Trendlines:

Navegando o futuro
com confiança
Cinco tendências que
marcarão a próxima década

Introdução: Você está pronto para
navegar o futuro com confiança?
As Trendlines da Avanade são uma
forma de compartilhar com você nossos
insights sobre o futuro. As Trendlines
não são previsões sobre determinadas
tecnologias; elas são nossa pesquisa e
nosso pensamento sobre o potencial
impacto que elas têm nos negócios, com
base nos primeiros sinais que vemos em
pessoas, cultura, tecnologia e nossos
clientes.

Vivemos um momento de mudanças
imensas e contínuas, incertezas
ambientais e adoção de um grande
número de novas tecnologias, tudo isso
em meio a uma pandemia. Estamos
chegando a um ponto de inflexão
crítico em termos de tecnologia,
indústria e sociedade que afeta todos
os negócios. As decisões nos próximos
anos moldarão a próxima década, e as
organizações precisarão repensar como
podem se adaptar rapidamente, colocar
as pessoas em primeiro lugar e crescer
de forma sustentável.
Neste momento há mais perguntas do
que respostas. Esse primeiro relatório
é o início das nossas respostas sobre o
que está por vir. Ao longo deste ano,
analisaremos mais a fundo as tendências
que identificamos para que juntos
estejamos prontos para navegar o
futuro com confiança.

A pergunta já não
é mais “Temos a
tecnologia?” a
pergunta é “Qual é a
melhor tecnologia para
nosso pessoal, nossos
clientes e parceiros? No
que eles vão confiar?
E será nosso pessoal e
nossos clientes confiam
em nós?”
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A relação entre tecnologia e confiança
A confiança vem levando a

No século XV, os primeiros bancos

milênios. Algumas das escritas

para conectar redes comerciais

mudanças tecnológicas há
mais antigas do mundo

regulamentavam a troca de

ovelhas, grãos e mel há mais de

5.000 anos no povoado sumério

de Uruk. As marcas em tábuas de
argila estabeleceram um sistema
de contas e contratos para gerar
confiança entre sacerdotes,
artesãos e comerciantes.

europeus emitiram cartas de crédito
globais. Esses documentos
ornamentados eram instrumentos
de confiança, fornecendo garantias
não somente sobre transações, mas
também sobre reputações, dando às
pessoas acesso a recursos a milhares
de quilômetros de casa.
Agora, o mundo está ainda mais
interconectado. Em vez de usar
tábuas de argila ou cartas de
crédito, nós nos conectamos a
sistemas digitais para trocar valores e
assegurar nossas reputações, usando
apps, APIs e algoritmos

Todas essas tecnologias evoluíram
para satisfazer a nossa necessidade
de confiança: isto é, a crença
— geralmente baseada em
conhecimento, experiência ou valores
compartilhados — de que alguém
cumprirá o prometido. Quando essa
crença é construída ao longo do
tempo, ela gera um relacionamento
de confiança, que pode ser uma fonte
de credibilidade e estabilidade, e uma
proteção contra riscos.
São essas relações — não apenas as
tecnologias — que fazem a confiança
acontecer. Hoje, quando as pessoas
pensam em confiança, geralmente é
no contexto de segurança.

Mas a confiança é muito mais do
que isso: trata-se de práticas éticas
em relação a dados, tecnologias e
compartilhamento de informações;
trata-se de transparência e a garantia
de que os sistemas não estão criando
narrativas falsas.
A confiança está em baixa hoje. A
empresa de comunicação global
Edelman descreve a desconfiança
como a emoção padrão da sociedade
em seu 2022 Trust Barometer. Por isso,
é mais importante do que nunca que
as organizações juntem todas essas
peças para chegar a novas formas de
construir confiança.
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A tecnologia pode ajudar a
construir confiança, mas ela está
passando por uma mudança sísmica
Nos últimos 20 anos, empresas
como Alphabet, Amazon, Apple,
Meta e Microsoft promoveram a
centralização da comunicação, do
comércio e da computação. Isso nos
trouxe conveniência e uma estreita
interoperabilidade, mas à custa de
sistemas fechados e de uma experiência
de confiança mais arbitrária e mediada.

e computação descentralizada. E
embora o ‘discurso de elevador’ da
Web3 seja “menos confiança, mais
verdade,” até mesmo essa postura
aponta para a importância da confiança.
De certa forma, um discurso menos
incisivo, porém mais acertado para
Web3 poderia ser “menos fé, mais
confiança crível”.

Como resposta, uma ampla vanguarda
de movimentos de tecnologia promoveu
uma agressiva descentralização como
visão alternativa de confiança — incluindo
a Web3 (uma nova iteração da Internet),
finanças descentralizadas (uma mudança
em como os serviços financeiros são
fornecidos), organizações autônomas
descentralizadas (comunidades formadas
por integrantes sem liderança centralizada)

As tecnologias planejadas para gerar
confiança devem dar às pessoas a
segurança de que estão progredindo
rumo a um resultado desejado, em
uma plataforma comum para entender
e trabalhar com outros, sem ceder
autoridade arbitrária a qualquer parte.
Esse tipo de confiança é a base dos
negócios, está de acordo com os
objetivos da Web3 e ainda com a forma
comum que as pessoas experimentam a
confiança.

Esse empurra e puxa
de centralização e
descentralização

mudou os fundamentos
que nos sustentam. No
entanto, o mundo não

será aquele em que as

organizações escolhem a
centralização

ou a descentralização
- será um onde elas

coexistem. Resta saber
o que essas visões

concorrentes e um

cenário híbrido e em
evolução

de centralizaçãodescentralização
significam

para a confiança.
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A confiança - ainda - não alcançou a
tecnologia
As atividades mais importantes de
uma empresa ocorrem na intersecção
entre funcionários, produtos e clientes.
E houve um aumento exponencial no
quanto essas experiências dependem da
tecnologia - desde compras livestream
e processo de coleta e embalagem
automatizado até plataformas online
de colaboração e suporte baseado em
IA. Como vimos em nossa mais recente
pesquisa de mercado Avanade EmTech
Index, 99% das empresas estão testando
tecnologias emergentes; em 2021, elas
gastaram mais que o dobro do que
haviam planejado originalmente, e a
maioria delas (86%) está testando pelo
menos três tecnologias emergentes.
É difícil que a confiança das pessoas
em tecnologia acompanhe o ritmo da
inovação. Ou seja, mesmo os recursos

dos nossos sistemas atuais excedem o
que estamos preparados para fazer com
eles - especialmente em termos de como
eles podem interagir e beneficiar-se uns
dos outros. Isso porque nossa tecnologia
ganhou escala e mudou mais rapidamente
do que nossos construtos sociais para
confiança foram capazes de acompanhar.
Isso é agravado pelo rápido crescimento
do número de pessoas on-line, passando
de apenas 2 bilhões em 2015 para 7,5
bilhões até 2030 - bilhões de novos
cidadãos e trabalhadores digitais com
diferentes origens, tradições e perspectivas
geracionais.

Estamos hoje numa época na
qual governança, estrutura,
regulamentação e instituições
culturais e empresariais precisam
se atualizar.
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Aumentando a confiança tanto em tecnologia quanto
através da tecnologia
As empresas continuarão trabalhando
para incorporar mecanismos que gerem
confiança na tecnologia em si, mas as
pessoas precisam estar envolvidas, pois a
confiança é essencialmente interpessoal.
A tecnologia pode ser um veículo e um
facilitador para a confiança, mas nunca
é neutra; ela reflete sempre os valores
daqueles que a constroem.
Acreditamos que na próxima década alguns
tipos de sistemas chave serão a base para a
confiança em empresas e instituições.

Nesses sistemas, a confiança pode reunir
pessoas e empresas - e mesmo partes
diferentes de uma empresa - de formas
inesperadas, gerando novo crescimento,
conexões e oportunidades num cenário de
mudança contínua.

Por exemplo, contratos inteligentes
podem ser explorados para roubar NFTs,
ou credenciais verificadas podem ajudar
a acelerar a presença dos profissionais de
saúde além de suas fronteiras para onde
forem mais necessários.

Seus funcionários agora podem ser seus
clientes. Seus concorrentes podem ser seus
colaboradores. As mídias sociais transformaram
clientes em produtos, da mesma forma
que produtos IoT são agora extensões dos
clientes. À medida que a tecnologia derruba
mais barreiras, os resultados podem ser tanto
negativos quanto positivos.

De diversas maneiras as linhas
entre o “exterior” e o “interior” da
empresa agora já não são mais
estritamente demarcadas - e se
isso é bom ou ruim depende muito
da confiança.
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Cinco tendências, em cinco tipos de
sistemas baseados em confiança
Sabemos que a confiança é importante. E
sabemos que a tecnologia pode ajudar a
construi-la. Mas onde? E como?
Com base em nossas pesquisas e coleta de
sinais, observamos cinco tipos de sistemas
que são cruciais para qualquer organização,
e onde a confiança terá o maior impacto:
Sistemas de
Sistemas Sistemas
de recursos infraestrutura Sistemas Sistemas
de
e dados
físicos
de IA
trabalho naturais

Todos esses sistemas estão passando
por mudanças significativas tanto em
tecnologias quanto em comportamentos
humanos. A confiança é especialmente
crucial dentro desses sistemas, pois é neles
que a tecnologia tem maior potencial de
disrupção.

O restante deste relatório identifica a
tendência mais significativa relacionada
a cada tipo de sistema, descreve como
essa tendência pode se desenrolar e
discute como você pode se adaptar.
Também propomos perguntas que você
pode começar a fazer para ajudar sua
organização a gerar confiança, seja nas
pessoas ou nas tecnologias.
Gerar confiança entre colegas e clientes
é a melhor maneira de envolvê-los com
você ao longo de mudanças contínuas.
No decorrer deste ano calendário,
forneceremos relatórios detalhados que se
analisam a fundo as inovações e estratégias
para o sucesso dentro de cada sistema.
Você aprenderá como aproveitar as
tecnologias emergentes que fundamentam
cada macro tendência e como poderá usar
a confiança para promover resiliência e
adaptabilidade.
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Sistemas de trabalho

Tendência chave: Democratização do trabalho
Novos sistemas e ferramentas permitirão
que os funcionários obtenham mais
do — e contribuam mais com o —
trabalho, com maior autonomia,
compartilhamento de poder, inovação e
senso de propósito.
A democratização da tecnologia
continuará a promover a democratização
do trabalho, transferindo mais poder aos
funcionários: para comunicar e organizar,
conectar-se diretamente com clientes,
trabalhar de qualquer lugar e criar suas
próprias ferramentas.

O que essa tendência significa para a
confiança?
Organizações e trabalhadores continuarão
encontrando novas oportunidades para
reavaliar seu relacionamento uns com os
outros. Veremos novas propostas de valor
de funcionários, estruturas alternativas
de governança e novas maneiras de levar
aos trabalhadores as ferramentas de que
precisam.
Funcionários e organizações precisarão
trabalhar juntos para responder perguntas
como:

• Como encontrar oportunidades para
desenvolvimento, requalificação e
reequipagem contínuos?
• Quais outros modelos de contrato
(ex.: organizações autônomas
descentralizadas, conhecidas como
DAOs) podemos usar para atender as
necessidades de nossos funcionários e
da empresa?
• Como redefinir o que é uma “empresa”
e para que ela serve, em linha com os
valores de pessoas, da sociedade e do
meio ambiente?

• Como equilibrar a autonomia pessoal e
o bem comum ao projetar e desenvolver
sistemas em larga escala?
• Como as organizações abordam o
desejo por controle dos funcionários
em relação a como eles trabalham e são
remunerados?
• Como as organizações evitam transferir
riscos, instabilidade e desigualdade para
os funcionários, especialmente aqueles
que já estão sub-representados no
mundo dos negócios?
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Sistemas de trabalho
Como poderá ser esse cenário futuro?
Além de “adequação de habilidades”, as
organizações agora medem a “adequação
de paixão” — dando peso ao que apaixona
um candidato e depois decidindo o quanto
isso se alinha com a estratégia geral da
empresa. As empresas se sentem confiantes
ao escolher funcionários dessa forma, em
parte por causa dos “aprendizados com IA”:
Os novos contratados escolhem o trabalho
que querem e então passam a trabalhar em
parceria com
humanos sintéticos gerados por
especialistas para aprender os meandros
de suas novas funções. Em qualquer
momento de sua carreira na empresa, eles
podem optar por mudar para outro cargo
em aberto, usando o mesmo modelo de
aprendizado com IA para desenvolver
novas habilidades e capacidades de forma
prática.

Os funcionários também podem escolher
a natureza do seu relacionamento com a
empresa.
Alguns escolhem um contrato tradicional
de período integral, alguns trabalham meio
período e outros escolhem
ser parcialmente remunerados com a
governança por tokenização, permitindo
que eles contribuam mais diretamente
na tomada de decisões estratégicas
na empresa. Eles podem escolher com
base no que funciona melhor para suas
necessidades atuais e podem mudar de
modelo quando suas circunstâncias de vida
mudarem. Por exemplo, um funcionário
cujo contrato original lhe concedia um
determinado número de tokens de
governança (permitindo que votasse em
decisões estratégicas que a empresa estava
tomando) poderá decidir, ao constituir uma
família, que é mais importante ter mais
renda do que controle, então mudar para
um modelo de remuneração puramente
baseado em salário.

©2022 Avanade Inc. All Rights Reserved. 9

Tecnologias emergentes de impacto
• Ferramentas para gestão de software
livre
• Low-code/no-code, desenvolvedor
cidadão
• Plataformas de aprendizagem adaptáveis
• DAOs (Organizações Autônomas
Descentralizadas)
• Plataformas de criação
• NFTs, ativos digitais não permutáveis
armazenados em blockchain, que podem
ser vendidos e negociados
• Metaverso — terceiro espaço em XR
para o trabalho
• Credenciais verificadas
• Treinamento com humanos sintéticos/IA
Onde a economia informal falhou em
oferecer uma verdadeira autonomia, os
trabalhadores agora podem usar novas

plataformas para aprimorar e moldar suas
próprias trajetórias de carreira. Eles têm
mais suporte tecnológico do que nunca na
forma de plataformas mais robustas, acesso
mais fácil a IA e aprendizado de máquina
e maior instrução em desenvolvimento de
software.
Isso coincidiu com um aumento do desejo
por mais significado no trabalho — ou pelo
menos trabalho que se encaixa melhor com
a forma como as pessoas querem viver.
Sinais de mudança
• A automação e o uso irrestrito de
conteúdo geram questões jurídicas,
como quando uma universidade soube
que uma de suas aulas on-line estava
sendo “ministrada” por um professor que
havia morrido.
• O Dapr permite que as equipes
decidam qual tecnologia usar para
partes individuais de sua pilha (stack) em
qualquer organização.

• Os sócios na empresa de capital de risco
Andreesen Horowitz afirmam que “à
medida que mais trabalhadores seguem
carreira solo, a pilha de software se torna
a nova empresa”.
• A Twali pretende ser o futuro da
consultoria: uma DAO desenvolvida
com base em contratos inteligentes
que atribui valor automaticamente a
colaboradores individuais.
• Plataformas como a Zestworld visam
conectar pessoas ou organizações
com ideias àquelas com os meios para
realizar essas ideias, ao mesmo tempo
em que garantem que o valor flua para
ambas as partes.
• Softwares cada vez mais sofisticados de
edição de áudio e vídeo possibilitam
à qualquer pessoa criar conteúdo de
qualidade, ajudando trabalhadores
a desenvolver suas marcas e vozes
individuais.
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Sistemas de recursos naturais

Tendência chave: ecossistemas conscientes dos
recursos

Com o advento da nuvem, a computação
parecia ser um recurso ilimitado. E
esse recurso foi colocado em excelente
uso, com a computação em nuvem
viabilizando o desenvolvimento de
modelos e sistemas complexos que estão
promovendo avanços no setor de saúde,
manufatura e mesmo em projetos de
sustentabilidade. Mas é cada vez mais
evidente que a forma como geramos
energia para a computação está sendo
prejudicial. Os data centers sozinhos,
hoje responsáveis por 2% a 5% do
consumo de energia, poderão consumir
entre 20% e 25% da energia do mundo
até 2030.
Haverá muito mais consciência dos
recursos - energia, materiais, resíduos em todos os aspectos da rede, nuvens e
dispositivos, chegando até a camada de
software e muito além da reciclagem de
hardware e objetos físicos.

A conscientização sobre os recursos
permeará todo o ciclo de vida do produto,
desce a concepção até a distribuição,
incentivando o uso criativo de recursos
não renováveis e escolhas regenerativas ao
invés de escolhas exploratórias.
O que essa tendência significa para a
confiança?
As pessoas precisarão cada vez mais
confiar que qualquer empresa com a qual
interajam — seja como consumidores,
funcionários ou cidadãos — está
comprometida em gerenciar recursos
e construir ecossistemas tecnológicos
sustentáveis e responsáveis. As empresas
que trabalharem com essas questões de
forma aberta e transparente ganharão
confiança ao longo do tempo. Elas
atrairão mais clientes e melhores talentos
por estarem em linha como aquilo que
sabemos que as pessoas valorizam: a
sustentabilidade da vida em nosso planeta.

As empresas precisam repensar sua relação
com os recursos e se perguntar como:
• Com quais fornecedores nos sentimos

confortáveis em fazer parcerias e como
criar um ambiente de confiança em toda a
nossa rede de terceiros?

• Como demonstrar a nossa autenticidade e
evitar acusações de “greenwashing”?

• Como construir padrões para nos ajudar a
tomar decisões mais embasadas sobre as
opções disponíveis?

• Como nos comunicar de forma aberta e

transparente sobre como nossos sistemas
usam recursos, tanto intangíveis (por
exemplo, eletricidade) quanto tangíveis (por
exemplo, plástico)? O quanto podemos ou
devemos compartilhar e com quem?
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Sistemas de recursos naturais
Como poderá ser esse cenário futuro?
Um grande fabricante de produtos
químicos implantou recentemente a
alocação automatizada de recursos. A
empresa analisa seus próprios dados
juntamente com fontes externas para uso
e disponibilidade de eletricidade, água
e materiais, e depois o sistema equilibra
automaticamente as cargas de trabalho
para conseguir o menor impacto sobre
os recursos. Ao contrário do que vemos
hoje, essa empresa está atuando de forma
coordenada com outros fabricantes e
organizações numa região para que todos
os trabalhos estejam alinhados e operando
ao mesmo tempo.

Por exemplo, o sistema calculou que
o melhor momento para executar
um processo altamente intensivo em
energia era às 17h — quando a entrada
da energia dos painéis solares era
mais alta, mas o uso geral da rede era
menor em outras empresas. O sistema
também sabe quando conseguir um
desconto por meio de um mercado
conectado. Funcionários fazem a revisão
periodicamente e podem revogar
qualquer um dos processos, conforme a
necessidade.
Esses esforços de boa fé ajudaram o
fabricante a expandir suas operações
em toda a Europa porque as
comunidades confiaram que novas
instalações seriam benéficas tanto
do ponto de vista ambiental quanto
econômico.
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Tecnologias emergentes de impacto

• Fontes de energia renováveis/
regenerativas: geotérmica, hidrogênio,
energia das ondas, etc.

Outras em geral não são associadas a
recursos naturais, mas podem viabilizar
sistemas conscientes dos recursos, como
a habilidade para conectividade de última
geração para ajudar a controlar o uso da
energia nos sistemas que atualmente têm
pouca conectividade.

• Criptomoedas

Sinais de mudança

• Tecnologia de remediação climática
• Medições de impacto de software

• Contabilidade e relatórios climáticos
• Conectividade de última geração
As tecnologias emergentes dentro dos
sistemas de recursos naturais tendem a
focar em três resultados: 1) medição e
moderação do uso de recursos existentes,
2) remediação de danos já sofridos e 3)
encontrar e/ou criar novas fontes
de energia e materiais. Algumas, como
as criptomoedas, têm questões não
resolvidas sobre como consomem recursos.

• Os eventos na Ucrânia mostram a
fragilidade dos sistemas de energia
existentes.
• A Fundação Green Software ajuda
a indústria de software a reduzir as
emissões.
• O Global Sustainability Standards
Board está criando as primeiras normas
globalmente aceitas para relatórios de
sustentabilidade.
• Um arquiteto paisagista na China está
construindo “cidades esponja,” que usam
as propriedades da água para combater
inundações sazonais.

• Engenheiros estão criando novos
materiais que transformam edifícios em
fontes de energia.
• Nova pesquisa explora como criar data
centers conscientes em carbono.
• A Neu.ro AI Cloud integra computação
de IA com ferramentas MLOps
(operações de aprendizado de máquina)
e energia verde ambientalmente
responsável da atNorth.
• A Nori está criando um mercado de
remoção de carbono mais transparente e
passível de verificação.
• A startup electricityMap acompanha e
mapeia o uso de energia.
• A Climeworks usa uma tecnologia
chamada “captura direta de ar” para
capturar dióxido de carbono diretamente
da atmosfera.

©2022 Avanade Inc. All Rights Reserved. 13

Infraestrutura e sistemas de dados

Tendência chave: Arquiteturas cooperativas seguras
Privacidade e segurança ainda são
prioridades máximas, mas redes
flexíveis (de pessoas e organizações)
estão criando novas maneiras para que
organizações distintas interajam e
colaborarem por meio de cooperativas
de dados. Aplicativos combináveis
(composable apps), estruturas de
computação confidenciais e poder de
computação avançada agora permitem
que vários proprietários de dados
trabalhem juntos com segurança em
espaços controlados protegidos por
criptografia em uso.

Esta colaboração em rede pode cumprir
uma das promessas chave da Web3,
mas sem exigir nenhum compromisso
específico com a filosofia Web3.
Os concorrentes agora podem ser
colaboradores — e com tantas
organizações totalmente na nuvem
hoje, nunca houve tanto potencial para
se conectar com os parceiros certos e
se adaptar rapidamente às constantes
mudanças.

Olhando através dessa nova lente de
ecossistema, as organizações precisarão
responder perguntas como:
• Como entender as expectativas de
privacidade e comunicar nossa adesão?
• Até que ponto os nossos sistemas são
transparentes e auditáveis?
• Nos sistemas multipartidários, como
estabelecer a responsabilização quando
algo dá errado?

O que essa tendência significa para a
confiança?
As organizações começarão a trabalhar
mais juntas do que nunca por meio de
sistemas multipartidários, tornando a
coopetição uma nova fronteira para
a inovação. Esse conjunto muito mais
amplo de parceiros pode exigir maior
transparência com funcionários e clientes,
enquanto as salvaguardas de software
mantêm os dados seguros.
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Infraestrutura e
sistemas de dados
Como poderá ser esse cenário futuro?
Um grande sistema de saúde criou uma
cooperativa de dados com uma grande empresa
farmacêutica para desenvolver um novo
tratamento para a depressão. Os prontuários
dos pacientes foram usados para criar
gêmeos digitais, com tecnologia de reforço de
privacidade preservando a confidencialidade. Um
software de simulação foi usado para combinar
interações conhecidas com os efeitos da droga
proposta, e testes virtuais foram executados
nos gêmeos digitais dos pacientes por meio de
processos computacionais confidenciais.
Essa combinação de dados simulados e reais
cortou pela metade o tempo de chegada
ao mercado. O sistema de saúde recebeu
compensação suficiente na forma de taxas
de “uso de dados” (por meio de contratos
inteligentes) da empresa farmacêutica para
dobrar o número o número de leitos que pode
atender.
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“Se você confia na mudança que está fazendo, então a mudança não é tão difícil. Não há
toda essa resistência à mudança.”
CTO, empresa de software de colaboração empresarial.

Tecnologias emergentes de impacto
• Pods de dados pessoais sólidos, um
projeto de código aberto que permite
aos usuários controlar os seus dados em
entidades de armazenamento on-line
• Ethereum, um blockchain
descentralizado e de código aberto que
suporta contratos inteligentes
• Dfinity Foundation, uma fundação sem
fins lucrativos que está construindo
uma rede pública de blockchain com
uma prova de participação mais
ambientalmente amigável
• Computação confidencial, uma nova
forma de proteger dados em uso (versus
dados em repouso ou em trânsito)
• Computação multipartidária com
privacidade preservada/segura

• Segurança “zero trust”
• Aplicativos combináveis (composable
apps) para facilitar a gestão, integração e
migração
• Mudanças nos recursos de computação
com HPC (computação de alta
performance) e quântica
Muitas mudanças na infraestrutura
emergente se concentram na integração
controlada: A computação de preservação
de privacidade permite que várias partes
compartilhem e processem dados
criptografados, protegendo seus interesses
mesmo enquanto colaboram.
O armazenamento de dados pessoais
se tornará ainda mais crucial, na medida
em que as pessoas podem ter mais
controle sobre o acesso à sua identidade,
informações e credenciais.

Avanços em core computing como
a computação quântica e de alto
desempenho podem aumentar
exponencialmente as capacidades desses
sistemas.
Sinais de mudança
• A SICCAR é uma plataforma de
compartilhamento de dados empresarial
baseada em blockchain que dá às
organizações controle total sobre como
os dados são compartilhados e usados
no ecossistema da sua empresa.
• As “salas limpas” de dados, como
aquelas criadas pela Dcentriq, permitem
a colaboração segura de dados.
• As reações às leis do “direito de
reparação” apontam para a necessidade
de — e dificuldades com — plataformas
de dados abertos, enquanto as
instituições sociais se esforçam para
acompanhar o cenário de tecnologia em
rápida transformação.
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Sistemas físicos

Tendência chave: Uma nova tela
para software
Há uma nova tela programável disponível
- o mundo físico.
Produtos físicos com chips de
computador embutidos. Novos tipos
de hardware e telas flexíveis. Tecidos
e materiais inteligentes que dão aos
astronautas que usam trajes espaciais
uma ideia de como é estar no espaço.
Agora podemos ser mais criativos na
maneira como usamos software por meio
da interação com objetos físicos.
O que essa tendência significa para a
confiança?
Para que essas novas experiências físicas
sejam net-positive, precisamos integrar
diretamente nelas a transparência e o
respeito às necessidades e potencialidades
do ser humano. Os recursos únicos do
software — especialmente sua capacidade

de atualização e acesso remoto — são
poderosos facilitadores quando aplicados
a sistemas físicos, mas existem muitas
questões que as organizações precisam
considerar. Organizações com visão de
futuro precisam se perguntar como:
• Como as organizações em todos
os setores podem criar as bases da
interoperabilidade de forma que
consumidores e usuários não estejam
vinculados a um único sistema?
• Quando características físicas únicas
são usadas para identificação, será que
precisamos de novas formas de nos
proteger contra violações?
• O quanto precisamos entender sobre
as implicações físicas e mentais dessas
tecnologias antes de sua adoção em
larga escala?
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Sistemas físicos

Como poderá ser esse cenário futuro?
O que começou como um novo wearable puramente pessoal
— um dispositivo chique que você coloca na cabeça para
mudar suas ondas cerebrais e seu humor — agora se expandiu
para o metaverso colaborativo com sua atualização mais
recente.
Agora, este novo wearable permite aos usuários compartilhar
e sincronizar o seu humor com outras pessoas. Os primeiros
usuários dizem que isso torna as reuniões de trabalho mais
agradáveis e produtivas. Como o dispositivo é compatível com
todas as principais plataformas de realidade aumentada e
virtual, milhões de pessoas se conectam dessa nova maneira.
A mobilidade e os espaços físicos foram transformados,
com mesas, iluminação e tecnologia de mapeamento todas
ajustadas para a pessoa. No entanto, a integração com
o software de produtividade está pendente até que os
comitês de ética corporativa possam abordar as questões de
privacidade dos funcionários.

©2022 Avanade Inc. All Rights Reserved. 18

Tecnologias emergentes de impacto
• Materiais moldáveis: telas roláveis,
biotinta, xenobots, têxteis inteligentes.
• Gêmeos digitais.
• Identidade digital/biometria.
• AR/VR/MR (metaverso).Biohacking/
computação biológica/armazenamento
de DNA/CRISPR.
• Dados sintéticos.
• Autonomia: carros, drones, robôs de
entrega, robôs de serviço.
• Controles de ambiente: gestos, voz,
interface cérebro-computador, entrada
de materiais.
Biohacking e ciborgues podem parecer um
futuro distante, mas a realidade é que os
seres humanos há muito tempo têm usado
tecnologias para proteger e aprimorar
nossas potencialidades.

Veremos novas oportunidades e
preocupações conforme nossos dados
biométricos únicos (e inalteráveis) são
coletados e armazenados com mais
frequência e conforme nossas identidades
se tornam cada vez mais digitais. Hoje,
um headset de realidade virtual captura
dados sobre usuários que nunca estiveram
acessíveis antes, como rastreamento
ocular, tempos de resposta e mapeamento
do ambiente físico. Outras tecnologias
emergentes neste espaço, como gêmeos
digitais e materiais moldáveis, transformam
sistemas de IoT passivos em participantes
ativos nas nossas vidas profissionais
e devem ser implantados de forma
responsável.

• O projeto Ripple está desenvolvendo
um padrão de API de radar aberto
para acelerar a interoperabilidade e o
crescimento de aplicativos de consumo.
• A falsa promessa da “cidade
inteligente” do Quênia nos lembra da
importância de trabalhar dentro do
sistema de valores das pessoas mais
afetadas pela tecnologia que está
sendo construída e implantada.
• Fones de ouvido não são mais
somente para música: Os cientistas
estão testando fones de ouvido que
estimulam eletricamente o sistema
nervoso para tratar artrite reumatoide.

Sinais de mudança
• O Projeto Soli do Google usa tecnologia
de radar para interações baseadas em
gestos.
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Sistemas de IA

Tendência chave: IA mais
segura e mais resiliente
À medida que mais organizações se
deparam com a reflexão sobre IA e a
documentação de regras para a IA, elas
percebem que não é fácil. A implantação
de IA refletirá intrinsecamente valores e
pontos da vista específicos, intencionais
ou não, além de apenas viés. A
“segurança” para a IA tem muito mais
nuances do que para máquinas de chão
de fábrica, e a codificação das regras de
IA pode envolver discussões complexas
de valores e contrapartidas. Por exemplo,
a nossa IA prioriza igualdade ou
equidade? Quem é responsável pelos
danos?
As organizações que investem no
esforço de lidar com essas questões
concretas de segurança serão capazes
de usar a IA de forma mais completa e
ampla, aproveitando a incrível promessa
desses sistemas. As organizações que
subestimarem essa dificuldade tropeçarão,
implantando uma IA frágil que pode causar
danos e repercussões reais.

O que essa tendência significa para a
confiança?
Os sistemas de IA e aprendizado de
máquina estão se propagando por setores
e organizações, mas muitas das pessoas
afetadas por eles não têm certeza de como
essas ferramentas se alinham com seus
valores.
As organizações devem começar a aplicar
a inteligência artificial de forma mais
responsável, considerando questões como:
• Como criar redundância e “falha segura”
no sistema?
• Como incorporar controles para ajudar
a garantir que esses sistemas continuem
a operar eticamente à medida que
aprendem e evoluem?
• Qual é o nosso papel na criação dos
padrões que definirão a próxima década?

©2022 Avanade Inc. All Rights Reserved.

20

Sistemas de IA

Como poderá ser esse cenário futuro?
Uma grande empresa do setor de varejo
conseguiu um importante contrato com
o governo por causa de sua participação
como membro fundador do órgão
“Certificação de IA Segura”. Ao anunciar a
concessão do contrato, o governo afirmou
que, embora a empresa não tivesse a oferta
mais baixa, sua história de transparência e
esforços de boa fé
para o desenvolvimento de uma IA ética
fizeram com que ela fosse a vencedora.
O órgão de “Certificação de IA Segura” foi
inicialmente formado por organizações
que estavam agindo por conta própria
para melhorar a segurança da IA.
Muitos integrantes criaram requisitos de
treinamento e certificação para todas as

pessoas em funções de IA, incluindo não
apenas instrução técnica, mas também
habilidades “mais suaves”, como questões
éticas e etnográficas. Esses esforços foram
tão bem bem-sucedidos - promovendo o
recrutamento, reduzindo a rotatividade e
gerando elogios externos que uma grande
universidade capitaneou a criação formal
do órgão de “Certificação de IA Segura”.
Esse órgão independente tem agora a
solidez de 30 organizações.
Sua certificação é emitida por meio de uma
credencial verificada em blockchain e é
usada por departamentos de TI em todo o
mundo para limitar automaticamente o uso
de dados, algoritmos e modelos apenas
para aqueles que foram considerados
“seguros”.
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“A tecnologia [de IA] está definitivamente evoluindo, e está evoluindo muito, muito
rapidamente. O desafio é que as pessoas, os processos, estão tendo dificuldade em
acompanhar”.
CIO, sistema de saúde de uma universidade.

Tecnologias emergentes de impacto
• Modelagem/simulação sintética com
base em dados/agente - gerando
aprendizagem nova de uma maneira
eficiente em recursos (a aprendizagem
de coisas reais, mas sem nenhum risco
real em termos de recursos, com exceção
do custo de computação e do tempo
qualificado)
• Aprendizagem low-shot/ AL/MLOps/
low-code/no-code IA — ferramentas
para tornar a IA mais fácil de desenvolver
e implantar em várias circunstâncias
• Mercados/fonte aberta - reduzindo
barreiras no acesso a ferramentas e
modelos de IA/ML (aprendizado de
máquina)
• Robôs de enxame/robôs autônomos/
chatbots/automação de negócios/
veículos autônomos — sistemas de
tomada de decisão autônomos.

Muitas inovações no espaço de IA estão
tornando a IA/ML mais resiliente e
acessível. Por exemplo, dados sintéticos
e aprendizagem low-shot diminuem
as demandas por grandes conjuntos
de dados, enquanto os mercados que
oferecem modelos previamente treinados
podem fazer com que as empresas
comecem com mais força. As normas de
desenvolvimento e estruturas de controle
ainda são raras, mas importantes. Os
avanços na robótica trarão sistemas de
tomada de decisão mais automatizados
para o mundo físico.
Sinais de mudança
• O respeitado estudioso de IA Timnit
Gebru fundou recentemente o
Distributed AI Research Institute, em um
esforço para contribuir com pesquisas
alinhadas ao bem comum.

• O trator autônomo da John Deere
acendeu o debate sobre a propriedade de
bens e dados, reforçando que a agricultura
está cada vez mais automatizada e se
tornando uma referência na batalha sobre
quem possui e controla os dados e os
sistemas que os geram.
• Embora o acesso low-code/no-code
à IA possa trazer muitos benefícios
para as organizações, vários líderes se
manifestam expressamente sobre os
riscos inerentes.
• A IA de Inspeção Visual do Google é
um produto que se beneficia de comitês
internos de avaliação ética.
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Conclusão: Gerar
confiança demanda tempo
e transparência
Não somos videntes, mas esperamos inspirar o mundo
em que gostaríamos de ver. Enquanto o mundo for
governado por humanos, a confiança provavelmente
nunca será perfeita nem completa. Mas juntos podemos
construir um futuro em que nossas vidas físicas e
virtuais se fundam de maneiras seguras e inclusivas,
um futuro em que a tecnologia é cuidadosamente
construída para gerar confiança — não para destruí-la.
Gerar confiança demanda tempo e transparência, mas vale
a pena. A mudança da nossa abordagem tradicional de
criação de produtos e serviços para uma abordagem que
olhe através de uma lente de confiança pode nos ajudar a
nos adaptar às mudanças contínuas.
Este relatório é apenas uma introdução aos cinco tipos
de sistemas nos quais a confiança está causando o maior
impacto. Junte-se a nós para ler relatórios detalhados sobre
cada um deles no decorrer do ano.
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Sugestão de leitura
Além dos links compartilhados ao longo deste
relatório, a seguinte leitura influenciou nossa forma de
pensar:
• Bubbles, Golden Ages, and Tech Revolutions,
(Bolhas, Eras Douradas e Revoluções Tecnológicas)
Harvard Business Review, 16 de outubro de 2019
• Magic Carpets: Ubiquitous screens aim to reshape
our physical environment, not carry us away to an
alternative space,
(Tapetes Mágicos: telas ubíquas visam moldar o
nosso ambiente físico, não nos transportar para
um espaço alternativo)
Real Life, 10 de fevereiro de 2022
• False Futurism: The metaverse is just another way
to “go online,” (Falso Futurismo: o metaverso é
apenas mais uma forma de “ficar online”)
Real Life, 24 de fevereiro de 2022
• Intrevista: Tyler Cowen, economista e intelectual
público,
Noahpinion, 9 de janeiro de 2022
• Laboratório de design Value-Sensitive Design Lab,
University of Washington, accessado 20 de janeiro
de 2022
• Relatório Resilience Tech Report 2022,
John Maeda, acessado 10 de março de 2022
• The Inevitability of Trusted Third Parties: The search
for a crypto use-case continues, (A Inevitabilidade
de Terceiros de Confiança: A busca por um caso de
uso de cripto continua)
OneZero, 30 de janeiro de 2022
• A libertarian ‘startup city’ in Honduras faces its
biggest hurdle: the locals, (Uma ‘cidade startup’
libertária em Honduras enfrenta seu maior
obstáculo: os moradores locais)
Rest of World, 5 de outubro de 2021
• Microsoft chief hails $75bn Activision deal as grand
step into metaverse, (Chefe da Microsoft exalta o

acordo de $75 bilhões da Activision como grande
passo para o metaverso)
Financial Times, 3 de fevereiro de 2022
• The Seven Rules of the Metaverse, (As Sete Regras
do Metaverso)
Medium, 22 de outubro de 2021
• The Authentic Data Economy, (A Autêntica Economia
de Dados)
Medium, 26 de fevereiro 2021
• My Brain Is Already Cyborg, (Meu cérebro já é
Ciborgue)
Wired, 21 de dezembro de 2021
• The Staggering Ecological Impacts of Computation
and the Cloud, (Os Impressionantes Impactos
Ecológicos da Computação e da Nuvem)
Scientific American,1 de março de 2022
• Advancing AI trustworthiness: Updates on
responsible AI research, (Avançando a confiabilidade
da IA: Atualizações na pesquisa responsável de IA)
Microsoft Research Blog, 1 de fevereiro de 2022
• A New Proposed Law Could Actually Hold Big Tech
Accountable for Its Algorithms, (Uma Nova Lei
Proposta Poderia Realmente Responsabilizar as Big
Tech por Seus Algoritmos)
Slate, 9 de fevereiro de 2022
• In the realm of paper tigers — exploring the failings
of AI ethics guidelines, (No reino dos tigres de papel
— explorando as falhas das diretrizes de ética em IA)
Algorithm Watch, 28 de abril de 2020
• Americans Need a Bill of Rights for an AI-Powered
World, (Os Americanos Precisam de uma Declaração
de Direitos para um Mundo Baseado em AI)
Wired, 8 de outubro de 2021
• Asim Hussain da Microsoft sobre Designing Software
para Sustentabilidade e para a fundação Green
Software Foundation,
InfoQ, October 25, 2021
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Ásia-Pacífico

Sobre a Avanade
A Avanade é a principal fornecedora de serviços inovadores digitais e em
nuvem, soluções de negócios e experiências baseadas em design e do
ecossistema da Microsoft. Todos os dias, nossos 56 mil profissionais em 26
países exercem um verdadeiro impacto humano em nossos clientes, nos
clientes deles e em seus funcionários. A Avanade foi fundada em 2000 pela
Accenture LLP e pela Microsoft Corporation.
Saiba mais em www.avanade.com
©2022 Avanade Inc. Todos os direitos reservados. O nome e o logotipo
da Avanade são marcas comerciais nos EUA e em outros países. Outras
marcas ou nomes de produtos são marcas comerciais de seus respectivos
proprietários.

América do Norte
Seattle
Telefone +1 206 239 5600
America@avanade.com
América do Sul
Sao Paulo

AvanadeBrasil@avanade.com

Austrália

Telefone +61 2 9005 5900
AsiaPac@avanade.com
Europa
Londres
Telefone +44 0 20 7025 1000
Europe@avanade.com

©2022 Avanade Inc. All Rights Reserved. 25

