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Novo Mundo Complexo

Complicado Complexo

Definição de funções - definir tarefas e 
descrições de tarefas

Construção de relacionamento - trabalhar 
com padrões de interação

Tomada de decisão - encontre a melhor 
escolha

Criação de sentido - interpretação coletiva

Estruturação - use a cadeia de comando e 
priorize ou limite ações simples

Baixo Acoplamento - apoio comunidades 
de prática e adicionar mais graus de 
liberdade

Conhecer - decidir e dizer aos outros o 
que fazer

Aprender - agir / aprender / planejar ao 
mesmo tempo

Manter o curso - alinhar e manter o foco Observe direções emergentes -
construindo o que funciona
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Tecnologias emergentes 
FinTechs – Mais de 200 empresas
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Tecnologias emergentes - FinTechs

• Cloud Computing
• Mobilidade
• Tecnologias Opensource

– Bigdata
– Virtualização
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Inteligência Artificial

• Machine Learning
• Motion and manipulation - Robotics
• Natural language processing
• Perception - Sensors
• Creativity

Sunspring | A Sci-Fi Short Film Starring Thomas Middleditch
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ChatBot

Teste de Turing: se um computador fosse capaz de enganar um terço de seus 
interlocutores, fazendo-os acreditar que ele seria um ser humano, então estaria 
pensando por si próprio

Luan Santana usa um chatbot do Facebook
Messenger para lançar single
Todos que entraram no Messenger do cantor 
(http://m.me/luansantana) e conversaram com o bot, 
receberam o link que dava acesso à música.
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Tecnologias emergentes 

• IoT - Internet das Coisas
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Experiência de Uso - UX

• Computação pervasiva ou ubíqua
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Tecnologias emergentes 
A Quarta Revolução Industrial
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Tecnologias emergentes 
A Quarta Revolução Industrial

•Interoperabilidade - humanos e Fábricas Inteligentes se comunicam através da 
Internet das Coisas e da Computação em Nuvem.

•Virtualização: uma cópia virtual das Fábricas Inteligentes é criada por sensores de 
dados interconectados (que monitoram processos físicos) com modelos de plantas 
virtuais e modelos de simulação.

•Descentralização: a habilidade dos sistemas ciber-físicos das Fábricas 
Inteligentes de tomarem decisões sem intervenção humana.

•Capacidade em Tempo-Real: a capacidade de coletar e analisar dados e entregar 
conhecimento derivado dessas análises imediatamente.

•Orientação a Serviço: oferecimento dos serviços (dos sistemas ciber-físicos, 
humanos ou das Indústrias Inteligentes) através da Computação em Nuvem.

•Modularidade: adaptação flexível das Fábricas Inteligentes para requisitos 
mutáveis através da reposição ou expansão de módulos individuais.
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Impacto nos processos de Negócio

Marketing 

Gestão de Clientes

Gestão de Pessoas

Fornecedores e Parceiros

Operação e Produção
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Novo Mundo Complexo
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Desafios dos novos paradigmas

• Volumes
• Ecosistemas complexos
• Falta de Padronização
• Redução do ciclo de vida dos produtos
• Segurança
• Regulamentação
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Estratégia de implementação
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Open API - Abrindo as Fronteiras

Service Bus

CRM Billing Supply HR

Clientes Parceiros

API Gateway

Fornecedores
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Micro Serviços

• Endpoints inteligentes
• Fluxos de comunicação simples
• Desacopladas e coesas
• Stateless
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Arquitetura Descentralizada



2016

Escalabilidade
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Tendência: Fog Computing
MASA - Mesh App and Service Architecture
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Novos problemas 
exigem novas Soluções
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Obrigado!

Eduardo Prillwitz
Prill Tecnologia
eduardo@prill.com.br


