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Introduction

As empresas estão dando os 
primeiros passos em um mundo novo 
– um que se molda a cada momento.  
É um mundo onde produtos, serviços 
e até mesmo o ambiente ao nosso 
redor são personalizados e onde as 
empresas atendem aos indivíduos  
em todos os aspectos de suas vidas, 
ajustando suas realidades.

A Era Pós-Digital Chegou.  

VOCÊ ESTÁ 
PRONTO 
PARA O 
QUE VEM 
POR AÍ? 

A Zozotown, maior empresa de e-commerce do Japão, está 
entregando “fast fashion sob medida”. A empresa envia 
roupas feitas sob medida para os clientes em apenas 10 dias 
com a ajuda do macacão de elastano Zozosuit que, 
conectado ao app da companhia, permite tirar medidas 
exatas do cliente.1

Quando o assunto é saúde e beleza, a Gillette está atenta às 
preferências individuais dos consumidores na entrega de 
lâminas customizadas em parceria com a Formlabs, start-up 
de impressão 3D.2 Os clientes criam produtos personalizados 
no site da companhia. Em seguida, o projeto digital 
personalizado é impresso, montado e enviado diretamente 
para seus endereços.
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E a customização para cada indivíduo não depende 
necessariamente de Zozosuits ou da expressão direta 
dos desejos dos clientes. A varejista Sam’s Club 
desenvolveu um aplicativo que usa machine learning 
e dados de compras passadas para preencher 
automaticamente as listas de compras dos clientes e 
planeja incluir recursos de navegação que indicarão 
as melhores rotas dentro da loja para chegar a cada 
item da lista.3,4 Os hotéis da cadeia Virgin Hotels 
recebem os hóspedes com a bebida de sua 
preferência e um frigobar recheado com suas 
comidas e bebidas favoritas, tudo graças a uma 
plataforma digital que a companhia usa no lugar de 
um programa de recompensas.5

Empresas como essas já entendem como podem 
moldar o mundo ao redor das pessoas e escolher  
os momentos certos para oferecer produtos e 
serviços. Analisando cada uma dessas empresas 
individualmente, podemos ver uma história de hiper-
personalização e serviços digitais sob medida. Mas 
os esforços coletivos dessas empresas revelam uma 
mudança fundamental no modo como as futuras 
gerações irão experimentar o mundo. Em um futuro 
próximo, cada indivíduo terá a própria realidade e 
cada momento será uma oportunidade para as 
empresas que quiserem moldá-la.

O que está possibilitando – e alavancando – essa 
mudança rumo à personalização da realidade?  
O surgimento do mundo pós-digital. Nós, como 
sociedade, estamos nos aproximando de um ponto 

Aumentou

Aumentou significativamente

Permaneceu

Diminuiu

45%

49%

6%

0%

Segundo nosso estudo Technology Vision 2019, 45% dos 6.672 executivos 
de negócios e de TI entrevistados afirmam que o ritmo de inovação de suas 
organizações aumentou significativamente ao longo dos últimos três anos 
por causa das tecnologias emergentes
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microscópico. Elas contam com mais canais do 
que nunca para chegar até esses consumidores. 
E à medida que cada empresa finalmente 
converge para a mesma realidade digital, há 
cada vez mais ecossistemas digitais e potenciais 
parceiros que ajudam as empresas na criação de 
experiências holísticas.

Mas à medida que nos movimentamos 
coletivamente na era pós-digital, essas 
capacidades e vantagens passam a estar 
disponíveis para todas as organizações. O digital 
em si não é mais um diferencial. Com todas as 
empresas investindo pesado em tecnologias 
digitais, qual será o diferencial dos líderes?

À medida que o campo competitivo se iguala, as 
empresas terão que reconhecer uma mudança 
também em suas realidades – e, dessa vez, em 
relação ao nível de expectativas de clientes, 
funcionários e parceiros de negócios 
digitalmente maduros.

As empresas vêm usando a customização em 
massa impulsionada pela tecnologia para 
conhecer os clientes a fundo por meio de uma 
abordagem top-down: começam com duas 
opções diferentes, depois 10 e depois 100.  
O sucesso das empresas com esse tipo de 
abordagem criou a ilusão de que elas podem 
atender qualquer necessidade, não importa quão 
pessoal ou customizada. Agora, para atender as 

de virada no mundo digital, onde haverá cada vez 
mais empresas que já completaram suas 
transformações digitais.

A tecnologia da era digital, que se apresentou 
como vantagem competitiva alguns anos atrás, já 
faz parte dos pré-requisitos de qualquer negócio. 
Mas o impacto ainda está mudando o 
relacionamento entre empresas e sociedade, e as 
expectativas das pessoas.

Empresas que já nasceram digitais e aquelas que 
estão completando seus processos de 
transformação já entregaram uma vasta gama de 
produtos e serviços digitais aos clientes. 
Facebook, Twitter, Snapchat e uma rotação 
constante de novos nomes de redes sociais 
tornaram-se opções certas para encontrar e 
compartilhar informações. Dispositivos inteligentes 
para o lar possibilitam interações contextualizadas 
entre o mundo digital e o mundo físico (Hey 
Google, lembre-me de falar com o pessoal da 
contabilidade assim que chegar ao escritório), 
pedidos diretos de produtos físicos e serviços 
(Alexa, providencie mais detergente), e até mesmo 
interações sociais impulsionadas digitalmente 
onde quer que se esteja (Siri, ligue para minha mãe 
com FaceTime).

A saturação digital da realidade ofereceu 
capacidades excepcionais às empresas. Elas 
conseguem entender os clientes em nível 

No mundo pós-digital, 
cada momento será 
um novo mercado  
em potencial

expectativas no mundo pós-digital, elas precisam 
transformar essa ilusão em realidade. Isso significa 
compreender as pessoas de forma holística e 
reconhecer que suas expectativas e necessidades 
mudam o tempo todo.

No mundo pós-digital, cada momento será um 
novo mercado em potencial. É aqui que a 
demanda será comunicada instantaneamente e a 
recompensa precisa ser imediata. Para completar, 
ambas estão mudando o tempo todo, criando um 
fluxo infinito de oportunidades a serem atendidas 
por engajamento B2B e B2C, também no setor 
público. No mundo pós-digital, a tecnologia se 
entrelaça à realidade e as empresas podem usá-la 
para encontrar as pessoas onde quer que estejam, 
a qualquer momento – se estiverem dispostas a 
enfrentar esse desafio. 
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mundo com um leque de opções tecnológicas 
jamais visto, as pessoas têm opiniões fortes 
sobre quais tecnologias elas querem ou não 
adotar para ter as experiências desejadas.  
As empresas precisam estar muito atentas às 
escolhas em si, bem como aos novos insights  
de peso que essas escolhas podem proporcionar 
aos clientes – além das novas oportunidades  
de mercado.

Os trabalhadores pós-digitais estão 
incorporando a tecnologia para completar suas 
tarefas de novas maneiras, em novos tipos de 
trabalho, mas continuam sendo contratados, 
treinados e geridos de formas pré-digitais. Com a 
guerra por talentos a todo vapor, as empresas 
precisam adaptar suas estratégias tecnológicas a 
fim de fechar a lacuna entre elas e a força de 
trabalho digitalmente madura.

Já as ameaças pós-digitais têm praticamente 
infinitos pontos de acesso às companhias.  
A vantagem é clara: um exército global de 
dispositivos conectados precisa de apenas um 
clique para entrar em ação. Um ataque dessa 
natureza não atingiria apenas a empresa-alvo, 
mas todos os parceiros e fornecedores de seu 
ecossistema. As empresas precisam responder a 

As empresas não estão sozinhas em suas jornadas 
rumo à transformação digital. As pessoas estão 
trilhando caminhos paralelos, incorporando novas 
tecnologias em ritmo crescente. Quando os 
aparelhos celulares surgiram, foram necessários 12 
anos para que se chegasse a 50 milhões de 
usuários. Já a internet levou apenas sete para 
chegar à mesma marca.6 Quando se analisam 
tecnologias puramente digitais, os números são 
surpreendentes: o Facebook atingiu 50 milhões de 
usuários em quatro anos. O WeChat, em apenas um 
ano. E o Pokémon GO, aplicativo de jogo em 
realidade aumentada da Niantic? Dezenove dias.

As pessoas estão adotando novas tecnologias de 
forma cada vez mais rápida e completa – sejam elas 
clientes, funcionários ou mesmo atores de possíveis 
ameaças, seu ritmo de transformação digital já 
superou o das empresas. Elas estão mais 
familiarizadas com as tecnologias em si e as  
formas como as empresas as usam, além de 
estarem cada vez mais seletivas e exigentes em 
relação ao que de fato adotam, desafiando as 
empresas a trabalharem com elas ou adaptarem-se 
a elas de formas diferentes.

Os consumidores pós-digitais já estão usufruindo 
dos resultados da saturação tecnológica. Em um 

esse tipo de ameaça pós-digital com uma 
abordagem colaborativa, reconhecendo que não 
são apenas vítimas potenciais, mas vetores.

Os mercados pós-digitais são formados por 
consumidores, parceiros de negócios e governos, 
todos usufruindo igualmente dos benefícios da 
revolução digital. Produtos totalmente sob medida 
ou customizados já são o padrão em praticamente 
todos os setores, e cedo ou tarde, os clientes vão 
esperar que todas as empresas sejam capazes de 
oferecer ambos.

Isso não quer dizer que o digital morreu. Longe 
disso. As empresas usaram o poder da 
transformação digital para moldar a si mesmas, 
seus clientes e funcionários para, em seguida, 
moldar as expectativas do público em geral.  
O que resta agora é usar os esforços digitais 
contínuos para moldar o mercado.

As empresas estão enfrentando um mundo cheio 
de novas expectativas e as tecnologias totalmente 
digitais são mais necessárias do que nunca. O que 
passou mesmo foi o tempo dos projetos-piloto e 
das experimentações. O que os líderes precisam 
fazer agora é planejar estrategicamente o  
que virá a seguir.

UMA TRANSFORMAÇÃO PARALELA
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Outro exemplo é a JD.com, plataforma de varejo 
online e uma das empresas de maior crescimento  
da China. A JD está fazendo a diferença com a 
plataforma “Toplife” – um serviço que ajuda terceiros 
a venderem por meio da JD, criando lojas 
personalizadas para experiências de compras 
exclusivas.7 Esses terceiros se beneficiam da 
personalização do varejo eletrônico, além de terem 
acesso à cadeia de suprimentos da JD com direito a 
robótica de ponta e entrega via drones que podem 
chegar até mesmo a áreas rurais. E por meio de uma 
parceria com o Walmart, uma loja física em Shenzhen 
pode oferecer mais de 8 mil produtos pessoalmente 
ou entregá-los na loja em menos de 30 minutos.8 Ao 
oferecer personalização e velocidade inéditas, a JD 
está capacitando outras empresas a capturar 
momentos e, ao fazê-lo, cria um novo mercado 
também para si.

Em breve, os exemplos excepcionais de hoje serão a 
regra. As empresas já estão investigando a próxima 
geração de tecnologias, como Inteligência Artificial 
(IA), registros distribuídos como blockchain, realidade 
estendida e computação quântica. A mensagem é 
clara: “acompanhar o ritmo dos digitais” não irá 
protegê-las do que está por vir. 

Uma coisa é certa: o mundo ainda não está no ponto 
em que tudo será instantâneo. Mas para as 
organizações pós-digitais o jogo já é outro.  
As empresas que ainda estão concluindo os 
processos de transformação digital estão em busca 
de uma vantagem específica, seja um serviço 
inovador, maior eficiência ou mais personalização. 
As empresas pós-digitais querem muito mais.  
Elas estão dispostas a mudar a maneira como o 
mercado funciona e deixar a concorrência para trás. 
De um mercado para vários mercados customizados 
– sob medida, em um piscar de olhos. 

As linhas da indústria não são mais um limite para o 
crescimento, e a disrupção que veio em ondas, à 
medida que a tecnologia amadureceu na era digital, 
está agora sempre presente. Qualquer empresa 
pode competir com qualquer outra ou explorar um 
novo mercado. Um exemplo é a parceria da Amazon 
com a Berkshire Hathaway, empresa de seguros, e o 
JPMorgan Chase, companhia global de serviços 
financeiros, para enfrentar os desafios relacionados 
aos gastos em cuidados com a saúde. As três uniram 
recursos em um esforço conjunto que contempla 
empresas de setores totalmente diferentes 
preparando-se para uma disrupção completa.

A CHEGADA DO NOVO “MOMENTO”
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organizações envolvidas precisam abordar, da mesma 
forma que lidam com a questão de navegação por 
espaço aéreo potencialmente restrito. A AirMap, que 
opera um sistema de gestão de espaço aéreo para 
baixas altitudes, como as usadas pelos drones, firmou 
uma parceria com a Microsoft Azure para a criação de 
uma plataforma que ofereça às autoridades estaduais 
e locais autorização, fiscalização e capacidade de 
restrição para a operação de drones em suas áreas.10 A 
plataforma também permite que as empresas adotem 
pontos de verificação de segurança e conformidade 
em fluxos de trabalho relacionados a drones.

Ao assumirem o papel de curadoras da realidade, as 
companhias já têm um novo nível de obrigação com a 
sociedade. Mas estar presente em momentos específicos 
e em constante mudança cria questões adicionais 
desafiadoras para as empresas que estão acostumadas a 
um tipo de mercado formado por muitas circunstâncias 
estáveis. Quando o assunto são oportunidades ilimitadas, 
como você consegue medir o impacto potencial de 
produtos e serviços na sociedade? Como evitar cruzar os 
limites éticos quando há diferentes limites para diferentes 
realidades e momentos? E como a empresa pode agir de 
forma responsável na hora de escolher as 
oportunidades? Quando você chega ao ponto de 
conseguir entregar praticamente qualquer coisa 
instantaneamente, é essencial lembrar que “poder” nem 
sempre significa “dever”.

Cada empresa é responsável por compreender o 
impacto de suas ações e seus momentos.

deixarão de atender até as demandas mais básicas 
de um mundo pós-digital. Mas o sucesso irá 
desbloquear oportunidades futuras ilimitadas. 
Tecnologia de registro distribuído (DLT), Inteligência 
Artificial, realidade estendida e computação 
quântica (DARQ) já estão impactando diferentes 
áreas das empresas. As novas tecnologias irão 
impulsionar a onda pós-digital, mas só vai poder 
surfar essa onda quem dominar o SMAC. Quer olhar 
ainda mais além? O DARQ irá possibilitar a inovação 
em aspectos tão centrais do negócio que será a 
fundação de tudo que vier pela frente.

À medida que as empresas se movem para atender 
esses objetivos, elas precisam aceitar um novo nível 
de responsabilidade. Cada vez mais companhias 
estão usando a tecnologia para entrar na vida das 
pessoas, chegando a moldar a realidade em si. Para 
tanto, é importante que estejam atentas a questões 
de privacidade, segurança, ética e governança 
inerentes a esse nível de acesso.

Um exemplo são os drones, que as empresas estão 
usando nas mais diferentes áreas: de serviços 
agrícolas a segurança pública, monitoramento de 
serviços e entrega de produtos. Eles estão até 
mudando os serviços de saúde, como provedor de 
serviços postais da Suíça que usa drones para levar 
amostras sensíveis de laboratório rapidamente até os 
hospitais, evitando os atrasos do transporte 
terrestre.9 Mas isso levanta questões de segurança, 
privacidade e proteção de dados do paciente que as 

Os líderes de negócios que desejam fazer mais do 
que apenas completar suas transformações devem 
estabelecer novas metas, incluindo:

• Mire o fim. À medida que as empresas começarem 
a entender que a demanda instantânea e as opções 
de fornecimento estão crescendo, elas terão mais 
oportunidades do que podem administrar.  
O sucesso será resultado de uma escolha 
cuidadosa de oportunidades específicas que as 
empresas desejarem atingir – e entender quais 
delas não são alvo será tão importante quanto – e, 
em seguida, trabalhar de trás para frente para 
determinar como chegarão lá.

• Defina o que significa ser pós-digital para o seu 
negócio à medida que o mundo entra em uma nova 
fase de cooperação. Enquanto as empresas 
estabelecem novas metas e os caminhos que 
seguirão para alcançá-las, elas também precisam 
determinar de quais parceiros de seu ecossistema 
elas precisam e em qual lugar do ecossistema elas 
devem estar.

• Adote o SMAC como competência central e ganhe 
agilidade. Quando o assunto são as estratégias de 
tecnologia de nível corporativo, as empresas não 
podem ficar paradas. Atualmente, a abordagem 
SMAC (Social, Mobile, Analytics e Cloud) impulsiona 
as maiores transformações de mercado e do mundo 
corporativo já vistas desde o início da era industrial. 
As empresas que não dominarem o SMAC a tempo 
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TECH  
TRENDS 2019
Neste ano, o estudo Technology Vision da Accenture destaca as cinco tendências 
emergentes que irão moldar o mundo dos negócios ao longo dos próximos três anos.  
Em cada tendência, o leitor pode ver como a saturação digital está aumentando 
expectativas, habilidades e riscos em todos os setores, e como as empresas estão buscando 
novas maneiras de diferenciação em um mundo cada vez mais próximo da era pós-digital.

#TECHVISION2019

TECHNOLOGY VISION 2019  A ERA PÓS-DIGITAL CHEGOU8

TENDÊNCIA

2
Prazer em Conhecer
Conquiste novos clientes e oportunidades únicas 
As interações impulsionadas pela tecnologia estão 
criando uma identidade tecnológica em expansão para 
cada consumidor. Essa base viva de conhecimento será 
fundamental não apenas para compreender a próxima 
geração de consumidores, mas para entregar 
relacionamentos profundos, individualizados e baseados 
em experiências na era pós-digital.

TENDÊNCIA

1
DARQ Power
Entenda o DNA das novas tecnologias 
As novas tecnologias são catalisadoras de mudança, 
oferecendo capacidades inéditas às empresas. 
Tecnologia de registro distribuído (DLT), Inteligência 
Artificial, realidade estendida e computação quântica 
serão o próximo conjunto de tecnologias a alavancar uma 
mudança significativa, permitindo que as empresas 
repensem setores inteiros.
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TENDÊNCIA

3
O Profissional+
Mude o ambiente de trabalho  
ou prejudique a força de trabalho  
As forças de trabalho estão se tornando profissionais+: 
cada pessoa conta com seus conjuntos de habilidades e 
conhecimentos, além de um novo conjunto de 
capacidades em constante evolução, possibilitado por 
meio da tecnologia. Agora, as empresas precisam 
adaptar as estratégias tecnológicas que possibilitaram a 
criação dessa nova força de trabalho para suportar uma 
nova forma de trabalho na era pós-digital.

TENDÊNCIA

4
Segurança para NÓS,  
Segurança para MIM 
As empresas não são vítimas, são vetores  
As companhias alavancadas por ecossistemas dependem 
de interconectividade, mas são justamente essas conexões 
que aumentam a exposição das empresas ao risco. 
Empresas líderes estão reconhecendo que, à medida que 
colaboram com ecossistemas inteiros para entregar os 
melhores produtos, serviços e experiências do mercado, 
está na hora de investir também em segurança.

TENDÊNCIA

5
Meus Mercados
Atenda às demandas dos consumidores  
em um piscar de olhos  
A tecnologia está criando um mundo de experiências 
extremamente customizadas e feitas sob medida. As 
empresas precisam se reinventar para encontrar e 
capturar essas oportunidades. Isso significa enxergar 
cada oportunidade como se fosse um mercado 
individual – um mercado momentâneo.
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Assim como as pessoas não dizem mais que vivem na 
“era da eletricidade”, o tempo de chamar algo de digital 
com o intuito de destacar sua inovação já é passado.

Essa palavra saiu de moda no mundo do consumidor. Em pouco tempo, o mesmo deverá 
acontecer com as empresas. Já não será necessário dizer que seu negócio é digital. Se 
sua empresa ainda estiver no mercado, o investimento em digital fica subentendido.

E o que será que o “pós-digital” significa para as empresas? Para muitas, é dobrar as 
apostas na conclusão de suas transformações digitais para obter o máximo valor desses 
investimentos e, ao mesmo tempo, manter o olhar estratégico no que está por vir. Os 
líderes que desejam ter sucesso nos próximos anos devem voltar o foco das empresas 
para novas oportunidades, encontrar um lugar entre os ecossistemas da era pós-digital e 
dominar os investimentos digitais com um olho no futuro pós-digital. Sua organização 
digitalizada será a fundação a partir da qual você irá alavancar todas as inovações futuras.

Não é uma tarefa fácil. Graças ao poder do digital agora e do pós-digital amanhã, o futuro 
trará grandes expectativas de clientes, funcionários e da sociedade.  Felizmente, será 
também uma época de grandes possibilidades: entregar em qualquer momento e em 
qualquer realidade.

A ERA PÓS-DIGITAL



O conjunto atual de 
tendências para três anos do 
Technology Vision da 
Accenture inclui nossos 
relatórios de 2018 e 2017.

O Technology Vision compreende um conjunto 
de três anos de tendências tecnológicas, e é 
importante reconhecer que as tendências deste 
ano são parte de um panorama muito maior. 
Enquanto as companhias continuarem a crescer 
como empresas digitais, elas terão que 
acompanhar as mais recentes tecnologias, bem 
como continuar a dominar as que ainda estão 
amadurecendo. Essas tecnologias informarão 
coletivamente como as empresas constroem a 
próxima geração de negócios e criam caminhos 
rumo ao crescimento futuro.

COMPLETANDO O QUADRO
Tendências 

2019 
O 

Profissional+

Segurança 
para Nós

Segurança 
para Mim

Meus
Mercados

DARQ 
Power 

Tendências
2018

IA Cidadã Realidade 
Estendida

Veracidade 
de Dados

Empresa
sem Atrito

A Internet do
Pensamento 

Tendências
2017

IA é a
Nova IU

O Poder do
Ecossistema

O Mercado 
da Força de 

Trabalho
Design para

Pessoas
O

Inexplorado

Prazer em 
Conhecer
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Tendência 1 

IA CIDADÃ
Elevar a IA para beneficiar as empresas  
e a sociedade

À medida que a Inteligência Artificial expande suas 
capacidades — e seu impacto nas vidas das 
pessoas —, as empresas precisam se mexer para 
“ensinar” suas IAs a atuar como um membro que 
contribui para a sociedade.

Tendência 2 

REALIDADE ESTENDIDA 
O Fim da Distância

As tecnologias de realidade virtual e realidade 
aumentada encurtam distâncias e aumentam o 
acesso a pessoas, informações e experiências, 
transformando nosso modo de viver e trabalhar.

Tendência 3 

VERACIDADE DE DADOS 
A Importância da Confiança

À medida que as empresas se transformam para 
funcionar com base em dados, é necessário encarar 
um novo tipo de vulnerabilidade: dados imprecisos, 
manipulados e tendenciosos que levam a 
percepções equivocadas e decisões questionáveis 
com grande impacto na sociedade.

Tendência 4 

EMPRESA SEM ATRITO 
Construído para Parcerias em Escala

O crescimento das empresas depende de parcerias 
baseadas em tecnologia, mas seus sistemas 
dificilmente suportam esse tipo de mudança. É 
importante que as empresas se reestruturem para 
que possam se posicionar como organizações 
inteligentes e conectadas.

Tendência 5 

A INTERNET DO PENSAMENTO 
Criar contextos inteligentes e distribuídos

As empresas estão apostando alto nos ambientes 
inteligentes, por meio de robótica, IA e experiências 
imersivas. Para transformar esses ambientes 
inteligentes em realidade, elas precisam reformular 
suas infraestruturas atuais para se tornarem 
dinâmicas e reais.

Tendências 2018
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Tendência 1 

IA É A NOVA IU
Experiência acima de tudo

A Inteligência Artificial (IA) está prestes a se tornar a 
porta-voz digital da sua companhia. Em um 
movimento que vai muito além de ser uma 
ferramenta de back-end para a empresa, a IA vem 
assumindo funções mais sofisticadas nas interfaces 
de tecnologia. Desde carros autônomos, que usam 
visão computadorizada, até traduções ao vivo feitas 
pelo aprendizado de máquinas, a IA torna as 
interfaces simples e inteligentes – e estabelece novos 
patamares para o funcionamento das futuras 
interações. Ela atuará como a identidade da sua 
marca digital e como um grande diferenciador – 
tornando-se, assim, uma demanda central para os 
investimentos e a estratégia da agenda do C-Level.

Tendência 2 

O PODER DO ECOSSISTEMA 
Liberte a Força do Nós

Cada vez mais, as empresas integram as 
funcionalidades dos principais negócios com 
terceiros e suas plataformas. Porém, em vez de  
tratá-los como parceiros do tradicional, líderes 
visionários aproveitam essas relações para moldar 
seu papel nos novos ecossistemas digitais – o que é 
vital para liberar as ondas do crescimento 

estratégico. À medida que o fazem, criam novas 
cadeias de valor que transformarão os negócios, 
produtos e até mesmo o próprio mercado.

Tendência 3 

O MERCADO DA FORÇA  
DE TRABALHO 
Invente seu futuro

O futuro do trabalho já chegou, e líderes digitais 
reinventam os fundamentos de suas forças de 
trabalho.  Impulsionados pelo aumento de 
plataformas de mão de obra sob demanda e 
soluções de gestão de trabalho on-line, os modelos 
legados e hierarquias vêm sendo desfeitos e 
substituídos por mercados abertos a talentos. O 
resultado é uma empresa sob demanda que será a 
chave para a rápida inovação e mudanças 
organizacionais que as companhias precisam para 
transformarem-se em efetivos negócios digitais.

Tendência 4 

DESIGN PARA PESSOAS 
Inspire novos comportamentos

E se a tecnologia se adaptasse a você? A nova 
fronteira das experiências digitais é a tecnologia 
projetada especificamente para o comportamento 

humano individual. Essa evolução transforma as 
tradicionais “relações personalizadas” em algo muito 
mais valioso: parcerias. Líderes digitais percebem 
que, à medida que a tecnologia reduz a distância da 
cooperação eficiente entre seres humanos e 
máquinas, atender a comportamentos 
exclusivamente humanos melhora não apenas a 
qualidade da experiência como também a 
efetividade das soluções de tecnologia.

Tendência 5 

O INEXPLORADO 
Invente novas indústrias. Estabeleça novos 
padrões

As empresas de hoje não apenas criam novos 
produtos e serviços; elas criam novas indústrias 
digitais. Para concretizar suas ambições digitais, as 
empresas devem assumir funções de liderança a fim 
de criar as novas regras do jogo digital. Aquelas que 
assumirem o comando encontrarão um lugar 
próximo ou mesmo no centro de seus novos 
ecossistemas, enquanto os que não arriscam ficam 
para trás. Dos padrões tecnológicos, passando por 
normas éticas de governança, ao ecossistema da 
economia digital, uma coisa está clara: uma vasta 
gama de regras ainda precisa ser definida. 

Tendências 2017
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METODOLOGIA
Todos os anos, as equipes do Technology 
Vision e da Accenture Research juntam 
esforços para identificar os desenvolvimentos 
mais emergentes de TI que terão grande 
impacto nas empresas, agências de governo e 
outras organizações ao longo dos próximos 
anos. Essas tendências têm impacto 
significativo em diversos setores e podem ser 
acessadas pelas empresas hoje.

O processo de pesquisa começa pela coleta de informações do Conselho 
Consultivo Externo do Technology Vision, um grupo formado por mais de 
20 pessoas com vasta experiência dos setores público e privado, empresas 
de capital de risco e empreendedores. Além disso, a equipe do Technology 
Vision conduz entrevistas com acadêmicos e especialistas do setor  
de tecnologia, bem como aproximadamente 100 líderes de negócios  
da Accenture.

 

A cada ano, o processo de pesquisa também inclui um levantamento 
global com executivos de áreas de negócios e de TI do mundo todo, a 
fim de compreender suas perspectivas sobre o impacto que a tecnologia 
tem nos negócios. Os dados obtidos ajudam a identificar as estratégias 
de tecnologia e investimentos prioritários de empresas de diversos 
setores e países.

A partir desse processo de entrevista, surge uma lista de temas que a 
equipe do Technology Vision apresenta ao conselho consultivo. Em 
seguida, uma série de sessões de “aprofundamento” da discussão entre 
o conselho, a liderança da Accenture e especialistas externos valida e 
aprimora ainda mais os temas.

Essas etapas avaliam os temas em relação à sua relevância frente aos 
desafios enfrentados pelas empresas no mundo real. A equipe do 
Technology Vision busca ideias que transcendem os já conhecidos 
vetores de mudança tecnológica, concentrando-se nos temas que logo 
começarão a aparecer nas agendas C-Level da maioria das empresas.

Sobre o Technology Vision



27 Países:
(Local do entrevistado) 

1. África do Sul
2. Alemanha
3. Arábia Saudita
4. Argentina
5. Austrália
6. Áustria
7. Brasil
8. Canadá
9. Chile

10. China
11. Colômbia
12. Indonésia 
13. EAU
14. Espanha
15. Estados Unidos
16. França
17. Índia 
18. Irlanda

19. Japão
20. Malásia
21. Peru
22. Polônia
23. Portugal
24. Reino Unido
25. Singapura
26. Suíça
27. Tailândia 

20 Setores:
1. Aeroespacial  
e Defesa
2. Automotivo
3. Bancário
4. Bens de Consumo  
e Serviços
5. Ciências da Vida
6. Comunicações
7. Energia

8. Equipamentos 
Industriais
9. Mídia
10. Metais e Mineração
11. Químico
12. Saúde
13. Seguros
14. Semicondutores
15. Serviços Públicos

16. Softwares  
e Plataformas
17. Transportes
18. Turismo
19. Utilities
20. Varejo

Receitas (USD):
1. $50 bilhões ou mais
2. $20-$49,9 bilhões
3. $10-$19,9 bilhões 

4. $6-$9,9 bilhões
5. $1-$5,9 bilhões
6. $250-$999 milhões

Cargos 
(50% executivos de negócios / 50% executivos de TI, nível diretoria e acima)

• Chief Information Officer
• Chief Mobility Officer
• Chief Technology Officer
• Chief Marketing Officer
• Chief Finance Officer
• Chief Operating Officer
• Chief Security Officer
• Chief Information Security Officer 

• Chief Strategy Officer
• Diretor de Tecnologia
• Diretor de TI
• Diretor de Função de Negócios  

(não relacionado a TI)
• Diretor de Linha de Negócios  

(não relacionado a TI)
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