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APRESENTAÇÃO
Parece insensato debater avanços tecnológicos seguindo a lógica discutida anteriormente
à atual crise global. Os direcionadores de negócios da pré-crise estavam focados em
vantagem competitiva, redução de custos, produtividade, sustentabilidade e inovação. O
objetivo era fazer com que as empresas funcionassem melhor.
No cenário atual, os desafios são de outra natureza. A tecnologia, por sua vez, deve ser
capaz de contribuir efetivamente com aplicações para o contexto da pandemia, de forma
que diferentes atores tenham ferramentas para desempenhar seus papéis com excelência.
Com esta publicação, o Sistema Fiep pretende chamar sua atenção a movimentos
tecnológicos de diversas regiões do globo que podem inspirar e direcionar soluções para o
contexto da pandemia nos próximos meses.
Para fazer isso, realizamos a varredura de sinais para nove pilares tecnológicos e executamos
o escaneamento de dez drivers de mudança. As interseções e as colisões desses drivers
têm o potencial de mudar a forma como buscamos respostas para o contexto pandêmico e
lançam as bases para a construção de soluções inovadoras e disruptivas.
Boa leitura,
Carlos Valter Martins Pedro
Presidente do Sistema Fiep
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SINAIS
TECNOLÓGICOS

SINAIS

Sinais tecnológicos são soluções que chamam a atenção em uma
escala localizada, mas que apontam maiores implicações para outras
localidades, ou mesmo para o cenário global. Eles tendem a capturar
fenômenos tecnológicos emergentes que normalmente revelam
rupturas ou inovações.
Este estudo identificou uma lista ampla de sinais tecnológicos
orientados ao contexto da pandemia. No entanto, a publicação
organiza um conjunto de quatro sinais para cada um dos nove pilares
tecnológicos estudados.
A sistematização dos sinais possui dois objetivos centrais. O primeiro
deles é chamar sua atenção para os movimentos tecnológicos
emergentes em diversas partes do mundo. O segundo é embasar a
reflexão sobre quais drivers tecnológicos entram em cena, a partir do
contexto pandêmico.
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PILAR TECNOLÓGICO

B I G D ATA &
A N A LY T I C S
Entre a atual capacidade humana de enfrentar o novo coronavírus e as
epidemias globais anteriores há um abismo. Assim demonstram os recordes
históricos do tempo de identificação do Sars-CoV-2 e de seu sequenciamento
genético. As ferramentas de Big Data & Analytics vêm permitindo coleta e
interpretação de amplas bases de dados de forma inédita, auxiliando no
entendimento e na previsão dos movimentos da doença. Essas tecnologias
apoiam tomadas de decisão de forma ágil e assertiva, possibilitando a
determinação de quem está correndo risco mais ou menos elevado de
contágio.
As possibilidades de cruzamento de dados e informações são inesgotáveis.
O cruzamento da evolução da contaminação em determinada área com
os fluxos aéreo e rodoviário ou da geolocalização de infectados com seus
contatos no período de incubação são dois exemplos que materializam o
pilar tecnológico.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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Fe r rame nta cr i a c e nár i o s da evo l ução.
de uma e pi d em i a hi p o téti ca.
O Epcalc é uma ferramenta que possibilita analisar, através de
parâmetros epidemiológicos e modelos matemáticos, possíveis
cenários da evolução de uma epidemia simulada. A iniciativa faz
parte de uma plataforma criada por cientistas independentes de
diversas instituições de pesquisa brasileiras, como USP, UFRJ,
UFRGS, UERJ e UnB.

Al i pay atr i bui c ódi g o s a c i d ad ão s q ue.
t iveram c ontato c om pe ssoas c o m a Cov i d-19.
A empresa chinesa de tecnologia Alibaba desenvolveu ferramenta
com aplicações de inteligência analítica para classificar o risco de
contração do Sars-CoV-2 de seus usuários. Nas cores vermelha,
amarela ou verde, os códigos são atribuídos com base no status
de saúde e histórico de viagens dos indivíduos. Introduzido
inicialmente em Hangzhou (China Oriental), a tecnologia foi
ampliada para todo o território daquele país.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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R astre a me nto de l ocali z ação po r c el ul ar.
c ontr i bui nos e studos s o bre a p and em i a.
Dados de localização coletados por celulares em 500 cidades
americanas estão sendo utilizados para mensuração do grau
de distanciamento social das comunidades. A coleta visa criar
um mapa atualizado sobre o cumprimento das ordens de
permanecer em casa, bem como gerar métricas para medir
o impacto da pandemia em vários setores da economia dos
Estados Unidos. O projeto é desenvolvido por acadêmicos das
universidades Harvard, Princeton e Johns Hopkins.

S iste ma i nte l i ge nte a uxi l i a na d efi ni ç ão.
de fl uxo de supr i m ento s cr í ti c o s .
O Vantage é um sistema operacional inteligente que está
auxiliando na gestão de suprimentos para a pandemia na África
do Sul. O app conecta informações de vários sistemas, bancos de
dados e relatórios relevantes. Com base nos dados carregados,
os algoritmos de previsão ajudam a decidir para onde enviar
suprimentos críticos relacionados à pandemia.
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CIBERSEGURANÇA

Repentinamente, milhares de pessoas passaram a trabalhar em casa pela
primeira vez, utilizando um único computador para atividades profissionais,
compras on-line, entretenimento e comunicação via redes sociais. Ambientes
individuais desprotegidos acabam servindo para que cibercriminosos acessem
espaços organizacionais, lesem empresas e entrem em contas de outros
membros da equipe de trabalho. As informações obtidas são comercializadas
no mercado paralelo, empregadas em tentativas de suborno ou até mesmo
no bloqueio de serviços críticos em troca de resgates. Na pior das hipóteses,
ataques hackers podem deixar comunidades inteiras off-line, obstruindo, entre
outras coisas, acesso à assistência médica.
Do amplo experimento de trabalho remoto vivido mundialmente no início de
2020, desponta não apenas um grande volume de práticas virtuais maliciosas,
mas aprendizados e mudanças profundas nos hábitos de ciber-higiene.
Protocolos padronizados, adoção de padrões universais e controles regulatórios
permitirão o compartilhamento contínuo de informações e dados entre vários
dispositivos com monitoramento e resposta imediata a violações. A segurança
tende a ser vista, cada vez mais, como um serviço na rede.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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Se r v i ç os de ci be rse guranç a gratui to s .
são di sponi bi l i z ad o s para ho s p i tai s .
Em resposta ao aumento de ataques digitais no setor de saúde, a
integradora global de sistemas NTT disponibilizou gratuitamente
serviços de cibersegurança a hospitais de Singapura que lutam
contra a Covid-19. Oferecido por 60 dias, o suporte gratuito inclui
avaliação de segurança, implantação remota de ferramentas de
contenção e correção de ciberataques.

Ac c ountGuard p ro te ge c o ntas d e.
org ani z aç õe s de sa úde e d i rei to s hum ano s .
A Microsoft oferece seu serviço de notificação de ameaças sem
custos para prestadores de serviços de saúde e organizações
humanitárias de todo o mundo. O AccountGuard for Healthcare
monitora ataques a caixas de e-mail corporativo e contas pessoais
de funcionários de hospitais, clínicas, laboratórios, empresas
farmacêuticas e outras entidades que fabricam, pesquisam e
desenvolvem soluções relacionadas à pandemia.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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HP desenvol ve pac ote de sol uç õ es d e s e gurança.
em re sposta à expansã o d o tel etrabal ho.
Devido ao crescimento repentino do número de trabalhadores
remotos e o consequente aumento de ciberataques, a HP
expandiu seus pacotes de proteção e recuperação de PCs por
meio de tecnologias de segurança, computação em nuvem e
Inteligência Artificial. As novas soluções de cibersegurança são
destinadas a negócios de portes variados. A HP Sure Click Pro, por
exemplo, estará disponível gratuitamente para download até 30
de setembro de 2020.

D ocume nto a borda pro te ção de dad o s e.
re si l i ê nci a a ata ques c i b er néti c o s .
A Índia foi o segundo país mais atingido por ameaças cibernéticas
disfarçadas de informações úteis desde o início da crise da
pandemia. O Centro Nacional de Proteção à Infraestrutura de
Informação Crítica (NCIIPC) do país elaborou um documento
abordando a necessidade de resiliência a ataques cibernéticos,
contemplando cenários de ameaças e diretrizes para
gerenciamento de equipes de TI e trabalhadores remotos.
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C O M P U TA Ç Ã O
EM NUVEM
Em um contexto global caracterizado pela progressiva desmaterialização de
atividades e produtos, a tecnologia de Computação em Nuvem ganha cada
vez mais espaço. Com ela, crescem as possibilidades de armazenamento,
acesso e compartilhamento de dados, projetos e programas de forma
remota, em tempo real e com direcionamento a múltiplos usuários. Para uma
sociedade que, em escala mundial, enfrenta a pandemia do novo coronavírus,
essa solução tecnológica revela-se ainda mais essencial.
Graças à nuvem, o trabalho a distância em massa se tornou menos complicado
e a disseminação de ideias inovadoras orientadas à solução de problemas
de saúde tem se revelado uma prática corrente de empresas ao redor do
mundo. Obviamente, questões relativas à cibersegurança e à capacidade de
suporte de infraestruturas são ainda preocupações recorrentes no cenário
atual. No entanto, em nenhum outro momento as ideias de cloud computing
e colaboração foram tão fortemente relacionadas.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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Sol ução na nuvem i d enti fi ca e.
c one cta fabr i cantes de m ater i ai s .
a profi s s i o nai s da s aúde.
Empresa francesa Beelse inova com solução em cloud computing
que auxilia estabelecimentos de saúde no tratamento e controle
da Covid-19. O produto consiste em uma infraestrutura em nuvem
que identifica e conecta fabricantes de materiais a profissionais
da área de saúde, permitindo o compartilhamento de projetos
de manufatura aditiva. Usufruindo dessa tecnologia, médicos
italianos imprimiram inúmeras válvulas para respiradores a fim de
equipar hospitais do país.

Se r v i ç o gratui to de c lo ud c o m put ing.
possi bi l i ta c omuni d ad es o n-line em .
por ta i s d e auto s s er v i ç o.
A Salesforce Community Cloud permite a criação de comunidades
on-line para engajamento e distribuição de informações, a
partir de um portal personalizado de autosserviço, para ajudar
pacientes e outros participantes. O objetivo é evitar o aumento de
volume de chamadas em centrais de call center e outros canais
sensíveis, como unidades de atendimento.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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M i crosoft pr i or i z a ser v i ç o s em nuvem .
para c ombate r c r i s e p and êm i c a.
A Microsoft lançou mão de suas potencialidades para auxiliar
no controle dos transtornos decorrentes da pandemia mundial
do Sars-CoV-2. A gigante do setor de tecnologia anunciou
que, em casos limítrofes de atendimento e armazenamento
em nuvem, sua plataforma Azure será priorizada para acessos
relacionados ao contexto pandêmico. Dessa forma, a empresa
busca contribuir com o atendimento efetivo de emergências e o
compartilhamento de soluções relacionadas à crise.

Empre sa l i b era ac es s o a s eus .
c omputado res q uânti c o s .
Objetivando auxiliar o combate à pandemia, a empresa
canadense D-Wave passou a oferecer acesso gratuito à
infraestrutura de cloud de seus computadores quânticos. A
iniciativa permite que todos os envolvidos com respostas à crise,
independentemente da área de atuação, possam ser beneficiados
pela tecnologia quântica, capaz de combinar quantidades de
dados significativamente maiores do que as processadas por
computadores convencionais.
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INTEGRAÇÃO
DE SISTEMAS
O desafio de manter as atividades em condições críticas, adotar o
trabalho móvel e garantir a colaboração em equipe vem sendo melhor
suplantado por empresas já comprometidas com a transformação digital.
Infraestruturas de T.I. auditadas e sistemas com integração sólida favorecem o
compartilhamento de informações, a quebra de silos organizacionais e a
criação de ecossistemas flexíveis tanto no âmbito horizontal quanto no
vertical.
A implementação da política de distanciamento social evidenciou
infraestruturas ágeis, cujos dados armazenados com segurança na nuvem
podem ser acessados por todas as unidades de negócios, resultando em
garantia de produtividade e tomadas de decisões assertivas. O ponto de
ruptura revelou a Integração de Sistemas como facilitadora crítica para
desafios como o aumento da demanda do e-commerce e a necessidade de
transformação de operações. De soluções de gestão hospitalar à tecnologia
educacional, o contexto oportunizou a experiência de softwares orientados
ao aprimoramento organizacional, fortalecimento da comunicação interna e
aproximação entre fornecedores, produtores e consumidores.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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Inte graçã o de Si stem as é d i ferenc i al .
de pr i me i ra e mpre s a a testar vaci na.
expe r i me ntal c ontra o S ars -Co V-2 .
A empresa de biotecnologia Moderna foi a primeira a iniciar
testes com humanos de uma vacina experimental para o
combate ao Sars-CoV-2. De acordo com especialistas, a maior
agilidade se deve ao fato da companhia norte-americana ter
investido pesadamente em seu ERP nos últimos anos, integrando
totalmente os gerenciamentos de estoques e materiais com
processos contábeis e de compra.

Sol ução de man utenção pre d i ti va.
prev i ne probl e m as d e s aneam ento.
Para identificar e evitar riscos sanitários relacionados a problemas
em redes de tratamento de água e esgoto em tempos de
pandemia, a companhia francesa Eolane colocou em prática uma
solução autônoma de manutenção preventiva. Fruto de uma
parceria com a empresa MyDevicesa, a tecnologia de integração
de sistemas possibilita o monitoramento remoto e constante
de redes, identificando e comunicando possíveis pontos de
obstrução em tempo real.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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Pl atafor ma on-line c o ne c ta a c ad ei a.
gl obal de sup r i m ento s m é di c o s .
O Alibaba Group lançou uma plataforma que tem o objetivo de
fazer a integração entre a cadeia de suprimentos médicos, os
hospitais e as localidades chinesas mais afetadas pelo Sars-CoV-2.
A Alibaba Global Direct Sourcing define as especificações dos
produtos necessários e identifica os fornecedores cadastrados
que atendem à demanda. As compras realizadas por meio da
plataforma são definidas com segurança e classificadas pelo nível
de urgência para que o processo de logística priorize os locais que
mais precisam dos suprimentos.

In telig ê nci a a r ti fi ci al pode auxi l i ar o gover no.
n a lib e raçã o da popul açã o do c o nfi nam ento.
O CovidIA é um sistema integrado de cruzamento de dados
relacionados às características da Covid-19 (como incidência e
contágio), resultados de testes e informações de geolocalização
dos smartphones. Segundo médicos e pesquisadores franceses
que idealizaram a solução baseada em Inteligência Artificial, a
análise poderá auxiliar o governo na liberação do confinamento
com menores chances de comprometimento da saúde da
população.
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INTERNET DAS
COISAS (IoT)
Entre as lições resultantes da crise com o novo coronavírus, emergiram
experiências que servirão de protótipo para o monitoramento de futuras
pandemias. Combinada com Big Data e Inteligência Artificial, a Internet
das Coisas (IoT) despontou como ferramenta poderosa na identificação
de padrões de deslocamento, simulação de modelos de propagação da
doença, isolamento e gerenciamento de pacientes. Além do grande potencial
para modernização da assistência médica e prevenção da saúde pública,
a tecnologia pode ser importante aliada na mitigação de adversidades
consequentes de situações de isolamento, como o colapso da cadeia de
suprimentos.
Caracterizada por dispositivos eletrônicos capazes de se comunicar entre si
por meio de redes sem fio inteligentes e com bancos de dados hospedado
na nuvem, a IoT elimina a interação humano-humano. O rastreamento da
mobilidade de indivíduos com sintomas de infecção permite a criação de
sistemas de alerta e controle pandêmico. A utilização de dados de GPS para
acompanhar o deslocamento de pessoas e suas interações exige, entretanto,
uma implementação cuidadosa no tocante à privacidade individual e à
possibilidade de abuso de dados.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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Apa re l ho por táti l transfo r m a s o ns .
de tosse e m d ad o s d e s aúde.
O mecanismo FluSense identifica pessoas com sintomas
semelhantes ao da Covid-19 em meio a multidões. Desenvolvido
na Universidade de Massachusetts, o dispositivo processa
sinais sindrômicos (sons de tosse) em espaços públicos como
restaurantes, salas de aula e auditórios para, então, enviar as
informações para agrupamento em laboratórios. Baseado em
IoT, o device é composto por microfone, câmera térmica e um
Raspberry Pi (computador de baixo custo do tamanho de um
cartão de crédito).

Pul se i ra s e a pps d e rastream ento.
possibil i ta m o moni tora me nto d e pas s agei ro s .
O governo de Hong Kong passou a colocar todas as pessoas
que desembarcassem no país sob vigilância médica, a partir de
19 de março. Antes de saírem dos aeroportos, os passageiros
recebiam uma pulseira eletrônica acompanhada de um aplicativo
para smartphone destinados a monitorar e assegurar que
permanecessem em casa no período de quarentena.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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Pl atafor ma i nte l i ge nte uti l i z a I o T p ara.
re du zi r di sse mi na ção de c as o s d a Cov i d-19.
Solução em 360 graus de monitoramento, a plataforma
Continuous Covid Monitoring (CCM+) utiliza IoT, smart wearables
e Inteligência Artificial para gerar dados sobre riscos de
disseminação de possíveis casos da Covid-19. As informações
sobre áreas específicas de Los Angeles são fornecidas em tempo
real para autoridades e profissionais de saúde.

Apl i cati vo uti l i z a o po der d a.
c omputa ção c ol e ti va p ara ac el erar.
pe squi sa s o b re a Cov i d -19.
A Fundação Vodafone e o Imperial College London estão
convocando o maior número de pessoas para baixar e ativar o
aplicativo DreamLab, destinado a processar um imenso volume
de cálculos relacionados à pandemia. A ideia é aproveitar o poder
do processamento coletivo de milhares de smartphones para criar
um supercomputador virtual, que funciona enquanto os usuários
dormem e carregam seus aparelhos.
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M A N U FAT U R A
ADITIVA
A interrupção de cadeias de suprimentos evidenciou a interdependência da
economia mundial, atingindo nações, setores diversos e organizações de
variados portes. Apesar de também impactada pela redução no fornecimento
de peças e insumos, a Manufatura Aditiva ganhou holofotes devido à
capacidade de fabricação de peças e componentes com velocidade em um
momento de necessidade de revisão de métodos de trabalho, continuidade
de produção, implementação de novas ferramentas e manutenção de
liquidez.
Ao permitir o design digital de peças e a posterior “impressão” em
camadas, a tecnologia aditiva mostrou-se eficaz na fabricação emergencial
de ventiladores, peças de respiradores, equipamento de proteção para
profissionais de saúde e até mesmo estandes de isolamento de pacientes.
Em muitos casos, ainda que o produto final não tenha sido fabricado por
meio de impressão 3D, a tecnologia foi fundamental para a rapidez do
desenvolvimento e da validação de protótipos. As autorizações de produção
estiveram atreladas a cenários de escassez de cada unidade hospitalar ou
região e atenderam às rígidas exigências de qualidade, certificação, direitos
autorais e patentes da área médica.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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P rote tore s aur i cul ares s ão.
c onfe c ci ona dos em i m p res s o ra 3D.
Um escoteiro de British Columbia (Canadá) doou a profissionais
de saúde de diversos países centenas de protetores auriculares
fabricados em sua impressora 3D. Acoplado a máscaras
cirúrgicas, o dispositivo é considerado solução eficaz no alívio
do desconforto e da pressão nos ouvidos decorrentes de longos
turnos de atendimento hospitalar.

Pro c e sso de e nge nhar i a revers a po s s i bi l i ta.
impre ssão de vá l v ul a p ara res pi rad o res .
O aumento brusco nos casos de coronavírus afetou diretamente a
capacidade de entrega dos fabricantes de válvulas de bombas de
oxigênio para hospitais do norte da Itália. A partir de um processo
de engenharia reversa da peça original, a startup Isinnova
desenvolveu um lote emergencial impresso em 3D no prazo de
três dias, ao custo médio unitário de 2,5 dólares.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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Equi pe de de sign cr i a ac es s ó r i o q ue.
ev i ta c ontato c o m m aç anetas .
Em 24 horas, uma equipe belga de design conseguiu criar,
testar e validar um dispositivo que permite a abertura de portas
sem a necessidade de contato das mãos com maçanetas,
que costumam acumular quantidades elevadas de agentes
patogênicos. O projeto está disponível gratuitamente para
impressão em 3D.

Star tup di spon i b i l i z a pro j eto de.
prote tore s faci a i s em c ó d i go ab er to.
Destinados não apenas a profissionais da saúde, os protetores
faciais da Prusa Research podem ser utilizados por policiais,
bombeiros ou comerciantes. Somente na República Tcheca,
foram impressas e doadas mais de 35 mil unidades e
encomendadas 120 mil novas peças para o combate à pandemia.
Com design em código aberto, o protetor pode ser produzido e
modificado por qualquer pessoa.
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REALIDADE
A U M E N TA D A
A despeito da redução nas remessas de equipamentos como óculos e
fones de ouvido, fornecedores e fabricantes do segmento de Realidade
Aumentada (RA) verificaram efeito oposto na demanda durante a
pandemia. A procura por soluções utilizando a tecnologia aumentou,
tanto para alternativas de colaboração à distância quanto para opções de
entretenimento.
Ao integrar elementos virtuais e ambientes reais, a RA amplia possibilidades
de performance do mundo corporativo em situações de isolamento.
Reuniões de negócios e videoconferências ganham novas e mais atraentes
possibilidades de interação. Com grande parte das instituições de ensino
fechadas, o potencial dos ambientes imersivos é evidenciado para novas
experiências educacionais. As aplicações também crescem na área médica,
no atendimento e monitoramento de pacientes em quarentena e em
programas para amenizar a ansiedade. No setor imobiliário, visitas físicas dão
lugar a tours virtuais 360 graus. O mercado de eventos volta-se às plataformas
sem limite de público, com inúmeras sessões e impacto ambiental reduzido.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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Ó cul os me nsuram a tem p eratura de.
c ente na s de pe ssoas s em c o ntato fí s i c o.
Autoridades da região de Hangzhou recorreram à Realidade
Aumentada para detectar pessoas com febre (sintoma
característico da Covid-19). Os óculos são capazes de medir
a temperatura de centenas de pessoas em minutos, sem
a necessidade de contato físico. A medida inédita gera
questionamentos sobre os limites entre saúde e privacidade
individual.

Fer rame nta c ol aborati va de as s i stênci a.
rem ota possi bi l i ta re sol u ção de pro bl em as .
A fornecedora de soluções em automação industrial Rockwell
Automation e a provedora tecnológica PTC liberaram, durante
a pandemia, acesso gratuito à ferramenta colaborativa de
assistência remota com Realidade Aumentada Vuforia Chalk.
O aplicativo permite que funcionários situados no local e
externamente colaborem na manutenção, no reparo e na
operação de variados produtos e serviços.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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Sol ução de hi gi e ni z ação i nterati va.
mostra c omo l ava r a s mão s c o r retam ente.
Uma solução brasileira de RA mostra como lavar as mãos
corretamente para evitar o coronavírus, seguindo normas da OMS.
O aplicativo permite que o processo de higienização seja feito
de forma interativa e comparado a um passo a passo em tempo
real. A experiência pode ser acessada por telefones celulares ou
tablets.

E xposi çã o de e scul tura s po r R A po s s i bi l i ta.
ex pe r i ê nci a a r tí sti ca na pand em i a.
Em meio a cancelamentos de exposições e fechamentos de
museus, decorrentes das medidas de distanciamento social, o
artista KAWS fez uso da Realidade Aumentada para promover a
mostra pública “Companion (Expanded)”. Composta de esculturas
monumentais, a exposição ocorreu em 11 cidades de diferentes
países.
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SIMULAÇÃO

Não é de hoje que atividades de Simulação orientam a busca por respostas
aos mais variados dilemas. Há séculos, algoritmos e modelos matemáticos
têm se revelado ferramentas de grande importância para pesquisas
científicas e tomadas de decisão estratégicas ao redor de todo o planeta.
No contexto atual, com a pandemia originada pelo Sars-CoV-2 no centro das
preocupações de líderes mundiais e da sociedade como um todo, a situação
não é diferente.
A Simulação passa a ser realizada nos dias atuais com equipamentos
avançados, capazes de processar complexas bases de dados e gerar respostas
com graus mais acurados de precisão e em tempos consideravelmente
curtos. As possiblidades são múltiplas, como exibir o comportamento
de contaminação em projetos de simulação virtual, extrapolar curvas
pandêmicas ou realizar testes na busca de cura para os infectados. Em um
mundo globalizado que enfrenta coletivamente um mesmo inimigo, simular
é, mais do que nunca, preciso.

SINAIS TECNOLÓGICOS
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Inte l i gê nci a Ar ti fi ci al p o s s i bi l i ta.
si mul a ç õe s mol e cul ares para vac i nas .
Pesquisadores de Quebec estão utilizando simuladores baseados
em Inteligência Artificial para analisar amostras de sangue
de pacientes infectados com o novo coronavírus e melhor
compreender a doença. O projeto – conhecido como “biobanco”
– busca não somente traçar perfis genéticos de pessoas que
sofrem complicações severas, mas também simular combinações
moleculares para chegar a fórmulas de vacinas contra
o Sars-CoV-2.

S imu la dor de grande e sca l a per m i te estudar.
propaga ção e mode l a r c ur va d a Cov i d-19.
EpiGraph é o nome do simulador desenvolvido por profissionais
de universidades e centros de pesquisa da Espanha com
capacidade de realizar modelagem matemática a partir de
redes de dados interconectados – muitos deles extraídos de
informações demográficas e interações de indivíduos em redes
sociais. A inovação deve contribuir para o acompanhamento
e a melhor compreensão da evolução da pandemia do novo
coronavírus no continente europeu.
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Te c nol ogi a de gê me os d i gi tai s p o s s i bi l i ta.
prescr i çã o mai s asse r ti va de m e di cam ento s .
Ao simular reações de componentes químicos em avatares, a
tecnologia de gêmeos digitais favorece a análise de efeitos de
substâncias nos organismos humanos – consequentemente,
há uma maior assertividade na prescrição de medicamentos
a pacientes. No Sul da França, hospitais estão adquirindo essa
tecnologia da startup francesa ExactCure para entender questões
como a validade do paracetamol no processo de cura da Covid-19.

Si mul a ç õe s mol e cul ares i d enti fi cam .
prote í nas pa ra possí vei s m e di cam ento s .
Objetivando o alcance de soluções para barrar o avanço da
epidemia do Sars-CoV-2, pesquisadores do Laboratório Nacional
de Oak Ridge mobilizaram o supercomputador IBM Summit
para trabalhar com simulações moleculares. Até o momento,
resultados animadores foram apontados: por meio da análise
do comportamento de 8.000 proteínas, a máquina já pôde
identificar 77 candidatas para o desenvolvimento de possíveis
medicamentos.
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SISTEMAS
AUTÔNOMOS
Cada vez mais precisos e eficientes, os Sistemas Autônomos vêm se
apresentando como importantes aliados no combate à pandemia do
Sars-CoV-2, ao oferecerem conveniência e segurança tanto para profissionais
de saúde e pacientes em quarentena quanto para organizações ou
indivíduos em isolamento social. Em ambientes hospitalares, corporativos
e residenciais, os robôs são utilizados na realização de tarefas repetitivas,
na interação com pessoas ou no desempenho de operações em ambientes
com alto potencial de contágio. Imunes à infecção, os autômatos facilitam
a entrega de suprimentos médicos e otimizam o atendimento de pedidos
em armazéns que oferecem suporte a lojas on-line. Enquanto a telemedicina
suportada por robôs possibilita a comunicação remota entre médicos e
pacientes, os drones contribuem ativamente com o controle da propagação
do vírus, por meio da captação de imagens e do monitoramento de vias e
espaços públicos.
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P rodução de ve í cu l o s autô no m o s de.
en t re g a cre sc e pa ra re str i n gi r c o ntato fí s i c o.
A startup chinesa do ramo de veículos autônomos Neolix vem
apresentando crescimento expressivo em meio à pandemia. Em
apenas dois meses, a demanda de produção foi 60% superior à
registrada nos seus oito primeiros meses de funcionamento. A
principal razão desse “boom” é o fato da Neolix ter como cliente
a gigante Alibaba, que vem investindo nos veículos autônomos
de entrega para reduzir o contato físico entre colaboradores e
clientes.

R obôs e nfe r m ei ro s auxi l i am no.
trabal ho de e q ui p es de s aúde.
Seis robôs auxiliam no cuidado de pacientes infectados pelo
novo coronavírus em um hospital na cidade de Varese, região
da Lombardia. Trabalhando em colaboração com médicos e
enfermeiros, os autômatos possuem a estatura de uma criança
e um painel luminoso com olhos que imitam os humanos. Além
de monitorar equipamentos em quartos de pacientes, os robôs
estabelecem comunicação remota com equipes de saúde.
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Empre sa de a ssi stê nci a m é d i ca uti l i z a.
robôs para exte r mi nar age ntes pato gêni c o s .
A sul-africana Netcare passou a utilizar, em seus hospitais e
centros médicos, robôs altamente efetivos na exterminação de
agentes patogênicos, com o intuito de barrar a disseminação do
novo coronavírus. Fazendo uso da tecnologia de raios UV, que
destroem vírus, bactérias e esporos de fungos, esses sistemas
autônomos levam poucos minutos para desinfetar enfermarias,
espaços de conferência e outros ambientes.

R obôs auxi l i am i do s o s a.
mi ni mi z a r a s do res d a s o l i d ão.
O cenário de isolamento social foi intensificado na Bélgica com
a proibição de visitas a casas de repouso e centros de auxílio à
terceira idade. Diante disso, a empresa Zorabots disponibilizou
robôs humanoides para fazerem companhia e realizar
videochamadas entre idosos e seus familiares.
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TECNOLÓGICOS

DRIVERS

Os drivers tecnológicos são catalisadores que causam mudanças, afetam ou
moldam o futuro da tecnologia.
A base de sinais construída neste estudo possibilitou o escaneamento de dez
drivers tecnológicos de mudança.
As interseções e as colisões desses drivers têm o potencial de mudar a forma
como buscamos respostas para o contexto pandêmico e lançam as bases
para a construção de soluções inovadoras e disruptivas.
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DEZ DRIVERS TECNOLÓGICOS
PARA A CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES
INOVADORAS PARA A PANDEMIA

SOLUÇÕES COM
CÓDIGO ABERTO

HIGIENIZAÇÃO
INTELIGENTE

CENÁRIOS DE
EVOLUÇÃO HIPOTÉTICA

SIMULAÇÕES
MOLECULARES

ENTRETENIMENTO
I N T E R AT I V O

NUVENS
A D A P TAT I V A S

CODIFICAÇÃO
EPIDEMIOLÓGICA

VIGILÂNCIA
BIOMÉTRICA

ROBOTIZAÇÃO
P R Ó - D I S TA N C I A M E N T O

RESILIÊNCIA
CIBERNÉTICA
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O QUE SIGNIFICA
CADA DRIVER?
SOLUÇÕES COM
CÓDIGO ABERTO
Difusão de ferramentas que fazem uso do
licenciamento livre de projetos detalhados em
meio digital para facilitar a prototipação e o
desenvolvimento de soluções por usuários diversos.

NUVENS
A D A P TAT I VA S
Fornecimento de serviços de computação em
redes customizadas, objetivando armazenar e
transmitir dados relativos a metas específicas ou
facilitar a comunicação entre atores com interesses
convergentes.

HIGIENIZAÇÃO
INTELIGENTE
Uso de teconologias de automação, comunicação e
interação para solucionar problemas de saneamento
básico e colaborar com a educação em prol de
hábitos de higiene mais saudáveis.

CODIFICAÇÃO
EPIDEMIOLÓGICA
Estruturação de dados coletados por meio de
softwares diversos com o intuito de elaborar
mapas de orientação e entendimento do contexto
pandêmico.
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CENÁRIOS DE
EVOLUÇÃO HIPOTÉTICA
Criação e análise de cenários futuros possíveis e
prováveis para determinado contexto de estudo, com
base em dados estatísticos e modelos matemáticos.

VIGILÂNCIA
BIOMÉTRICA
Aplicação de tecnologias capazes de detectar
características físicas e comportamentais dos seres
humanos com o intuito de monitorar variáveis e
orientar tomadas de decisões.

SIMULAÇÕES
MOLECULARES
Emprego de modelos físicos-matemáticos-computacionais de representação aproximada
da realidade para compreender reações e realizar
combinações em nível molecular.

ROBOTIZAÇÃO
P R Ó - D I S TA N C I A M E N TO
Utilização de sistemas eletromecânicos com distintos
graus de automação para executar diferentes tarefas
e, assim, evitar – ou minimizar – o contato físico entre
pessoas.

ENTRETENIMENTO
I N T E R AT I V O
Exploração de tecnologias imersivas para
proporcionar experiências de entretenimento a
distância.

RESILIÊNCIA
CIBERNÉTICA
Desenvolvimento de sistemas de comunicação e
controle que aprimoram a capacidade de indivíduos
e organizações em lidar com situações adversas e
auxiliam na proteção de dados em ambiente digital.
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O CRUZAMENTO DOS DRIVERS
PERMITE A CRIAÇÃO DE SOLUÇÕES
INOVADORAS PARA A PANDEMIA
SIMULAÇÕES
MOLECULARES

SOLUÇÕES COM
CÓDIGO ABERTO
VIGIL ÂNCIA
BIOMÉTRICA

NUVENS
ADAP TATIVAS

Exemplo 1:
Simulação da
relação das
mãos limpas
e imunidade

C ODIFICAÇÃO
EPIDEMIOLÓGICA

Exemplo 2:
Projeto de
recriação de
obras de arte
clássicas

ROBOTIZAÇÃO
P R Ó - D I S TA N C I A MENTO

RE SILIÊNCIA
CIBERNÉTICA

HIGIENIZAÇÃO
INTELIGENTE
CENÁRIOS DE
EVOLUÇÃO HIPOTÉTICA

ENTRETENIMENTO
I N T E R AT I V O
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EXEMPLOS DE SOLUÇÕES A PARTIR
DO CRUZAMENTO DE DRIVERS
Simulação da relação das mãos
limpas e imunidade

SIMULAÇÕES
MOLECULARES

+
HIGIENIZAÇÃO
INTELIGENTE

Nanossensores aplicados à pele das
mãos podem coletar e transmitir
dados referentes ao grau de
limpeza e à condição de imunidade
da pessoa analisada. Com esses
dados, será possível simular a
relação entre os diferentes níveis de
limpeza e o grau de imunidade de
um indivíduo. Essa solução pode
ser uma forte aliada nas ações
de educação para a saúde, uma
vez que fornecerá embasamentos
científicos para auxiliar na
disseminação de hábitos saudáveis
de higiene.

Projeto de recriação de obras de
arte clássicas

SOLUÇÕES COM
CÓDIGO ABERTO

+
ENTRETENIMENTO
I N T E R AT I V O

Por meio da disseminação
de rascunhos e protótipos
de obras de arte famosas –
bem como de informações
detalhadas sobre as fontes de
inspiração dos criadores – será
possível reproduzi-las em casa
ou em ateliê particular. Essa
solução irá permitir que as
pessoas possam desenvolver
suas habilidades artísticas
e compreender melhor o
processo de criação de artistas
consagrados.
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QUAIS SOLUÇÕES VOCÊ
P R E T E N D E C R I A R PA R A
A PA N D E M I A?
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SIMULAÇÕES
MOLECULARES

SOLUÇÕES COM
CÓDIGO ABERTO

VIGIL ÂNCIA
BIOMÉTRICA

NUVENS
ADAP TATIVAS

C ODIFICAÇÃO
EPIDEMIOLÓGICA

ROBOTIZAÇÃO
P R Ó - D I S TA N C I A MENTO

RE SILIÊNCIA
CIBERNÉTICA

HIGIENIZAÇÃO
INTELIGENTE

CENÁRIOS DE
EVOLUÇÃO HIPOTÉTICA

ENTRETENIMENTO
I N T E R AT I V O
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