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O ciclo de descobertas e avanços tecnológicos 
está cada vez mais curto, quase ínfimo se 
comparado com o tempo em que surgiram as 
descobertas e inovações de séculos passados. O 
resultado dessa jornada acelerada é o surgimento 
de novas conexões entre eventos e tendências, 
antes não percebidos em nossos radares.

Usufruir dos benefícios dessas descobertas 
e inovações, seja no campo da produção 
industrial, da saúde, da educação e de outros 
setores, será uma corrida contra o tempo para 
as pessoas e organizações. Antecipar o futuro 
para ter o tempo de resposta adequado, revela-
se como a melhor estratégia. Especialistas 
que monitoram o cenário mundial apontam 
para tecnologias e conhecimentos-chave 
que deverão orientar o desenvolvimento 
tecnológico sustentável no curto, médio e 
longo prazo e serão determinantes para o 
desenvolvimento e competitividade dos países 
nos próximos anos.

Entre os principais estudos realizados 
para identificar tendências tecnológicas, 
apresentados no Quadro 1, destacam-se 
aqueles realizados por algumas instituições 
internacionais como a Deloitte University 
Press, o World Economic Forum e a European 
Commission. Na esfera nacional, salienta-se a 
PricewaterhouseCoopers e a Federação das 
Indústrias do Estado de Santa Catarina (FIESC), 
por intermédio do Observatório da Indústria 
Catarinense.

A análise dos estudos internacionais aponta 
a convergência de algumas tecnologias 
e conhecimentos-chave, por exemplo: 
Biotecnologia; Blockchain; Inteligência Artificial; 

Nanotecnologia; Novos Materiais; Robótica; 
e Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TIC) (Big Data, Internet das Coisas e Plataformas 
Autonômicas). No cenário nacional, destaca-
se o Programa de Desenvolvimento Industrial 
Catarinense - PDIC2022 por tratar-se de um 
amplo estudo realizado com as indústrias 
de Santa Catarina em 16 setores produtivos, 
identificados como setores estratégicos e 
portadores de futuro. A partir desses estudos 
setoriais, foram identificadas seis tendências 
tecnológicas transversais nos 16 setores 
produtivos, são elas: Tecnologias da Informação 
e Comunicação (TIC) (Big Data, Internet das 
Coisas, Realidade Virtual e Aumentada, entre 
outras); Robótica e Automação; Biotecnologia; 
Nanotecnologia; Novos Materiais; e 
Sustentabilidade.  Destaca-se a TIC com seus 
diferentes temas e diversas finalidades, como 
uma tendência tecnológica apontada em todos 
os setores produtos investigados.

Sem a pretensão de ser exaustivo, o documento 
do Radar de Tendências, elaborado pelo 
Observatório da Indústria Catarinense da FIESC, 
tem o intuito de compartilhar uma síntese das 
principais tendências encontradas nos estudos 
analisados, ou seja, aquelas destacadas em 
mais de um estudo. O objetivo do documento 
é apontar a direção para qual o mundo, e 
consequentemente as empresas, estarão 
olhando e guiando seus negócios nos próximos 
anos. 

Prepare-se para submergir no entendimento 
dessas transformações e movimentos.

APRESENTAÇÃO
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Perspectivas de especialistas 
brasileiros sobre a Manufatura 

Avançada no Brasil: um relato de 
workshops realizados em sete capitais 

brasileiras em contraste com as 
experiências internacionais

PricewaterhouseCoopers  
PwC

Ministério do 
Desenvolvimento, 
Indústria e Comércio 
Exterior - MDIC

(Internet of Things - IoT)

(Internet of Things - IoT)

(Internet of Things - IoT)

Digitalização/Ciberfísico
Gestão da informação e do conhecimento tecnológico
Gestão de Big Data
Inteligência Arti�cial (IA)/Internet das Coisas (Internet of Things - IoT)
Interoperabilidade
Máquinas híbridas
Novos materiais
Robótica colaborativa
Sensores/Atuadores

Quadro 1 – Estudos de tendências realizados entre 2015 e 2016.

Fonte: Observatório da Indústria Catarinense, FIESC, 2016.



5

Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC)

As tecnologias da informação e comunicação 

vêm dando demonstrações do quanto podem 

fazer pelas pessoas e pelas organizações. A 

internet, por exemplo, primeiro conectou 

documentos (Web 0), depois conectou empresas 

(Web 1.0), na sequência, pessoas (Web 2.0) e, 

mais recentemente, está conectando modelos 

de negócio com a Internet das Coisas (IoT). 

Com a capacidade de processamento e de 

armazenamento crescendo exponencialmente, o 

conhecimento tornar-se-á acessível a um número 

incalculável de pessoas assim como fronteiras 

serão dissipadas.

Em um clima de negócios impulsionado por 

forças digitais, muitas empresas se tornarão 

empresas de tecnologia. O potencial da TIC para 

o desenvolvimento humano e empresarial vem 

sendo materializado em novas tecnologias e 

aplicações com a Internet das Coisas, Realidade 

Virtual e Aumentada, Plataformas Autonômicas 

e Big Data, entre outras, como apresentado no 

Quadro 1. 

1

Internet das Coisas

Nunca estivemos tão conectados, e isso se 
tornará ainda mais intenso nos próximos 
anos. Organizações com foco no futuro estão 
concentradas na Internet das Coisas com uso 
em cascata de sensores, dispositivos e coisas 
“inteligentes”. Estão sendo desenvolvidas 
abordagens diferenciadas para gerenciar 
dados, alavancar infraestrutura de IoT de 
brownfield (plantas produtivas existentes) 
e desenvolver novos modelos de negócios 
para greenfields (novas plantas produtivas) - 
Internet Industrial das Coisas. Aplicações de 
IoT no campo social estão sendo previstas 
para aumentar a produção de alimentos, 
reduzir as emissões de carbono e transformar 
os serviços de saúde com dispositivos que 
auxiliam no tratamento dos pacientes.



6

Realidade Virtual e Aumentada

Plataformas Autonômicas

Com a chegada de soluções de realidade virtual 
(RV) e de realidade aumentada (RA) ao mercado, o 
objeto de fascínio da ficção científica está cada vez 
mais próximo de se tornar realidade. 

Como a mobilidade está sendo direcionada para 
wearables, poderemos, além de sentir, vestir a 
tecnologia, e tornar as experiências ainda mais 
ricas. Essas tecnologias apresentam uso potencial 
não apenas no setor de entretenimento, mas 
igualmente de saúde, de segurança, de recursos 
humanos, entre outros.

A Figura 1 mostra a evolução da interação ao longo 
do tempo. Partimos de uma interação que exigia a 
presença de mensageiros, com a entrada de dados 
dependentes de mouse e teclado, passamos 
por uma interação mediada diretamente por 
telas inteligentes e chegamos em uma interação 
intuitiva cujos dispositivos respondem a sinais 
ambientais e movimentos intencionais que criam 
experiências personalizadas. 

Mensageiros: dispositivos 
intermediários interagem com 
interfaces; praticamente toda 
a entrada ocorre por meio de 
mouse e teclado.

Telas inteligentes: as telas 
manipuladas com base 
no ambiente facilitam a 
interação direta física ou 
falada com monitores.

Interação intuitiva: os dispositivos 
respondem a sinais ambientais 
e movimentos intencionais para 
criar experiências empáticas e 
personalizadas.

Estamos presenciando uma transformação 

significativa no paradigma de prestação de serviços 

tecnológicos que são os chamados sistemas ou 

plataformas autonômicas. A utilização de sistemas 

distribuídos - sistema dotado de processadores 

e redes que permitem a descentralização do 

processamento de dados e decisões por meio do 

uso de unidades remotas -, modelos orientados 

a serviços e computação em nuvem facilitará o 

desenvolvimento de sistemas computacionais 

autogeridos com capacidade de detectar e corrigir 

possíveis falhas e alterações de cenários sem que a 

função principal da solução seja afetada. 

Essas plataformas autonômicas permitirão 

antecipar as necessidades dos usuários e 

possibilitar que pessoas e empresas concentrem 

seus esforços unicamente nas tarefas que 

INTERFACE INTERFACE

HARDWARE

Fonte: Observatório da Indústria Catarinense, FIESC, 2016 - adaptada da Deloitte University Press, 2016.

Figura 1: A evolução da interação.
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Big data

Você tem a impressão de estar no meio de 
uma explosão de dados? Lidar com grandes 
volumes de dados será um desafio não apenas 
de analistas de dados, mas igualmente de líderes 
de todos os setores que, diante das constantes 
mudanças do cenário competitivo, terão que 
tomar decisões rápidas e precisas. Segundo 
a European Commission, nossa capacidade 
aumentada de sentir o mundo real produzirá 
zetabytes de dados por mês. Isto permitirá extrair 
informação e conhecimento de grandes volumes 
de dados e alimentar decisões em todos os níveis 
(indivíduos, comunidades, estados, empresas, 
entre outros).

O uso de Big data tem sido visto como uma 
estratégia competitiva para as empresas. Entre 
seus benefícios estão:

•	 Potencialização de novos produtos e 
serviços. A iniciativa das empresas online 
está sendo adotada pelas empresas off-line, 
as quais descobriram que suas bases de 
dados são capazes de mostrar hábitos de 
consumo e necessidades não atendidas de 
clientes potenciais para novos produtos/
serviços. A análise preditiva, por exemplo, 
permite conhecer dados psicográficos 
do consumidor dos seus produtos e, 
com base nas suas atividades recentes, 
prever quais produtos ele pode precisar. 

•	 Redução de custo com pesquisa de mercado 
para identificar perfis de consumidores 
para novos produtos e serviços, tendências 
mercadológicas, armazenamento e análise 
de dados.

Figura 2: Elementos fundamentais de um sistema de computação autonômico.

Fonte: Observatório da Indústria Catarinense, FIESC, 2016.

Adaptar-se às 
condições ambientais. 

Ser baseado em 
padrões abertos.

Antecipar a demanda 
para o usuário.

Ser capaz de detectar ameaças 
e de se proteger delas.

Ser capaz de autocorrigir-se e de 
encontrar maneiras alternativas de 
funcionamento diante de problemas.

Manter conhecimento abrangente 
e específico de todos os seus 
componentes.

Ter capacidade de autoconfiguração 
para responder a condições variáveis 
e imprevisíveis.  

Monitorar-se constantemente para 
atingir funcionamento perfeito.

precisam realizar para alcançar seus objetivos 

fins, ao invés de dissipar esforços na estruturação 

e desenvolvimento de sistemas computacionais 

que não fazem parte do seu produto final. Entre 

os maiores benefícios, destaca-se a capacidade 

de fazer análises complexas de forma rápida 

e confiável e, com isso, agilizar o processo de 

tomada de decisão estratégica. Um sistema de 

computação autonômico deve considerar oito 

elementos fundamentais: 
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BIG DATA
VISUALIZAÇÃO

ANALYTICS

MINERAÇÃO
DE DADOS

INGESTÃO
DE DADOS

CLOUD
COMPUTING

DATA
CLEANING

PLATAFORMAS
DISTRIBUIDAS DATA

WAREHOUSE

PROCESSAMENTO
PARALELO

SQL

NO SQL

MACHINE
LEARNING

ANÁLISE
PREDITIVA

ARMAZENAMENTO 
DE DADOS

COLETA E INTEGRAÇÃO
DE DADOS

ESCALABILIDADE

SEGURANÇA

SEMÂNTICA

ÉTICA
GOVERNANÇA

CORRELAÇÃO

ESTATÍSTICA

ALGORITMOS

NEGÓCIOS

COMPETIÇÃO

CRM
MARKETING

REDES SOCIAIS

•	 Ganho na qualidade e agilidade na 
tomada de decisão impulsionada pela 
disponibilidade da informação e rapidez 
das análises, suportadas por ferramentas 
como o Hadoop e análises in-memory. 

•	 Entre outros benefícios, estão a antecipação 
e a mitigação de riscos de lançamentos de 
novos produtos/serviços e ganho de tempo 
com a mudança de estratégias competitivas.

Como trata-se de grandes volumes de dados, 
transmitidos em tempo real, heterogêneos 
e desestruturados, é preciso contar com 
tecnologias de infraestrutura de armazenamento 
e processamento destes petabytes e zetabytes de 
dados. Mas, cuidado, é preciso manter-se atento 
à segurança cibernética, pois se informação é 
poder, em mãos erradas ela poderá comprometer 
seus negócios e a imagem de sua empresa.
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Blockchain 

Figura 4:  Como o Blockchain funciona.

Blockchain é um revolucionário sistema de 
transações confiáveis e descentralizadas, cuja 
moeda digital é o bitcoin. Cada transação 
é digitalmente assinada com o objetivo de 
garantir sua autenticidade e assegurar que 
ninguém a adultere, de forma que o próprio 
registro e as transações existentes dentro dele 
sejam considerados de alta integridade. Com 
cópias do blockchain espalhadas por todo o 
planeta, a princípio, ele é considerado à prova 
de falsificação. A característica de infalível 
a falsificação tem feito com que o uso da 
tecnologia seja estendido a áreas como a saúde 
que exige sigilo absoluto e segurança dos 
dados de pacientes.

Como a Internet, o blockchain é uma 
infraestrutura aberta e global sobre a qual 
outras tecnologias e aplicações podem ser 
construídas. Assim, é possível ignorar os 
intermediários das transações financeiras/
comerciais tradicionais e, com isso, diminuir ou 
eliminar seus custos. Isto torna possível vender 

bens, propriedades, ingressos de eventos, ações 
e qualquer outro tipo de propriedade sem a 
presença de um vendedor. O blockchain pode 
tornar-se uma opção viável para os 2 bilhões 
de pessoas no mundo mal atendidas pelas 
instituições financeiras.

Gigantes da tecnologia, como a Microsoft, 
IBM e Google têm projetos blockchain em 
andamento. Muitas dessas empresas são 
atraídas pelo potencial de usar o blockchain para 
tratar problemas de privacidade e segurança 
que ameaçam o comércio na Internet.

Como pode ser visto na Figura 4, o blockchain  
funciona de forma razoavelmente simples. A 
entidade “A” faz uma transação online enviando 
dinheiro para a entidade “B”, a transação é 
representada por um block. O block, por sua 
vez, é transmitido para todas as partes via 
rede, e aqueles que estão em rede aprovam 
a transação. Com isso, gera-se um registro 
indeletável da transação. 

?

?

?

?

?

A

B

1. A quer enviar 
dinheiro para B

2. A transação é 
representada online 
como um block

3. O block é a transmissão 
para todas as partes em rede

4. Aqueles que estão 
na rede aprovam e a 
transação é válida

5. O block então pode ser 
adicionado à cadeia, o que 
proporciona um registro 
indeletável e transparente 
da transação

6. O dinheiro 
move de A para B

Fonte: Observatório da Indústria Catarinense, FIESC, 2016
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Robótica e automação2

Os robôs industriais continuarão a revolucionar 

a produção, a agricultura, a segurança e a 

vigilância de maneira cada vez mais intensa. 

À medida que se tornam mais inteligentes, 

mais rápidos e mais baratos, eles estão sendo 

chamados a fazer mais - muito além de 

tarefas tradicionais repetitivas, onerosas ou 

até perigosas, como soldagem, manuseio de 

materiais químicos e objetos pesados. 

Os robôs estão assumindo mais capacidades 

e traços “humanos”, como sensoriamento, 

destreza, memória, treinabilidade e 

reconhecimento de objetos. Como resultado, 

eles estão tendo cada vez mais utilidade: testar, 

inspecionar, montar e embalar produtos, entre 

outras.

A nova geração de robôs “colaborativos” 

inaugura uma era de robôs fora de suas gaiolas 

e literalmente mãos a mãos com trabalhadores 

humanos, que podem treiná-los por meio de 

demonstração física de movimentos. 

Conforme os custos da robótica avançada 

continuam a cair as aplicações se ampliam, 

com isso além da indústria automotiva, outras 

indústrias, como de alimentos e bebidas, estão 

adicionando essa tecnologia massivamente às 

suas linhas de produção. As grandes empresas 

de robótica se referem ao seu robô de nova 

geração como um “assistente de trabalho 

industrial inteligente”.

Esses robôs com comportamentos mais 

sofisticados atuarão igualmente na área 

de serviços e desempenharão o papel de 

acompanhantes para ajudar pessoas com 

necessidade de cuidados especiais, como os 

idosos, a terem uma melhor qualidade de vida. 

Os nanorrobôs serão capazes de trabalhar em 

conjunto com outros nanorrobôs para entregar 

novas formas de inteligência coletiva. Sistemas 

massificados como carros ou eletrodomésticos 

serão capazes de interagir de forma autônoma 

e realizar tarefas para as quais não foram 

projetados.

Mudanças na legislação ainda são necessárias, 

como a norma regulamentadora de segurança 

no trabalho em máquinas e equipamentos 

(NR12), no Brasil. Entretanto, há uma 

tendência mundial que os marcos 

regulatórios acompanhem de perto as 

evoluções tecnológicas da Robótica.
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3 Ecossistema de Inteligência Artificial Aberto

Fazer com que máquinas aprendam a 

ponto de simular habilidades humanas é 

o grande desafio da Inteligência Artificial 

(IA). Ecossistemas de Inteligência Artificial 

serão configurados pela conexão de nossos 

dispositivos móveis com as possibilidades da 

informática - nossas mensagens, contatos, 

finanças, calendários e arquivos de trabalho, 

mas também por meio das informações 

geradas pelos termostatos em quartos de 

hospital que frequentarmos, pelas pulseiras 

que usarmos, e até mesmo por nossos 

carros circulando ou mesmo na garagem.  

A conexão da Internet com a Internet 

das coisas e os dados das pessoas, tudo 

instantaneamente, disponível e em vários 

lugares, via conversas com IA, gerarão 

padrões comportamentais replicáveis que 

possibilitarão alcançar maior produtividade 

e melhoria da saúde e condição de vida de 

milhões de pessoas nos próximos anos. 

Ao reunir dados anônimos de saúde, esses 

ecossistemas irão aprender e fornecer 

conselhos de saúde personalizados para 

pessoas físicas, o que deve agilizar o 

atendimento na saúde e, consequentemente, 

reduzir seus custos. 

A grande barreira a ser enfrentada pelas 

máquinas é adquirir e interpretar detalhes 

contextuais do nosso trabalho, dos nossos 

corpos, das nossas vidas. A esperança de 

avanços é mantida por alguns sistemas mais 

simples que têm evoluído nesse sentido, como 

sistemas que sabem quando uma pessoa está 

ocupada demais para atender uma chamada 

e automaticamente seleciona que horários de 

reunião ela provavelmente escolheria. 
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4 Biotecnologia

O progresso da bioengenharia e da 

biologia sintética permitirá construir novas 

formas biologicamente inspiradas em uma 

bioquímica “programável”. 

Estas, por sua vez, podem ser implantadas 

e utilizadas para compreender estruturas 

biológicas complexas em escala molecular 

e para realizar novas formas de prevenção, 

diagnóstico e tratamento médico, mas 

igualmente para realizar tarefas específicas 

na limpeza de ambientes ou na reparação 

de um tecido. A promessa é que aliada 

à engenharia genética, a biotecnologia 

gere novos produtos e melhore processos 

industriais. Com isso, a biotecnologia deve 

trazer soluções viáveis para problemas 

críticos em áreas como saúde, agricultura 

e produção de alimentos, energia e meio 

ambiente. 

Se as promessas no campo da biotecnologia 

se materializarem, as aplicações da 

biotecnologia podem ser vantajosas para a 

humanidade, mas ainda serem controversas 

pelas inúmeras consequências que podem 

ter na saúde humana e animal, nos impactos 

ambientais e para a sociedade. O certo é 

que seus impactos a longo prazo ainda não 

são conhecidos.

Entre os benefícios da biotecnologia, destacam-se: 

•	a	produção	de	alimentos	mais	nutritivos	e	com	
propriedades medicinais, bem como o aumento 
do volume da produção mundial de alimentos;

•	 as	 soluções	 terapêuticas	 para	 doenças	 ainda	
sem cura, como o câncer e doenças autoi-
munes, ou doenças cujos tratamentos ainda 
não são tão eficientes;

•	 a	 produção	 de	 medicamentos,	 além	 de	
hormônios, anticorpos e insulina;

•	 os	 tratamentos	 ambientais	 como	 biorremedi-
ação para controlar e eliminar a contaminação  
ambiental;

•	a	produção	de	produtos	biodegradáveis,	como	

plástico, que reduzem a poluição ambiental. 

Contudo, entre os impactos tidos como incertos e 

danosos à sociedade estão questões importantes 

a serem consideradas, como:

•	o	comprometimento	do	equilíbrio	da	natureza	
pelo uso intensivo de agrotóxicos e fertilizantes 
inorgânicos;

•	 a	 falta	 de	 controle	 da	 disseminação	 de	
organismos geneticamente modificados que 
pode gerar uma “poluição genética”;

•	 o	 surgimento	 de	 doenças	 como	 alergias,	
causadas por alimentos transgênicos;

•	 as	 questões	 éticas	 relacionadas	 à	 clonagem	
de seres vivos e à produção de células-tronco, 

entre outras.
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Nanotecnologia

Se você ponderou se será possível encolher os 

sensores da escala de milímetros ou mícrons 

à escala nanométrica, a resposta é positiva. 

Além da aplicação em microprocessadores, a 

nanotecnologia já está presente em alguns tecidos 

com características especiais, equipamentos 

médicos como catéteres, válvulas cardíacas, 

marca-passos, implantes ortopédicos, produtos 

para limpar materiais tóxicos, sistemas de 

filtração do ar e da água, vidros autolimpantes, 

curativos antimicrobianos, limpadores de piscinas, 

desinfetantes e muitas outras soluções.

Nanossensores mais avançados já usam 

ferramentas de biologia sintética para modificar 

organismos unicelulares, como as bactérias. 

A Internet de Nano Coisas (Internet of Nano Things - 

IoNT) é outra perspectiva de uso da nanotecnologia, 

mas essa mais a longo prazo. A expectativa 

é que a IoNT permitirá desde a circulação de 

nanossensores dentro de corpos vivos até sua 

mistura direta em materiais de construção. A 

explosão de itens conectados, especialmente 

aqueles monitorados e controlados por sistemas 

de inteligência artificial, poderá conferir a coisas 

comuns novas funcionalidades, como um monitor 

cardíaco implantado no corpo humano que avise o 

médico no caso de sinais de risco para o paciente.

O desenvolvimento da nanotecnologia é um 

desses casos que tem seu potencial de contribuição 

reconhecido, mas esbarra em aspectos sociais, 

ambientais e legais que suscitam questionamentos. 

Dentre as discussões em torno da nanotecnologia 

estão as questões da toxicidade e do impacto 

ambiental causado pelo uso dos nanomateriais e 

os potenciais efeitos disso na economia global, fato 

este que reforça a necessidade de uma regulação a 

respeito do uso dessa tecnologia.

5
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6 Novos materiais

São inúmeras as pesquisas de desenvolvimento 

e aplicação de novos materiais nas mais diversas 

áreas de conhecimento humano, sendo essa 

tendência tecnológica um dos pilares de 

mudança do futuro da manufatura. Destacam-se 

nessa temática iniciativas que impactarão tanto 

no desenvolvimento de novos produtos como 

em novos processos produtivos:

• Graphene Nanocoating
- cem vezes mais forte do 

que o aço, incrivelmente 

leve, quase transparente, 

e capaz de conduzir calor e 

eletricidade de forma eficiente, o grafeno 

tem aplicações em energia solar, eletrônica, 

biomedicina, indústria automotiva e muito 

mais. Todavia, é um material relativamente 

difícil de trabalhar e fabricar em massa nas 

suas formas mais puras.

• ZrOC - é uma nova técnica de revestimento na qual uma mistura de 

zircônio, oxigênio e carbono pode ser depositada em metal, plástico, 

madeira, vidro ou têxteis. Dependendo de como esses elementos são 

misturados, você pode obter cromo em qualquer cor que escolher, 

em oposição à cor prata com acabamento refletivo.

•	Karta-Pack - material que tem a sensação de algodão, mas a rigidez do 

plástico, é feita a partir de fibras de algodão reciclado, proveniente de jeans 

descartados e camisetas. Designers de mobiliário podem usá-lo para criar 

projetos de mobiliário moldado como se fossem tecido, mas esses são 

fortes o suficiente para suportar o peso de uma pessoa.

• Colored Conductive Inks - embora já existam tintas que possam 

conduzir eletricidade, até agora estas tintas só existiam em duas cores: 

prata e carbono. Um novo avanço, no entanto, finalmente tornou 

possível a composição de tintas condutoras em qualquer cor desejada. 

Um uso potencial dessas tintas é em roupas inteligentes e wearables.

• ReWall - são feitas dos recipientes reciclados da bebida - uma mistura 

do cartão, das garrafas plásticas e do alumínio. O resultado é um material 

que tem a mesma integridade estrutural que a tábua e pode ser cortado 

e aparafusado na mesma madeira, mas que apresenta melhor resistência 

à umidade, por isso pode ser usado como uma telha de teto.
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Novos materiais • Tethonite - é um composto cerâmico impresso 3D que, quando ateado 

fogo e curado tem um acabamento idêntico ao cerâmico feito a mão ou por 

máquinas industriais. Amplia os limites das artes cerâmicas tornando possível 

desenhos cada vez mais intrincados e ampliando potencialmente uma gama 

de aplicações de consumo.

• ThermalTech - é um tecido patenteado leve e inteligente feito de malha de 

aço inoxidável revestido com um filtro solar seletivo. O tecido se destaca na 

absorção de calor sob a forma de luz ultravioleta e, na sequência, o dispersa 

em todo o material.

• Paptic - é um novo material entre papel 

e plástico, fácil de imprimir,  de reciclar e 

perfeito para embalagens.

• Re>Crete - esse é um concreto diferente, que, ao invés de usar areia 

e cascalho, contém jornal rasgado e lixo eletrônico, pó de isopor, fio 

eletrônico doméstico, cartões de crédito e CDs, tinta de casa e cinzas. 

É basicamente a reciclagem da construção, pois usando RE>CRETE, os 

edifícios de amanhã serão construídos com o lixo de hoje.

• Flexible Battery - essas baterias aparentemente 

podem ser flexionadas milhares de vezes sem 

afetar seu desempenho, tornando-as uma 

escolha perfeita para as roupas inteligentes de 

amanhã, e-têxteis, wearables flexíveis.

•  Grip Metal - é um velcro de metal, mais 

especificamente uma chapa de metal 

“barbarda” patenteada que permite unir 

materiais sem serem colados, soldados 

ou parafusados. Quando preso em 

conjunto, as duas peças podem se tornar 

até três vezes mais forte do que eram 

individualmente, transformando-se em um 

material perfeito para o design de mobiliário, 

fabricação e construção.
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O impacto do uso da tecnologia na sociedade

Figura 5: Previsão de perdas e geração de vagas de emprego para famílias de setores.

Estamos experimentando uma revolução 

tecnológica que transformará a forma como 

vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. As 

tecnologias digitais terão papel fundamental 

nesse processo de mudança uma vez que 

qualificarão fábricas, cidades, carros e máquinas 

como “inteligentes”. 

As “fábricas inteligentes”, automatizadas por 

meio de sistemas ciberfísicos que combinam 

máquinas com processos digitais, guiarão a 

produção industrial no futuro. Sustentado na 

Internet das Coisas, que fará a fusão do mundo 

real com o digital, os sistemas ciberfísicos serão 

capazes de tomar decisões descentralizadas e de 

cooperar entre si e com as pessoas. O resultado 

será uma dinamização da produção, reduzindo 

perdas e retrabalho, com ganho de velocidade, 

sem perda de qualidade e entrega de produtos 

customizados em escala com alto valor agregado. 

A aquisição, tratamento e análise de grandes 

quantidades de informação de forma proativa 

e automatizada permitirá a tomada de decisões 

rápidas e eficazes. Ambientes de trabalho 

mais limpos e mais seguros também são uma 

expectativa ao substituir-se o homem por robôs 

em tarefas danosas e perigosas à saúde humana. 

Como uma das consequências sociais mais 

discutidas da revolução tecnológica estão as 

transformações relacionadas ao trabalho - 

ambiente, modelos de trabalho e competências 

exigidas para as novas funções. A estimativa é 

que a revolução industrial que está em curso 

provoque a redução significativa de cerca de 

7,1 milhões de vagas de emprego em todo o 

mundo no período de 2015-2020 (Figura 5). Por 

outro lado, o número de novos empregos deve 

ficar em torno de 2 milhões, indicativo de que 

ocorrerá um déficit de empregos em um futuro 

breve. Os países emergentes mais intensivos em 

mão de obra, como o Brasil, a África do Sul e os 

países do Sudeste da Ásia, serão os mais afetados 

pela falta de profissionais qualificados para esse 

novo cenário de competitividade industrial. 
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Fonte: World Economic Forum, 2016.
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Novos modelos de trabalho e competências exigidas
Em pesquisa realizada pelo Fórum Econômico 

Mundial, as expectativas em relação à natureza 

das próximas disrupturas no modelo de 

trabalho serão moldadas pela tríade - mudanças 

demográficas, socioeconômicas e tecnológicas 

do país em questão. 

Mudanças
demográficas

Mudanças
socioeconômicas

Mudanças
tecnológicas

Em geral, a mudança na natureza do trabalho, 

com o modelo de trabalho flexível, será a diretriz 

mais importante nas economias avançadas. 

O trabalho passará a ser reconhecido como o 

que as pessoas fazem e não onde elas fazem 

suas atividades. As empresas irão cada vez mais 

se conectar e colaborar remotamente com 

freelancers e profissionais independentes por 

meio de plataformas de talentos digitais. 

Para atender às demandas tecnológicas, surgirão 

novos papéis multifuncionais para os quais os 

indivíduos deverão possuir, além das habilidades 

técnicas básicas, competências transversais 

como as sociais, as sistêmicas e as analíticas para 

solucionar problemas complexos (Figura 6).

HABILIDADES

Habilidades cognitivas
» Flexibilidade cognitiva
» Criatividade
» Raciocínio lógico
» Sensibilidade para problemas
» Raciocínio matemático
» Visualização

Habilidades físicas
» Força física
» Destreza manual e de precisão

COMPETÊNCIAS BÁSICAS

Competências de conteúdo
» Aprendizagem ativa
» Expressão oral
» Compreensão de leitura
» Expressão escrita
» Alfabetização TIC

» Coordenação de equipe
» Inteligência emocional
» Negociação
» Persuasão
» Orientação de serviço
» Treinamento de pessoas

» Julgamento e tomada 
de decisão
» Análise sistêmica

Competências de processo

COMPETÊNCIAS TRANSVERSAIS

Competências sociais

» Gerenciamento de recursos 
   �nanceiros
» Gerenciamento de recursos 
   materiais
» Gestão de pessoas
» Gestão do tempo

Competências de Gestão 
de Recursos

» Reparo e manutenção
   de equipamentos
» Controle e operação de 
    equipamentos
» Programação
» Controle de qualidade
» Tecnologia e Design de
   experiência de usuário
» Solução de problemas

Competências Técnicas

Competências sistêmicas

» Solução de problemas
   complexos

Competência para 
solucionar problemas 
complexos 

» Escuta ativa
» Pensamento crítico
» Monitoramento próprio e dos outros

Figura 6: Competências centrais relacionadas ao trabalho.

Fonte: World Economic Forum, 2016 - adaptado de O* NET Content Model.
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Com a automatização de linhas de produção, as 
habilidades físicas deverão ceder mais espaço 
para as habilidades cognitivas. A diversidade de 
talentos deverá ser usada a favor das empresas, 
e estas precisarão contar com competências 
múltiplas para enfrentar os desafios de contratar 
e reter talentos. As parcerias multissetoriais 
serão um componente indispensável no 
desenvolvimento e implementação de soluções 
escalonáveis para atender os desafios da 
oferta de emprego e da demanda de novas 
competências. E mais uma vez a tecnologia pode 
mostrar seu potencial transformador na melhoria 
da qualificação e requalificação dos indivíduos.

É esperado que a força de trabalho global 
experimente mudanças significativas nos tipos 
de empregos e funções, conforme destaques no 
panorama que segue. 

•	 Funções	 de	 escritório	 e	 administrativas	
correm o risco de serem extintas.

•	 Empregos	 relacionados	 a	 Serviços	 de	
Cuidados Pessoais serão impulsionados 
por fatores demográficos e sociais, como o 
envelhecimento populacional.

•	 Os	 empregos	 no	 campo	 da	 Matemática,	
como analistas de dados e software, terão 
crescimento elevado.

•	 A	 indústria	 da	 Mobilidade	 terá	 um	
crescimento significativo em funções 
ligadas ao Transporte e Logística.

•	 Disrupturas	 como	 robótica	 avançada,	
transportes autônomos, impressão 3D e novas 
tecnologias energéticas causarão impactos 
diretos nos empregos do setor automobilístico 
e nas demais indústrias correlacionadas.

Já entre as funções novas e emergentes 
destacam-se: 

•	Analistas	de	Dados,	que	ajudarão	as	empresas	
a darem sentido aos dados e a gerarem 
oportunidades a partir deles. 

•	Representantes	de	Vendas	Especializadas,	que	
se tornarão especialistas na comercialização 
de produtos inovadores para novos tipos de 
clientes. 

•	Outra	tendência	de	emprego	é	o	surgimento	
de especialistas em desenvolvimento 
organizacional, especialistas de engenharia, 
com conhecimentos em materiais, bioquímica, 
nanotecnologia e robótica, especialistas 
em relações reguladoras e governamentais, 
especialistas em sistemas de informação 
geoespacial e designers comerciais e 
industriais.
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As tecnologias abrirão caminho para uma era 

caracterizada por computação e dados em 

todos os lugares e em todas as escalas, mas 

igualmente terão que lidar com incertezas, 

riscos e desafios. Um dos maiores desafios da 

sociedade digital será transformar o conceito 

de “privacidade” centrado na esfera pessoal 

para a esfera coletiva, porém protegida. Caberá 

às organizações públicas e privadas o papel 

de guardiãs da privacidade coletiva, com 

vistas a protegê-las da ameaça de ataques 

cibernéticos que se expandem no mundo físico 

e virtual. Assim, questões de ética, privacidade, 

regulamentação, conformidade e segurança 

da informação devem ser prioridade e estar 

no radar de quem pretende trilhar o caminho 

para tornar-se uma empresa digital. Para tanto, 

novas capacidades da TIC serão necessárias de 

modo a proporcionar respostas mais eficazes às 

novas exigências da cadeia de fornecimento de 

tecnologia.

A introdução de tecnologias como a Internet das 

Coisas, em ambientes públicos, para solucionar 

problemas urbanos como mobilidade e 

segurança é um exemplo típico que impõe o uso 

seguro da informação para fins coletivos. Espaços 

públicos com sensores de monitoramento são 

uma premissa para que as “cidades inteligentes” 

existam. O esperado é que ao sentir-se confiante 

em relação à segurança e uso da informação, o 

usuário desses ambientes e serviços, igualmente 

gerador das informações por partilhar suas 

experiências, consiga vislumbrar os benefícios 

coletivos desse tipo de mudança estrutural, mas 

principalmente cultural. 

Privacidade e segurança 
da informação
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Efeitos e impactos incertos das novas tecnologias 

Em relação às descobertas e às tecnologias que 

ainda estão em um estágio embrionário de 

desenvolvimento, sendo seus efeitos e impactos 

incertos, deve ser considerada a necessidade de 

que seus riscos sejam monitorados e avaliados. 

Os desenvolvimentos da biotecnologia e 

nanotecnologia se incluem nestes casos, 

pois possuem um potencial de contribuição 

reconhecido em setores como saúde, alimentos, 

plásticos e químicos, cerâmico, construção civil, 

entre outros, porém esbarram em questões 

sociais, ambientais e legais já que seus impactos 

ainda não são totalmente conhecidos. 

Entre as tecnologias com elevado potencial de 

contribuição para a indústria farmacêutica e 

da saúde, mas que possuem ainda incertezas 

envolvidas, estão os órgão-on-a-chip feitos 

de um polímero flexível, translúcido com 

menos de 1 milímetro de diâmetro e cobertos 

com células humanas retiradas do órgão de 

interesse, executado em padrões complexos 

dentro do chip. Na indústria farmacêutica, 

esses órgãos estão sendo considerados como 

uma possível solução para testes práticos 

de drogas que só podem ser realizados em 

órgãos em funcionamento. Na medicina, 

esses microchips podem ser construídos 

utilizando células derivadas de células tronco 

dos próprios pacientes, e, em seguida, testes 

podem ser executados para identificar terapias 

individualizadas, que são mais propensas ao 

sucesso por evitar problemas e rejeição.

E o que dizer da transformadora mudança 

tecnológica iniciada na indústria automobilística 

com a introdução dos carros autônomos - 

autodirigíveis. Esses veículos processam grandes 

quantidades de dados sensoriais de bordo, 

radares, câmeras, localizadores ultrassônicos, 

GPS e mapas para navegar em rotas cada vez 

mais complexas e em situações de rápida 

mudança de tráfego, sem o envolvimento 

humano. 

O impacto dos veículos autônomos na 

sociedade ainda é uma incógnita. O que se 

sabe é que a propriedade exclusiva do carro 

deixará de ser uma necessidade da vida 

moderna, assim como compartilhar veículos 

programáveis poderá reduzir a necessidade 

de estruturas e locais de estacionamento, 

reduzir congestionamento, impedir acidentes 

e permitir uma viagem segura em velocidades 

mais altas, aproximar distâncias e proporcionar 

numerosos benefícios secundários.

É provável que essa tendência tecnológica 

amadureça e as barreiras legais e regulatórias 

comecem a cair. Mas como toda tecnologia, 

os veículos autônomos e compartilhados 

também podem gerar inconvenientes 

e levantam algumas preocupações de 

segurança e privacidade. Em algumas regiões, 

a acessibilidade dos preços do carro pode gerar 

problemas de tráfego e de poluição, ao invés de 

reduzi-los, por exemplo. 



21

A expectativa é que todas essas tendências 

tecnológicas gerem oportunidades de avanços 

econômicos, sociais e ambientais para os 

países - em desenvolvimento e desenvolvidos, 

a partir da diversidade das novas descobertas 

e aquelas que estão por vir no campo da 

produção industrial, da mobilidade urbana, 

da educação, da saúde, do meio ambiente, 

entre outras. Contudo, será o monitoramento 

da sua utilização em cenários de controle e o 

mapeamento dos seus efeitos que demonstrará 

para a sociedade seus potenciais de uso e seus 

impactos positivos e, com isso, haverá a quebra 

de barreiras legais, éticas e culturais. Cabe aos 

órgãos de controle de forma articulada com 

o governo e a iniciativa privada discutir e 

repensar marcos legais e regulatórios, questões 

éticas e de segurança da informação, e prover 

infraestrutura adequada como a modernização 

da legislação trabalhista, a gestão sistêmica da 

informação e do conhecimento tecnológico 

e a universalização do acesso à Internet 

de qualidade, para que essas tendências 

se transformem em oportunidades e se 

materializem em negócios.
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TENDÊNCIAS
OBSERVATÓRIO DA INDÚSTRIA CATARINENSE
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