
MAPA DE TENDÊNCIAS DIGITAIS 2019
O mapa contém as 256 tendências digitais mais influentes para 2019, classificadas de acordo com o grau de 
maturidade do Hype Cycle, representado pela cor dos círculos. As ligações representam a influência de uma tendência 
sobre outra. O tamanho do círculo é proporcional ao número de ligações recebidas e, portanto, reflete seu grau de 
influência na rede.  A posição no mapa reflete a ocorrência de ligações mútuas e os agrupamentos formados (clusters) 
sugerem a existência de megatendências.

Este mapa foi construído à partir das tendências identificadas pelos estudantes da disciplina Laboratório de 
Tendências Digitais do Curso de Design Digital da PUCPR, professor Dr.  Frederick van Amstel. Todas as 
tendências aqui mapeadas estão publicadas em detalhes no website https://medium.com/tendências-digitais
A visualização foi feita com o software Gephi.

Estopim tecnológico

Pico de expectativas exageradas

Vale da desilusão

Rampa da iluminação

Platô de produtividade

Modelo Hype Cycle de 
maturidade tecnológica

VERSION 1.0

3D Touch

Abandono das mensagens de texto

Agentes Autônomos

Aplicativos educacionais

A Internet que espalha o bem

Arte generativa impressa em tecidos

As novas mídias que alteraram a produção de filmes

Automação Residencial

Brinquedos educativos digitais

Cinemagraph, a fotografia em movimento

Comando de voz
Compra Online

Computador que lê pensamentos

Denúncias em redes sociais

Download de roupas

E-sport

GIFs como modo de expressão
Gifs, videos cada vez mais presentes

Implementação da Impressão 3D

Inclusão digital para deficientes visuais

Instagram como meio de faturamento, PUBLIPOST

Interação colaborativa via live streamings

Jogos Casuais Minimalistas

Jogos Holográficos

Robôs aéreos autônomos (drones)

Nostalgia na tela

O Estilo Retrô “Moderno”

Os robôs aéreos Autonômos

Tipografia em 3D

Pizzaria faz delivery com drone

Instagram e o e-commerce

Serviços Digitais de Luxo

Steam e as comunidades de jogos

Superfícies interativas

Tecnologia auxilia deficientes visuais a explorar o mundo
Transformando produto em serviço

Videos 360

Virtual Reality

Vlogueiras

Youtube o novo canal aberto da televisão

Pintura Digital

Video de Receitas Rapido(Tasty)

A tendência Deadpool de tirar sarro (críticas a sociedade e comportamentos sociais)

Asks de persnonagens fictícios no Tumblr

Instagram, uma nova mídia tomada pelo caráter humorístico

Jogos de Múltipla Escolha

Influencia do Touch

Glitch Art
Animação Flat no Youtube

Os VINES e sua popularidade hoje em dia

GIFs 3D

Inovações através do Nitendo Wii

Memes : a nova ironia e método de informação satirizada na internet

O crescimento do consumo de internet a partir de vídeos nos próximos anos

Tutoriais de Softwares

Reformulação do Método Tradicional de Ensino

Edição de videos que nao dependem de som

Pinterest como ferramenta de estudo de desenho e ilustração
ANIMAÇÃO 3D para estudos

aplicativos de trânsito e navegação interativos

A influência das redes socias na vida das pessoas.
Inteligência Artificial

Vloggers de menor

RolePlay no tumblr

Marketing Digital

Dependência das mensagens Instantâneas

Tendência de analisar os aplicativos no Youtube

Chappie

Her e a Humanização de Assistentes Virtuais

A casa inteligente

A.I. Inteligencia Artificial

Yugi-Oh e os Hologramas

Botão Fantasma

As diversas formas de expressão das Redes Sociais

A diversidade de conteúdos streamers

Tendência de Estilo Visual Flat

Vaporwave

Uso de cores da decada de 80 e 90 no meio digital

Padrões de interface de Comandos por voz

Games, Passado e Arte

A queda dos textos

Interação no ar

Aplicativos de transporte (taxi)

Carrinho de compras no e-commerce

A importância do botão “compartilhar”

Speed Paintings no YouTube

Design clean, flat design e minimalismo

Hashtag Overdose

Padrão visual na utilização de ícones em interfaces e animações

Ilustração vetorizada

A utilização do Corpo Como Ferramenta de Interação Mapas de trânsito em aplicativos

O uso do Skype para comunicação em jogos

O sonho do jovem de hoje: ser famoso na internet

Wordart e windows 95

Carros Autônomos

Anos 80 e 90: Nostalgia no Entretenimento

Jogos para mostrar como é a vida com uma doença

Streaming de jogos como entretenimento

VR e o Storytelling

Emojis como forma de comunicação

Tutoriais de 50 segundos

Jogos de mundo aberto

Blogs de desenvolvemento de jogos

Aplicativos voltados a redes sociais

Expresividade na iluminação 3D

Design para deficientes

Transmissões ao vivo no YouTube

Pokemon Go - nostalgia, interação digital e caminhadas

O sonho de se tornar Youtuber

Filtros de fotos estilo Hipster

Cegueira de banner

A spotificação dos álbuns de música

Gifs em chats

Filtro de rosto no Snapchat

Representatividade Social em Personagens

Ensino Livre (ou grátis)

Diversificação do corpo feminino

GPS Games

3d Lowpoly como estilo nostálgico nos games

Art blogs

Youtubers artificiais

Serviço de Streams e Canais de tv

Memes

Vaporwave em clipes de K-pop

360º em todos os lugares

Branding em thumbnail de vídeos

VERY fast meme running at incredible hihg speed

O vicio da rede social

NOTIFICAÇÕES

Customização de Interfaces

Emoji: a estética da internet

Degradê

Scrolling como input

ícones nos Jogos

Jogos cooperativos/ competitivos/ multiplayer online

Modo competitivo

Advergames

Jogos como aliviadores de tensão

Jogos cinematograficos

Aliciamento infantil na internet

O uso do 3D

Realidade Mista (Mixed Reality)

Exposição pessoal na era digital

Tecnologia e Educação (Vídeo Aulas)

Interfaces: o design auto-explicativo

Animações Suaves

Dependência das redes sociais, causas e problemas!

Retrô(rno) dos anos 80

Stalkers nas Redes Sociais

E-Sport

Projeções Interativas

3D em vídeos publicitários

Faça parte do jogo e sinta

Os emojis e seus significados ocultos

Vida Minimalista
Time Lapse

VR

O máximo do Mínimo

Formas de expressão em mídias sociais

Jogos Indies de Terror

Remasterização de jogos antigos

Decoração 3D

O assassinato do 2D

Já viram isso?

Drone como instrumento de gravação.

Comunicação em jogos

Microtransações

Jogos que"mexem" com você.

Battle Royale

Análises detalhadas de jogos digitais em plataformas de vídeo

Waifu

Replicator: O uso da impressão 3D no mundo gastronômico

Equipamentos autônomos

Visual novels

Gráficos de jogos artísticos

jogos cartoonizados

grupos de estudo online

interface limpa em jogos

OTAKU

DLC em jogos digitais

Jogos Hiper-Realistas

Busca por reviews antes da compra

Cut Out: Animação 2D como produção mais rápida.

Speedpaint como forma de demo para videos completos pagos

E-Sports

Interfaces transparentes

Interfaces que facilitam compras por impulso
Homogenização de interfaces em apps similares

Reprodução automatica de vídeos

Minimalismo

Memetização da realidade

O futuro no 2D

Tecnologia promovendo acessibilidade para deficientes

Free to Play

Revolução Tipográfica

OpenWorld

K-POP: Relação entre vídeo e música

Coleção dentro de jogos digitais

Mocap

Jogos assistidos

Diversidade em games

Ilustrações em dating sim de celular

Pintura Digital e Ilustração no Mobile

Jogos como Feramenta de Criação

Modificações nos Jogos Digitais (MODs)

Dublê Digital

Casualmente Competitivos

Simplificação de cartoons

Interfaces sútil em jogos

Rogue Like como subgênero

Impressora 3D

Tipografia e Minimalismo

Ultra Alta Definição

Gravações com GoPro

Nomenclatura de versões

Crimes virtuais

Sistema de notificações

Easter Eggs

Discurso de ódio

As febres chamadas: Battle Royale e Moba

Modelos de monetização pós venda em jogos digitais

Técnicas cinematográficas no YouTube

Photobashing em produções

Jogos Gigantes

Vídeo e Imagens em movimento

Comunicação na internet através de imagem

Facecam em vídeos e transmissões

Representatividade em jogos

Manufatura aditiva e suas diversas possíveis aplicações

Jogos artísticos com histórias envolventes

Edição exagerada como viés cômico

Os carros autônomos estão nas ruas, para onde a IA esta caminhando ?

Arte na internet

Estilo do momento.

Big Data e Marketing Digital

Interfaces para realidade virtual

A ascensão dos eSports

Simplificação de Interfaces

Game Theories

Preto no Branco

Remake de jogos

jogos de simuladores em vr

A implacável busca pelo realismo

Rage Quit

Conteúdos cortados de jogos

Nostalwave

Jogos multiplayer: Online ou local?

Iconização

lista de favoritos

Battle Royale mobile Músicas e sentimentos em jogos

Black Friday no Brasil

Design clean em interface de jogos

A ascensão dos jogos mobile

A tecnologia e a arte


