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Como? (Metodologia) 
How? (Methodology)1

O processo iniciou com a captura direcionada de 541 fontes 
especializadas, oriundos de conteúdos de páginas web e 
postagens em mídias sociais, que geraram 4,97 milhões de 
textos capturados (publicações). Esses textos capturados 
passam por um processo de determinação de relevância 
baseado em ontologias construídas para cada setor industrial 
do PDIC (portalsetorialfiesc.com.br/grafico-tendencias), onde 

foram selecionadas 2,1 mil publicações, que geraram 110 
Monitores enviados a públicos alvos de interesse. Para gerar o 
conteúdo do Radar de Tendências, as publicações do Monitores 
passaram por um processo de marcação semântica, que gerou 
4,4 mil marcações com 2,2 mil termos distintos. Ao final 
do processo, resultou o conteúdo do Radar de Tendências com 35 
tecnologias-chave distintas identificadas.

The process started with the direct capture of 541 specialized 
sources, from web page contents and social media posts, 
which generated 4.97 million captured texts (publications). 
These captured texts go through a process of determination of 
relevance based on ontologies built for each industrial sector of 
the PDIC (portalsetorialfiesc.com.br/grafico-tendencias), where 
2.1 thousand publications were selected that generated 

110 Monitors sent to public targets of interest. To generate 
the content of the Trends Radar, the Monitors’ publications went 
through a process of semantic markup, which generated 4,400 
markings with 2,2 thousand different terms. At the end of 
the process, the content of the Trends Radar resulted with 35 
different key technologies.
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Materiais Avançados1 Advanced Materials 

Materiais Avançados

O campo interdisciplinar de materiais 
avançados, também denominado ciência e 
engenharia de materiais, é o projeto e a descoberta 
de novos materiais, particularmente sólidos. As 
origens intelectuais da ciência dos materiais provêm do 
Iluminismo, quando os pesquisadores começaram a usar o 
pensamento analítico da química, da física e da engenharia para 
entender observações fenomenológicas antigas na metalurgia e 
na mineralogia. Os materiais avançados incorporam elementos de 
química, física, nanotecnologia, cerâmica, metalurgia e biomateriais.

Advanced Materials 

The interdisciplinary field of advanced materials, also commonly 
termed materials science and engineering is the design and 
discovery of new materials, particularly solids. The intellectual 
origins of materials science stem from the Enlightenment, 
when researchers began to use analytical thinking from 
chemistry, physics, and engineering to understand 
ancient, phenomenological observations in 
metallurgy and mineralogy. The advanced 
materials incorporates elements of chemistry, 
physics, nanotechnology, ceramics, metallurgy, 
and biomaterials.
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Construções Inteligentes3 Smarter buildings 

Construções Verdes
Green building 2
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Construções Inteligentes 

Os sistemas de automação de edifícios (BAS) mantêm o 
clima dentro de um intervalo especificado, fornecem luz 
aos quartos com base em um cronograma de ocupação, 
monitoram o desempenho e as falhas de dispositivos 
em todos os sistemas e fornecem alarmes de mau 
funcionamento à equipe de manutenção. A resposta 
da demanda de dispositivos elétricos é uma função 

típica de um 
BAS, assim como 
o monitoramento mais 
sofisticado de ventilação e umidade necessário para 
edifícios isolados “pequenos”. Mesmo um projeto de 
residência passiva destinado a consumir nenhuma 
energia líquida, normalmente exigirá um BAS para 
gerenciar a captura de calor, sombreamento e ventilação, 
e agendar o uso de dispositivos.

Smarter buildings 

Building automation systems is (BAS) core functionality keeps building climate 
within a specified range, provides light to rooms based on an occupancy 
schedule, monitors performance and device failures in all systems, and 
provides malfunction alarms to building maintenance staff. Electrical 
device demand response is a typical function of a BAS, as is the more 
sophisticated ventilation and humidity monitoring required of ‘tight’ 
insulated buildings. Even a passive house design intended to consume 
no net energy whatsoever will typically require a BAS to manage heat 
capture, shading and venting, and scheduling devices use.

Construções Verdes 
O projeto de construções verdes envolve encontrar o 
equilíbrio entre a construção de casas e o ambiente 
sustentável. Embora novas tecnologias estejam sendo 
constantemente desenvolvidas para complementar as 
práticas atuais de criação de estruturas mais ecológicas, o 
objetivo comum dos edifícios verdes é reduzir o impacto 
geral do ambiente construído sobre a saúde humana e o 
meio ambiente: usando energia, água e outros recursos 

de maneira eficiente; proteger a saúde dos ocupantes 
e melhorar a produtividade dos funcionários; redução 
de resíduos, poluição e degradação ambiental. Um 
conceito similar é a construção natural, que geralmente 
é em menor escala e tende a se concentrar no uso de 
materiais naturais disponíveis localmente. Embora alguns 
programas de construção ecológica não abordem a 
questão da reforma de casas existentes, outros o fazem, 
especialmente por meio de esquemas públicos para 
reforma em eficiência energética.

Green building 

The green buildings design involves finding the balance between homebuilding and 
the sustainable environment. Although new technologies are constantly being 

developed to complement current practices in creating greener structures, 
the common objective of green buildings is to reduce the overall impact of 

the built environment on human health and the natural environment by: 
efficiently using energy, water, and other resources; protecting occupant 
health and improving employee productivity; reducing waste, pollution and 
environmental degradation A similar concept is natural building, which is 
usually on a smaller scale and tends to focus on the use of natural materials 
that are available locally. Although some green building programs don’t 
address the issue of the retrofitting existing homes, others do, especially 

through public schemes for energy efficient refurbishment.



Como resultado percebe-se uma constelação de 
conhecimentos e tecnologias-chave que conectam os setores 
industrias do PDIC (portalsetorialfiesc.com.br/grafico-
tendencias), que denominamos de Espaço de Tendências. Os 
conhecimentos e tecnologias-chave que mais conectaram os 
setores industriais foram:

Materiais Avançados (4 conexões)

Sustentabilidade (3 conexões)

Biotecnologia (2 conexões)

Design (2 conexões)

             Energia Renovável (2 conexões)

Manufatura Aditiva (2 conexões)

Materiais Avançados (4 conexões)

TOP 1

TOP 2

TOP 3

Sustainability (3 connections)

Biotechnology (2 connections) 

Design (2 connections)

Renewable Energy (2 connections)

Additive Manufacturing (2 connections)

Esses conhecimentos e tecnologias-chave, atuando de forma 
convergente na indústria, ajudarão a impulsionar o movimento 
nacional da Manufatura Avançada, a Indústria 4.0.

This knowledge and key technologies, acting in convergent ways 
in the industry, will help to drive the national movement of 
Advanced Manufacturing, Industry 4.0.

As a result, we can see a constellation of knowledge and key 
technologies that connect the industrial sectors of the PDIC 
(portalsetorialfiesc.com.br/grafico-tendencias), which we 
call trends space. The key knowledge and technologies that 
most connected the industrial sectors were:

Espaço de Tendências 
Trends Space3



Sustentabilidade
Sustainability 

Energia Renovável
Renewable Energy 

Informática Médica
Health informatics 

Assistência Médica
Healthcare 

Biotecnologia
Biotechnology 

Tratamento de Águas
Water Treatment 

Veículos Híbridos
Hybrid Vehicle 

Tecnologias de Segurança Veicular
Vehicle Safety Technology 

Tecnologias de Veículos Autônomos
Autonomous Vehicle Technology 

E�ciência Energétical
Energy e�ciency 

Geração Distribuída
Distributed generation 

Produção Enxuta
Lean Manufacturing 

Design
Design

Certi�cação
Certi�cation 

Tecnologias da Informação 
e Comunicação – TIC

Information and Communication 
Technologies - ICT 

Bioceramica
Bioceramic

Negócios na Rede
Social Business 

Herança Cultural e Moda
Fashion and cultural heritage 

Materiais Avançados
Advanced Materials 

Soldagem
Welding 

Construções Verdes
Green building  

Construções Inteligentes
Smarter buildings   

Embalagem Ativa
Active packaging 

Reciclagem
Recycling 

Automação e Robótica
Robotic and Automation 

Modelagem e Simulação
Simulation and Modeling 

Manufatura Aditiva
Additive Manufacturing 

Rastreabilidade
Traceability 

Alimentos Saudáveis
Health food  

Metalmecânica 
& Metalurgia

Cerâmica

Móveis & 
Madeira

Têxtil & 
Confecção

Meio 
Ambiente

Agroalimentar

Design de Embarcações
Ship design 

Sustainable food system 
Sistemas de alimentos sustentáveis

Sistemas de Gerenciamento Logístico
Logistics Management Systems 

Economia 
do Mar

Segurança Cibernética
Cyber Security 

Internet das Coisas
Internet of things - IoT 

Inteligência Arti�cial
Arti�cial Intelligence - IA 

Tecnologia 
da Informação
e Comunicação

Saúde
Produtos Químicos 

& Plásticos

Construção 
Civil

Energia

Celulose & 
Papel

Bens de
Capital

Indústrias 
Emergentes
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