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Sete motores da 
inovação em 2020

A década de 20 está 
começando em meio 
a uma grande euforia 
em relação à inovação

Tecnologias exponen-
ciais, startups milio-
nárias e a certeza de 

que estamos vivendo a era da 
inovação ou morte. Mas, nem 
tudo é como ou mesmo na 
velocidade que imaginamos. 
Por isso, arrisco aqui alguns 
palpites sobre as sete maiores 
tendências para 2020.

1 – Big Data: A cada dia 
geramos mais dados que, 
quando bem interpretados 
se transformam em pode-
rosas informações que aju-
dam na tomada de decisão 
de qualquer empresa. As 
soluções de Big Data, que 
permitem que profissionais 
de TI trabalhem com infor-
mações não-estruturadas 
a uma grande velocidade, 
deve se tornar ainda mais 
acessíveis. Um estudo rea-
lizado pelo Gartner aponta 
que 75% das empresas 
devem investir nessa tec-
nologia até o fim desse ano. 
O IDC – International Data 
Corporation – estima que 35 
trilhões de gigabytes serão 
gerados em 2020. Processar 
esses dados é o desafio.

2 – LGPD: Enquanto o 
Big Data trabalha na inter-
pretação de um volume cada 
vez maior de informações, 
a LGPD – Lei Geral de Pro-
teção de Dados, que deve 
entrar em vigor em 16 de 
agosto de 2020, tenta nos 
proteger dos abusos e da 
invasão de privacidade. Ela 
afetará todas as empresas 
– brasileiras e estrangeiras 
– que coletarem, armazena-
rem ou processarem dados 
pessoais de indivíduos re-
sidentes ou localizados no 
Brasil. Partindo do pressu-
posto de que a maioria das 
empresas já tem montanhas 
de dados de clientes, será 
necessária não apenas uma 
mudança de sistema, mas 
sim de cultura para a cap-
tação e manipulação dessas 
informações.

3 – 5G: A Anatel – Agên-
cia Nacional de Telecomuni-
cações – confirmou que vai 
abrir a licitação de imple-
mentação da quinta geração 
de telefonia móvel (5G) até 
o final de março de 2020. E, 
engana-se quem pensa que 
o 5G e apenas uma versão 
melhorada do 4G. Trata-se 
de uma nova e disruptiva 
tecnologia que permitirá 
aplicações como carros 
autônomos, agricultura de 
precisão, cidades inteligen-
tes, reconhecimento facial e 
principalmente a Internet 
das Coisas, onde objetos 
serão conectados entre si. A 
expectativa é que até 2025, 
2,8 bilhões de pessoas sejam 
assinantes do 5G.

4 – Blockchain: Embora 
ainda esteja bastante asso-
ciado ao mercado de crip-
tomoedas, o Blockchain é 
uma tecnologia que irá muito 
além. Ele permite armazenar 
digitalmente registros de 
transações em redes descen-
tralizadas, de forma segura 
e independente, conectando 
quem precisa de algo a quem 
tem, eliminando assim os 
intermediários. 

Nos próximos cinco anos, 
especialistas concordam que 
a solução se expandirá para 
várias aplicações pragmá-
ticas no processamento de 
pagamentos, compartilha-
mento de dados, negociação 
de ações, manutenção e ras-
treamento de documentos. 
Seu impacto será tão grande 
que, de acordo com uma 
pesquisa da Deloitte, 77% 
dos 1.386 executivos de mais 
de 10 países indicaram que 
perderão vantagem compe-
titiva se não adotarem essa 
tecnologia.

5 – China: E quando o as-
sunto é tecnologia, a China 
reina quase que absoluta. O 
país que travou uma guerra 
contra os Estados Unidos 
em Inteligência Artificial em 
2019, agora almeja sonhos 
literalmente mais altos: 
explorar Marte! A China 
acaba de lançar o terceiro 
exemplar do foguete Long 
March-5, um dos mais po-
tentes do mundo. Os inves-
timentos em infraestrutura 
também devem continuar 
por lá. Só em 2020, o país 
prevê um investimento de 
cerca de US$ 114 bilhões em 
transporte ferroviário, ro-
dovias, hidrovias e aviação 
civil. Definitivamente, eles 
deixaram de ser a fábrica 
do mundo para se tornarem 
os grandes protagonistas.

6 – Zebras: Depois da 
febre dos unicórnios – 
empresas que valem mais 
de US$ 1 bilhão – agora 
parece ter chegado a hora 
das zebras. O movimento 
Zebras Unite, que surgiu nos 
Estados Unidos em 2017, 
por meio do manifesto “As 
zebras consertam o que 
os unicórnios quebram”, 
promete ganhar ainda mais 
força ao pregar o fim das 
rodadas milionárias de in-
vestimentos para empresas 
incapazes de gerar lucro. O 
professor de marketing da 
Universidade de Nova York, 
Scott Galloway, prevê um 
declínio de 50% no valor 
de “empresas unicórnio” 
de capital fechado em 2020. 
Ao que tudo indica, será o 
começo do fim das empresas 
que beneficiam apenas seus 
fundadores.

7 – ISO de inovação: 
Num contexto de mais re-
sultados e menos euforia, 
especialistas como Arthur 
Igreja, do AAA, preveem a 
volta de termos como me-
lhoria contínua, automação 
e revisão de processos. Será 
o back to the basic, ou seja, 
a volta ao básico, em vez de 
uma corrida desenfreada 
pela inovação. Nesse senti-
do, a ISO 56.002, de gestão 
da inovação, que foi lançada 
em julho de 2019, deve ser 
uma grande tendência para 
ajudar empresas de todos os 
portes e segmentos no seu 
processo de transformação. 

A norma visa garantir a 
geração de inovação por 
meio de valor, já que acre-
dita que aquilo que não 
gera resultados financeiros 
trata-se apenas de invenção 
e não de inovação.

(*) - É sócio-fundador da PALAS e um 
dos únicos brasileiros a participar 
ativamente da formatação da ISO 

56.002, de gestão da inovação.
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Tendências de Data 
Analytics para 2020

A MicroStrategy,® Incorporated 
(Nasdaq: MSTR), líder mundial 
em software de analytics e mo-

bilidade corporativa, acaba de divulgar 
o seu relatório, 10 Enterprise Analytics 
Trends To Watch In 2020. A ideia do 
documento é sobre as melhores práticas 
ao avaliar, implantar e usar tecnologias 
analíticas e inteligência de negócios. 
Em colaboração com os principais 
analistas e influenciadores da Forrester, 
IDC, Constellation Research, Ventana 
Research e outros, a MicroStrategy des-
taca tendências e suas percepções que 
cobrem desde a inteligência artificial e 
móvel, à explosão de dados, fontes de 
dados, além de alguns fatores humanos, 
que incluem uma escassez prevista de 
talentos em Data Analytics.

“Estamos empolgados em apresentar 
nosso relatório anual sobre as principais 
tendências em Analytics corporativas 
a serem observadas em 2020. Vemos 
uma oportunidade crescente para os 
tomadores de decisões aproveitarem 
as últimas tendências e avanços em 
análises corporativas, IA, ML, Deep 
Learning e mais”, explica Vijay Anand, 
vice-presidente de marketing de pro-
dutos da MicroStrategy. "Ao colaborar 
com alguns dos principais especia-
listas do mundo na área, o relatório 
visa fomentar uma discussão bastante 
proveitosa junto aos os líderes que 
buscam tecnologias disruptivas para 
alavancar o Data Analytics, gerar maior 
eficiência, alcançar o ROI e superar a 
concorrência". 

Confira nosso Top 10:
1. Deep Learning oferece uma van-
tagem competitiva

“Em 2020, os holofotes no que tange 
Deep Learning estarão voltados para 
a relação entre saber e fazer. Não é 
mais apenas uma palavra da moda, o 
advento pragmático do Deep Learning 
para prever e entender o comporta-
mento humano configura-se como 
uma tempestade disruptiva em como 
as empresas empregarão a inteligência 
contra seus concorrentes”- Frank J. 
Bernhard, diretor de dados e autor de 
“SHAPE—Digital Strategy by Data and 
Analytics 

2. AutoML melhora o ROI das ini-
ciativas de ciência de dados

“O Machine Learning é uma das 
tecnologias de mais rápida evolução 
nos últimos anos, e a demanda por 
desenvolvimento de Machine Learning 
aumentou exponencialmente. Esse 
rápido crescimento, criou uma deman-
da por modelos prontos para uso que 
possam ser aplicados com facilidade 
e sem conhecimento de especialistas. 
”Marcus Borba, fundador e consultor 
principal da Borba Consulting.

3. O gráfico semântico se torna 
fundamental para agregar valor 
aos negócios

“O gráfico semântico tornar-se-á a 
espinha dorsal que suporta Data e 
Analytics em um cenário de dados 

que muda constantemente. As orga-
nizações que não usam um gráfico 
semântico correm o risco de ver o ROI 
relacionado às análises cair devido à 
complexidade crescente e aos custos 
organizacionais resultantes”- Roxane 
Edjlali, diretora sênior de gerencia-
mento de produtos da MicroStrategy 
e ex-analista do Gartner.

4. A visão humana torna-se ainda 
mais importante à medida que o 
volume de dados aumenta

“À medida que mais e mais pessoas 
sentem-se à vontade trabalhando com 
dados, eles também devem familiarizar-
-se com a etnografia dos mesmos ou 
com o estudo dos pontos aos quais se 
relacionam, o contexto em que foram 
coletados e o entendimento de que o 
dado sozinho não traz um cenário com-
pleto da situação” - Chandana Gopal, 
Diretora de Pesquisa, IDC

5. A nova geração de Embeeded 
Analytics acelera o tempo e ob-
tenção de insights 

“A análise concisa fornecida no 
contexto de aplicativos e interfaces 
específicos acelera a tomada de de-
cisões. Esse estilo de incorporação 
e a curadoria de análises concisas e 
contextuais podem levar mais tempo, e 
com os avanços, incluindo métodos de 
desenvolvimento no-code e low-code, 
estamos vendo uma adoção crescente 
da próxima geração de Embeeded 
Analytics. ”- Doug Henschen, VP e Ana-
lista Principal, Constellation Research

6. A necessidade de combinar fon-
tes de dados continua a crescer

“Esperamos ver um foco contínuo na 
diversidade de dados. As organizações 
raramente têm uma plataforma única 
e padronizada de Data e Analytics, e 
várias ferramentas são usadas para 
acessar os dados. A necessidade de 
combinar essas fontes de dados só 
continuará crescendo. ”- David Men-
ninger, vice-presidente sênior e diretor 
de pesquisa da Ventana Research.

7. Habilidades orientadas a dados 
tornam-se um requisito nas 
companhias 

"As empresas precisarão focar sua 
atenção não apenas nos esforços de 

recrutamento para de pessoas com 
fortes habilidades analíticas, mas 
também na educação, na qualificação 
e no aprimoramento dos funcionários 
atuais, à medida que a necessidade de 
tomada de decisão baseada em dados 
só aumenta - e a escassez de talentos, 
também" - Hugh Owen, vice-presidente 
executivo de educação mundial, Mi-
croStrategy

8. AI é real e está pronta
“No próximo ano, mais desses CDAOs 

e CIOs confiantes garantirão que as 
equipes de ciência de dados tenham o 
que precisam para serem eficientes, e 
para que possam gastar 70%, 80% ou 
90% de seu tempo realmente criando 
modelos de IA para serem implementa-
dos”- Srividya Sridharan, Mike Gualteri, 
JP Gownder, Craig Le Clair, Ian Jacobs, 
Andrew Hogan, Previsões 2020: Inteli-
gência Artificial - É hora de transformar 
o artificial em realidade (Cheques), 
Forrester, 30 de outubro de 2019.

9. A Inteligência Móvel evolui para 
2020 e além

“Metade das organizações vai re-
avaliar o uso de dispositivos móveis 
e concluirá que sua tecnologia não 
atende adequadamente às necessi-
dades de seus funcionários, levando-
-os a examinar uma nova geração de 
aplicativos móveis que permitem uma 
melhor experiência de trabalho e uma 
conectividade muito mais eficaz para 
o restante da organização e para os 
clientes. ”- Mark Smith, CEO e Diretor 
de Pesquisa, Ventana Research

10. O futuro do Experience Mana-
gement é potencializado pela IA

“À medida que os aplicativos são de-
compostos pelo processo de negócios 
para headless microservices, a automa-
ção e a inteligência irão desempenhar 
um importante papel na criação de 
personalização e eficiência em massa, 
e em escala. A Empresa Inteligente 
levará o contexto e o Data Analytics 
para impulsionar suas próximas ações. 
”- R“ Ray ”Wang, Fundador e Analista 
Principal, Constellation Research. 

Para ler o conteúdo completo de cada 
líder de pensamento, faça o download 
do relatório, 10 Enterprise Analytics 
Trends To Watch In 2020, hoje.

Especialistas da companhia compartilham suas percepções sobre as tendências de 2020 em Data 
Analytics, IA, Machine Learning, Deep Learning, transformação digital entre outras
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News@TI 

Votações para “Oscar” da tecnologia 
brasileira vão até o dia 20

@O Portal Canaltech, um dos mais acessados na América Latina, 
realiza no próximo dia 27 de janeiro, em São Paulo, a Cerimônia do 

Prêmio Canaltech 2019. Além de um júri técnico, a premiação contará 
com a votação do público para que decidam os melhores do ano em 
diversas categorias. A participação é gratuita e  acontece até a próxima 
segunda-feira, 20, pelo site https://premio.canaltech.com.br/2019/

GoTo Marketplace

@LogMeIn, Inc. anuncia hoje o lançamento do GoTo Marketplace, 
um único ponto de acesso a todos os aplicativos e ferramentas de 

produtividade que se integram ao conjunto de produtos de comunica-
ções unificadas e colaboração (UCC) da LogMeIn. A empresa também 
anuncia novas e aprimoradas integrações para o portfólio GoTo, in-
cluindo Salesforce Lightning, Theta Lake, Clio, Zoho e Prezi. As novas 

integrações, criadas pela LogMeIn e seus parceiros, ajudam a aumentar 
a produtividade e a eficiência nos fluxos de trabalho de comunicação 
e colaboração de seus clientes (https://www.goto.com/integrations).

Baker Tilly anuncia fusão com a BRB SP 

@A empresa de consultoria Baker Tilly anuncia oficialmente nesta 
quarta-feira (15) a fusão com a BRB SP, prestadora de serviços em 

contabilidade e especialista em BPO (Business Process Outsourcing). O 
negócio reforça as operações Baker Tilly na capital com expectativa de 
um aumento na ordem de 30% dos negócios de terceirização da empresa, 
ainda este ano. A BRB SP tem cerca de 40 clientes ativos em contas de 
fundos de investimento e empresas internacionais e os negócios já têm 
início com um incremento de 15% nas operações de BPO da Baker. Com 
a fusão, o time de 15 profissionais e os dois sócios Adilson Galdeano 
e Rodolfo Resende serão integrados à equipe de 120 profissionais da 
Baker Tilly, reforçando o time paulista da empresa – que também possui 
escritórios em outras sete capitais brasileiras (http://bakertillybr.com.br/).
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