
Inteligência artificial Trabalho híbridoNuvem

Veja as 6 principais tendências do Gartner 
para 2022 em relação a

IA

NUVEM

Tendências do Gartner para 2022:
as 6 inovações em IA, nuvem e trabalho 

híbrido

Todo fim de ano, o Gartner identifica quais serão as tendências 
tecnológicas mais relevantes para o próximo ano. A lista para 2022 já foi 

divulgada e trouxemos neste infográfico o que irá movimentar o nosso 
setor nos próximos meses.

Automatiza a atualização de dados e aplicativos para 
agilizar a entrega de IA.

Permitem construir novas arquiteturas de 
aplicativos resilientes, flexíveis e ágeis. Ajudam 
as empresas a estar preparadas para atender às 
rápidas mudanças digitais.

Aprende sobre sistemas, aplicações e conteúdos 
a partir de dados e cria novas versões inovadoras 
semelhantes ao que serviu de base, sem copiar.

Combinada à inteligência artificial, a Engenharia de IA 
torna operacional a entrega de IA. Assim, garante um 
valor de negócio contínuo.

As Plataformas Nativas da Nuvem melhoram 
a abordagem tradicional de criar e migrar 
para a nuvem, pois conseguem explorar todos 
os benefícios da tecnologia e atribuem mais 
facilidade para manutenções.

A IA Generativa é capaz de criar novas formas de 
conteúdos criativos, além de acelerar as etapas 
de P&D em campos que vão desde a criação de 
produtos até a medicina.

Tendência 1: Engenharia de IA

Tendência 5: Plataformas 
Nativas da Nuvem

Tendência 3: IA Generativa

O que faz:

O que faz:

O que faz:

Seu potencial:

Seu potencial:

Seu potencial:

Melhora a tomada de decisão organizacional. 
Modela cada resolução como um conjunto de 
processos, utilizando inteligência e análises para 
informar, aprender e aprimorar as decisões.

Baseiam-se em modelos de negócios 
originalmente digitais e remotos para melhorar 
as experiências dos funcionários e do produto, 
bem como digitalizar os pontos de contato com 
consumidores e parceiros.

São sistemas físicos ou de software 
autogerenciáveis que aprendem com os ambientes 
onde atuam e modificam automaticamente seus 
próprios algoritmos. Sempre em tempo real, 
otimizando seu comportamento em ecossistemas 
complexos.

A Inteligência de Decisão tem a capacidade de 
apoiar e refinar a tomada de decisão humana, além 
de automatizá-la por meio de análises aumentadas, 
simulações e IA.

As Empresas Distribuídas atendem melhor às 
necessidades de funcionários e consumidores remotos, 
que estão elevando as demandas por locais de trabalhos 
híbridos e serviços virtuais, respectivamente.

Os Sistemas Autônomos criam um conjunto de recursos 
tecnológicos mais ágeis, aptos a lidar com novos 
requisitos e situações, otimizando o desempenho e 
defendendo contra ataques. Tudo sem intervenção 
humana.

Tendência 2: Inteligência de Decisão

Tendência 6: Empresas Distribuídas

Tendência 4: Sistemas Autônomos

O que faz:

O que faz:

O que faz:

Seu potencial:
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Seu potencial:

Essas tecnologias já aparecem em muitas companhias e 

contribuem para que líderes e equipes que atuam no setor 

tecnológico possam se digitalizar, ter mais eficiência e 

garantir o crescimento de seu negócio.

Sua corporação está preparada para trabalhar 
com as tecnologias apresentadas nas tendências 

do Gartner para 2022?
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