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2020

Tecnologia, que precisou criar alternativas
que mantivessem o fluxo de trabalho, com
colaboradores fora do mesmo espaço físico.

A corrida em busca de tecnologia ao longo
de 2020 a fim de solucionar a crise causada
pela pandemia da Covid-19 acelerou muitos
processos tecnológicos organizacionais, e é
a partir deles que a SGA desenvolveu este
relatório de tendências sobre o que esperar
para o próximo ano.
Resiliência e Inovação são as palavras que
traduzem bem as organizações corporativas
durante este ano. Isso porque a crise sanitária
e econômica, consequência da pandemia
do novo coronavírus, afetou o mundo inteiro
com a imposição do distanciamento social.
Automaticamente exigindo mais do setor de

caminho para essa execução.
E é pensando nisso que a SGA segue como
pilares da Transformação Digital quatro

Um acontecimento inesperado mexeu com

tendências principais: Data Center, Aplicações

o mundo inteiro e impulsionou de forma

Inteligentes, Data Science e Inteligência Artificial.

jamais imaginável a aceleração da Tecnologia

Confira de que forma esses quatro pilares

Inteligente, transformando radicalmente o

tendem a ganhar ainda mais força em 2021, até

papel da TI nas organizações. Em um cenário

porque num futuro próximo – e que, em alguns

em que o departamento de TI precisou

casos, já existente – todos os negócios serão

se desdobrar para sustentar milhares de

negócios de tecnologia. E a sua área pode ser a

colaboradores remotamente, a Nuvem se

grande responsável por mudar o jogo.

tornou a protagonista dentro das corporações,
garantindo acessos e mantendo a eficiência dos
processos, em meio a tantas adversidades.

Vamos juntos?

Para 2021, o desafio é criar soluções para os
problemas reais do negócio com base em toda
essa aceleração, tendo a tecnologia como o
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1

DATA
CENTER

Moving to Cloud: o
desenvolvimento das iniciativas
em nuvem e a partir dela
A nuvem deixou de ser uma tendência para
se tornar uma realidade dentro e fora das

organizações. Qualquer movimento inicial

segurança dos dados. Especificamente no caso

de migração agora já é tido como um late

do Brasil, onde segmentos de empresas mais

adopter – expressão do inglês que sinaliza as

conservadoras ainda mantinham a estrutura on-

organizações que adotaram tardiamente a

premises, se tornou indubitável a urgência da

tecnologia.

migração.

Segundo pesquisas da IT4CIO, 79% das

Para as empresas que já estavam em nuvem –

empresas no Brasil já possuem pelo menos

os 79% que mencionamos acima – a urgência

alguma workload em nuvem. Outros relatórios

passou a ser adquirir um entendimento mais

de tendência como o do Gartner e o da Deloitte,

profundo, que possibilitasse, por exemplo,

apontaram 2020 como o ano do avanço

explorar os recursos de forma a garantir um

agressivo da computação em nuvem pelo

workplace remoto funcional, através das

mundo – mas, o que nenhum deles poderia

ferramentas de colaboração e comunicação.

prever foi a aceleração que esse movimento

Compreender e seguir com o melhor formato

sofreu em virtude da pandemia de Covid-19.

para o seu negócio – multicloud, nuvem híbrida,
nuvem distribuída etc.

Em um cenário em que as empresas se viram
forçadas a adotar o trabalho remoto, ambientes

Para além disso, a utilização de aplicações

de TI com alta disponibilidade se tornaram

passou a ser um ponto vital da operação nas

essenciais à manutenção das condições

empresas – e falaremos disso com mais cuidado

de trabalho e vitais para a preservação da

ao longo deste relatório.
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Nós, da SGA, fomos responsáveis pelo

É seguro afirmar, considerando o

a cada etapa da curva, tendências de

maior case de desktop em nuvem do

cenário acima, que uma das principais

desenvolvimento e possibilidades de

setor privado na América Latina, com

tendências para 2021, com certeza,

evolução.

a contemplação de cerca de quatro

é o desenvolvimento das iniciativas

mil funcionários da AeC – empresa

em nuvem e a partir dela. Já que as

especializada em outsourcing nas áreas

empresas entendem a importância

de Contact Center, Consultoria, Software

desse movimento, a tendência é que

e Gestão em Saúde – no sistema de

os ambientes ganhem complexidade,

Nuvem.

novas funcionalidades, além de formas e

Para sair de seus ambientes on-

ferramentas de gestão otimizadas.

premises engessados, pouco elásticos

Imagine só, além de uma redução de 30%

Chegamos num ponto de adoção da

e onde o cotidiano da TI é consumido

nos custos das operações, foi possível

nuvem no Brasil (e no mundo!) em que

por esforços repetitivos e sem muitas

conectar a empresa aos funcionários

começam a surgir perguntas sobre

possibilidades de automação, muitas

e às informações necessárias para

o futuro: como explorar o potencial

empresas procuram a nuvem. O começo

realizar os trabalhos de forma remota,

máximo dessa transformação?

dessa jornada se caracteriza pelo

Cloud-less: o começo da
jornada para a nuvem

primeiro contato da organização com a

proporcionando mais agilidade,
segurança e sustentabilidade para a

Para demonstrar, criamos uma análise

tecnologia em nuvem e, geralmente, essa

corporação.

da curva de maturidade da adoção de

etapa dura até a finalização do projeto

cloud computing no Brasil e atribuímos,

de migração completa dos servidores.
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Quer saber mais sobre migração de Data
Center para Nuvem? Baixe agora mesmo
o e-book Cinco passos para que o setor
de TI seja o grande transformador do seu
negócio.
O projeto, portanto, acaba se tornando
um processo de aprendizado para o
cliente sobre as possibilidades fora do
ambiente local, motivando-o a alcançar
mais na etapa seguinte – Moving to Cloud.
Como grande parte das empresas
no Brasil já estão em nuvem – ou se
movimentando em direção a ela – a
principal tendência para 2021 é a
aceleração da migração dos late adopters
e o alargamento da etapa seguinte à
Cloud-less.

Moving to cloud

recursos – as máquinas e instâncias

Nessa etapa, a organização já entende

otimização da eficiência e melhor

os ganhos da computação em nuvem e
passa a buscar por novas features, como
aplicações nativas já formatadas para o
novo ambiente. As aplicações em nuvem
são um conjunto de serviços compilados
pequenos, independentes e flexíveis. Elas
são desenhadas, geralmente, a fim de
entregar valores de negócio facilmente
reconhecíveis - como, por exemplo, a
habilidade de incorporação rápida de
feedback dos usuários, visando melhoria

reservadas, por exemplo, visando
alocação de custos dentro da operação
em nuvem.
A chegada na etapa Moving to Cloud é a
grande tendência de nuvem para 2021.
Espera-se que grande parte das empresas
brasileiras alcancem esse ponto da curva
e estejam mais voltadas a incrementos e
impulsionamentos de iniciativas a partir
da nuvem, visando, entre outras coisas,

contínua.

permitir mais conforto e disponibilidade

Para além das aplicações, essa etapa da

ambientes mais seguros e flexíveis e

curva de maturidade em nuvem ganha
corpo com uma visão inteligente dos

para colaboradores em trabalho remoto,
transparência em relação aos gastos de
TI.
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To cloud and above: existem limites
na nuvem?
As empresas de porte enterprise, onde geralmente
já existem operações complexas em nuvem em
mais um de provedor (os famosos ambientes
multicloud), já passaram da fase de aprendizados e
impulsionamentos inter-nuvens e estão buscando
transformar a estratégia em um esquema interligado
de suporte a todas as áreas do negócio.
Para o futuro, que já está mais presente do que
imaginamos, é esperado que a Tecnologia da
Informação seja a grande transformadora de
todos os departamentos, seções e iniciativas das

empresas. A TI deixa, portanto, de ter um papel
de suporte e de resposta às situações para ditar o
ritmo de crescimento e integração entre as áreas,
com estratégia e inteligência. As empresas do
futuro já utilizam de APIs complexas e dashboards
de visualização de KPIs globais entre as áreas. Nas
cadeias complexas de produção, a Inteligência
Artificial já é responsável pela previsão de riscos e
contingências na tomada de decisão.
A tendência para esses ambientes complexos é a
exploração de projetos de IoT, Machine Learning e
Data Science, para geração de análises preditivas
e interconectividade entre os setores – uma
abrangência tecnológica de ponta a ponta nos
negócios.
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desenhados, entregam valor ao negócio, como

APLICAÇÕES
INTELIGENTES

O que são as aplicações em
nuvem?
As aplicações em nuvem funcionam como
ferramentas que permitem o desenvolvimento
do fluxo de trabalho de forma otimizada, sem
ocupar espaço de memória nas máquinas.
Além disso, podem ser usadas para diferentes
finalidades, sejam elas armazenamento,
servidores, banco de dados, inteligência
artificial, análise, atuação e muitas outras
opções.

a habilidade de incorporação de feedbacks para

Mas vale citar alguns pontos essenciais:

melhoria contínua de processos.
• Modernização das aplicações
Os benefícios são os mais diversos, mas vale

existentes

destacar a rapidez, escalabilidade, custobenefício, automação, foco em entregáveis,

• Automatização de processos

flexibilidade aumentada, otimização de tempo e
recursos.

• Mapeamento das necessidades do
negócio

Como explorar as aplicações
para gerar mais valor para o seu
negócio?

• Mensuração dos resultados de forma
eficiente

Como explicamos acima, existem aplicações
para as mais diversas funções. Se desenhadas
de acordo com a necessidade de cada negócio,
o resultado é extremamente eficaz e inovador.

Essas aplicações são um conjunto de serviços,
pequenos e independentes, que, se bem
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E se fosse possível integrar seus processos

giram em torno do TCO (Total Cost of

armazenamentos sejam de fácil visão e gestão

internos de forma automatizada? Imagine

Ownership). Após esse momento e tendo sido

por parte dos gestores de TI.

explorar mais recursos em nuvem, trazendo

feita a transição de custos de infraestrutura

agilidade para as entregas e gerando mais

do tipo CAPEX para OPEX, a gestão do billing

valor para o seu cliente? Você pode, através

de nuvem se torna o foco do controle de

das aplicações inteligentes em nuvem!

custos das empresas em nuvem.

Pergunte-nos como!
Como aumentar a visibilidade, otimizar

Através do SGA Monitoring for Cloud (SMFC),

recursos e controlar melhor os custos no

é possível ter acesso rápido e fácil, contendo

ambiente em nuvem?

custos discriminados máquina a máquina,
promovendo um ambiente de transparência

Para responder a essa pergunta, vamos

na utilização da nuvem e de entendimento

explorar dois pontos essenciais: o controle de

de onde são desprendidos mais recursos –

custo e o gerenciamento de recursos.

com a possibilidade de reordenar o ambiente
para que ele seja cada vez mais eficiente e

Controle de custo

otimizado.

Antes de iniciar esse tópico é necessário

A tendência para a utilização da computação

refletir sobre o início deste relatório, quando
citamos o momento anterior à migração. Os
questionamentos sobre custos da nuvem

em nuvem nos próximos anos é a adoção
de um formato de gestão plain sight, isto
é, onde os dados de movimentação do
ambiente e variação de custo de máquinas e

Gerenciamento de recursos e
visibilidade geral da eficiência
Imagine seu processo de gestão de
infraestrutura sem o obstáculo da pouca
visibilidade de eficiência - é o que nos
propomos a entregar, com um monitoramento
próximo e constante do seu ambiente.
Nosso time de Customer Experience, através
de uma estrutura de suporte altamente
eficiente e de relatórios constantes que,
entre outras coisas, proporcionam um
entendimento maior de acréscimos e
decréscimos na fatura de nuvem, elasticidade
e latência das máquinas, se coloca à frente
da tendência a uma gestão mais próxima dos
aspectos operacionais da nuvem.
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3

DATA
SCIENCE

Na era do Big Data e da cultura dos dados,
a ciência de dados é uma poderosa aliada
para extração de insights através dos dados,
apoiando decisões e estratégias de negócio
para impulsionar vendas, reduzir custos,
otimizar recursos e operações e proporcionar a
melhor experiência possível para seus clientes
na interação com seus produtos e serviços.
Uma forte tendência para 2021 é o uso de
recursos de Cloud Computing para Analytics.
A nuvem foi originalmente concebida para
tecnologias transacionais e não para Analytics,
mas com a evolução causada pela era dos

dados, recursos e serviços destinados a

Não há como iniciar um movimento de

analytics foram se popularizando.

transformação digital sem dados!
Para cada etapa da jornada de transformação

Veremos mais empresas olhando para os dados

digital, teremos capacidades digitais, ou

e utilizando a nuvem como suporte ao seu

capabilities, que utilizam dados como matéria

movimento de transformação digital.

prima.

Esses movimentos de analytics sustentados

Entender esse cenário é fundamental para

pela nuvem, podem ter como foco workloads

estratégia de transformação digital.

menos complexas ou desafios de negócio
isolados.

Veremos também como tendência para 2021
um cenário de maior utilização de dados para

Descobrir e representar conhecimento

tomada de decisões, operações mais data

através dos dados será fundamental para uma

driven e readequação de processos, serviços e

estratégia de negócio assertiva e flexível.

produtos.
Para entender melhor o potencial de Data
Science aplicada aos negócios, convidamos
você a acessar essse material.
Você também poderá conferir aqui o caso de
uso do Netflix para customer experiência.
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4

INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

Em 2020 a pandemia acelerou o movimento
de adoção de AI em muitas organizações,
especialmente em processos que possuem
pouca ou nenhuma tomada de decisão e que
podem receber mais facilmente automação e
inteligência.
Vimos também AI como uma poderosa aliada
para redução de custos, impulsionamento de
vendas, melhoria de produtos, serviços e gestão
da jornada do cliente.
Para 2021 temos algumas tendências
importantes que terão AI como core de sua
abordagem:

TOTAL EXPERIENCE
Veremos também o avanço no entendimento e

INTERNET OF BEHAVIORS (IOB)
IOB, ou internet do comportamento, é uma forte
tendência para o pós-pandemia.
A IOB captura os rastros ou poeira digital das
pessoas, recursos e processos a partir de
várias fontes de dados, como mídias sociais,
e os utiliza para análises avançadas que
possibilitam a extração de insights que podem
ser utilizados em estratégias para influenciar o
comportamento.
A IOB tem o potencial de uma ferramenta
poderosa, mas o seu uso deve observar fatores
sociais, éticos e de privacidade de dados.

gestão da jornada e interface com as pessoas.
O conceito de Total Experience combina
abordagens isoladas como Customer
Experience (CX), Employee Experience (EX),
User Experience (UX) e Multiexperience (MX).
Total Experience vai se beneficiar de AI para
geração dos insights que darão suporte a
decisão e a estratégia do negócio facilitando o
entendimento dos processos, cultura, produtos,
serviços e pessoas.
Total Experience é uma tendência totalmente
ligada ao movimento de transformação digital
das organizações.
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AI ENGINEERING

Os principais pilares de AI Engineering

of Data & AI na SGA, com mais de 3 horas

são DataOps, ModelOps e DevOps e cada

de conteúdo para você embarcar numa

A maioria dos projetos de AI falha por

uma dessas abordagens trazem inúmeros

jornada sobre Inteligência Artificial, suas

benefícios para garantir o sucesso dos

origens, evolução, desafios e estratégias.

sustentação, escalabilidade e governança.

projetos de AI nas organizações.

Você irá assistir desde a construção de

Sem uma estratégia adequada, a maioria

Você poderá entender melhor estas e

os cenários de aplicação de AI e como

outras tendências no report de maiores

ela pode ser uma poderosa aliada para o

tendências de tecnologias estratégicas

processo de transformação digital.

questões relacionadas ao planejamento,

das empresas não consegue avançar em
seus projetos de AI e se limitam apenas a
provas de conceito ou protótipos em baixa
escala.
AI Engineering, ou engenharia de
inteligência artificial, é uma forte
tendência para 2021 que pode beneficiar
as organizações com uma estratégia
robusta que facilitará o desempenho,
escalabilidade, interpretabilidade e
confiabilidade dos modelos de AI.

uma rede neural artificial na prática até

para 2021 elaborado pelo Gartner.
Nosso HUB é um centro de conhecimento,
Neste report, você verá um guia com alguns

inovação e tecnologia para profissionais de

casos de uso em 2020 e aqui nesse report,

tecnologia e entusiastas da área.

também conhecerá alguns cenários de
aplicação de AI no segmento industrial.

Acesse e amplie seu conhecimento:

E se você quer entender a Inteligência
Artificial aplicada aos negócios, acesse
agora do SGA Hub! Disponibilizamos um
curso conduzido por Walison Abreu, Head

.sga.com.br
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CONCLUSÃO

O que você puder imaginar, pode ser feito.

Em 2021, viveremos um período de adaptação e

A SGA é facilitadora dessa transformação, e convidamos você

desenvolvimento dos processos ocorridos em 2020.
Compreender essas transformações e implementar um mindset
de resposta ágil, inovador e preventivo, é um desafio para as
lideranças de todo o negócio.

a dar o próximo passo para transformarmos juntos, todas as
áreas e o seu negócio. Fale agora com nossos consultores e
acelere a evolução do seu negócio!

SGA.com.br

Com a tecnologia, é possível construir uma cadeia de valor
utilizando inteligência para acelerar a evolução do negócio. É
possível facilitar a transformação das pessoas, da cultura, dos
processos, fazer e chegar em resultados melhores – e cada vez
maiores.
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Curtiu?
Sua opinião é importante para
nós, compartilhe o que achou
em nossas redes sociais ou
pelos canais de comunicação!

Conheça nossas redes

Instagram
Linkedin

