pela sua atenção (seja no Superbowl ou nos
mecanismos de pesquisa) – dificilmente, influenciará sua IA. Assim,
essa meta-tendência será impulsionada pela convergência de
aprendizado de máquina, sensores, realidade aumentada e redes 5G.



Top 10: tendências
de tecnologia do 
Gartner | 2020

As tendências estão estruturadas em torno da ideia de
“espaços inteligentes centrados nas pessoas”. Por isso, é
importante destacar que 7 das 10 tendências permeiam a
inteligência artificial.

• Hiperautomação;

• Multiexperiência;

• Democratização;

• Aprimoramento humano;

• Transparência e Rastreabilidade;

• "Empowered Edge";

• Nuvem Distribuída;

• Coisas Autônomas;

• Blockchain Prático;

• Segurança de IA.
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1. Hiperautomação
A Hiperautomação é a aplicação de tecnologias avançadas, incluindo a
inteligência artificial e o aprendizado de máquina, para automatizar,
cada vez mais, os processos e, assim, potencializar a capacidade
humana.

E, embora, nenhuma ferramenta isolada possa substituir humanos, a
hiperautomação, hoje, envolve uma combinação de múltiplas
ferramentas, incluindo automação de processo robótico (RPA), software
de gerenciamento inteligente de negócios (iBPMS) e IA, com o objetivo
de tomar decisões cada vez mais orientadas pela IA.

2. Multiexperiência
A multiexperiência consiste em substituir pessoas com conhecimento
em tecnologia, por tecnologia com conhecimento de pessoas. Isto é, a
ideia é evoluir de um computador, com único ponto de interação, para
incluir interfaces multissensoriais e de multitoque.

No futuro, essa tendência se tornará o que é já conhecido como
experiência ambiental e, assim, pretende ampliar o que, hoje, é
chamado de experiências imersivas, como, a realidade aumentada (RA),
virtual (VR), realidade mista, interfaces homem-máquina multicanais e
tecnologias de detecção.

Fonte: Symposium Gartner 2019
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3. Democratização
A democratização da tecnologia significa: proporcionar acesso fácil a
conhecimentos técnicos ou de negócios, sem treinamento extensivo ou
de alto custo.

De acordo com Gartner, a tendência se concentra, principalmente, em
quatro áreas: desenvolvimento de aplicativos, dados e análises, design e
conhecimento - e é, frequentemente, chamado de "acesso do
cidadão". Por exemplo, a democratização permitiria que os
desenvolvedores gerassem modelos de dados, sem ter as habilidades de
um cientista de dados. Ou seja, eles confiariam no desenvolvimento
orientado pela IA, para gerar códigos e automatizar os testes.

4. Aprimoramento humano
A tendência destaca o uso da tecnologia para aprimorar as experiências
cognitivas e físicas de uma pessoa. O aprimoramento pode ser físico,
quando altera uma capacidade física, ao implantar uma tecnologia
dentro ou sobre o corpo. Por exemplo, as indústrias automotivas ou de
mineração usam wearables para melhorar a segurança do trabalhador.

O aprimoramento físico se enquadra em quatro categorias principais:
aumento sensorial (audição, visão, percepção), aumento das funções
biológicas (exoesqueletos, próteses), aumento de cérebros (implantes
para tratar convulsões) e aumento genético (terapia somática de células
e genes).

Já o aprimoramento cognitivo, eleva a capacidade do ser humano de
pensar e tomar melhores decisões. Por exemplo, explorando
informações e aplicativos para aprimorar o aprendizado ou novas
experiências. Além disso, o aumento cognitivo, também, podem incluir
algumas tecnologias na categoria de aumento cerebral, pois jaá existem
implantes físicos, que podem lidar com o raciocínio cognitivo.
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5. Transparência e 
Rastreabilidade
Aplicação de tecnologias avançadas, incluindo a inteligência artificial e o
aprendizado de máquina, para automatizar, cada vez mais, os processos
e potencializar a capacidade humana.

Como nenhuma ferramenta isolada pode substituir humanos, a
hiperautomação, hoje, envolve uma combinação de múltiplas
ferramentas, incluindo automação de processo robótico (RPA), software
de gerenciamento inteligente de negócios (iBPMS) e IA, com o objetivo
de tomar decisões cada vez mais orientadas pela IA.

6. "Empowered Edge"
Empowered edge é um espaço em que o processamento de informações
e a coleta e entrega de conteúdo são colocadas mais próximas de suas
fontes. Isso inclui tecnologia de Internet das Coisas (IoT).

Assim, a tendência é analisar como os dispositivos aumentam e formam
bases para os espaços inteligentes, além de aproximar aplicativos e
serviços importantes entre pessoas e dispositivos.
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7. Nuvem Distribuída
A nuvem distribuída se refere à distribuição de serviços de nuvem
pública, para locais fora dos datacenters físicos do provedor de nuvem,
mas, que, ainda, são controlados pelo provedor. Na nuvem distribuída,
o provedor de nuvem é responsável por todos os aspectos da
arquitetura, entrega, operações, governança e atualizações de serviços
em nuvem.

Assim, a nuvem distribuída permite que os datacenters sejam
localizados em qualquer lugar. Isso resolve problemas técnicos, como
latência e, também, desafios regulatórios, como a soberania de
dados. Além disso, oferece os benefícios de um serviço de nuvem
pública, juntamente, com os benefícios de uma nuvem local privada.

8. Coisas Autônomas
Coisas autônomas, que incluem drones, robôs, navios e
equipamentos, exploram a inteligência artificial, para realizar tarefas
geralmente executadas por seres humanos.

Essa tecnologia opera em um espectro de inteligência que varia de semi-
autônomo a totalmente autônomo e em uma variedade de ambientes.
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9. Blockchain Prático
Blockchain é um tipo de livro distribuído. É uma lista, cronologicamente,
expandida de registros transacionais irrevogáveis e assinados
criptograficamente, compartilhados por todos os participantes de uma
rede.

O modelo completo de blockchain inclui cinco elementos: um livro
compartilhado e distribuído, um livro imutável e rastreável, criptografia,
tokenização e um mecanismo de consenso público distribuído. No
entanto, o blockchain permanece imaturo para implantações
corporativas.

Hoje, as blockchains corporativas adotam uma abordagem prática e
implementam, apenas, alguns dos elementos de uma blockchain
completa. No futuro, um "blockchain completo" terá o potencial de
transformar indústrias e, eventualmente, a economia, à medida que
tecnologias complementares, como AI e IoT, começarem a se integrar ao
blockchain. Isso expande o tipo de participantes, pois podem incluir
máquinas, que poderão trocar uma variedade de ativos - de dinheiro a
imóveis. Por exemplo, um carro poderia negociar preços de seguro
diretamente com a companhia de seguros, com base nos dados
coletados por seus sensores.

10. Segurança de IA
Tecnologias em evolução, como hiperautomação e coisas autônomas,
oferecem oportunidades transformacionais no mundo dos negócios.

No entanto, elas, também, criam vulnerabilidades de segurança em
novos pontos de ataque em potencial. Desse modo, as equipes de
segurança devem enfrentar esses desafios e estar cientes de como a IA
afetará o espaço de segurança.
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4.Pessoas
Aprimoramento digital do 

principal ativo de uma 
instituição, as PESSOAS.

WWW.ADEMIRPICCOLI.COM



Como a tecnologia pode aprimorar as entregas humanas?

W
W

W
.A

D
E

M
IR

P
IC

C
O

LI
.C

O
M

A partir dos avanços tecnológicos – especialmente, os destacados na tendência anterior, sobre a inevitável adesão à Inteligência Artificial – a colaboração entre
IA e a inteligência humana aumentará em todas as profissões, inclusive, conforme apresentado na megatendência da SU, já na próxima década. Desse modo,
fazer determinados diagnósticos, sem a consulta da IA poderá ser considerado uma negligência.

As principais tendências mostram como os avanços tecnológicos vão impactar o futuro do trabalho e como o aprimoramento humano será uma questão de
sobrevivência profissional. Nesse sentido, Gartner aponta como tendência, o uso da tecnologia para aprimorar as experiências cognitivas e físicas de uma
pessoa.

Quais habilidades você precisa aprimorar para melhorar o resultado do seu trabalho?

A neurociência avançou muito, especialmente, na última década, e saiu dos laboratórios para dentro das empresas. Assim, a medida que a IA ganha espaço e os
neurocientistas colaboram em novos campos de pesquisa, mais se aprende sobre processamento neural, incluindo temas diversos, como o funcionamento dos
processos de decisão e emoção. De acordo com Carla Tieppo, à medida que a neurociência passou a fornecer insigths para quem precisava entender o cérebro,
além da psicologia, muitas áreas passaram a olhar para a mente como um órgão responsável pelo comportamento humano.

As experiências profissionais serão cada vez mais orquestradas individualmente, ou você será aprimorado, ou além de competir com robôs, terá de competir
com super-humanos.

Por isso, é preciso mais do que coragem, para ser o melhor: VOCÊ PRECISARÁ IR ALÉM DE UMA VISÃO TECNOLÓGICA. Ou seja, desenvolver as competências
sociais e relacionais, também, serão a chave dessa nova fase, pois mesmo que muitas tendências apontem para a hiperautomação, as habilidades humanas,
como empatia e criatividade, serão o que nos diferenciarão das máquinas.



Fonte: Forrester, Gartner e Deloitte

Até 2023, 30% das organizações de TI 
estenderão as políticas de BYOD para BYOE.

Gartner

Em 2020, a automação substituirá 1,06 milhão 
de empregos e não será sem reação, uma vez 
que, sem surpresa, os funcionários seriam 
cautelosos com a automação.

Forrester

Apesar dos esforços para replicar o 
comportamento humano e os gestos, por 
meio da automação e da IA, o essencial da 
conexão humana, como: o contato visual, o 
toque e a empatia permanecem 
insubstituíveis pela tecnologia.

Deloitte
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Neurociência
Dos laboratórios para as empresas

Nos últimos 30 anos, desde que a tecnologia se tornou capaz de
investigar o cérebro, para além das doenças e das disfunções, as
descobertas estão revolucionando diferentes áreas do
conhecimento, permitindo que os estudos transcendessem as
barreiras dos laboratórios e chegassem a outras áreas.

De acordo com Carla Tieppo, “todo mundo que precisava entender
o ser humano e que, antes, só contava com a psicologia como base
estrutural, passou a enxergar na neurociência um campo novo de
captação de insights”. Nessa perspectiva, foi assim que o
marketing, a economia, a educação, a arquitetura, os recursos
humanos e a própria psicologia passaram a se valer dos
conhecimentos neurocientíficos. E isso mudou toda a abordagem.
Ou seja, já não estudávamos mais o cérebro, somente, para
entender a doença ou para propor tratamentos. Começamos a olhá-
lo como um órgão responsável pelo processamento das
informações e das emoções que coordenam o comportamento
humano.

W
W

W
.A

D
E

M
IR

P
IC

C
O

LI
.C

O
M

Fonte: Executive Program SU | HSM

Carla Tieppo é da Faculty SU Brazil, 
neurocientista e consultora organizacional.



Super Humanos
O aprimoramento humano foi destaque do Gartner, que defende o
uso da tecnologia para aprimorar as experiências cognitivas e
físicas de uma pessoa.

Isso significa, que o aprimoramento pode ser físico, quando altera
uma capacidade física ao implantar uma tecnologia dentro ou
sobre o corpo. Ou pode ser cognitivo, quando eleva a capacidade
de pensar e tomar melhores decisões, por exemplo, explorando
informações e aplicativos para aprimorar o aprendizado e/ou novas
experiências.

Segundo a pesquisa do Gartner TalentNeuron, cada vez mais,
espera-se que os executivos das empresas de alto escalão tenham
habilidades técnicas, como conhecimento em tecnologia avançada
e habilidades "leves" do design thinking.

Além disso, ter habilidade com as pessoas está na lista
imprescindível do C-suite. Isto é, hoje, é absolutamente
imprescindível, que os executivos seniores influenciem, negociem
e, sobretudo, INOVEM, rapidamente, para orientar suas
organizações.

Fonte: Symposium Gartner 2019

"Os líderes e CIOs
devem ajudar suas 
organizações a se 
adaptarem a esse 
mundo em mudança."

Plummer, vice-presidente do Gartner

W
W

W
.A

D
E

M
IR

P
IC

C
O

LI
.C

O
M



Veja quais são as 
4 características 
da Liderança 
Exponencial

Por Lisa Kay Solomon

Fonte: Executive Program SU | Revista HSM

Futurista
Aprende a transformar as surpresas em antecipações conscientes. Isso
significa imaginar novas possibilidades de forma arrojada e otimista.
Líderes terão que se sentir confortáveis, tanto com o que pode ser
conhecido, como explorando o que é desconhecido.

Inovador
Devem ser inovadores e desenhar novos cenários por meio da ideação
criativa e da experimentação rigorosa. Quando assumem esse papel,
percebem que devem pensar no cliente, sempre. Por isso, devem usar
processos centrados no homem, como observação e questionamento,
para gerar insights. Além disso, devem usar habilidades de
pensamento visual e narrativas para compartilhar hipóteses e ideias,
bem como, adotar uma mentalidade de crescimento para testar e
reunir evidências sobre o que aprenderam.

Tecnológico
À medida que a inovação tecnológica acelera, os líderes precisam
entender quais tecnologias impactarão diretamente seu setor e quais
afetarão setores adjacentes.

Humanitário
Líderes exponenciais usam habilidades e comportamentos futuristas,
inovadores e tecnológicos para melhorar a vida das pessoas que
afetam e a sociedade como um todo. Ou seja, usam a tecnologia para
gerar impactos positivos.
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Maximize suas
habilidades

De com acordo Nicole Malachowski, para ser o 
melhor, você precisa de coragem, confiança e 
vulnerabilidade. Isto é: Indivíduos e equipes 
precisam elevar seus limites, maximizando 
habilidades, reconhecendo suas vulnerabilidades 
para estar à frente das mudanças, que são 
inevitáveis, além de confiar e acreditar nas 
habilidades dos outros.

A coronel Nicole Malachowski (USAF, aposentada) tem mais de 21 anos de experiência 
como oficial, líder e piloto de caça na Força Aérea dos Estados Unidos. Primeira mulher 
do lendário esquadrão de demonstração Thunderbirds da Força Aérea.
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Gartner:
Previsões para 
2020 e além

As principais previsões estratégicas da Gartner para 2020 e além:
“contemplando a condição humana, as tecnologias de IA, criptomoeda
e compras online estão mudando a maneira como vivemos e o que
significa ser humano”. Desse modo, CIOs e líderes de TI devem ajudar
suas organizações a se adaptarem nesse mundo em transformação.

Daryl Plummer, vice-presidente do Gartner

Até 2023, 30% das organizações de TI 
estenderão as políticas de BYOD para BYOE
BYOE refere-se a tendência 4, que  destaca o uso da tecnologia para 
aprimorar as experiências cognitivas e físicas de uma pessoa.

Até 2023, o número de pessoas empregadas, 
com alguma deficiência triplicará devido à IA 
e às tecnologias emergentes que reduzem as 
barreiras de acesso.
Nos EUA, apenas 30% dos participantes da força de trabalho com 
deficiência estão empregados. Isso representa uma 
enorme quantidade de talentos inexplorados.

Até 2024, a OMS identificará as compras on-
line como um distúrbio viciante, pois milhões 
abusam do comércio digital e enfrentam 
estresse financeiro.
As empresas precisarão assumir a responsabilidade de alertar 
potenciais compradores.
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Gartner Até 2024, a identificação de emoções pela IA 
influenciará mais da metade dos anúncios 
online que você vê.

Até 2023, as atividades individuais serão 
rastreadas digitalmente por uma “Internet de 
Comportamento” para influenciar a 
elegibilidade de benefícios e serviços para 
40% das pessoas em todo o mundo.
A Internet of Behavior (IoB) será usada para vincular uma pessoa 
digitalmente às suas ações.

Até 2023, 40% dos trabalhadores profissionais 
orquestrarão suas experiências e recursos de 
aplicativos de negócios, como fazem seus 
serviços de streaming de música.

Com a crescente popularidade de sensores que rastreiam a biometria 
e a evolução da inteligência emocional artificial , as empresas 
poderão detectar as emoções do consumidor e usar esse 
conhecimento para aumentar as vendas.

Fonte: Symposium Gartner 2019
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Até 2025, 50% das pessoas com um 
smartphone, mas sem uma conta bancária, 
usarão uma conta de criptomoeda acessível 
para celular.

Até 2023, até 30% do conteúdo mundial de 
notícias e vídeos serão autenticados como 
reais pela blockchain, combatendo a 
tecnologia falsa profunda.

Até 2023, uma associação autorreguladora 
para supervisão de designers de IA e 
aprendizado de máquina será estabelecida 
em pelo menos quatro dos países do G7.

Até 2021, as iniciativas de transformação 
digital levarão grandes empresas tradicionais, 
em média, duas vezes mais e custarão o 
dobro do previsto.

Gartner 

Fonte: Symposium Gartner 2019
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5.Consumidores
As EXPERIÊNCIAS DIGITAIS 

devem ser desenhadas sem 
perder a conexão humana.

WWW.ADEMIRPICCOLI.COM



Desenhe a jornada da transformação conectando todos
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O Japão, em 2018, apresentou o conceito de Sociedade 5.0, uma Sociedade da Imaginação, aonde a transformação digital se alinhava à criatividade dos
indivíduos, para gerar a solução de problemas e a criação de valores, a fim de alcançar o desenvolvimento sustentável. Nesse cenário, o país, há algum tempo,
convive com o desafio do envelhecimento, logo os temas relacionados à saúde precisam ser reorganizados, em função dessa realidade, o que leva,
automaticamente, aos esforços da transformação digital.

Para Don Scheibenreif, do Gartner, criador do conceito “Everything Customer” – o cliente é tudo e a tecnologia deve aproximar as pessoas, jamais, deixá-las
distantes.

Diante disso, quais experiências estão sendo projetadas por sua empresa? Você é uma boa experiência para as pessoas?

A Forrester aponta, entre suas tendências, o crescimento das influências dos "Customer Experience, profissionais que mapeiam as experiências dos clientes e,
sob esse aspecto, Gartner destaca como a tendência à multiexperiência aumenta o investimento em tecnologias com conhecimento em pessoas. Ou seja, as
plataformas devem oferecer experiências multimodais.

Além disso, a Forrester, também, destaca os desafios dos CMOs em criar mais significados aos clientes, bem como, a Deloitte, no relatório Global Marketing
Trends 2020, aponta a importância de preservar as experiências humanas ao desenvolver estratégias digitais.
.



Fonte: Forrester e Gartner

Mais de 55% dos consumidores consideram os 
valores da empresa, ao tomar uma decisão de 
compra.

O CMO (Líderes de Marketing) terá o papel de 
criar significado para os clientes e as 
corporações que desejarem obter sucesso, 
deverão desenvolver experiências alicerçadas 
em valores entre clientes e funcionários, 
prestando muita atenção, sobretudo, à 
autenticidade.

Forrester

A multiexperiência consiste em substituir 
pessoas com conhecimento de tecnologia, por 
tecnologia, com conhecimento de pessoas. 
Isto é, a ideia é evoluir de um computador 
como único ponto de interação, para incluir 
interfaces multissensoriais e de multitoque.

Gartner
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"A tecnologia deve 
aproximar as pessoas 
e não as deixar mais 
distantes"

Don Scheibenreif - Gartner
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Para Don Scheibenreif, criador do conceito “Everything Customer”
– Cliente que é tudo – a tecnologia deve nos aproximar e, desse
modo, as organizações precisam se conectar a esse cliente, melhor
que qualquer um, pois elas, sem dúvida, têm mais resultados
quando encantam com experiências.

Ademais, Scheibenreif defende que “tudo que o cliente não quer, é
se limitar ao seu site ou aplicativo móvel”. Isto é, o cliente espera
que você os encontre, independentemente, de onde esteja.

Por isso, para preencher essa lacuna, ele incentivou os CIOs a
desenvolverem uma mentalidade proativa, por meio de uma
plataforma com várias experiências para impulsionar a empresa em
seu caminho de crescimento.

Assim, por meio dessa ferramenta, os cidadãos podem interagir
com o governo tão facilmente, quanto podem pedir uma pizza. Ou
seja, esse recurso pode oferecer uma multiexperiência entre
pontos de contato multimodais. Logo, por meio dessa otimização e
eficiência, a plataforma multiexperiência pode interagir com o
“Everything Customer”, onde quer que esteja.

Fonte: Symposium Gartner 2019



Forrester:
Previsões para 
2020 e além

Se 2020 pudesse ser encapsulado em uma palavra, seria ENERGIA. Energia
do consumidor em: tomar mais decisões pautadas em valores, construir
ecossistemas justos e forçar as empresas a tomar partido nas questões
sociais.

Energia de segurança, os riscos cibernéticos aumentam e, em alguns casos,
fundem-se. Energia tecnológica como a automação, a IA e a robótica, que
aproximaram as empresas de seus clientes.

Sharyn Leaver , vice-presidente sênior de pesquisa

• Consumidores buscam significados;

• CMO (Líderes de Marketing) terá o papel de 
criar mais valor para os clientes;

• Foco dos CIOs nas pessoas;

• TI mais integrada, conectada e adaptável;

• "Customer Experience" (profissionais que 
mapeiam as experiências do clientes) ganham 
mais influência;

• Uso de dados como estratégia para alavancar a 
transformação;

• Ataques aos dados e IA;

• Remodelagem e automação da força de 
trabalho;

• LGPD: os órgãos reguladores ganharão força, 
vão impactar e modelar mercados;

• Para os capitalistas de risco, a lucratividade se 
tornará o novo unicórnio.
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Fonte: Forrester 



Mais de 55% dos consumidores consideram os 
valores da empresa ao tomar uma decisão de 
compra
Para atender essa demanda, as empresas precisarão inovar o conceito de
“atender as expectativas”, uma vez que os consumidores dessa sociedade
exponencial esperam que as instituições assumam seu compromisso
perante uma sociedade que necessita, urgentemente, desenvolver
valores de empatia e sustentabilidade. Desse modo, discursos
superficiais e promessas vazias não serão mais toleradas por esse
público que urge por mudanças. Por isso, as empresas que almejarem
sucesso, deverão criar experiências pautadas em valores com os clientes
e com os funcionários, além de dedicar muita atenção à autenticidade.

0
9

Para capitalistas de risco, lucratividade torna-se o 
novo unicórnio
Os capitalistas de risco estão sentindo a dor de um tumultuado 2019,
marcado por escândalos de alto perfil e IPOs decepcionantes. Em 2020,
eles aumentarão seu escrutínio de startups. Por isso, espere uma
pressão descendente sobre os tamanhos dos negócios, já que os
investidores buscam a coisa mais quente do Vale do Silício: a
lucratividade. Além disso, a bolha da blockchain estourará e o
financiamento da IA começará a esfriar. Enquanto isso, a categoria de
tecnologia regulatória inerentemente pragmática verá seu
financiamento dobrar, novamente.

Fonte: Forrester 
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Os orçamentos de dados dobrarão e as ações 
coletivas de privacidade triplicarão
Veremos um mandato de cima para baixo - alimentado com mais
investimento - para quebrar os dados, a IA e o logjam de aprendizado de
máquina e o aceleramento de resultados. Enquanto isso, uma enxurrada
de violações de dados, vigilância governamental e má conduta
corporativa poderá frustrar o sentimento do consumidor, com as práticas
atuais de dados. A reação começou. Em 2020, mais pessoas tomarão
medidas ativas (até extremas) para proteger sua privacidade. Os
processos se multiplicam. Novos regulamentos serão divulgados.

Inovação orientada à tecnologia gera capacidade 
de oferecer novos resultados de negócios
A tendência destaca o uso da tecnologia para aprimorar a capacidade
de oferecer novos resultados de negócios. Em 2020, a automação
substituirá, na rede, 1,06 milhão de empregos de cubículos,
coordenadores e pessoas com conhecimento específico sobre funções.
Ou seja, haverá a substituição maciça de tarefas, que vão desde o
lançamento de registros contábeis, até o cálculo dos benefícios de RH.
Dessa forma, dobrar a automação na empresa não será sem reação:
sem surpresa, os funcionários são cautelosos com a automação.

Apesar dos anos de investimento em tecnologia, poucas empresas
investiram na preparação dos funcionários para o futuro do trabalho - o
que significa trabalhar com, paralelamente e potencialmente para
automação. Por isso, calculamos que uma grande greve cause um
pesadelo nas relações públicas para, pelo menos, uma empresa da
Fortune 500.

Por fim, os limites entre o que é TI e qual é o negócio já estão
desaparecendo, para revelar muito mais capacidade de TI poderosa e
fluida. Assim, essa TI mais integrada, conectada e de adaptável
abordagem ganhará força em 2020. Isto é, particularmente, como já
ocorrem com as empresas que abordam a oportunidade e os desafios
das tecnologias emergentes

WWW.ADEMIRPICCOLI.COM
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Fonte: Forrester 



• Propósito é tudo;
• Entregando experiência humana;
• Fusão: a nova combinação de negócios;
• Construindo a confiança em sua marca;
• Ampliando a participação do consumidor;
• Valorização da força de trabalho, 

melhorando a experiência dos talentos;
• Agilidade em toda a organização.
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O mundo vive, hoje, em uma era de inovação tecnológica sem precedentes.
Com mais de 26 bilhões de dispositivos inteligentes em circulação – uma
média de três dispositivos por pessoa –líderes de empresas são desafiados
a formar conexões digitais autênticas e inovadoras, com as principais partes
interessadas. Nesse sentido, o relatório "Global Marketing Trends 2020" foi
desenvolvido para orientar os líderes de negócios no que diz respeito ao
desenvolvimento de estratégias, para uma era digital em constante
evolução, com foco na experiência humana enquanto centro de seu
trabalho.

Fonte: Deloittte

Tendências de 
Marketing 2020



6.Segurança da 
Informação

Confiança e transparência 
no uso de dados.

WWW.ADEMIRPICCOLI.COM



Seja transparente!
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Como vimos ao longo dos últimos 5 destaques, as tendências da transformação digital não podem ser interrompidas e estão mudando a sociedade, os negócios
e, sobretudo, a vida das pessoas. Nesse cenário, à medida que mais experiências são criadas, mais as instituições precisarão que as pessoas confiem nelas, de
forma consistente e absoluta. Afinal com a neurociência, nossas mentes poderão ser acessadas.

A evolução das tecnologias, segundo o Gartner, traze a oportunidade e vulnerabilidade. A consultoria, também, aponta que as organizações terão de estender
suas políticas de BYOD, para os aprimoramentos humanos, que as pessoas usarem dentro das organizações.

Entre os destaques de tecnologia da Deloitte, estão a ética e a confiança. Nesse quesito, a consultoria aponta, que algumas empresas estão encarando a
confiança não como uma questão de conformidade, mas, como meta de negócio, que pode gerar um diferencial.

Por conseguinte, cabe destacar que o termo tecnologia ética se refere a um conjunto abrangente de valores que não se limita ou se concentra em nenhuma
tecnologia, mas aborda a questão da organização, para o uso de tecnologias como um todo, além das maneiras pelas quais elas são implantadas para
impulsionar a estratégia e as operações dos negócios.

Além disso, é impossível falar de confiança, sem falar em Blockchain, um livro criptografado e distribuído, embora isso possa não parecer particularmente
revolucionário, essas simples mudanças na manutenção de registros desbloqueiam três grandes forças que levaram à crescente popularidade da blockchain:
descentralização, automação e confiança.

Por isso, sempre que uma tecnologia transformadora surgir com o potencial de interrupção do setor em larga escala, você poderá esperar uma quantidade
generosa de novidades. De acordo com a SU, o blockchain é uma dessas tecnologias e possui o potencial de transformar não apenas todos os setores
comerciais, mas, também, os fundamentos tradicionais dos setores governamentais, acadêmicos e sem fins lucrativos da nossa economia global.



Fonte: Gartner e Forrester

Até 2023, as atividades individuais serão 
rastreadas digitalmente por uma internet 
comportamental (IoB), para influenciar a 
elegibilidade de benefícios e serviços para 
40% das pessoas.

Internet of Behavior: será usada para vincular uma pessoa 
digitalmente às suas ações.

Gartner

Os orçamentos de dados dobrarão e as ações
coletivas de privacidade triplicarão.

Forrester

A evolução da tecnologia está criando uma 
crise de confiança. À medida que os 
consumidores ficam mais conscientes de 
como seus dados estão sendo coletados e 
usados, as organizações, também, 
reconhecem sua crescente responsabilidade.

Gartner
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Blockchain nos 
próximos 5 anos

Blockchains são extremamente seguros por vários motivos:

• Como cada bloco contém seu próprio hash e o hash do bloco
anterior, alterar um hash tornará o restante do blockchain
inválido.

• A prova de trabalho é um mecanismo que retarda a criação de
novos blocos, exigindo cerca de 10 minutos por bloco no caso do
Bitcoin. Esse atraso torna extremamente difícil recriar uma
cadeia de blocos inteira depois de alterar os dados de um bloco.

• Modelos de consenso examinam computadores que procuram
ingressar na blockchain com testes de prova de trabalho e de
prova de estaca. Testes de prova de trabalho exigem nós para
resolver desafios computacionais em troca de tokens, que
podem ser usados em testes de prova de jogo para comprar
entrada em uma blockchain.

Fonte:  SU | HSM

Por Dr. Peter H. Diamandis, MD

W
W

W
.A

D
E

M
IR

P
IC

C
O

LI
.C

O
M



Singularity University Non-fungible tokens (NFTs)
Livre tradução: Tokens não fungíveis
Um NFT é um token no blockchain Ethereum que contém metadados
exclusivos que o diferenciam de outros tokens. Embora, a moeda seja
fungível e possa ser facilmente transferida, as NFTs podem ser usadas
para armazenar informações muito mais complexas e específicas do
indivíduo.
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Fonte: SU - Peter H. Diamandis

Tokens de segurança
Os tokens de segurança são valores mobiliários criptográficos e
programáveis, que servem como um ativo que, também, podem
agir. Os tokens de segurança podem pagar dividendos, pagar juros ou
até investir em outros tokens ou ativos, entre outras
funções. Contratos inteligentes, por exemplo, permitirão que os
ativos paguem automaticamente dividendos em uma data específica,
se os critérios forem atendidos.

Ativos tokenizados
"Tudo o que você pode imaginar que não tem liquidez será
fracionado, tokenizado e trocado", prevê Pulier. Nos próximos cinco
anos, os tokens de segurança começarão a representar uma nova
forma de liquidez em ativos que, tradicionalmente, não possuíam
liquidez, como imóveis ou arte. Pulier prevê que esses ativos
começarão a ser negociados 24/7, 365 dias por ano.



Singularity University Identidade autossoberana
À medida que os ataques cibernéticos continuarem a proliferar, novas
formas de verificação de identidade entrarão em cena, para proteger
os usuários. Desse modo, a identidade autossoberana permitirá que
seja possível manter uma única identidade digital em várias
plataformas, enquanto, paralelamente, também será possível
selecionar as informações que deseja compartilhar em cada uma.
Assim, esse modo de interação transformará drasticamente o
mercado digital atual, que transformou dados pessoais em uma
mercadoria.

“A identidade será devolvida por meio do blockchain de volta ao
indivíduo, para que o indivíduo possua seus dados e, em seguida,
possa organizá-los com base no que é melhor para eles, o que
impedirá que empresas, como o Facebook, o Google ou outras
pessoas possam querer explorá-los ", Diz Pulier.
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Discurso livre
A tendência de se afastar das sociedades hierárquicas em direção a
estruturas em rede se tornou, cada vez mais, predominante, nas
últimas décadas. O Blockchain, apenas, acelerará essa transição em
todo o mundo, provocando profundos impactos sociais e permitindo
a confiança dentro de vastas redes de controle descentralizado. Além
disso, o blockchain está prestes a desbloquear um fenômeno que
poucas sociedades humanas já haviam alcançado antes.

Fonte: SU - Peter H. Diamandis



7.Sustentabilidade
As tecnologias são 

ferramentas para enfrentar os 
desafios da SUSTENTABILIDADE.

WWW.ADEMIRPICCOLI.COM



É possível construir um mundo mais sustentável com tecnologias

W
W

W
.A

D
E

M
IR

P
IC

C
O

LI
.C

O
M

Como apresentamos no destaque 5, as empresas terão o desafio de criar valor para seus consumidores, a nova geração de consumidores está levando em
consideração, as consequências desse consumo para os habitantes do planeta, ou seja, o consumo precisará ser sustentável.

Sob esse aspecto, Peter Diamandis afirma, que vivendo uma era de abundância, os grandes problemas da humanidade estão e podem ser resolvidos,
principalmente, porque a tecnologia tem todo potencial para elevar, substancialmente, os padrões de vida básicos de todos os habitantes do planeta.

Na Singularity University, eles defendem que alavancar a convergência de tecnologias exponenciais nos ajudará a resolver os grandes desafios globais e a
mudar de uma era de escassez, para uma era de abundância. Por isso, os doze desafios são inter-relacionados e interdependentes: saúde, meio-ambiente,
segurança, aprendizado, energia, alimentos, prosperidade, água, espaço, resiliência a desastres, abrigo e governança.

Ademais, Klaus Schwab, do WeForum, declarou em seu manifesto em Davos, que o objetivo de uma empresa deve ser envolver todas as partes interessadas na
criação de um valor compartilhado e sustentado. Assim, ao criar esse valor, uma empresa atende não apenas seus acionistas, mas, também, todas as partes
interessadas - funcionários, clientes, fornecedores, comunidades locais e sociedade em geral.

Este último destaque “Para 2020 e além” apresenta as tendências tecnológicas que irão impactar em um futuro mais sustentável.



Fonte: SU - Peter H. Diamandis

Maior foco na sustentabilidade e no meio-
ambiente:  o aumento da conscientização 
ambiental mundial e a preocupação com o 
aquecimento global levarão as empresas a 
investirem em sustentabilidade, tanto do 
ponto de vista da necessidade, quanto para 
fins de marketing. Sob esse aspecto, os 
avanços na ciência dos materiais, 
possibilitados pela IA, permitirão que as 
empresas consigam reduzir o desperdício e a 
poluição.

SingulaityU

Nos próximos 10 anos, haverá energia 
renovável, barata e abundante em todo o 
mundo. Os contínuos avanços nas redes solar, 
eólica, geotérmica, hidrelétrica, nuclear e 
localizada conduzirão a humanidade a uma 
energia que contemple esses objetivos e seja, 
de fato, onipresente.

SingulaityU
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Top 10: tecnologias 
emergentes 
WEForum 

“Da desigualdade de renda à mudança climática, a tecnologia
desempenhará um papel crítico na busca de soluções para todos os desafios
que nosso mundo enfrenta atualmente”, diz Jeremy Jurgens, diretor de
tecnologia do Fórum Econômico Mundial.

"As tecnologias emergentes deste ano demonstraram o ritmo acelerado da
inovação humana e oferecem um vislumbre de como será um futuro
sustentável e inclusivo".

Fonte: World Economic Forum

• Bioplásticos para uma economia circular;

• Robôs sociais;

• Miniaturização das lentes;

• Proteínas desordenadas como alvos de 
drogas;

• Fertilizantes mais inteligentes;

• Tele presença colaborativa;

• Rastreamento e embalagem avançados de 
alimentos;

• Reatores nucleares mais seguros;

• Armazenamento de dados de DNA;

• Armazenamento em escala de serviços 
públicos de energia renovável.
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WEForum

Fonte: World Economic Forum

Manifesto Davos 2020: 
o propósito universal de uma 
empresa na Quarta Revolução 
Industrial

O objetivo de uma empresa é envolver todas as partes interessadas na

criação de um valor que possa ser compartilhado e sustentado. Ao criar

esse valor, uma empresa atende não apenas seus acionistas, mas, todas

as partes interessadas - funcionários, clientes, fornecedores,

comunidades locais e sociedade em geral.

Por isso, a melhor maneira de entender e harmonizar os interesses

divergentes de todas as partes, é por meio de um compromisso

compartilhado com políticas de gestão que fortaleçam a prosperidade

a longo prazo.

Klaus Schwab
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Singularity University: 
20 Megatendências 
tecnológicas que 
definirão a próxima 
década

Nesta década, ondas de avanços tecnológicos exponenciais serão
acumulados, eclipsando décadas de avanços em escala e impacto. Assim,
emergindo dessas ondas, há 20 "megatendências" que, provavelmente,
revolucionarão indústrias inteiras (antigas e novas), redefinirão a geração de
negócios e os desafios contemporâneos de amanhã, além de transformar
nossos meios de subsistência de baixo para cima. Entre essas
megatendências, destacam-se a longevidade humana aumentada, a crescente
economia inteligente, a colaboração entre IA e humanos, a agricultura celular
urbanizada e as interfaces cérebro-computador de alta largura de banda,
apenas para citar alguns.

Por Dr. Peter H. Diamandis, MD

1.Aumento contínuo da abundância global;

2.A conectividade global de gigabit conectará todos, 
em qualquer lugar, a um custo muito baixo;

3.A média de duração da vida humana aumentará em 
mais de 10 anos;

4.Uma era de abundância de capital verá um acesso 
crescente ao capital em todos os lugares;

5.A realidade aumentada e a web espacial alcançarão
uma implantação onipresente;

6.Tudo é inteligente, incorporado à inteligência;

7.A IA alcançará a inteligência em nível humano;

8.A colaboração entre IA e humanos aumentará 
rapidamente em todas as profissões;

9.A maioria das pessoas adapta um assistente virtual;

10.Energia renovável barata e abundante em todo o 
mundo;

11.O setor de seguros se transforma de “recuperação 
após risco” em “prevenção de risco”;
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Fonte: SU



12.Veículos autônomos e carros voadores redefinirão 
as viagens humanas;

13.A produção sob demanda e a entrega sob demanda 
darão origem a uma "economia instantânea das 
coisas”;

14.Capacidade de sentir e saber qualquer coisa, a 
qualquer hora e em qualquer lugar;

15.Interrupção da publicidade pela IA;

16.A agricultura celular muda do laboratório para as 
cidades, fornecendo proteínas de alta qualidade, mais 
baratas e saudáveis;

17.As interfaces cérebro-computador de banda 
larga serão disponibilizadas para uso público;

18.A realidade virtual de alta resolução transformará 
as compras no varejo e no setor imobiliário;

19.Maior foco na sustentabilidade e no meio 
ambiente;

20.As terapias genéticas minimizarão as doenças.
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Fonte: SU

Singularity University: 
20 Megatendências 
tecnológicas que 
definirão a próxima 
década
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Cadastre-se no site
linkedin.com/ademir-milton-piccoli

Siga nas redes:

instagram.com/ademirpiccoli



Desenvolvido por:
ADEMIR PICCOLI

Advogado por formação, mas, acima 

de tudo, um empreendedor nato, 

movido pela ideia de que é possível 

transformar a Justiça no Brasil, 

melhorando o acesso, a efetividade e 

a celeridade com inteligência, 

tecnologia e inovação. A força desse 

propósito renderam a ele o título do 

qual mais se orgulha: o de ser hoje, 

um dos mais apaixonados ativistas 

pela inovação da Justiça no país.

BÁRBARA BARTOSIAKI

Administradora, especialista em 

Gestão e Inteligência Competitiva, 

formada pela PUCRS, com mais de 

dez anos de experiência. Designer, 

trabalha com curadoria  de 

conteúdos e apresentações, além de 

atividades baseadas em design, 

usando abordagem que combinam 

ferramentas e métodos para resolver 

problemas e criar soluções com 

foco em pessoas.
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