
A ciência de hoje, 
moldando o nosso futuro.

Megatendências



O que é 3M Futures?
Tendências, percepções e perspectivas sobre a 
ciência mais emocionante de hoje e o "futuro".

3M Futures é um estudo realizado em 11 países para 
entender as percepções globais da ciência e da 
inovação tecnológica e seu papel na sociedade.

Conoce las diferentes áreas de 3M Futures:

França - Brasil - China - México - Canadá - Canadá - Japão - 
Alemanha - Reino Unido - Estados Unidos - Índia - Coréia do Sul

O Novo 
Paradigma

Sustentabilidade AR | VR Inteligência 
Artificial

Equidade



A inovação na ciência e na tecnologia tem um papel único a desempenhar 
na busca de soluções para os desafios mais difíceis de hoje. Enquanto as 
pessoas no mundo inteiro estão entusiasmadas com soluções inovadoras, 
suas expectativas são altas: a sociedade e a sustentabilidade são as principais 
prioridades.

Consertando o planeta. As pessoas querem que a inovação científica e tecnológica se 
concentre na solução de problemas ambientais e sociais.

Ciência e Tecnologia

Uma pluralidade (48%) acredita que encontrar soluções para os problemas 
ambientais e sociais deve ser o foco principal da inovação científica e
tecnológica.

Globalmente, as cinco principais prioridades para os próximos 5 anos são

1.  Preparar-se para pandemias globais e crises de saúde pública.

2. Enfrentar crises humanitárias, tais como fome, migração, conflito ou pobreza 
extrema.

3. Abordar crises climáticas extremas e o deslocamento resultante.

4. Cura do Alzheimer e da demência.

5. Combater as catástrofes ecológicas, como a caça furtiva, ambientes 
ameaçados, desmatamento ou limpeza dos oceanos.

As expectativas da ciência são altas
As pessoas esperam que muitas inovações na ciência e na tecnologia façam 
parte da nossa vida diária nos próximos 10 anos e a maioria das pessoas está 
disposta a experimentar novos desenvolvimentos.

Ciência e Tecnologia | 3 



Ciência e Tecnologia | 4

67%

44%

64%  
cree que una serie de avances científicos y 
tecnológicos de vanguardia formarán 
parte de nuestra vida cotidiana en los 
próximos 10 años.

58% está disposta a tentar novos 
avanços tecnológicos.

Mais dispostos a:

Alugar ou comprar 
uma casa totalmente 
sustentável

Comprar ou alugar 
um veículo 
totalmente elétrico 

73%

Menos dispostos a:

Usar um terapeuta 
totalmente 
controlado pela IA

43%Comprar um ingresso 
para um combate 
comercial espacial

75%
concordam que o excesso 
de tempo frente à tela é um 
problema de saúde que 
precisa ser resolvido.

As pessoas estão entusiasmadas, mas cautelosas com o futuro
Enquanto muitos estão entusiasmados com os avanços tecnológicos, eles estão preocupados com 
os efeitos negativos do "excesso de tempo frente à tela" e da forte dependência da sociedade em 
relação à tecnologia.

73%
concordam que, como 
sociedade, somos muito 
dependentes da tecnologia 
na nossa vida diária.

59%
se sentem sobrecarregados pela 
constante necessidade de ficar 
conectados a seus dispositivos 
68% entre 18-24 anos.

A Morning Consult realizou pesquisas em nome da 3M entre uma audiência de n=22.001 adultos de 18-64 anos dos Estados Unidos, Reino 
Unido, México, Brasil, Canadá, Alemanha, França, China, Índia, Japão e Coréia do Sul entre 17 de novembro e 18 de dezembro de 2021. As 
entrevistas foram realizadas on-line e os dados foram equilibrados entre gênero, idade, renda e região. Os resultados da pesquisa têm uma 
margem de erro de +/-1%.



Veja mais sobre O Novo Paradigma
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A pandemia mudou fundamentalmente a forma como as pessoas interagem, 
vivem e trabalham. De experiências remotas à telemedicina, um novo 
paradigma significa inovação.

Novo Paradigma

Em todo o mundo, as pessoas percebem o efeito que a 
ciência tem nas nossas vidas durante a pandemia.

22% começaram a trabalhar remotamente 
como resultado da pandemia - 26% das pessoas 
de 25-40 anos.

64% preferem trabalhar em casa em 
vez de presencialmente.

74% concordam que a ciência e a tecno-
logia durante a pandemia mudaram o ambiente 
de trabalho para sempre.

O futuro é adaptável

A pandemia forçou o mundo a abraçar e responder às constantes mudanças. Os países fecharam; 
empregos, escolas e universidades se tornaram remotos; pessoas, empresas, governos e organizações 
tiveram que se adaptar. Inicialmente pensada como temporária, a realidade atual da pandemia deu 
lugar a um novo paradigma, mudando vidas hoje e para sempre.

Um Mundo Pandêmico Consciente
A pandemia alterou a forma como interagimos, trabalhamos e vivemos. Uma mudança 
de paradigma experimentada em todo o mundo, mudamos os sistemas tradicionais de 
entretenimento, a vida no escritório, os espaços públicos e a telemedicina, sem 
nenhum sinal de retorno.

https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/o-novo-paradigma/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na
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As consultas médicas são (presenciais)
Embora as pessoas concordem com os benefícios da telemedicina, existem 
barreiras tecnológicas.

80% 
concordam que é 
importante que os médicos 
vejam e tratem os pacientes 
pessoalmente.

49%  
concorda que eles podem 
receber o mesmo cuidado em 
uma consulta 
remota/telefísica que em 
consultas presenciais.

65% 
oncordam que a telemedicina 
melhorará o acesso aos 
cuidados - 79% entre aqueles 
que utilizaram os serviços de 
telemedicina

Trabalhar virtualmente, divertir-se presencialmente
Apesar do recente uso da tecnologia para interagir com outros, as pessoas preferem a socialização e 
os passatempos presenciais a alternativas virtuais ou on-line.

70% 
preferem passatempos que 
lhes permitem se desconectar 
dos seus dispositivos a 
passatempos aos quais podem 
facilmente acessar através de 
um dispositivo eletrônico.

77% 
têm melhores interações com 
amigos e familiares 
presencialmente do que 
quando se usa tecnologia e 
plataformas on-line. 

69% 
utilizaram a tecnologia para 
interação social com mais 
frequência no último ano do 
que anteriormente.



Leia Mais Histórias Sobre 
O Novo Paradigma

O futuro da telemedicina Design Consciente na Saúde

Segurança na ciência
A pandemia influenciou a maneira como a maioria das pessoas vê a saúde pública e o papel da 
ciência e da tecnologia na proteção das pessoas.

79% concordam que 
a pandemia os tornou mais 
conscientes da sua saúde 
pessoal diante de pessoas 
desconhecidas.

77%
concordam que a sociedade 
precisa repensar ou reprojetar 
os espaços públicos para estar 
mais consciente da saúde.

76%
concordam que isso os 
tornou mais conscientes da 
sua saúde pessoal em geral.

*A Morning Consult realizou pesquisas em nome da 3M entre uma audiência de n=22.001 adultos de 18-64 anos dos Estados Unidos, 
Reino Unido, México, Brasil, Canadá, Alemanha, França, China, Índia, Japão e Coréia do Sul entre 17 de novembro e 18 de dezembro de 
2021. As entrevistas foram realizadas on-line e os dados foram equilibrados entre gênero, idade, renda e região. Os resultados da pesquisa 
têm uma margem de erro de +/-1%.

Leia Mais Leia Mais
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https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/o-novo-paradigma/o-futuro-da-telemedicina/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na
https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/o-novo-paradigma/design-consciente-da-saude/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na
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Sustentabilidade

Materiais sustentáveis
À medida que o mundo enfrenta desafios 
ambientais sem precedentes, a maioria vê 
o papel da sustentabilidade como 
necessária para o futuro, com um 
aumento da demanda por 
responsabilidade ambiental.

A economia circular é uma oportunidade para inspirar liderança, inovação e 
mudança disruptiva em cada indústria, atendendo às necessidades das gerações 
atuais e futuras.

O futuro é circular
 

Há muitas considerações ao selecionar materiais 
para manufaturar produtos, fornecer serviços e/ou 
desenvolver ambientes. Materiais sustentáveis 
podem vir de recursos renováveis ou de baixo 
impacto ambiental, ser mais duráveis com um 
ciclo de vida mais longo, ter uma pegada menor 
para manufaturar ou usar, ou ser mais fáceis de 
decompor no final da vida útil. Alguns podem até 
ser materiais projetados para ajudar a preservar os 
recursos naturais.

 O modelo comercial linear da nossa economia 
global atual de "pegar, fazer e desperdiçar" está 
esgotando os recursos naturais mais rapidamente 
do que eles podem ser reabastecidos e 
sobrecarregando os ecossistemas. Um modelo 

circular utilizaria apenas a menor quantidade 
necessária desses recursos essenciais, ao mesmo 
tempo em que teria um impacto positivo líquido 
sobre seu fornecimento e eliminaria totalmente a 
dependência de recursos finitos não renováveis. 
Ele mediria o sucesso comercial em grande parte 
na capacidade de fazer mais com menos, manter 
produtos e materiais em uso, eliminar desperdícios 
e poluição, e restaurar e regenerar sistemas 
naturais.

Veja mais sobre Sustentabilidade

https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/materiais-sustentaveis/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na


80%
concordam que governos e empresas 
devem ser responsabilizados por seu 
impacto ambiental.

concordam que as empresas devem se 
comprometer mais com o uso de tecnologias 
sustentáveis em seu processo de manufatura.

74% 
concordam que todas as empresas devem 
ser ecológicas e sustentáveis, e que não 
deve ser apenas uma questão de 
marketing.

75% 
exigem transparência das marcas que 
afirmam ter compromissos sustentáveis e 
esperam saber como eles estão causando 
impacto no mundo.

Espera-se que a ecologização seja uma realidade
Os cidadãos exigem das empresas a prestação de contas por seu impacto ambiental e acreditam 
que a sustentabilidade não deve ser isolada, mas a norma.

73% 
concordam que o termo sustentabilidade ou 
negócio verde é usado em excesso e que muitas 
empresas não estão comprometidas com as suas 
promessas.

62% 
procuram ativamente estabelecimentos 
ou ambientes que tenham uma missão 
sustentável.

Liderar pelo exemplo
As pessoas querem que as empresas e os 
governos assumam a responsabilidade por 
seu impacto ambiental e se comprometam a 
utilizar materiais mais sustentáveis.
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Leia Mais Histórias De 
Sustentabilidade:

Processos de Sustentabilidade: 
Desenvolvimento, Projeto, 
Engenharia

O papel do Ecodesign

A moradia sustentável está na lista de muitos, mas a energia renovável fica para trás. A maioria está 
disposta a comprar ou alugar uma casa totalmente sustentável, mas não acredita que a sociedade dará 
prioridade a uma vida sustentável a curto prazo.

73%  estão dispostos a 
alugar ou possuir uma casa 
totalmente sustentável.

40% não acredita que as 
cidades alimentadas por energia 
renovável se tornarão uma parte 
normal das nossas vidas por mais 10 
anos.

*A Morning Consult realizou pesquisas em nome da 3M entre uma audiência de n=22.001 adultos de 18-64 anos nos Estados Unidos, 
Reino Unido, México, Brasil, Canadá, Alemanha, França, China, Índia, Japão e Coréia do Sul entre 17 de novembro e 18 de dezembro de 
2021. As entrevistas foram realizadas on-line e os dados foram equilibrados entre gênero, idade, renda e região. Os resultados da 
pesquisa têm uma margem de erro de +/-1%.

 

Leer más Leer más 
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https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/materiais-sustentaveis/processos-sustentabilidade-desenvolvimento-design-engenharia/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na
https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/materiais-sustentaveis/o-papel-do-ecodesign/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na


A nova realidade é a realidade virtual. A intersecção de experiências humanas 
reais com o mundo digital tem o poder de revolucionar a forma como 
interagimos, trabalhamos, vivemos e nos divertimos.

54% acreditam que o RA 
desempenha um papel importante na 
sua vida diária, e a maioria (63%) diz 
utilizar alguma forma de tecnologia 
RA.

Realidade Aumentada (RA) é uma tecnologia que sobrepõe a informação digital sobre a visão do 
usuário, usando um dispositivo. A realidade virtual (RV) é uma tecnologia que oclui a visão do usuário 
e o coloca em um ambiente virtual, através de um dispositivo montado na cabeça chamado headset 
RV. Tudo o que o usuário ouve ou vê é sintético. A Realidade Mista (RM) é uma combinação de AR e 
RV com o mundo real.

Saiba mais sobre RA y VR

Percepções Globais
A RA e a RV estão nos permitindo criar e experi-
mentar novos mundos, transformando o que 
antes era ficção científica em uma nova reali-
dade.  Com seu crescimento surgem novas 
formas de interagir, se divertir, trabalhar e viver.

A RA já faz parte das nossas vidas. As pessoas 
utilizam a tecnologia RA na sua vida cotidiana, 
mesmo que não a percebam.

Realidade Aumentada 
e Realidade Virtual
O futuro é imersivo

Realidade Aumentada e Realidade Virtual | 11

https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/ra-rv/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na
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A geração Metaverse.
 A familiaridade com RV e RA é maior entre os jovens. Eles também são muito mais propensos a pensar 
que a tecnologia desempenha um papel importante na sua vida diária.

Familiarizado com RV

Familiarizado com RA

Acreditam que a RV 
desempenha um papel 
importante nas suas vidas

Acreditam que a RA 
desempenha um papel 
importante na sua vida diária

Total
18–24
anos

25–40 
anos

41–65 
anos

77%69%

55%

56%

54%

75% 62%

61% 64%

62% 62%

49%

58% 60% 50%

51%



Leia Mais Histórias 
Sobre AR e RV

Criando novos mundos com 
realidade virtual e realidade
aumentada   

Virtualidade é Realidade: 
Uma Perspectiva de Design  
 

Nossa nova realidade
Espera-se que a RV seja uma parte normal da nossa vida diária antes de outros avanços, especialmente 
em videogames e aplicações de entretenimento.

55%
espera que a RV para entretenimento e 
videogames seja uma parte normal da 
vida cotidiana nos próximos 5 anos.

33%
esperam o mesmo para consultas 
médicas virtuais e opções de escolas RV.

*A Morning Consult realizou pesquisas em nome da 3M entre uma audiência de n=22.001 adultos de 18-64 anos nos EUA, Reino Unido, 
México, Brasil, Canadá, Alemanha, França, China, Índia, Japão e Coréia do Sul entre 17 de novembro e 18 de dezembro de 2021. As entrevis-
tas foram realizadas on-line e os dados foram equilibrados entre gênero, idade, renda e região. Os resultados da pesquisa têm uma margem 
de erro de +/-1%.

Lorem ipsum dolor sit amet, 

Leia Mais Leia Mais
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https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/ra-rv/virtualidade-e-realidade-perspectiva-design/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na
https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/ra-rv/mundos-realidade-virtual-realidade-aumentada/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na


A Inteligência Artificial e o Aprendizado Automático estão impulsionando uma 
série de indústrias à medida que evoluem o poder da computação. 
Incorporadas em diversas tecnologias, sua evolução cria um potencial 
emocionante para o avanço humano.

A Inteligência Artificial está ao nosso redor, 
evoluindo a forma como os computadores 
tomam decisões semelhantes às humanas para 
resolver vários problemas. Embora seu papel em 
tornar nossas vidas mais fáceis e mais 
convenientes tenha se tornado mais onipresente 
em todo o mundo, as pessoas têm preocupações 
com a transparência e a privacidade dos dados.

Inteligência Artificial
O futuro é autoaprendizagem

Percepções Globais

A inteligência artificial (IA) é a capacidade de um 
sistema de computador de tomar decisões de 
caráter humano sobre problemas complexos. Ela 
simula o comportamento humano tomando várias 
informações e estímulos para aprender, ajustar e 
fazer mudanças em tempo real. O Aprendizado 
Automático (Machine Learning, ML), um 
subconjunto da IA, é a capacidade de aprender 

automaticamente a partir de dados anteriores, 
sem ser especificamente programado para isso. 
Ele usa uma grande quantidade de dados e 
algoritmos para aprender automaticamente, 
melhorando gradualmente sua precisão e criando 
uma versão de si mesmo em constante evolução.

A IA está em toda parte e sua importância 
está crescendo. Em todo o mundo, as 
pessoas estão conscientes do importante 
papel que a IA desempenha na sua vida 
cotidiana e acreditam que ele irá aumentar 
nos próximos 5 anos.
. 

Veja mais sobre Inteligência Artificial
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https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/inteligencia-artificial/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na
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69% acreditam que o papel da 
IA aumentará na sua vida diária nos 
próximos 5 anos. 84% entre aqueles 
que dizem que ela já desempenha um 
papel importante.

66% dizem que a IA 
desempenha um papel 
importante em sua vida diária.
69% entre os jovens de 18-24 
anos e 70% entre os de 25-40 
anos.

Não agora, talvez depois
As pessoas estão ligeiramente dispostas a experimentar novos desenvolvimentos em IA, 
entretanto, a maioria acredita que os desenvolvimentos de ponta em IA farão parte de nossa 
vida diária nos próximos 10 anos.

63%
acreditam que os 
serviços de veículos 
autônomos farão parte 
das nossas vidas nos 
próximos 10 anos.

Aceitar uma carona de um veículo autônomo

Fazer terapia com um terapeuta que seja 
totalmente orientado pela IA

55% estão dispostos vs. 35%  não dispostos

44% estão dispostos vs. 47%  não dispostos



Inteligência Artificial:
Considerações Éticas  

A IA está em toda parte

Lorem ipsum dolor sit amet, 

57% 
concordam que os robôs 
informáticos e outras máquinas 
nos ajudarão a inovar mais 
rapidamente.

77% 
querem mais 
informações sobre 
como a IA é usada na 
sociedade.

As preocupações superam o otimismo
As pessoas querem saber mais sobre como a IA está sendo usada na sociedade e estão 
preocupadas com a privacidade dos dados.

74% 
estão preocupados 
com a privacidade e 
segurança dos dados 
com o avanço da IA.

47% discordam desta afirmação.

44% não têm nenhuma preocupação com a 
tecnologia da IA.

*A Morning Consult realizou pesquisas em nome da 3M entre uma audiência de n=22.001 adultos de 18-64 anos nos EUA, Reino Unido, 
México, Brasil, Canadá, Alemanha, França, China, Índia, Japão e Coréia do Sul entre 17 de novembro e 18 de dezembro de 2021. As 
entrevistas foram realizadas on-line e os dados foram equilibrados entre gênero, idade, renda e região. Os resultados da pesquisa têm uma 
margem de erro de +/-1%.

Leia Mais Histórias Sobre 
Inteligência Artificial

Leia Mais Leia Mais
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https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/inteligencia-artificial/inteligencia-artificial-consideracoes-eticas/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na
https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/inteligencia-artificial/ia-esta-em-toda-parte/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na


Equidade em ciência e tecnologia significa que 
todas as pessoas, independentemente de sua 
origem, nacionalidade, idioma, raça, cor, deficiência, 
etnia, sexo, idade, religião, orientação sexual, 
identidade de gênero, status sócio-econômico, 
status de veterano, antecedentes educacionais e 
estruturas familiares, têm as mesmas oportunidades 
de aprender e participar da ciência e tecnologia 
através do acesso igualitário à educação. Trata-se 

de fechar lacunas e criar um campo de igualdade 
onde todas as pessoas tenham acesso a ambientes 
de aprendizagem de ciência e tecnologia. Alcançar 
a equidade exige ação incansável e aprendizagem 
contínua.

O futuro precisa de pensamentos diversos de diversas origens. A equidade é 
tão importante quanto qualquer ciência ou tecnologia de ponta, para garantir 
um futuro de inovação. Através de um maior acesso, temos acesso a um maior 
potencial.

Equidade
O futuro é diverso

Veja mais sobre Equidade

Equidade | 17

https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/equidade/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na


Leia Mais Histórias 
de Equidade

A importância da STEM na juventude A importância da diversidade 
na ciência 

Leia Mais Leia Mais
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O futuro pode ser um campo de igualdade onde se celebra 
a diversidade e a inovação que ela traz.

O progresso e os avanços muitas vezes vêm de 
diversas perspectivas ou da capacidade de ver um 
problema de forma diferente. Uma maior equidade 
em ciência e tecnologia levará a uma maior diversi-
dade nos campos da ciência e tecnologia, mais 

colaboração global, mais ideias inovadoras e 
novas e melhores abordagens às técnicas de 
pesquisa existentes.

https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/equidade/importancia-stem-na-juventude/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na
https://curiosidad.3m.com/blog/pt/3m-futures/equidade/importancia-diversidade-ciencia/?utm-term=corp-corp_multi-na-pt_br-ba-3mfutureslat-ona-na-learn-na-apr22-na



