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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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Autonomous Vehicle Technology 

Vehicular automation involves the use of mechatronics, artificial intelligence, 
and multi-agent system to assist a vehicle’s operator. These features and the 
vehicles employing them may be labeled as smart. A vehicle using 
automation for difficult tasks, especially navigation, may be referred 
to as semi-autonomous. A vehicle relying solely on automation 
is consequently referred to as robotic or autonomous. After 
the invention of the integrated circuit, the sophistication 
of automation technology increased. Manufacturers and 
researchers subsequently added a variety of automated 
functions to automobiles and other vehicles.
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Tecnologias de Veículos Autônomos1 Autonomous Vehicle Technology 

Tecnologias de Veículos Autônomos

A automação de veículos envolve o uso de 
mecatrônica, inteligência artificial e sistema 
multiagente para auxiliar o operador de um veículo. 
Esses recursos e os veículos que os empregam podem 
ser rotulados como inteligentes. Um veículo que usa 
automação para tarefas difíceis, especialmente navegação, 
pode ser chamado de semi-autônomo. Um veículo que 
depende exclusivamente da automação é, consequentemente, 
chamado de robótico ou autônomo. Após a invenção do circuito 
integrado, a sofisticação da tecnologia de automação aumentou. 
Fabricantes e pesquisadores adicionaram posteriormente uma 
variedade de funções automatizadas a automóveis e outros veículos.
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As tecnologias de segurança de veículos (VST) na 
indústria automotiva referem-se a tecnologias especiais 
(sistemas avançados de assistência ao motorista) 
desenvolvidas para garantir a proteção e a segurança 
de automóveis e passageiros. O termo engloba uma 
ampla gama de projetos e dispositivos dentro do mundo 

automotivo. Exemplos notáveis incluem dispositivos de 
comunicação carro-a-computador que utilizam recursos 
de rastreamento por GPS, recursos de geo-restrição, 
sensoriamento remoto de velocidade, dissuasão de 
roubo, mitigação de danos e comunicação veículo-
veículo.

Tecnologias de Segurança Veicular

Veículos Híbridos

Um veículo híbrido utiliza dois ou mais tipos distintos de 
energia, tal como motor de combustão interna para acionar 
um gerador elétrico que alimenta um motor elétrico, 
pro exemplo, em trens diesel-elétricos usando motores 
a diesel para acionar um gerador elétrico que aciona um 
motor elétrico, e submarinos que usam diesel quando na 
superfície e baterias quando submersos. Outros meios para 
armazenar energia incluem fluido pressurizado em híbridos 
hidráulicos.

Vehicle Safety Technology 

Vehicle Safety Technologies (VST) in the automotive industry refers 
to special technologies (Advanced driver assistance systems) 
developed to ensure the safety and security of automobiles 
and passengers. The term encompasses a broad umbrella of 
projects and devices within the automotive world. Notable 
examples include car-to-computer communication devices 
which utilize GPS tracking features, geo-fencing capabilities, 
remote speed sensing, theft deterrence, damage mitigation, 
and vehicle-to-vehicle communication.

Hybrid Vehicle   

 hybrid vehicle uses two or more distinct types of power, such as 
internal combustion engine to drive an electric generator that 

powers an electric motor, e.g. in diesel-electric trains using 
diesel engines to drive an electric generator that powers 

an electric motor, and submarines that use diesels when 
surfaced and batteries when submerged. Other means 
to store energy include pressurized fluid in hydraulic 
hybrids.

Tecnologias de Segurança Veicular3 Vehicle Safety Technology 
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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:
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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 

Eficiência Energétical
Energy e�ciency 

Geração Distribuída
Distributed generation 

Produção Enxuta
Lean Manufacturing 

Design
Design

Certificação
Certification 

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 Artificial
Artificial Intelligence - IA 

Tecnologia 
da Informação
e Comunicação

Saúde
Produtos Químicos 

& Plásticos

Construção 
Civil

Energia

Celulose & 
Papel

Bens de
Capital
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