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A IBM e a evolução da tecnologia da informação

Do cartão perfurado à era cognitiva

Era da Tabulação
(1880 – 1950)

Era da Programação
(1950 – 2014)

Era Cognitiva
(a partir de 2015)



Dados são o próximo recurso natural e crescem exponencialmente

A explosão dos dados motivou o surgimento da era Cognitiva

wwwSaaS

54%

das empresas 
enxergam a 
necessidade de uma 
estratégia analitica

53%

das empresas sabem 
que há um gap entre a  
disponibilidade dos 
dados e sua abilidade 
em extrair valor deles

90%

de todos os dados 
no mundo foram 
criados nos últimos 2 
anos

www

1 2em
líderes de 
negócios 
não tem 
acesso aos 
dados que 
necessitam

80%
dos dados do mundo são não-estruturados

Um grande varejista lida com 

1,000,000
por hora, o que equivale a 2.5 petabytes de dados

das empresas 
usam analytics 
na busca de 
vantagem 
competitiva

54%
de Tweets 
são criados a 
cada 24 
horas

12 terabytes

de transações de seus clientes

dos CIOs citam BI e 
Analytics como parte 
dos seus planos 
estratégicos

83%
de dados são 
criados todos 
os dias

2.5 exabytes



Sistemas Cognitivos usam uma abordagem totalmente diferente dos 
sistemas convencionais

Entendem linguagem natural de forma 
contextualizada

Understand

Acessam fontes gigantescas de dados 
estruturados e não estruturados, interpretando e 
apresentando racionais para suas conclusões

Reason

Aprendem com cada interação
Learn
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Mercado tradicional de TI
(Não Cloud)

Cloud TI

Soluções 
cognitivas

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

Tamanho do mercado IBM ($T)

TI tradicional
3-5% CAGR

Novos 
mercados
25% CAGR

50%
dos desenvolvedores
incluirão funções cognitivas
em suas apps até 2018 (IDC)

”Módulos inteligentes” no top
dos investimentos até ’18
(Gartner)

Mais de 60% das novas
Apps cloud nativas até ’18 (IDC)

Hybrid Cloud se torna a infraestrutura
base para a nova geração 
de apps (Gartner)

The sharing economy

Digital commerce

Cloud
Mobile

IoT Blockchain
Cognitive AI

Machine learning

Novas tecnologias estão transformando o mercado de TI

I90 I0 I10 I20



§Principais tendências que impactarão os negócios nos próximos 3 a 5 anos

A convergência das indústrias foi apontada como a maior tendência no 
mundo corporativo

Convergência das 
indústrias

O ambiente de trabalho 
”em qualquer lugar”
Aumento do risco 
cibernético

Redistribuição do poder 
de compras
Sustentabilidade

Mecanismos de 
financiamento alternativos

A econômia compartilhada

Total CEO CFO CHRO CIO CMO COO

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

Fonte: IBM Institute of Business Value, 2016



A tecnologia foi selecionada como o fator externo de maior impacto ao 
negócio

Fonte: IBM Institute of Business Value, 2016



Líderes disruptivos

valor de mercado: $60-70B 
1,500,000+ motoristas 
nenhum carro próprio

valor de mercado: $25,5B
1,5M+ propriedades para locação
nenhum imóvel próprio

adquirido pelo FB em 2014 por $22B
1B de usuários ativos/mes
zero quilometros de fibra ótica

Líderes tradicionais

valor de mercado: $6,4B
400K+ veiculos em sua frota 
nos EUA em 2015

valor de mercado: $21B
540+ hotéis e resorts

Os desbravadores inovam e apresentam resultados superiores: eles 
proporcionam melhores experiências a seus clientes, estão preparados
para as demandas do mundo digital e são os primeiros a entrar em novos 
segmentos 

valor de mercado: $233B
310K+ funcionários
w/o Time Warner acquisition



Tecnologia cognitiva 
em canal digital

Estratégia multicanal 
com cognitive

Assitência personalizada via 
sequenciamento genético

Implementação de 
tecnologia IoT

Atendimento cognitivo 
para as agências

Digital Transformation: exemplos de implementações
Decisões de arquitetura

Tecnologia cognitiva aplicada no 
tratamento do câncer



Decisões de arquitetura fundamentais para todas as empresas

AI / Cognitive | vendas, suporte e processos

Dados | legado, emails, media social, etc

Cloud | flexibilidade de acordo com a 
necessidade dos negócios



Digital Transformation: exemplos de implementações na IBM

Watson IT Help

Ferramenta com tecnologia Watson para atendimento dos usuários 
via chatbot em português e espanhol, oferece uma melhor 
experiência aliada a redução de tempo e custos associados a 
ligações telefônicas de todos os funcionários da IBM na América 
Latina. 

Watson HR

Serviço cognitivo para ajudar os time de atendimento do 
helpdesk IBM a fornecer soluções mais precisas sobre as 
questões de RH levantadas por seus usuários.

Decisões de arquitetura



A IBM Brasil reorganiza seu modelo de negócios 
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Desafios encontrados pela IBM Brasil em sua transformação

ü Apego ao tradicional e a zona de conforto

ü Busca de resultados de curto prazo

ü Organização matricial e verticalizada

ü Sofisticação da tecnologia 

ü Ciclos de evolução muito curtos e entrelaçados

ü Backoffice tradicional dificultando o acesso aos dados

ü Skill da força de vendas: Industria, Tecnologia, Business Development
e Vendas
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