
2020Relatório - Tendências de Marketing e Tecnologia 2020

1TEC Institute   |   Infobase Interativa   |   André L. Miceli

Tendências
de Marketing e 
Tecnologia 2020

Humanidade redefinida 
e os novos negócios



2TEC Institute   |   Infobase Interativa   |   André L. Miceli

Relatório - Tendências de Marketing e Tecnologia 2020

00

01

TEC Institute 5

Infobase Interativa 6

Prefácio 7

02 Tendências de marketing 25

Customer experience 26

Conteúdo visual 28

Transformação estratégica de marketing 30

Pesquisa por voz 33

Coronavírus 9

Infodemia 10

Como o novo coronavírus está afetando as empresas? 12

Como enfrentar a crise? 16

O que vem depois? 21

2020



3TEC Institute   |   Infobase Interativa   |   André L. Miceli

Relatório - Tendências de Marketing e Tecnologia 2020

Automação baseada em IA 36

Vídeo ao vivo 38

Propósito claro 41

Combinação de negócios 44

Lifecycle marketing 46

Privacidade do consumidor 48

2020

03 Tendências de tecnologia 50

Guerra dos streamings 51

Trabalho remoto 53

Integração tecnológica 55

Donos de pequenos negócios 57

Novas estruturas organizacionais 58

Smart speakers e anúncios 59

Inteligência artificial e cyberwar 60



2020Relatório - Tendências de Marketing e Tecnologia 2020

4TEC Institute   |   Infobase Interativa   |   André L. Miceli

Transparência e rastreabilidade de dados 61

Biometria 62

04 Conclusões 64

Antes de 2020 65

Contatos 67



2020Relatório - Tendências de Marketing e Tecnologia 2020

5TEC Institute   |   Infobase Interativa   |   André L. Miceli

O Institute for Technology, 
Enterpreneurship and Culture, 
TEC, é uma plataforma de 
colaboração, aprendizado e 
inovação à nível global, cujo 
objetivo é fornecer insights e 
conteúdo de ponta sobre digital. 

O Instituto aborda temas como tecnologia, 

empreendedorismo, comunicação e negócios 

de forma acessível, preparando empresas 

e a população em geral para os desafios e 

oportunidades da era digital. A produção 

é desenvolvida por pesquisadores e 

especialistas de diferentes partes do mundo, 

que atuam de forma voluntária em capítulos 

locais para alimentar a iniciativa com o melhor 

conteúdo do mundo, além de desenvolver 

projetos especiais para empresas. Entre seus 

principais embaixadores estão André L. Miceli 

e Daniel O. Salvador.
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A Infobase Interativa é a unidade de soluções 

digitais da Infobase, uma das cinquenta 

maiores integradoras de TI do Brasil e 

com 20 anos de mercado. Em conjunto, 

possibilitam a entrega de soluções mais 

completas que as agências e mais criativas 

que outras consultorias.
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André L. Miceli
Coordenador do MBA em Marketing, 
Inteligência e Negócios Digitais da FGV.

Daniel O. Salvador
Digital Content Manager - TEC.

Iago Ribeiro
Diretor de Criação - Infobase.

RealizadoresPrefácio
O coronavírus mudou o mundo para sempre. 

Empresas vão falir, as relações humanas vão 

mudar, o modelo de trabalho nunca mais será 

o mesmo e oportunidades vão nascer. Não 

há mais dúvida se os recursos tecnológicos 

aproximam ou distanciam as pessoas: os 

humanos entenderam o valor da arte, do 

esporte, do convívio, da interação e os 

ambientes digitais se tornaram não apenas 

um pano de fundo, mas o amálgama desta 

nova etapa

É fundamental que os líderes de negócio 

pensem, testem e compreendam que a 

tecnologia é, cada vez mais, um ativo 

humano. Diante desse novo cenário,  

torna-se necessário entender que o passado 

não é mais um guia para o futuro. 

Talvez estejamos vivendo a tempestade 

perfeita, mas existe uma boa chance de que 

o tempo que virá após a crise seja virtuoso 

e repleto de boas notícias. Caberá a você 
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decidir como vai lidar com sua carreira 

e seu negócio. Aqui estão ideias sobre 

como transformar uma das maiores crises 

da história em oportunidades para você e 

sua empresa. Começamos esse relatório 

comentando sobre o vírus e seu impacto 

nas empresas. Já podemos ver o início da 

recuperação chinesa, o medo de uma nova 

onda de infecções e o uso de tecnologia em 

todo o processo. Na sequência, olhamos 

as tendências de comunicação e marketing 

sob essa nova perspectiva. Nesse capítulo, 

professores do curso de MBA em Marketing, 

Inteligência e Negócios Digitais da Fundação 

Getulio Vargas comentam tendências que eu 

separei e entendo que serão a próxima onda. 

Por fim, os integrantes do Digital de Tudo, da 

Jovem Pan, falam sobre o que está por vir no 

que diz respeito às tecnologias digitais.

Faça adequações, olhe para o seu mercado, 

sua empresa e veja como tirar proveito das 

análises feitas por um time de experts com 

visões e experiências complementares.

Boa leitura e boa sorte!
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Coronavírus

01
A Organização Mundial da Saúde (OMS) classificou a COVID-19, doença causada 
pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), como uma pandemia. Depois de um surto 
centralizado na China no final de 2019, o vírus se espalhou rapidamente para mais 
de 150 países – incluindo os Estados Unidos, a Itália e até mesmo o Brasil. Quase 
200 mil pessoas já foram afetadas ao redor do mundo.

Os danos da pandemia, no entanto, vão além da tragédia humana. As restrições 
emergenciais para locomoção, convivência e outras áreas da vida impactaram 
diferentes setores da sociedade. Da economia às formas de trabalho, seus efeitos 
podem se estender até o próximo ano. Entenda esse cenário!
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Infodemia

Embora outras pandemias tenham 
surgido ao longo dos anos, a do 
novo coronavírus tem um diferencial. 
É a primeira a ser classificada pela 
OMS como uma “infodemia” – termo 
que descreve o grande volume de 
informações produzido acerca da 
doença. Segundo o Google News, a 
COVID-19 foi mencionada mais de  
1.1 bilhão de vezes na mídia.

As novas tecnologias permitiram uma 
série de atualizações extremamente 
rápidas sobre a crise – o que, ao 
mesmo tempo, gerou uma atmosfera 
de incerteza entre a população. Quais 
fontes são realmente confiáveis? Quais 
informações são, de fato, verdadeiras? 

A pandemia da COVID-19 também 
enfrenta um novo cenário: o das 
fake news, que contribuem para um 

Comunicação em meio ao novo coronavírus
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ambiente de dúvida e suavização dos 
efeitos da doença. Para combatê-las, 
grandes players do mercado estão 
se mobilizando. Twitter, Facebook e 
Google são alguns dos nomes que se 
uniram à OMS para reduzir  
a desinformação.

As iniciativas incluem priorizar 
informações da organização nos 
buscadores, alarmes para novidades 
e remoção de vídeos enganosos e 
anúncios pagos com informações de 
saúde. Além disso, diversos veículos de 
comunicação têm feito esforços para 
checar correntes e outras informações 
divulgadas sobre o novo coronavírus 
nas redes sociais.

Efeitos da pandemia 
na economia

A economia foi uma das primeiras áreas 
a mostrar a gravidade dos surtos de 
COVID-19 ao redor do mundo. Desde 
fevereiro, foram registradas quedas 

agudas - chegando a 20% - nas bolsas 
de valores de todo o mundo.

A doença afeta cadeias de suprimento 
e a atividade comercial como um 
todo, já que as medidas para contê-la 
estimulam a população a permanecer 
em casa. Tudo isso se reflete na 
redução do consumo: grandes eventos 
foram cancelados e lojas, fechadas, 
para impedir a rápida transmissão do 
SARS-CoV-2. 

Por conta desse cenário, a  
Organização para a Cooperação e 
Desenvolvimento Econômico (OCDE) 
estima um crescimento de 2,4% para a 
economia mundial em 2020 – o menor 
desde 2009.

O Brasil não passou ileso por essa 
situação. O Ministério da Economia 
recuou em sua previsão oficial para a 
alta do PIB em 2020, indo de 2,4% a 
0,02%. O mercado também concordou 
com essa visão, mudando sua 
estimativa para 1,5%.
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Como o novo coronavírus 
está afetando as empresas?

A desaceleração econômica causada 
pela COVID-19 também impactará 
empresas em todo o mundo. Com 
interrupções de atividades industriais 
e em sua cadeia de suprimentos, as 
organizações ainda estão aprendendo a 
lidar com um cenário instável. 

Segundo o Boston Consulting Group 
(BCG), embora as empresas já tenham 
adotado as medidas necessárias para 
proteger seus colaboradores, muitas 
não definiram um plano de ação para o 
seu negócio.
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Nas startups

Como os líderes devem se posicionar:

Nesse momento, é preciso que os 
líderes atuem assertivamente para 
identificar as áreas do negócio que 
serão mais afetadas. e, a partir disso, 
redirecionar esforços e reorganizar a 
estrutura da melhor forma. 

Mais da metade dos 
trabalhadores esperam que 
suas organizações respondam 
com eficácia a esse desafio.

O momento também é de preocupação 
para startups, que podem sofrer mais 
com as rupturas em seu sistema 
de fornecimento. Além disso, sua 
organização mais enxuta também 
pode ser impactada pelas quedas na 
produtividade.  A preparação para esse 
cenário é essencial para minimizar 
esses efeitos.

01 02 03

Estratégia 
de crise:
RESOLVER PRIORIDADES 

IMEDIATAS

Proteja seu pessoal, garanta 
continuidade e atenue as 
perdas de curto prazo

Abordagem geral Agilidade no dia a dia para navegar em um 
ambiente de mudança

Estratégia de 
recuperação:
PREPARE-SE PARA A 

RECUPERAÇÃO

Aumente proativamente a 
recuperação da demanda e 
traga os negócios de volta 
aos trilhos

Estratégia
pós-crise:
BUSCAR MELHORIAS 

ESTRUTURAIS

Crie vantagem ao fazer 
aprimoramentos estratégicos 
e resiliência
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Efeito da crise na cadeia de consumo

Instituições financeiras
As compras de seguros permanecem robustas. Operações impactadas
negativamente geram oportunidades para Fintechs. Existe risco potencial de 
crédito elevado.

Bens de consumo
Alimentos e bebidas com demanda reduzida e produtos “take-home” com
aumento significativo de procura.

Imobiliário e construção
Redução das vendas e atraso no
cronograma das construções em
razão das paralisações

Farmacêutico & saúde
Crescente demanda por vacinas,
antibióticos e pedidos médicos.

Entretenimento &
Educação online
Consumidores com tempo e
gastando em ambientes online,
com aumento de entretenimento e
educação nos meios digitais.

Auto e logística
Interrupção da cadeia de suprimentos que afeta a produção e capacidade 
de concluir pedidos.

Viagens e turismo
Proibições de viagens e medo de
paralisar as indústrias.

Varejo local
Altamente impactado devido ao
consumo reduzido.

Combustível
Impacto negativo do potencial China
desaceleração do mercado global de
petróleo e gás.

Digital commerce em geral
Consumidores adotando o consumo
via interfaces digitais de forma
massiva e generalizada.

Revitalização das vendas 
indiretas (via telefone e 
mensagem)
Consumidores evitando lojas físicas
por medo de contaminação.
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O que muda nas relações de trabalho

de segurança corporativa sobre uso 
de smartphones e tablets. Ou seja – 
menos da metade das empresas estava 
preparada para que seus funcionários 
desempenhassem suas funções 
remotamente. 

Neste momento, investimentos em 
VPNs, restrições de acesso à rede 
corporativa e proteção para dispositivos 
profissionais devem ser avaliados. 
Com uma previsão prolongada de 
quarentena, estima-se que os modelos 
remotos se tornem parte do imaginário 
corporativo e ganhem força após a 
contenção do surto. Caminhamos para 
um cenário, portanto, em que eles se 
tornarão mais comuns.

Para conter o avanço da COVID-19 e 
proteger a população, foi necessário 
rever modelos e relações de trabalho 
para manter a rotina das empresas. 
Governos locais encorajaram férias 
coletivas ou, ainda, a priorização de 
modelos de trabalho remotos. 

A adoção emergencial do home office 
foi a principal delas. Além da segurança 
em tempos de pandemia, estudos 
apontam que esse modelo de trabalho 
traz, como um aumento entre 15% a 
30% na produtividade do colaborador. 

Entretanto, de acordo com a Kaspersky, 
apenas 44% dos latino-americanos 
trabalhavam em lugares com política 

Confira as tendências de tecnologia que vão ajudar sua 
empresa a passar pela crise do coronavírus
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Como enfrentar a crise?
Nada é permanente – em um momento de instabilidade, como o da pandemia, é 
preciso ser flexível com estruturas e modelos corporativos para prosperar. 

comunicação Assegure aos seus principais stakeholders – clientes, 
consumidores e colaboradores, em grande parte dos 
casos – que medidas estão sendo tomadas. Inclui-se 
nesse tópico instruções claras sobre procedimentos a 
serem adotados para manutenção da rotina.

Um estudo da Edelman, por exemplo, constatou que 
63% dos funcionários veem mais credibilidade nas 
informações passadas por seus empregadores. A 
comunicação, portanto, deve ser uma das prioridades. 

Centralize a comunicação em canais específicos com 
objetivos diferentes: 

Slack, Microsoft Teams - Trocas e alinhamentos 
ágeis sobre assuntos específicos.
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metodologias 
ágeis

A adoção de metodologias ágeis também permite 
uma resposta mais rápida aos novos desafios do 
dia a dia. O processo de análise, reorganização e 
tomada de decisão precisa acompanhar o ritmo das 
mudanças. Por isso, precisa de uma presença forte 
das lideranças. 

Dessa forma, conforme os novos cenários, é possível 
direcionar esforços para as áreas de negócio que 
mais serão impactadas. Na China, com a evolução da 
epidemia, muitas empresas voltaram sua atenção para 
o digital.

Trello, Asana, Jira - Designação de atividades e 
gestão de tarefas e projetos.

Vídeo Conferência - Reuniões de alinhamento com 
tempo máximo definido e pauta.

Ligação - Contatos emergenciais para assuntos 
específicos.

Email - Formalização, abertura de solicitações, trocas 
entre áreas e respostas para clientes.
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transformação 
digital

O contexto atual pode servir como um catalizador 
para movimentos de transformação digital nas 
organizações, que serão forçadas a se movimentar 
para manter a competitividade e a relevância.

Empresas que têm um cenário de operação muito 
manual e sem processos digitalizados, sofrerão muito 
em uma realidade de home office. Por conta disso, 
novos métodos precisam ser estabelecidos, focados 
na entrega de valor constante e na agilidade das 
atividades por meio de novos sistemas. 

Dessa forma, promover uma perfeita integração das 
áreas, para que elas trabalhem em silos, mas de 
forma colaborativa, em prol de um objetivo comum - a 
entrega do produto ou serviço ao cliente final. 

Entenda melhor esse tópico com a 5ª tendência de 

tecnologia para 2020 - Novas Estruturas Organizacionais
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novas fontes 
de receita

Os impactos da COVID-19 na operação de uma 
empresa podem ser devastadores, uma vez que 
afetam fornecedores, distribuição, pessoas, consumo, 
modelos e jornadas de trabalho. Todos os pontos da 
atividade estão em risco em um cenário de incerteza.

Nesse cenário, ter uma reserva de patrimônio será 
muito importante, porém, não sabemos quando a 
situação econômica estará restabelecida. Por isso, é 
importante que as empresas busquem novas fontes de 
receita, principalmente as que gerem maior liquidez, 
para conseguir direcionar investimento de forma ágil 
para as áreas da empresa mais afetadas e deficitárias.

Entenda melhor esse tópico com a 8ª tendência de 
marketing para 2020 - Combinação de negócios.
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Lições de quem já enfrentou a crise

01

04

07

10

02

05

08

11

03

06

09

12

Olhe para o futuro e reformule 

constantemente seus 

esforços de recuperação

Realoque  mão de obra  

de maneira flexível para 

diferentes atividades

Prepare-se para que a 

recuperação seja mais rápida 

do que você espera

Varie de preço por estratégia 

de recuperação regional

Use uma abordagem 

adaptativa, complementando 

esforços bottom-up com 

top-down

Altere seu mix de canais 

de vendas

Espere diferentes

velocidades de recuperação 

para diferentes setores

Inove rapidamente em torno 

de novas necessidades

Crie proativamente 

clareza e segurança para 

os funcionários

Use a mídia social para 

coordenar os funcionários 

e parceiros

Procure oportunidades em 

meio à adversidade

Descubra os novos hábitos 

de consumo que estão sendo 

formados na crise
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O que vem depois?
Como as empresas podem crescer e moldar essas oportunidades emergentes?

01

02

Oportunidade na 
adversidade

Olhando para  
o futuro

Macroeconomia não é o fim. A economia 

lida com previsões e probabilidades, 

enquanto a estratégia cria desvios dessas 

previsões. As empresas que florescerão 

durante e através da crise acreditam e 

buscam vantagens nas adversidades. E 

a prova disso é que essas oportunidades 

existem em todos os setores.

Embora a média das empresa 

provavelmente se concentre na crise, 

algumas estão olhando para a inevitável 

recuperação da demanda, para a 

possibilidade de recessão e para as 

oportunidades de inovar e repensar 

seus modelos de negócios. Eles estão 

preparados para diferentes cenários e estão 

moldando ativamente seu próprio destino.
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03 Captar sinais 
fracos

Muitas empresas, que sofrem um choque 

de demanda e caos em suas cadeias 

de suprimentos, estarão principalmente 

preocupadas em gerenciar desafios 

imediatos. Aqueles que olharem para um 

nível mais granular verão que a demanda 

por algumas categorias está aumentando, 

que os clientes estão pedindo coisas que 

não estão disponíveis no momento ou que 

as empresas do seu próprio setor ou de 

outros setores estão inovando a maneira 

como fazem negócios. De fato, dentro da 

sua própria organização, provavelmente 

existem vários grupos que estão se 

afastando dos procedimentos padrão 

para gerenciar novas circunstâncias. As 

organizações de aprendizagem estão se 

perguntando quais são essas inovações 

e como elas podem ser codificadas e 

amplificadas. Captar sinais fracos significa, 

em primeiro lugar, ter acesso a sinais, por 

meio de acesso a dados de alta frequência 

(diários), granulares sobre padrões de 

mudança de crenças, comportamentos, 

demandas e ouvindo atentamente  

os clientes.
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04

05

Dedicação média 
do portfólio

Moving fast

Muitas empresas veem as crises como 
coisas a serem enfrentadas. As mais 
esclarecidas também se concentram no 
longo prazo e criam uma estratégia - ou seja, 
um estado final privilegiado e um caminho 
e plano para alcançá-lo. As empresas 
mais esclarecidas fazem isso de forma 
desmedida, criando diferentes prioridades 
e estratégias para diferentes partes do 
negócio. Em particular, elas identificam 
e apóiam novos pilares de crescimento 
emergentes.

Uma das principais características dessa 
epidemia é que ela está se desenvolvendo e 
mudando mais rapidamente do que a maioria 
das organizações pode rastrear facilmente 
e muito menos pensar à frente. Uma 
velocidade diária de relógio é necessária 
para acompanhar os eventos, no entanto, 
isso se aplica não apenas ao gerenciamento 
de crises, mas também à inovação e às 
atividades de criação de novos negócios.  
Os sinais fracos de mudanças de demanda 
e novas necessidades já estão presentes e 
aguardando para serem lidos, interpretados 
e acionados por empresas ágeis.
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06 Transformação
A agenda de transformação de longo prazo 
para uma empresa não desaparece durante 
uma crise, mas o foco pode ser facilmente 
desviado dela. De fato, a agenda de longo 
prazo provavelmente requer renovação, pois 
o estado final pode ter mudado. Empresas 
que florescem durante uma crise são aquelas 
que a utilizam como uma oportunidade de 
dobrar seus planos de transformação a  
longo prazo.

Também no nível da sociedade, temos 
a oportunidade de reimaginar viagens, 
sistemas de saúde, o papel da tecnologia 
e as instituições de coordenação 
supranacionais como a OMS, que 
desempenham um papel crítico no 
gerenciamento de crises.

Há oportunidades em adversidades em 
todos os negócios. Pode parecer insensível 
enfatizar a oportunidade no meio de uma 
crise humanitária, mas os líderes têm a 
obrigação de olhar para o futuro, antecipar e 
atender às novas necessidades dos clientes, 
evoluir suas estratégias e organizações e, 
assim, sustentar a prosperidade de 
suas empresas.
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Tendências de marketing

02
Novos modelos de negócio, novas formas de falar e ouvir. Se a comunicação 
já vinha mudando fortemente nos últimos anos, o mundo depois da pandemia 
demanda marcas com mais propósito, melhor posicionamento e uma competição 
ainda maior pela atenção das pessoas.

Convidamos professores do MBA em Marketing e Inteligência de Negócios 
Digitais da FGV para trazer suas visões complementares sobre as tendências e a 
perspectiva de aplicação no atual cenário.
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Customer 
experience

01

Em um ambiente de maior competição, 
a experiência do cliente se consolida 
como um diferencial e promete ser uma 
forte tendência de marketing em 2020. 

Ao criar experiências para 
o público, as empresas 
criam um vínculo com ele 
e se diferenciam de seus 
concorrentes.

A segunda edição da pesquisa global 
Deliver the CX They Expect: Customer 
Experience Trends, da Acquia, mostrou 
que, para 80% dos consumidores, 
as marcas que os conhecem melhor 
ganham sua lealdade. Agora, já não 
mais basta vender e convencer a 
comprar -  o consumidor quer mais. 
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Fabio Palamedi

Professor de User Experience e 
Plataformas Digitais - FGV

Hoje, nos depararmos com belos gráficos 

que mostram todas as etapas de um 

cliente no onboarding do aplicativo, ou 

ainda apresentando uma parte de uma 

funcionalidade, mas pouco sobre a tal 

jornada do cliente como ela de fato é: 

sobre pessoas, e não sobre como as 

empresas montam seus sistemas. A função 

existe, mas a forma de se consumir o 

produto de uma determinada empresa, 

ainda é um bom e velho Ford-T preto e 

a célebre frase “Seu Ford-T pode ser de 

qualquer cor, desde que seja preto.

01Customer experience
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Conteúdo
visual

02

De acordo com uma edição recente da 
Demand Gen Report,

dos consumidores 
preferem conteúdo 
interativo e visual em 
vez de mídia estática, 
baseada em texto.

Com o boom das pesquisas por voz e 
redes como Instagram e Pinterest nos 
últimos anos, esse é um movimento 
que o mercado deve ter atenção. 
As estratégias visual-first abrangem 
diversos tipos de conteúdo, como 
fotos, infográficos e animações, e 
podem agregar diferentes valores às 
estratégias de marketing.

91% 

28TEC Institute   |   Infobase Interativa   |   André L. Miceli



29TEC Institute   |   Infobase Interativa   |   André L. Miceli

Newton Rodrigues

Professor de Métricas de 
Marketing - FGV

Pelo menos 33% do nosso cérebro é 

dedicado ao processamento da visão. 

Isto inclui a percepção de cores, de 

movimentos, da distância, profundidade, 

reconhecimento de objetos, identificação 

de outros seres, entre outros. Em geral, 

nós cremos e confiamos mais no que 

vemos, do que no que lemos ou ouvimos. 

A frase “uma imagem vale por mil palavras” 

tem a ver com essa nossa característica. 

O que enxergamos é processado no 

cérebro muito mais rápido do que o que 

percebemos por meio de outro sentido. E, 

obviamente, esta propriedade vale também 

para a comunicação.

02Conteúdo visual
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Transformação 
estratégica de marketing

03

O ano de 2020 marcará a chance para 
que as empresas pensem além do que 
estão fazendo e alinhem suas metas 
de marketing aos objetivos gerais do 
negócio. Transformação estratégica de 
marketing é o processo de traçar um 
plano estratégico e alterar processos e 
procedimentos fundamentais  
de negócios.

Esse movimento de mudança, 
aliada às novas tecnologias, 
permite que as empresas 
melhorem seus serviços e 
experiência com o usuário, 
aumentando o reconhecimento 
e a reputação da marca e, 
consequentemente, sua receita.
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Luiz Augusto D´Urso

Professor de Advocacy, 
Relações de Consumo e 
Propriedade Intelectual - FGV

Frente ao novo mundo virtual, cada vez 

mais conectado, com uma quantidade 

absurda de informações geradas todos 

os dias e repleto de fake news, a missão 

das empresas de marketing para chamar 

a atenção do consumidor se tornou 

bastante complexa. A informação, a 

opinião e a qualidade tornaram-se um 

diferencial obrigatório para superar o 

mediano patamar de qualidade visto 

nos impulsionamentos nas redes 

sociais. Assim, nota-se a necessidade 

de se compreender, repensar e inovar, 

permanentemente, a maneira de chamar 

a atenção e convencer o consumidor 

virtual. Mais uma vez, chegou a hora desse 

mercado se reinventar!

03Transformação estratégica 
de marketing
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Thiago Muniz

Professor de Web Analytics e 
Inteligência Competitiva em 
Ambientes de Big Data - FGV

Alterar processos fundamentais das 

organizações passa justamente por 

realinhamento de demandas. Aplicar 

metodologias ágeis para criar maior ritmo 

de implementação de testes e criar grupos 

de trabalho focados em experimentação 

serão fundamentais para colocar em 

prática as transformações estratégicas que 

o marketing vem passando. Outro detalhe 

importante é que, com a nova onda do 

coronavírus e o aumento do home office, 

é fundamental ter processos de trabalho 

para gerir conhecimento. Projetos que 

envolvem muitos setores ou pessoas 

precisarão ter processos concretos e 

reais para documentar atividades, testes e 

resultados de experimentos.

03Transformação estratégica 
de marketing
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Pesquisa
por voz

04

Em 2018, a ComScore estimava que, 
em 2020, metade de todas as consultas 
de pesquisa seriam baseadas em voz. 
Embora ainda uns passos atrás desse 
percentual, o momento de glória da 
funcionalidade chegou. A tecnologia 
mostra-se em exponencial crescimento 
e com sinais de que continuará a ser 
uma grande influência para marcas 
criarem conteúdo e se comercializam 
online. Com cerca de um quarto das 
residências nos EUA possuindo Google 

Home, Amazon Echo ou outro  
alto-falante inteligente e 

das pessoas entre 25 
e 64 anos já usando 
um dispositivo de voz 
e pretendendo usá-lo 
ainda mais no futuro, 

fica evidente que esse é um caminho 
sem volta. A voz guiará o mercado 
daqui para a frente.
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João Ricardo Matta

Professor de Comunicação, 
Planejamento e Convergência de 
Mídias - FGV

A voz será a plataforma que aproximará, 

de fato, o usuário da tecnologia. O sonho 

de conversar com as máquinas já é uma 

realidade e permite um salto de usabilidade 

que imaginávamos que só existiriam nos 

filmes de ficção. Para países com baixos 

índices educacionais - como o Brasil - essa 

tecnologia vem ao encontro da dificuldade 

do usuário médio expressar-se por meio 

da escrita. As máquinas aproximam o 

entendimento semântico, adaptam-se a 

realidades culturais diferentes e agregam 

conhecimento com uma velocidade 

sem precedentes. A voz irá ressignificar 

e democratizar os conhecimentos e a 

utilização da tecnologia entre usuários de 

todo o mundo.

04
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Gustavo Loureiro

Professor de E-commerce e 
Operações Omnichannel - FGV

É importante observar que o Google 

prefere respostas curtas para consultas de 

pesquisa por voz: o resultado típico é de 

cerca de 29 palavras em média.

Ainda mais interessante, parece haver uma 

conexão muito grande entre a otimização 

da pesquisa por voz e os snippets em 

destaque do Google - essas respostas 

curtas que você às vezes obtém acima de 

todos os outros resultados, que possuem 

posição zero nos SERPs.

04
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Automação 
baseada em IA

05

Finalmente é chegada a era dos 
robôs? Com a estimativa de 12% de 
crescimento ao ano entre 2020 e 2022, 
os avanços da Inteligência Artificial 
permitirão que as empresas a utilizem 
na automação de alguns esforços e, 
também, aplicá-la  
ao marketing. 

Por trás de tecnologias como 
pesquisa por voz e chatbots, 
a IA tem auxiliado a otimizar 
processos de marketing, 
possibilitando um maior foco 
às estratégias e criação de 
melhores experiências para o 
consumidor. 
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André L. Miceli

Coordenador do MBA em 
Marketing, Inteligência e 
Negócios Digitais da FGV.

A COVID-19 deve mudar um pouco da 

perspectiva de automação baseada em 

IA no curtíssimo prazo. Agora, devemos 

começar a ver equipamentos dando 

suporte aos infectados pela doença em seu 

período de contágio. Drones e pequenos 

equipamentos podem ser muito úteis e as 

fábricas poderão usar esse recurso para 

dividir o trabalho com os humanos. Na 

sequência, as coisas devem voltar para 

o plano original. De qualquer forma, essa 

será uma das áreas de maior crescimento 

nos próximos anos.

05
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Vídeo
ao vivo

06

Com um dispositivo móvel e acesso à 
rede é possível realizar transmissões 
ao vivo, de qualquer lugar e a qualquer 
hora. Essa pode ser uma ferramenta 
valiosa para marcas e negócios 
que querem se destacar em 2020. 
Levantamento da empresa Livestream 
mostrou que

60% dos usuários preferem 
assistir a uma transmissão  
ao vivo de uma marca do que 
ler um post de blog. 

O vídeo ao vivo é ótimo para chamar 
a atenção do público-alvo nas redes 
sociais, por exemplo, gerando o senso 
de urgência de consumo daquele 
conteúdo. E não se trata apenas de 
entretenimento: 90% dos consumidores 
afirmam que os vídeos ajudam a tomar 
decisões de compra.
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Tássia Galvão

Professora de Gestão de 
Conteúdo em Mídias Digitais 
da FGV

Não ser editado faz com que o público se sinta 

mais perto da marca, fazendo valer a máxima 

da personificação da mesma: “gente como a 

gente”. As transmissões ao vivo geram 10x 

mais comentários que um vídeo normal, pois 

as pessoas podem comentar ao mesmo tempo 

que a live é transmitida e receber uma resposta 

quase imediata do apresentador, o que ajuda 

no engajamento. É possível convidar pessoas 

para participar ao vivo e terá a oportunidade 

de mostrar mais “quem você realmente é” e o 

seu público poderá ver as pessoas por trás da 

sua marca. 

06
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Rafael Coimbra

Professor de Competitividade e 
Modelo de Negócios Digitais 
da FGV

Nos últimos anos, mídias digitais fragmentaram 

o consumo da informação. Cada um assiste 

ao que quer, onde quer e no dispositivo da 

sua preferência. Isso abre um espaço enorme 

para as marcas, mas a dispersão é também um 

desafio. O evento ao vivo é uma oportunidade 

única para sincronizar as atenções em torno de 

um determinado objetivo. Se a transmissão for 

em vídeo, o efeito é amplificado, gerando mais 

emoção e engajamento.
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Propósito
claro

07
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Ter um objetivo claro é de extrema 
importância para qualquer negócio. 
Ainda mais: deixar o propósito claro 
para o público e valorizar sua força de 
trabalho pode impactar positivamente 
os negócios. As empresas conseguem 
manter seus funcionários por mais 
tempo e 

55% dos consumidores 
acreditam que empresas 
precisam agir em causas 
ligadas a seu propósito.

Organizações que lideram com 
propósito constroem um ecossistema 
possível de criar conexões e 
empatia com seus colaboradores, 
consumidores, comunidade e na 
atração e retenção de talentos. Todos 
esses elementos integrados possibilitam 
maiores e melhores resultados.
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Isabela Pimentel

Professora de Comportamento 
do Consumidor Digital da FGV

Comprar deixou de ser apenas um ato, 

é um estilo de vida. O consumidor quer 

ter uma experiência (on e off) integrada 

e, acima de tudo, prezar por marcas que 

tenham valores semelhantes ao seu.

Quando a marca conhece bem sua persona 

e alinha sua estratégia de comunicação à 

jornada do seu consumidor, torna-se parte 

da vida dele.

Por isso, é fundamental realizar constantes 

pesquisas de comportamento do 

consumidor, praticar o social listening, 

investir em branding e ficar de olho 

nas tendências.

De nada vale um discurso bonito, se a 

marca não vivencia seu valores na prática.

07Propósito claro

2020Relatório - Tendências de Marketing e Tecnologia 2020



43TEC Institute   |   Infobase Interativa   |   André L. Miceli

Dario Menezes

Professor de Métricas de 
Marketing da FGV

Ao final de todo esse desafio global da 

mitigação dos riscos do coronavírus, a 

sociedade global sairá muito diferente 

em relação a forma como entrou na 

crise. Nossos comportamentos, valores 

e atitudes mudarão. As questões 

sobre propósito, responsabilidade 

socioambiental, diversidade e inclusão 

ganharão um peso ainda maior no olhar 

dos públicos de uma organização. “Somos 

as escolhas que fazemos” irá se tornar um 

mantra da sociedade, mais conscientizada, 

ativa e ciente dos seus direitos e deveres.  

Deixar o propósito claro para a sociedade 

pode impactar os negócios, seja pelas 

atitudes de fidelização dos consumidores, 

satisfação e retenção dos colaboradores e 

a recomendação dos formadores 

de opinião.

07Propósito claro
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Combinação de 
negócios

08

A convergências de ecossistemas 
tem permitido que outros modelos de 
negócio se estruturem. Com maiores 
níveis de colaboração, simplicidade e, 
até mesmo, rompimento de padrões, a 
fusão de diferentes indústrias faz com 
que sejam ativadas novas habilidades e 
percepções dentro das empresas. 

Ainda, abre caminho para 
uma participação para além 
das indústrias tradicionais, 
podendo encontrar um novo 
espaço competitivo.
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Beth Furtado

Professora de E-Commerce e 
Operações Omnichannel da FGV

A inspiração desta tendência vem da 

China, originada em empresas como 

Alibaba, Tencent ou Xiaiomi. São 

negócios que nascem em um segmento, 

originalmente  a fonte de receita de 

maiores proporções e que atrai tráfego/

usuários, por exemplo um marketplace, 

incubam ou compram empresas que 

suportam este primeiro negócio original 

- como soluções logísticas, meios de 

pagamento, cloud, marketing, dados de 

consumidores - até configurar um nova 

oportunidade de negócio. O ecossistema 

é composto por negócios independentes, 

mas fortemente conectados, totalmente 

digitalizados, centrados nos consumidores 

e obcecados por dados mostrando que 

seu maior ativo é de fato o relacionamento 

com clientes.

08Combinação de negócios
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Lifecycle 
marketing

09

Mesmo que a jornada do usuário viva 
um momento bem menos linear, não 
é possível descartar o caminho já 
conhecido: conscientização, aumento 
de leads e prospects de clientes.

O digital tem um papel 
fundamental na entrega efetiva 
desses pontos, principalmente 
na criação de uma experiência 
unificada para o cliente. 

Ao levar em consideração a 
comunicação do ponto de vista do 
consumidor durante sua jornada, 
é possível criar estratégias de 
contato ativas constantemente, que, 
coordenadas para todo o ciclo de vida 
dele, permitem o aumento da retenção 
e das conversões. Mais um elemento 
que pode fazer a diferença em 2020.
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Nayla Soutelo

Professora de Mídias Sociais: 
Planejamento, Implementação e 
Monitoramento da FGV

Estudos do Google mostram que 67% 

das compras dos setores de fabricação 

industrial e logística tiveram influência 

do Digital. Ou seja, empresas B2B 

redirecionam os seus esforços para 

construir reputação e melhorar o lifetime 

value de seus produtos e serviços, 

combinando canais online e off-line. 

O consumidor já percorre sozinho parte da 

jornada de tudo o que compra na internet. 

Agora, o que veremos é cada vez mais 

empresas compreendendo isso, e o poder 

da ‘recomendação’ para embasar uma 

decisão de compra de um bem de serviço 

de alto valor.

09Lifecycle marketing
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Privacidade do 
consumidor

10

Se em 2019 os escândalos de 
vazamentos de dados trouxeram 
insegurança aos usuários, o direito à 
privacidade digital e regulamentações 
mundo à fora, como a LGPD, em 
2020, serão grandes desafios para 
o marketing. Daqui para a frente, o 
setor precisará rever estratégias e 
seus argumentos quanto aos níveis de 
coleta e armazenamento dos dados 
de seus usuários. 

Além disso, quais serão as 
“moedas de troca” para ter em 
seus bancos as peculiaridades 
dos consumidores – 

sejam por entregas mais segmentadas, 
cashback ou conteúdo de valor – a 
negociação com o usuário terá que ser 
outra. Dialogar com essa nova área que 
surge dentro das empresas, como os 
profissionais de data protection officer 
(DPO), ou encarregados de proteção de 
dados, será o diferencial para quem quer 
ganhar mercado sem furar a legislação.
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Ana Amelia 
Menna Barreto

Professora de Advocacy, 
Relações de Consumo e 
Propriedade Intelectual da FGV

O consumidor digital recebe da LGPD 

atenção especial quanto a proteção de sua 

privacidade, com relevância à necessidade 

de consentimento para tratamento de 

seus dados pessoais. O farol para o 

marketing digital é a transparência de 

suas ações. Independente da atuação 

da Autoridade Nacional de Proteção de 

Dados, permanece a SENACON com sua 

competência na proteção e defesa do 

consumidor. Ministério Público e Procons 

já atuam na fiscalização do comércio de 

dados. As empresas deverão atender às 

exigências da LGPD, além de se submeter 

ao controle dos órgãos de defesa  

do consumidor.

10Privacidade do consumidor
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Tendências de Tecnologia

03
Quase 30 bilhões de dispositivos conectados no mundo. Saber quais serão 
utilizados, conhecer os softwares que estarão embarcado e, principalmente, como 
as pessoas vão viver melhor com a ajuda de inteligência artificial, drones, veículos 
autoguiados e uma infinitude de alternativas tecnológicas pode ser a diferença 
entre o sucesso e o fracasso da sua empresa.

50TEC Institute   |   Infobase Interativa   |   André L. Miceli

2020Relatório - Tendências de Marketing e Tecnologia 2020



2020Relatório - Tendências de Marketing e Tecnologia 2020

51TEC Institute   |   Infobase Interativa   |   André L. Miceli

Guerra dos 
streamings

01

Em 2007, a Netflix - avaliada em US$ 
127 bilhões, segundo a NASDAQ - deu 
início ao processo que mudaria a forma 
de consumo audiovisual. Ao oferecer 
aos assinantes um vasto catálogo de 
séries, filmes e documentários com um 
valor bem menor do que os pacotes de 
TV a cabo, a empresa revolucionou a 
indústria de entretenimento.
Treze anos depois, especialistas 
apontam uma possível bolha no 
mercado de entretenimento graças ao 
boom dos serviços de streamings e 

pela disputa por conteúdo e audiência. 
Isso porque outras empresas seguiram 
seus passos e passaram a investir 
neste mercado, como a Amazon, Disney 
e até mesmo a Globo.

Vemos, portanto, uma grande entrada 
de novas companhias no ramo, o que 
pode eventualmente gerar uma crise 
devido à recusa do usuário em pagar 
por cada plataforma, um valor que pode 
chegar a R$ 250,00 mensais.
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A Guerra de streamings era esperada, 

sempre falamos disso no Digital de Tudo. 

Esse ano essa batalha já prometia muito, 

mas agora com a questão do isolamento 

social e as pessoas por mais tempo em 

casa isso ficou ainda mais evidente. O 

lançamento de vários filmes foram adiados, 

enquanto outros que entraram em cartaz 

foram antecipados para as redes de 

streaming. Imagino que nos bastidores as 

negociações estão a pleno vapor - uma 

acirrada corrida para conseguir o máximo 

de itens exclusivos no catálogo, quebras 

de contrato. Não sei se conseguiriam, 

mas imagino que, neste mesmo momento 

a Disney esteja correndo para colocar o 

Disney + em outros lugares do mundo. 

DANIEL O. SALVADOR
Comentarista de Tecnologias 
Disruptivas no Podcast Digital de 
Tudo Jovem Pan
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Trabalho 
Remoto

02

A flexibilização dos trabalhos é um 
tema sempre em pauta e que, em 2020, 
segue pelo caminho da fluidez e da 
digitalização.

Com isso, as empresas precisarão 
repensar seus processos internos, 
quem fica responsável pelo o que e 
como otimizar as relações internas

Este movimento se torna cada vez 
mais realidade com o crescimento de 

espaços de coworking. Além disso, 
segundo dados da consultoria Hays, 
o número de regime em home office 
já havia crescido de 35% para 51% 
entre 2017 e 2018. Muitos negócios 
já preferem adotar práticas que 
estimulem o bem-estar e a autonomia 
do funcionário, em detrimento de um 
regime mais fechado.
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A crise desencadeada pelo coronavírus 

está provocando mudanças no mercado de 

trabalho. A mais sensível delas é alteração na 

rotina de milhares de profissionais que de um 

dia para outro foram obrigados a trabalhar 

de suas casas. Essa súbita mudança gera 

impactos imediatos sobre dois pilares do 

mundo corporativo.  

O primeiro deles é a operação, que envolve 

a infraestrutura e a segurança das empresas. 

Milhares de pessoas estão trabalhando fora 

das redes corporativas e dos sistemas de 

proteção das empresas. Há risco severo de 

comprometimento de dados sensíveis.

O segundo aspecto é a cultura. A maior parte 

das empresas que adotaram o home office 

por causa da pandemia não têm a cultura do 

trabalho remoto, não têm rotinas e protocolos 

para viver diariamente essa rotina. Há desafios 

inerentes a esse aprendizado. 

Por outro lado, as experiências mostram que 

a perspectiva é positiva. Segundo estudo 

da Harvard Bussiness School, o home office 

promove aumento de algo em torno de 14% na 

produtividade. Outras pesquisas mostram que 

há uma parcela dos profissionais que aceitaria 

receber menos para trabalhar de casa – estão 

de olho na qualidade de vida.

As culturas organizacionais já começaram a 

mudar e agora têm a chance de unir vantagens 

para empresas e colaboradores. E, no pós-

crise, o home office pode ser ferramenta para 

auxiliar na adequação de parte das empresas a 

uma nova realidade econômica.

Quando a pandemia for superada, vamos 

encontrar um novo normal nos escritórios de 

todo o mundo, com maior incentivo ao home 

office. Não há dúvida disso. No entanto, para 

alcançar esse novo estágio, será preciso 

inovar na reestruturação das empresas – com a 

adoção de mais tecnologia - e melhor aproveitar 

os profissionais, com capacitação e um olhar 

mais atento para as necessidades de cada um – 

com mais atenção à qualidade de vida. 

CARLOS AROS
Jornalista e Diretor de Conteúdo 
no Grupo Jovem Pan
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Integração 
Tecnológica
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Por meio da integração tecnológica, 
os processos das empresas são 
otimizados e há um aumento dos 
diferenciais competitivos. Com isso, 
muitos donos de negócios estão 
investindo nessa vertente e se 
adequando às transformações do  
mundo digital. 

De acordo com um estudo feito pela 
Software AG com mais de 4 mil clientes 
e parceiros, algumas das expectativas 

dessas iniciativas giram em torno de: 
exploração de formatos diferentes 
de nuvem; o uso de APIs (Interface 
de Programação de Aplicações) 
aumentando e interligando todos os 
sistemas, possibilitando o uso em 
outras aplicações; aceleração dos 
processos de inovação e soluções 
MAM&MDM mais intuitivas. Essa 
integração, que já acontece em outros 
países, deve se evidenciar no Brasil 
este ano.
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O conceito de multi experiência está em 

ascensão, muito por conta das novas 

demandas dos consumidores, que querem 

novos pontos de conexão em tudo que 

utilizam e fazem em uma sociedade em 

rede. Querem levar a experiência do celular 

para o carro, ambiente de trabalho e 

geladeira inteligentes. 

O crescimento, nos últimos anos, do 

conceito e aplicação da Internet das 

Coisas cria uma nova demanda de 

mercado. Agora, mais do que criar novos 

objetos smarts, busca integração entre 

os devices e plataformas, evoluindo o 

conceito de IoT para Inteligência das 

Coisas, quando os dados começam a ser 

compartilhados e analisados em conjunto 

por uma Inteligência Artificial. 

Dessa forma, podemos prever serviços 

cada vez mais customizados e conectados 

em diversas plataformas, dando para 

os usuários uma maior imersão e 

exclusividade. 

IAGO RIBEIRO
Comentarista de Startups e Soluções 
Podcast Digital de Tudo Jovem Pan
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Donos de 
Pequenos Negócios
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Também relacionado às novas estruturas

de trabalho, o número de pequenos 

negócios e empreendedores/startups 

cresce cada vez mais.

Para 2020, analisamos dois movimentos: o 

de consolidação, onde as megaempresas 

continuarão a comprar empresas grandes 

e criando ecossistemas cada vez maiores, 

como é o caso da Amazon que compete 

em mais de 10 mercados diferentes; 

e o segundo são onde pequenos 

negócios também entram no mercado 

movimentando a economia local, por conta 

de um empreendedorismo de necessidade.

Já são quase 13 mil startups espalhadas 

por todo o território brasileiro, com uma 

maior presença no Sudeste (46%).

O segmento de maior atuação é a 

educação, seguido por finanças, de 

acordo com dados do site StartUp Base. 

Este boom se deve ao fato de as pessoas 

estarem buscando formas alternativas de 

ter uma renda e se destacarem no mercado 

com produtos e serviços inovadores.
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Novas Estruturas 
Organizacionais

05

Por conta das transformações digitais, 
as empresas estão sofrendo mudanças, 
tanto internas quanto externas, em 
suas estruturas organizacionais. 
A pesquisa Four Fundamentals of 
Workplace Automation, da McKinsey, 
projeta que 45% das atuais atividades 
executadas por funcionários podem 
ser automatizadas nos Estados Unidos, 
algo que pode acontecer também aqui 
no Brasil.

Outra tendência é a flexibilização dos 
cargos dentro das companhias. A figura 
de liderança não mais fica restrita 
a uma única pessoa, podendo ser 
estendida a outros membros da equipe 
dependendo do momento do projeto. 
Esta mudança, na realidade, é algo 
que ocorrerá gradualmente, ao mesmo 
tempo em que os resultados destas 
novas práticas são analisados.
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Smart Speakers
e Anúncios

06

Até o final de 2020, 75% das 
residências americanas terão algum 
tipo de smart speakers, segundo 
dados de uma projeção realizada pela 
Microsoft. Em termos de adoção, esta é 
uma tendência que pode ser muito bem 
replicada aqui no Brasil.

Além disso, eles se tornam, também, 
mais um espaço para a produção de 
conteúdo e onde as empresas podem 
atuar, embora haja dúvida sobre como 

ficará a questão de anúncios nestas 
plataformas. Ainda há toda uma 
questão de privacidade e a necessidade 
de determinar como será feita a 
segmentação destas propagandas, 
questão que envolve a futura Lei Geral 
de Proteção de Dados (LGPD) e como 
as empresas usarão estes aparelhos a 
seu favor para alcançar mais audiência 
e público em suas divulgações.
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Inteligência 
Artificial e Cyberwar

07

Com tantos conflitos em iminência, 
o uso da Inteligência Artificial se 
torna uma ferramenta de vantagem 
competitiva para os países envolvidos. 
A China, por exemplo, investe 
fortemente neste mercado inserindo a 
IA na rotina das pessoas de  
forma gradual.

As tecnologias de Inteligência Artificial, 
na verdade, já estão sendo usadas 
como defesas para possíveis conflitos 

e guerras que podem surgir, mas que 
precisa ser aprimorada ainda.  No 
estudo “Reinventing Cybersecurity 
with Artificial Intelligence: The New 
Frontier in Digital Security”, 74% 
dos entrevistados disseram que a 
tecnologia permite um tempo de 
resposta mais rápido: reduzindo 
o tempo necessário para detectar 
ameaças e remediar violações.
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Transparência e 
rastreabilidade de dados

08

Aqui também entra a questão a Lei 
Geral de Proteção de Dados: as 
empresas precisarão se adaptar à nova 
realidade que se aproxima. Será preciso 
ser mais transparente com os cidadãos 
de uma maneira segura, protegendo 
a privacidade deles e os dados 
compartilhados.

Até 2021, cerca de US$ 6 trilhões 
serão investidos na área de segurança 
de dados para evitar o vazamento de 

informações sensíveis e invasões a 
sistemas e redes, segundo o Cyber 
Security Insights. No Brasil, cerca de 
53% das empresas ainda precisarão 
treinar funcionários em políticas e 
práticas de privacidade, embora 56% 
delas já tenham uma estratégia geral de 
segurança de informação.
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Biometria
09

A tecnologia de biometria cresce muito 
na questão de saúde com a criação de 
próteses, tratamento de AVC e câncer 
e mais uma série de soluções que são 
inseridas no dia a dia da população. 
O uso desta tecnologia, em 2020, se 
expandirá para outras áreas como a 
financeira, esportiva etc.

Já este ano, no Brasil, será crucial em 
termos políticos por conta das eleições 
– em que o uso da biometria será muito 
importante no processo. Levantamento 
feito pelo portal G1 apontou que a 
votação por biometria será obrigatória 
em 4.577 municípios brasileiros, na 
próxima eleição.
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digitaldetudo.com.br/digitaldetudo

Ouça o epistódio Digital de Tudo - Manual de 
sobrevivência ao coronavírus para as empresas

34:41 - Digital de Tudo Podcast Jovem Pan
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Conclusões

04
Este relatório não pretende dar respostas, mas sim, ser a ferramenta ideal para que 
você formule suas perguntas corretamente. Ainda é muito cedo para ter a dimensão 
exata do impacto da COVID-19 na economia e na sociedade, no entanto, as empresas 
precisam reagir imediatamente. Encontrar a produtividade no trabalho remoto, escolher 
as tecnologias certas, gerar experiências positivas para suas equipes e seus clientes 
são ações que podem ser tomadas logo. Talvez tenhamos novas quarentenas, talvez 
uma vacina mude de novo o rumo da história, mas o fato é que não será possível 
esperar um céu de brigadeiro para que se defina uma nova forma de operar.

As empresas que encontrarem seu caminho rapidamente irão prosperar - e os 
profissionais que liderarem suas organizações serão capazes de não apenas entender 
o atual momento, mas construir o futuro.
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Antes de 2020

Ética e Privacidade 
Digital
O debate sobre tecnologia e segurança 

perdurou ao longo de 2019. Ainda vemos os 

efeitos de escândalos de uso inadequado 

e vazamento de dados no imaginário da 

população. Segundo a Deloitte, 53% dos 

consumidores não compraria de empresas 

que vendem suas informações pessoais. 

Isso confirmou que, para sobreviver, as 

companhias precisam se adaptar à nova ética 

do digital, conforme analisado pela Avanade. 

Ainda segundo o estudo, 82% dos líderes 

de empresas veem que isso é necessário 

para a popularização de inovações, como a 

inteligência artificial, dentro do negócio.

Autonomia das coisas
As possibilidades da Internet das Coisas (IoT, 

na sigla em inglês), tanto para a produção 

quanto para o consumidor, também 

chamaram a atenção do mercado. Hoje, 

37% das empresas usa alguma forma de IoT 

em suas operações – um aumento de 270% 

em relação aos últimos quatro anos. Além 

disso, 90% dos empresários têm planos de 

implementar a tecnologia em seu negócio.

Blockchain
Seguindo a discussão sobre segurança 

digital, o blockchain amadureceu em 

2019: 53% dos empresários entrevistados 
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Olhar tendências e avaliar o impacto das novas tecnologias no marketing e nos 
negócios é uma prática que adotamos há muitos anos. Esse é o resultado do que 
dissemos e o que aconteceu no ano passado
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pela Deloitte disseram que a tecnologia 

criptografada se tornou prioridade em 

seus negócios. Além disso, 40% estavam 

dispostos a investir na área. 

Vimos a expansão de seu uso para além das 

fintechs. Um dos destaques é a otimização 

de serviços cartoriais – foram emitidas 

certidões de nascimento e casamento em 

uma média de 20 minutos. O blockchain 

também foi usado para estimular o 

desenvolvimento econômico de comunidades 

em situação de risco no Quênia.

Jogos digitais
A cultura gamer também se consolidou 

no Brasil, que se tornou o terceiro país no 

mundo com mais fãs de e-sports. 9,2 milhões 

dos brasileiros assistem campeonatos dessa 

modalidade regularmente. Hoje, 13% da 

população conectada consome este tipo de 

conteúdo, o que gerou aumento na cobertura 

midiática e a entrada de nomes clássicos do 

esporte tradicional no mercado.

Ao contrário do imaginário popular, 61,9% 

dos gamers têm entre 25 e 54 anos - 

faixa etária que, em geral, já está inserida 

no mercado de trabalho e tem poder de 

consumo próprio. Em média, fãs de e-sports 

usam 8% mais os cartões de crédito do que 

o resto das pessoas.

Tecnologias imersivas
Hotéis que recriam a história de filmes, 

lojas físicas e e-commerces que propõem 

experiências interativas para o consumidor... 

A popularização de ferramentas como o VR, 

IA e realidade aumentada fez com que as 

tecnologias de imersão conquistassem o 

mundo do marketing e vendas. O próximo 

passo é a inclusão de sensores e dispositivos 

wearables nessas experiências.
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A Infobase Interativa é a 
unidade de soluções digitais 
da Infobase, uma das 
maiores integradoras de TI 
do Brasil. Em conjunto, as 
duas conseguem entregar 
soluções mais completas que 
as agências e mais criativas 
que outras consultorias.
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Rio de Janeiro – RJ – Brasil
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contato@infobase.com.br
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de diferentes partes do 
mundo se unem, de forma 
voluntária, para fornecer 
insights e conteúdo de 
ponta sobre digital, além 
de desenvolver projetos 
especiais para empresas. 
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