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Introdução 

EM 2020, o próximo estágio da evolução digital nos acolhe com a promessa de 
interfaces emocionalmente inteligentes e capacidades cognitivas hiperintuitivas 
que transformarão os negócios de formas imprevisíveis. No entanto, ao nos preparar 
para a próxima década de mudanças disruptivas, seria sensato lembrar 
de um ponto importante sobre as inovações do passado: os arquitetos da década de 
1980 projetaram sistemas de mainframe que continuam funcionando e gerando lucro 
até hoje. Claro que estão ultrapassados segundo os padrões atuais, mas quantos de 
nós construirão sistemas que funcionarão por décadas? Que tal um legado como 
esse? 

A arquitetura para longevidade e adaptabilidade requer a compreensão profunda das 
realidades de hoje e das possibilidades de amanhã; a valorização do avanço 
tecnológico e de mercado que impulsionam a necessidade de mudança, além do 
compromisso gradual de longo prazo com foco total no progresso. 

Nesse cenário, apresentamos o Tech Trends 2020, a 11ª edição do estudo anual da 
Deloitte sobre tendências tecnológicas emergentes que afetarão as organizações nos 
próximos 18 a 24 meses. Enquanto várias tendências deste ano são respostas a 
desafios persistentes de TI, outras representam dimensões específicas da tecnologia 
de oportunidades para empresas maiores. Todas estão prontas para conduzir 
mudanças significativas. 

A primeira parte do Tech Trends 2020 apresenta uma atualização oportuna das 

nove forças de macroeconomia que examinamos no relatório do ano passado. Essas 

forças (experiência digital, analytics, nuvem, modernização central, riscos, negócios 

de tecnologia, realidade digital, cognitiva e blockchain) formam a base tecnológica 

sobre a qual as organizações construirão o futuro. A edição deste ano faz uma nova 
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análise da adoção dessas forças pelas empresas e de como elas estão moldando as 
tendências que devem causar uma disrupção nos negócios nos próximos meses. O 
estudo também identifica três tecnologias que provavelmente se tornarão forças 
macro: experiência ambiental, inteligência exponencial e quântica. 

Nos capítulos seguintes serão discutidas tendências que, embora fundamentadas 
nas realidades de hoje, ditarão a forma como trabalharemos amanhã. O capítulo 
sobre ética na tecnologia e confiança analisa profundamente como cada aspecto de 
uma organização que sofre disrupção pela tecnologia se torna uma oportunidade de 
perder (ou ganhar) a confiança de clientes, colaboradores e stakeholders. Também 
há uma discussão sobre plataformas de experiência humana, que permitirão que os 
sistemas do futuro entendam o contexto e sintam a emoção humana para fornecer 
respostas adequadas. As organizações pioneiras já estão explorando maneiras por 
meio das quais essas plataformas podem atender às necessidades humanas de 
conexão. 
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Introdução 

As tendências evoluem de maneiras inesperadas e, muitas vezes, as oportunidades 
mais interessantes acontecem nos locais em que essas tendências se cruzam. Várias 
tendências deste ano representam combinações fascinantes de forças macro e outros 
avanços tecnológicos. Por exemplo, gêmeos digitais representam o culminar de 
centros modernizados, modelos cognitivos avançados, sensores incorporados e muito 
mais – uma receita que é uma tendência por si só, à medida que se baseia na 
evolução das tecnologias individuais. 

Esperamos que o Tech Trends 2020 ofereça as percepções e inspirações que você 
precisará para a jornada digital à frente. O caminho das realidades de hoje para as 
possibilidades de amanhã será longo e cheio de surpresas; portanto, sonhe alto e 
planeje de acordo. 

Scott Buchholz 
Diretor de Pesquisas 
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Diretor Global de Tecnologia 

Fabio Pereira
Sócio de Consultoria 
e CIO Program Leader
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Forças macro de 
tecnologia 

O Tech Trends do ano passado 
explorou nove forças macro de 
tecnologia que formam a espinha 
dorsal da inovação e 
transformação dos negócios. Por 
uma década, acompanhamos o 
surgimento e a eventual ascensão 
da experiência digital, analytics, 
nuvem, realidade digital, cognitiva, 
blockchain, negócios de TI, riscos e 
modernização central. A edição 
deste ano faz uma nova análise da 
adoção dessas forças pelas 
empresas e de como elas estão 
moldando as tendências que 
devem causar uma disrupção nos 
negócios nos próximos 18 a 24 
meses. Para cumprir totalmente a 
promessa dessas forças, as 
organizações estão explorando a 
forma como elas se cruzam para 
criar mais valor, bem como novas 
maneiras de gerenciar a tecnologia 
e suas funções. 
Essa etapa está se tornando cada 
vez mais importante, à medida que 
as empresas se preparam para 
enfrentar as forças emergentes que 
aparecem mais distantes no 
horizonte: experiência de ambiente, 
inteligência exponencial e quântica. 

Tecnologia ética 
e confiança 

Em uma tendência crescente, as 
empresas líderes estão percebendo 
que todos os aspectos das 
organizações que sofrem disrupção 
pela tecnologia representam uma 
oportunidade de ganhar ou perder 
confiança. A confiança tem sido 
abordada não como uma questão de 
conformidade ou relações públicas, 
mas como um objetivo crítico de 
negócios a ser buscado. Sob esse 
aspecto, ela se torna um 
compromisso fundamental para 
garantir que as diversas dimensões 
da tecnologia, dos processos e das 
pessoas de uma organização 
estejam trabalhando em conjunto 
para manter o alto nível de 
confiança esperado por suas 
diversas partes interessadas. 
Os líderes estão reavaliando como 
seus produtos, serviços e as 
decisões tomadas (relativos à 
gestão de dados, construção de um 
ecossistema de parceiros e 
treinamento de colaboradores, entre 
outros) constroem a confiança. Os 
CIOs enfatizam a “tecnologia ética” 
e criam um conjunto de ferramentas 
para ajudar pessoas a reconhecerem 
dilemas éticos ao tomar decisões 
sobre como usar tecnologias 
disruptivas. Os líderes que 
incorporam valores organizacionais 
e tecnologia ética em toda a 
organização estão demonstrando 
um compromisso de “fazer o bem” 
que pode construir uma base de 
confiança de longo prazo com as 
partes interessadas. 

Finanças e o futuro 
de TI 

À medida que a tecnologia se 
tornou cada vez mais uma parte 
essencial da estratégia de 
negócios das organizações, a 
demanda por melhores resultados 
aumentou. 
Para alcançar isso, esperamos ver mais 
líderes de TI e finanças trabalhando 
juntos a fim de desenvolver abordagens 
flexíveis para inovar e operar na 
velocidade Agile. Seja para apoiar a 
inovação, defender-se contra disrupções 
ou ativar a transformação digital, a TI 
precisará do suporte financeiro para 
repensar efetivamente a governança da 
inovação tecnológica, adaptar-se às 
metodologias Agile e garantir capital 
criativo. A transição para novos 
processos financeiros, orçamentários e 
contábeis que apoiam a inovação não 
acontecerá da noite para o dia. 
Contudo, existem fortes incentivos para 
que os CIOs e CFOs encontrem formas 
de, efetivamente, financiar a inovação. 
Algumas empresas já estão adotando 
essa tendência e estão explorando 
possibilidades. Elas fazem parte da 
vanguarda e provavelmente serão as 
primeiras a aproveitar as vantagens 
competitivas que surgem quando o 
setor de finanças custeia a inovação na 
velocidade Agile. 
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Gêmeos digitais: 
conectando o físico 
e o digital 

A ideia de usar modelos virtuais para 
otimizar processos, produtos ou 
serviços não é nova. Contudo, as 
organizações estão descobrindo que 
recursos cada vez mais sofisticados 
de simulação e modelagem, 
visualização de energia, melhor 
interoperabilidade e sensores de 
IoT, além de plataformas e 
ferramentas mais amplamente 
disponíveis, estão possibilitando a 
criação de simulações mais 
detalhadas e dinâmicas. Os gêmeos 
digitais podem aumentar a eficiência 
na fabricação, otimizar cadeias de 
suprimentos, transformar a 
manutenção preditiva de campo, 
ajudar na correção de 
congestionamento de tráfego e 
muito mais. Organizações que fazem 
a transição da venda de produtos 
para a venda de produtos e serviços 
em pacote, ou a venda como 
serviço, estão aumentando o uso de 
gêmeos digitais. À medida que os 
recursos e a sofisticação crescem, 
pode-se esperar que mais 
organizações usem gêmeos digitais 
para otimizar processos, tomar 
decisões orientadas por dados em 
tempo real e projetar novos 
produtos, serviços e modelos de 
negócios. A longo prazo, cumprir 
toda a promessa de gêmeos digitais 
pode exigir a integração de sistemas 
e dados em ecossistemas inteiros. 

Plataformas de 
experiência humana 

Uma classe crescente de soluções 
com base em IA (denominadas 
“computação afetiva” ou “IA 
emocional”) estão redefinindo a 
maneira como vivemos a tecnologia. 
Nos próximos meses, mais empresas 
aumentarão suas respostas a uma 
demanda crescente – mas ainda não 
atendida – de tecnologia para 
entender melhor os seres humanos e 
oferecer respostas de formas mais 
apropriadas. Historicamente, os 
computadores têm sido incapazes de 
correlacionar eventos com emoções 
humanas ou fatores emocionais, 
mas isso está mudando à medida 
que os inovadores estão adicionando 
um quociente emocional (EQ) ao QI 
da tecnologia em escala. Ao 
combinar IA, técnicas de design 
centradas no ser humano e 
tecnologias atualmente usadas na 
pesquisa neurológica para entender 
melhor as necessidades humanas, as 
plataformas de experiência humana 
serão capazes de reconhecer o 
estado emocional de um usuário e o 
contexto por trás dele e, então, 
fornecer uma resposta adequada. De 
fato, a capacidade de potencializar 
plataformas emocionalmente 
inteligentes a fim de reconhecer e 
utilizar dados emocionais em grande 
escala é uma das maiores e mais 
importantes oportunidades para as 
empresas seguirem em frente. 

O despertar da 
arquitetura

Um número crescente de líderes de 
tecnologia e talentosos, se 
subutilizados, começarão a assumir 
mais responsabilidades executivos de 
alto escalão está reconhecendo que, 
em termos estratégicos, a ciência da 
arquitetura de tecnologia é mais 
importante que nunca. De fato, para 
que permaneçam competitivas em 
mercados que estão sofrendo 
disrupções pela inovação tecnológica, 
as organizações precisarão evoluir 
suas abordagens à arquitetura – 
processo que pode começar 
transformando o papel que os 
arquitetos de tecnologia 
desempenham na empresa. Nos 
próximos meses, esperamos ver 
mais organizações tirando arquitetos 
de suas “tradicionais torres de 
marfim” e levando-os para as 
“trincheiras”, pois, assim, eles se 
envolverão nas operações do 
sistema. O objetivo dessa mudança é 
simples: levar os arquitetos mais 
experientes para lugares em que eles 
são mais necessários – em equipes 
de desenvolvimento de software que 
estão projetando tecnologias 
complexas. 
Investir em arquitetos e arquitetura 
e promover seu valor estratégico 
em toda a empresa pode 
transformar essa função de TI em 
um diferencial competitivo na 
economia digital. 
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Horizonte a seguir: 
um olhar futuro 
sobre as tendências 

Existe um interesse crescente entre 
as empresas em olhar além do “o 
que há de novo” para “o que vem 
depois” – o que não é de se admirar: 
uma compreensão do que está por 
vir pode influenciar o planejamento 
antecipado e propiciar 
relacionamentos que possibilitem 
colher recompensas futuras. As 
organizações líderes têm programas 
de inovação disciplinados e 
mensurados, que alinham a inovação 
à estratégia de negócios e a um 
cenário tecnológico de longo prazo. 
Elas adotam uma abordagem 
programática para detectar, rastrear, 
verificar, experimentar e incubar 
futuras forças macro de tecnologia 
(como experiências ambientais, 
inteligência exponencial e quântica), 
até que a tecnologia, o mercado e os 
aplicativos de negócios estejam 
prontos em uma escala empresarial. 
Em um mundo de incógnitas 
aparentemente infinitas, é possível 
concentrar a atenção em uma 
coleção significativa de tecnologias 
conhecidas que, juntas, podem 
ajudar a traçar um caminho para o 
próximo horizonte. 



A exploração de intersecções das forças macro de tecnologia pode 
levar a mudanças transformadoras e intencionais. 

Resumo de tendências 

Facilitadores Futuro Disruptores Horizonte a seguir 

EXPERIÊNCIA 
DIGITAL 

Do canal digital 
ao design centrado 

no ser humano 

NEGÓCIOS DE 
TECNOLOGIA 

Reengenharia 
da Tecnologia 

“com T maiúsculo” 

REALIDADE
DIGITAL 

Repensando 
o engajamento

EXPERIÊNCIA
AMBIENTAL 

Interfaces 
transparentes 
e onipresentes 

ANALYTICS 

Gestão de 
dados, 

arquitetura e 
insights 

RISCO 

Cibernético, 
regulatório e ético 

COGNITIVA 

Prever, 
prescrever, aumentar 

e automatizar 

INTELIGÊNCIA 
EXPONENCIAL 

Raciocínio 
simbólico, profundo 

e amplo 

NUVEM 
MODERNIZAÇÃO 

QUÂNTICO 

Flexibilidade
e onipresença 

CENTRAL 

Remodelando o 
coração dos negócios 

BLOCKCHAIN 

Confiança e 
ativos distribuídos 

Tecnologia 
exponencial 
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