
Afinal, o que esperar da tecnologia? 
 

O processo de inovação tecnológica nunca esteve tão dinâmico. E isso, claro, cria diversos 

cenários sobre o que esperar da tecnologia nos próximos anos. Contudo, uma coisa é 

certa: esses avanços têm impactado positivamente a vida das pessoas, o meio ambiente 

e a saúde das empresas. 

Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA), Big Data já são uma realidade presente, 

com um potencial de expansão incrível no futuro. Há, porém, outras inovações ainda não 

muito difundidas, mas que certamente gerarão forte impacto nos próximos anos. 

Impressoras 3D de órgãos, nanotecnologia de tecidos e Cidades Inteligentes são apenas 

alguns dos infindáveis exemplos. 

Tecnologia e desenvolvimento de mãos 

dadas 
São incontáveis os benefícios advindos de novas tecnologias. De exames médicos cada vez 

mais avançados a carros autônomos, todos os dias surge uma novidade que, de fato, 

melhora a rotina das pessoas. 

Distribuidoras de energia, por exemplo, monitoram seus clientes com tecnologia de IoT. Ao 

obterem dados em tempo real, elas identificam furtos e irregularidades de consumo. E 

isso, claro, impacta diretamente na redução de custos e, consequentemente, em tarifas 

mais baixas à população. 

A transformação digital também influencia diretamente a saúde financeira das 

empresas. Dados do McKinsey Global Institute mostram que a implementação de 

Inteligência Artificial aos processos das corporações, nos próximos 5 a 7 anos, poderá 

duplicar o fluxo de caixa até 2030. Empresas mais lentas, por sua vez, poderão, no mesmo 

período, auferir decréscimos de até 20%. 

Mas afinal: o que esperar da tecnologia 

para os próximos anos? 
A cada dia, inúmeras tecnologias surgem dentro de empresas, universidades e centros de 

pesquisa, transformando realidades e oportunidades de negócios. 

Entre as principais novidades para os próximos anos, destacam-se: 

 Impressora 3D de órgãos 

 Nanotecnologia de tecidos 

 Cidades Inteligentes 

Hoje, já é possível “imprimir" células a partir de material genético. Acredita-se que em 5 

anos construir artérias e veias será uma realidade comum. Em 10 anos, teremos órgãos 

https://www.mckinsey.com/featured-insights/artificial-intelligence/notes-from-the-AI-frontier-modeling-the-impact-of-ai-on-the-world-economy


complexos, como o coração, fabricados em laboratório. Isso, por exemplo, reduziria filas 

de transplantes. 

A indústria têxtil, por sua vez, também se beneficiará com os avanços previstos para 

os próximos anos. A nanotecnologia promete criar fibras hidrofóbicas, capazes de impedir 

que as pessoas se molhem ao caminhar na chuva. Ainda, as nanofibras "conversarão" com 

o movimento de nossos corpos, gerando energia a partir das roupas que vestimos! 

Cidades Inteligentes: um capítulo à 

parte 
As cidades do futuro estão mais próximas do que nunca da nossa realidade, graças às 

tecnologias de IoT.  No Brasil, por exemplo, o Plano Nacional de IoT - em vias de ser 

publicado - apresenta um capítulo totalmente específico para elas. 

Carros autônomos, faróis inteligentes e sensores ultrassensíveis funcionarão como 

grandes coletores de dados. Esses, ao serem trabalhados por softwares robustos, criarão 

análises preditivas, alterando completamente a dinâmica das cidades. Acidentes de 

trânsito, por exemplo, ficarão no passado. 

Visando acelerar essa realidade no Brasil, uma parceria entre o Inmetro e a ABDI criou um 

espaço para testar essas tecnologias voltadas às Cidades Inteligentes, em Xerém. 

Potencial do Brasil é grande, mesmo 

diante de desafios estruturais 
Dados do BNDES apontam que até 2025 a IoT acrescentará até 132 bilhões de dólares à 

economia brasileira. Entre as principais áreas de investimento estão: cidades, indústria e 

saúde.  

Esse grande otimismo, entretanto, ainda encontra importantes barreiras. O Brasil carece 

de uma organização maior que efetivamente impulsione o desenvolvimento de novas 

tecnologias. Entre os principais desafios estão a baixa infraestrutura de conectividade, falta 

de mão-de-obra capacitada e pequenos investimentos em P&D. 

Tal cenário foi corroborado pelo Índice Global de Inovação de 2018. Nele, o Brasil aparece 

em 64º lugar entre 126 países analisados. Mesmo subindo 5 posições em relação a 2017, 

ainda não configuramos como um ator de destaque na escala global. 

Conclusão 
Passamos por uma verdadeira revolução tecnológica. Hoje, o progresso de um 

ano equivale a décadas dos séculos passados. Diante disso, é bastante difícil predizer o 

que esperar da tecnologia para os próximos anos. Entretanto, é certo que todo esse 

dinamismo trouxe inúmeros benefícios às pessoas e ao meio ambiente. Ao mesmo tempo, 

novas oportunidades de negócio foram alavancadas, impactando diretamente o potencial 

econômico de diversos países. E você, que inovações gostaria de ver como uma realidade 

dos próximos anos? Deixe sua opinião nos comentários! 

https://www.bndes.gov.br/wps/portal/site/home/conhecimento/pesquisaedados/estudos/estudo-internet-das-coisas-iot/estudo-internet-das-coisas-um-plano-de-acao-para-o-brasil
http://www.inmetro.gov.br/noticias/verNoticia.asp?seq_noticia=4239
http://www.wipo.int/edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2018.pdf

