
 

 

 

Conheça 72 inovações tecnológicas que serão comuns daqui a dez anos 

 

Quantas coisas que usamos e são comuns hoje em dia, que não existiam há 10 anos atrás? A lista 

provavelmente é mais longa do que você pensa. Antes do lançamento do iPhone em 2007, não tínhamos 

smartphones com aplicativos móveis, câmeras de telefone decentes para fotos e vídeos, mapas, notícias do 

clima ou mesmo compras móveis. 

 

Nenhum dos aplicativos móveis que usamos hoje existiam há 10 anos: Twitter, Facebook, Youtube, Instagram, 

Snapchat, Uber, Facetime, LinkedIn, Lyft, WhatsApp, Netflix, Pandora, ou Pokemon Go. Todas essas grandes 

empresas não existiam há uma década. Airbnb, Tinder, Fitbit, Spotify, Dropbox, Quora, Tumblr, Kickstarter, 

Hulu, Pinterest, Buzzfeed, Indigogo ou Udacity só para citar algumas. 

 

Dez anos atrás, poucas pessoas estavam falando sobre financiamento coletivo, economia compartilhada, 

marketing de mídia social, SEO, desenvolvedores de aplicativos, armazenamento em nuvem, biofabricação, 

personalização em massa, mineração de dados, jogos móveis, inteligência artificial, CRISPR, controles de 

gestos, chatbots, bitcoins, blockchain, análises de dados, internet das coisas, roupas inteligentes, wearables, 

carros autônomos, carros voadores, realidade virtual, realidade aumentada, impressoras 3D e drones. 

 

Ao mesmo tempo nós estamos vendo o declínio de muitas das coisas que eram de uso comum há 10-20 anos 

atrás como: máquinas de fax, telefones com fio, motoristas de táxi, jornais, computadores, câmeras de vídeo, 

máquinas fotográficas, videocassetes, aparelhos de DVD, toca-discos, máquinas de escrever, páginas 

amarelas, lojas de aluguer vídeos e mapas impressos, todos estão enfrentando ou tiveram o fim de seus 

mercados.  

Se formos pensar nas novas tecnologias que surgirão daqui há dez anos e pensarmos como nossas vidas 

mudarão radicalmente, vamos observar como algumas tecnologias disruptivas abriram o caminho para 

novas indústrias.  

 

O futurista Thomas Frey do DaVinci Institute nos dá um vislumbre de um futuro incrivelmente diferente que vão 

revolucionar radicalmente nossas vidas durante a próxima década.  

 

Impressão 3D 
Também conhecida como manufatura aditiva, a impressão 3D já começou a entrar em nossas vidas. No futuro, 

as impressoras 3D serão ainda mais comuns do que as impressoras de papel são hoje. 

 

1. Impressão 3D de maquiagem para mulheres. Basta inserir seu rosto na máquina que está programada para 

aplicar o exato tipo de maquiagem que solicitou. 

2. Impressão 3D de dentes para substituir os naturais danificados. 

3. Máquinas robóticas de impressão 3D serão usadas para fabricar casas, pontes, edifícios e todo tipo de 

estruturas físicas, trabalhando 24 horas por dia até serem concluídas. 

4. Digitalizar seu corpo para imprimir roupas dentro das lojas de varejo. 

5. Digitalizar seus pés para imprimir sapatos em lojas de calçados. 

6. Mulheres grávidas irão solicitar a impressão 3D de modelos de seus bebês antes de nascerem. 

7. Os departamentos de polícia irão imprimir em 3D o rosto de alguém a partir de seu DNA. 

8. Resíduos plásticos e orgânicos descartados serão reciclados em filamentos de impressoras 3D. 

 



 

 

 

 

Realidade Virtual/Aumentada 
Os avanços das tecnologias da Realidade Virtual/Aumentada, através da miniaturização eletrônica e produção 

em massa, farão que os custos dos óculos RV e RA caiam de preço, tornando-se acessíveis para a maioria dos 

consumidores. Ao mesmo tempo, os designers de games e produtores de “experiência” estão correndo para 

criar os primeiros aplicativos nesta indústria emergente. 

 

9. Parques temáticos que misturam passeios físicos com as experiências de realidade virtual. 

10. Transmissão direto dos principais eventos esportivos como futebol, boxe, fórmula 1, MMA e muito mais, em 

realidade virtual. 

11. Filmes de realidade virtual em alta resolução. 

12. Terapia física e psicológica feita através de realidade virtual. 

13. Corridas de drones feitas através de óculos RV. 

14. Sites de namoro em realidade virtual. 

15. Para a educação e formação, vamos ver um número crescente de módulos feitos em ambas realidades 

virtuais e aumentadas. 

16. As tecnologias de RV e RA serão utilizadas na venda de imóveis, carros, roupas e uma infinidade de 

produtos. 

 

Drones 
Os drones estão rapidamente deixando de ser brinquedos para ferramentas de negócios sofisticados. Eles vão 

interagir com nossas vidas de muitas maneiras diferentes. 

 

17. Fogos de artifício serão lançados por drones. Nossa capacidade soltar fogos no céu vai mudar  

dramaticamente tanto como eles são feitos como a arte usada para exibi-los. 

18. Enxames de “instrumentos musicais voadores” que produzem uma cacofonia espacial sonora vindo de 

1.000 drones com alto-falantes simultaneamente. 

19. Drones que fazem publicidade de uma forma diferente da atual. 

20. Pássaros drones utilizados em fazendas para espantar aves que comem grãos. 

21. Drones de vigilância para rastreamento de vacas, ovelhas, gansos e muito mais. 

22. Caça ao tesouro tridimensional feito com drones. 

23. Prankster Drones – Enviam material aleatório para pessoas aleatórias e depois filmam suas reações. 

24. Drones de entretenimento que ao voar, executam formas inusitadas de comédia ao vivo e entretenimento 

com projetores. 

 

Veículos sem motorista 
A tecnologia sem condutor irá mudar o transporte de forma mais significativa do que a invenção do próprio 

automóvel. 

 

25. Estações urbanas para carros autônomos como um substituto para um número cada vez menor de 

estacionamentos. 



 

 

 

26. Carros à prova de choques. A montadora Volvo afirmou que seus carros serão à prova de choques antes de 

2020. 

27. Carro acessando aplicativos sem condutor. Muito parecido com sinalização Uber e Lyft, só que sem os 

motoristas. 

28. Grandes frotas urbanas de carros sem condutor (algumas empresas irão possuir milhões de carros sem 

condutor). 

29. Carros elétricos irão participar e vencer grandes corridas como o Daytona 500, Monaco Grand Prix, e a Indy 

500. 

30. Sistemas de entretenimento dentro dos carros manterão as pessoas ocupadas e entretidas enquanto o 

carro autônomo os leva ao seu destino. 

31. Publicidade no carro. Este deverá ter um equilíbrio delicado para compensar o custo de operação sem ser 

irritante para os passageiros. 

32. O carregamento do carro elétrico levará menos de 5 minutos. 

 

Internet das Coisas 
A Internet das coisas é uma rede de dispositivos físicos, veículos e edifícios incorporados com a eletrônica, 

software, sensores e atuadores projetados para se comunicarem com os usuários, bem como outros 

dispositivos. No momento, estamos experimentando um crescimento exponencial nos dispositivos da 

Internet das coisas, como bilhões de novos dispositivos entrando online a cada ano. 

 

33. Cadeiras inteligentes, camas inteligentes e travesseiros inteligentes que se auto ajustam para aumentar o 

conforto do usuário. 

34. Sensores inteligentes nas roupas. 

35. Sistemas de pagamento “de impressão e Pin” que usa uma marca biométrica (impressão  digital) mais um 

número PIN. 

36. Pratos, tigelas e copos inteligentes para monitorar o que comer e beber. 

37. Lixeira inteligente que vai sinalizar para um caminhão de lixo quando estiverem cheias. 

38. Redes de propriedade. Quando aprendermos a controlar e localizar tudo o que possuímos, também vamos 

acompanhar a mudança de valor de cada item para criar uma rede de propriedade total. 

39. Roupas, sapatos, bolsas e joias de auto recuperação. Você os chama através de seu smartphone, e eles 

mostrarão a localização em que estão para você encontrá-los. 

40. Caixas de correio inteligentes que permitem saber quando o correio chegou e como é importante. 

 

 

Tecnologia de saúde 
Apesar dos cuidados de saúde serem uma indústria inchada e burocrática, empresários inovadores 

estão à beira de revolucionar toda esta indústria. 

 

41. Produtos farmacêuticos hiper-personalizados produzirão pílulas com impressoras 3D. 

42. Coletores de dados ingeríveis, cheias de sensores, farão uma verificação e relatório da integridade interna 

do corpo do usuário diariamente. 



 

 

 

43. Membros prostéticos controlados por inteligência artificial. 

44. Escaneamento de sangue em tempo real. 

45. Seguro de saúde Peer-to-peer. 

46. Exames feitos por inteligência artificial sem precisar uma consulta médica. 

47. Escaneamento de saúde física de corpo inteiro que oferece diagnóstico médico instantâneo por inteligência 

artificial, na maioria das farmácias. 

48. Câmeras intra-orais para smartphones para que você mesmo possa fazer exames dentários. 

 

 

Inteligência Artificial (IA) 

Somando os grandes investimentos e avanços tecnológicos, muito em breve teremos inteligência 

artificial instalada em qualquer sistema digital que usarmos. 

 

49. As melhores biografias á venda serão escritas por inteligência artificial (IA). 

50. Documentos legais escritas por inteligência artificial. 

51. A IA criará uma dieta balanceada tanto para restaurantes como em casa. 

52. Escaneamento completo do corpo do seu animal de estimação seguido por diagnóstico médico instantâneo 

feito por IA. 

53. Seleção de filmes e programas de televisão feito por IA com base no humor e preferências pessoais. 

54. Assim como o item anterior, a seleção de música por IA será baseada no humor e gostos musicais. 

 

55. Otimizadores de sono por IA irão controlar todos os fatores ambientais como calor, luz, som, níveis de 

oxigênio, cheiros, posicionamento, níveis de vibração e muito mais. 

56. Hackers de IA. Cedo ou tarde, alguém vai descobrir como usar até mesmo a nossa melhor tecnologia IA 

para todos os fins errados. 

 

Transporte 

O transporte do futuro terá várias formas que vão desde a locomoção em um nível individual para o transporte 

público de ultra velocidade em uma escala muito maior. 

 

57. Aviação autônoma por drones para transporte pessoal. 

58. Câmeras de monitoramento de transporte de vídeo de 360 graus na maioria dos cruzamentos nas 

principais cidades em todo o mundo. 

59. Grandes empresas de tecnologia lançarão drones pelos céus movidos apenas por energia solar que 

levarão a Internet sem fio para todos os lugares do planeta. 

60. Caixas pretas para drones para gravar informações em caso de acidente. 

61. Propulsão hipersônica para aeronaves comerciais. Rápido não é rápido o suficiente. 

62. Robôs levarão suas malas para tornar mais fácil viajar de avião. 

63. Drones robóticos que passeiam com cães e robôs acompanhes para pessoas. 



 

 

 

 

64. Transporte de ultra alta velocidade Hiperloop. Ao olharmos atentamente para os avanços nas últimas duas 

décadas, é fácil ver que estamos diante de um avanço dramático no transporte de ultra-alta velocidade. As 

empresas estão exigindo isso. As pessoas estão exigindo isso. E a única coisa que falta é algumas pessoas 

capazes de reunir a vontade política para fazer isso acontecer. 

 

Diversos 
Quando Thomas Frey começou a montar esta lista, uma série de itens não se encaixavam bem em outras 

categorias. 

 

65. Empréstimos feitos em Bitcoins para casas, carros, equipamentos de negócios e muito mais. 

66. Garrafas de água de autopreenchimento com captador de umidade atmosférica embutido. 

67. Redes de reputação. Com a proliferação de informações pessoais em sites e em bases de dados em toda a 

Internet, redes de reputação será projetado para monitorar, alertar e reparar reputações individuais. 

68. Colheitadeiras de energia atmosférica. A nossa atmosfera está cheia de energia concentrada que variam 

de luz solar para raios que podem ser tanto coletados e armazenados. 

69. Centros de educação para animais de estimação, tais como escolas para cães e cavalos, para melhorar o 

QI de um animal. 

70. Pedreiros robóticos. Com vários protótipos já em funcionamento, eles se tornarão comuns durante a 

próxima década. 

71. Lei de privacidade de direitos. Privacidade tornou-se um tema cada vez mais complicado, mas é 

fundamental para a nossa existência no planeta Terra. 

72. O chavão mais usado será “megaprojetos”. 

 

Há um fenômeno chamado de Efeito Peltzman, em homenagem a Dr. Sam Peltzman, um renomado professor 

de economia da Universidade de Chicago, que estudou auto acidentes. Ele descobriu que quando você introduz 

mais características de segurança como cintos de segurança em carros, o número de mortos e feridos não cai. 

A razão é que as pessoas compensam isso. Quando temos uma rede de segurança no lugar, as pessoas vão 

assumir mais riscos. Isso provavelmente é verdade com outras áreas também. 

Como a vida se torna mais fácil, nós corremos mais riscos com o tempo. Como nossas preocupações 

financeiras serão atendidas, começaremos a pensar em nos tornar um empreendedor, inventor ou artista.  

Quando a vida se torna muito rotineira, nós procuraremos maneiras de introduzir o caos. Mesmo com os 

relatos de que muitos postos de trabalho irão desaparecer nas próximas décadas, nunca vamos ficar sem 

trabalho. 

Como seres humanos, nós nunca fomos feitos para viver uma vida de ociosidade. Sem os riscos e caos como 

parte da luta diária em nossas vidas, ficamos insatisfeitos. Enquanto trabalhamos duro para eliminá-lo, 

sempre conseguiremos encontrar novas maneiras de trazê-lo de volta. Sim, estamos trabalhando para criar 

um mundo melhor no futuro, mas apenas marginalmente melhor. É aí que nós fazemos o nosso melhor 

trabalho. 

 

 

Fonte: O futurista Thomas Frey 


