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Inovação …Inovação …





“Trocaria toda a minha tecnologia
por um tarde com Sócrates”

“Ser o homem mais rico do cemitério não me 
interessa. Ir para a cama à noite dizendo que 
fizemos algo maravilhoso, isso importa para mim”

“Você quer passar o resto de sua vida vendendo água “Você quer passar o resto de sua vida vendendo água 
com açúcar ou quer ter a chance de mudar o mundo?”

“Seu tempo é limitado, então não o desperdice vivendo a vida de outra 
pessoa. Não fique preso pelo dogma – que é viver pelos resultados do 
que outras pessoas pensam. Não deixe o ruído da opinião dos outros 
afogar a sua voz interior. E o mais importante, tenha a coragem de 
seguir seu coração e sua intuição. Eles de alguma forma já sabem o 
que você realmente quer se tornar. Tudo o mais é secundário.”





Inovação Digital …Inovação Digital …



Rede Óptica/Wimax 
do Projeto
Cinturão Digital

24/11/10http://www.youtube.com/watch?v=8iMA5VLLUdw



Mas o que é mesmo essa tal de
INOVAÇÃO DIGITAL ?

Seria a Seria a 
INOVAÇÃO
uma constante 
evolução ? 



Ou seriam 
Soluções Ousadas ?



Moderna técnica em 
Segurança de Dados 

é
INOVAÇÃO ?



Organização afeta a
INOVAÇÃO ?



VOCÊ CONCORDA QUE NEM SEMPRE 
É FÁCIL USAR A TECNOLOGIA ?



MAS O QUE SÃO …MAS O QUE SÃO …



E assim caminha 
a humanidade ...

Chico Anysio
Óleo sobre tela  60x40 cmChico Anysio
Óleo sobre tela  60x40 cm



CIÊNCIA (do latimscientia)
é o esforço para descobrir e aumentar 

o CONHECIMENTO HUMANO de como funciona a realidade

Em sentido amplo: 
Refere-se a qualquer conhecimento 
ou prática sistemáticos. 

Em sentido mais restrito:
Refere-se a um sistema de adquirir 
conhecimento baseado no método científico



A CIÊNCIA e uma produção humana.
Portanto, não se faz ciência sem CIENTISTA .

Investigação RACIONAL ou estudo 
da natureza, direcionado à descoberta 
da VERDADE. 

• Ciência Experimental
• Ciência Aplicada 



Ciências 
Naturais:

Física· Biologia · Astronomia · Zoologia · Química ·
Geografia    física· Geologia · Paleontologia· Outras disciplinas

Ciências 
Sociais:

Administração· Antropologia· Ciência da informação·
Ciência política· Comunicações· Direito · Economia· Educação·
Gerontologia· Geografia humana·História· Linguística· Psicologia·
Sociologia· Jornalismo·  Outras disciplinas

Ciências Biomedicina · Ciências do esporte· Educação física   ·  EnfermagemCiências 
da saúde:

Biomedicina · Ciências do esporte· Educação física   ·  Enfermagem
Farmácia· Fisioterapia· Fonoaudiologia· Medicina ·
Medicina veterinária· Nutrição· Odontologia· Psicologia
Terapia ocupacional· Serviço social· Outras disciplinas

Ciências 
Formais: Lógica · Matemática· Teoria dos sistemas· Outras disciplinas

Ciências 
Exatas:

Matemática· Computação· Física · Engenharia
Arquitetura · Química · Outras disciplinas



TECNOLOGIA
(do gregoτεχνη— "técnica, arte, ofício" eλογια— "estudo")

envolve o conhecimento técnico e científico e as
FERRAMENTAS, PROCESSOS E MATERIAIS 

criados e/ou utilizados a partir de tal CONHECIMENTO.

• As ferramentas e as máquinas que ajudam a resolver problemas;
• As técnicas, conhecimentos, métodos, materiais, ferramentas e processos usados 

facilitar a solução dos problemas;
• A aplicação de recursos para a resolução de problemas;
• Descrição do nível de conhecimento científico, matemático e técnico de uma 

determinada cultura;
• Combinar recursos para produzir produtos desejados, na economia.



A TECNOLOGIA é uma produção humana.
Portanto, não se faz ciência sem TÉCNICOS.

Técnicos de nível superior:
• Engenheiros
• Tecnólogos

Técnicos de nível médio

Técnicos autodidatas



Evolução dos princípios
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� Ciência, como fator dominante nas crenças do homem, existe há cerca de 350 anos
� Tecnologia, como fator preponderante na indústria e na economia, há 200 anos

.



INOVAÇÃO TECNOLÓGICA
é toda novidade por meio que aumenta a eficiência do processo 
produtivo ou que implica em um novo ou aprimorado produto. 

Inovação de produto:Inovação de produto:
Consiste em modificações nos atributos do produto, com mudança na 
forma como ele é percebido pelos consumidores.

Exemplo: automóvel com câmbio automático.
Inovação de processo:
Produz benefícios no processo de produção, geralmente com aumentos 
de produtividade e redução de custos.

Exemplo: automóvel produzido por robôs.
Inovação de modelo de negócio:
Forma como o produto ou serviço é oferecido ao mercado. 



INVENÇÃO  x  INOVAÇÃO
(Blog Prof Vasco Furtado)

INVENÇÃO refere-se ao lançamento da idéia nova e nunca 
antes pensada, mas que não obrigatoriamente levará a 
geração de riqueza e, por isso, não obrigatoriamente é uma 
inovaçãoinovação

INOVAÇÃO está intimamente relacionada com agregação 
de valor a um produto, processo ou idéia e, assim, geração 
de riqueza (ou bem estar social, no caso de inovações 
sociais).

A inovação pode ser medida por indicadores diversos como o aumento 
da produção, do emprego e mudança do comportamento do mercado. 



Exemplo de InovaçãoExemplo de Inovação





O  quê  pensas  que  são?   O  quê  pensas  que  são?   O  quê  pensas  que  são?   O  quê  pensas  que  são?   

Canetas?...Canetas?...Canetas?...Canetas?...



Dê mais uma olhadinha… Dê mais uma olhadinha… Dê mais uma olhadinha… Dê mais uma olhadinha… 



Montado fica assim…Montado fica assim…Montado fica assim…Montado fica assim…



O teclado pode ter várias cores. O teclado pode ter várias cores. O teclado pode ter várias cores. O teclado pode ter várias cores. 

Como funciona?...Como funciona?...Como funciona?...Como funciona?...



Uma peça forma o ecrã Uma peça forma o ecrã Uma peça forma o ecrã Uma peça forma o ecrã 
e a outra oe a outra oe a outra oe a outra o teclado.teclado.teclado.teclado.



Também existe Também existe Também existe Também existe 
em modelo para PDA’s.em modelo para PDA’s.em modelo para PDA’s.em modelo para PDA’s.



As Previsões de Kleinrock …As Previsões de Kleinrock …



















A Geração…A Geração…



Exemplo estadual de …Exemplo estadual de …



PROBLEMA

O CEARÁ tem mais de  
1.600 mil  jovens (15 a 24 anos).

09/03/2012 43

Todo ano 100 mil 
concluem o Ensino Médio, mas a maioria 
não tem acesso ao ensino superior nem 
a um emprego e ficam então mais 
vulneráveis à marginalidade



Posição Atual Expectativa 2015

1 India China

2 China India

3 Costa Rica USA

4 Czech Rep. Brasil

5 Hungria Rússia

6 Canadá Ucrânia

7 Russia  ( = 6 ) Romênia

Os economistas  concordam:Os economistas  concordam:

-- Custos razoáveisCustos razoáveis
-- Boa ética empresarialBoa ética empresarial
-- Boas relações com sindicatosBoas relações com sindicatos
-- Bom espiríto empreendedorBom espiríto empreendedor
-- Ambiente político favorávelAmbiente político favorável
-- Médio investimento em pesquisaMédio investimento em pesquisa

OPORTUNIDADE

8 Latvia ( = 6 ) Belarus

9 Chile Filipinas

10 Romania Canadá

11 Ireland Irlanda

12 Singapura Malásia

13 Filipinas Armenia

14 Polônia Chile

15 Brasil Africa do Sul

Relatório Relatório 
mundial de mundial de 
Outsourcing Outsourcing 
posiciona o posiciona o 

Brasil em 15º Brasil em 15º 
lugar hoje e 4º lugar hoje e 4º 
lugar em 2015lugar em 2015

-- Médio investimento em pesquisaMédio investimento em pesquisa



MODELO

“A verdadeira inclusão digital no país  só se fará 
mediante a apropriação pelo jovem do seu entorno social.”

Mauro Oliveira
PHD em informática



POLÍTICA de C&T&I
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Rede Óptica/Wimax 
do Projeto
Cinturão Digital

POLÍTICA ESTADUAL de C&T&I



Algo maior do que a

REFINARIAREFINARIA

Entrevista páginas Azuis do Jornal O POVO 

Julho de 2008



Exemplo nacional de …Exemplo nacional de …



AnalógicoAnalógico

Atualmente

PROBLEMA



Atualmente 

PROBLEMA

(a) (b) (c)



Após 2016

 

PROBLEMA

 

(a) (b) (c) 



– Cuisinière       97,7%

– Télévision 95,7%

Pourquoi le Brésil a décidé
développer son propre modèle de TV numerique? 

OPORTUNIDADE

– Télévision 95,7%

– Refrigerateur 86,7%

– Mobile phone 84,2%

– Telephone 54,0%

– Micro ordinateur: 16,91%

L’access Internet 10,08%



Audio

Video

Data
Data Carrossel 

MODELO

Interactivity -->



ARIBMHPDASE Middleware

MODELO



GINGA, a interatividade na TV Digital Brasileira

POLÍTICA NACIONAL de C&T&I



Inventores do GINGA
( TV Digital Brasileira)

Prof. Luiz Fernando
PUC-Rio

Prof Guido Lemos
UFRN / UFPB



Exemplo de Inovação …Exemplo de Inovação …



"Once we realized the lack of a system able to prov ide reliable data and 
information in real time, offering correct informat ion for making decisions, we 
have decided to transfer the Office of Health Secre tary and his staff to the Control 
Center of Endemic Diseases and Zoonoses”. 

(Andrade, 2010)

Real Situation

PROBLEMA

1) Real-time Information

2) Health Knowledge

3) Professional Experience

4) Decision-making 

Real Situation



"Once we realized the lack of a system able to prov ide reliable data and 
information in real time, offering correct informat ion for making decisions, we 
have decided to transfer the Office of Health Secre tary and his staff to the Control 
Center of Endemic Diseases and Zoonoses”. 

(Andrade, 2010)

Real Situation LARIISA: Context -Aware System

MODELO

1) Real-time Information

2) Health Knowledge

3) Professional Experience

4) Decision-making 

�Set-top-box and Digital Belt

� Ontology Representation (OWL) 

� Context Reasoning Component

� Decision-making Application 

Real Situation LARIISA: Context -Aware System



(3,4)
Agent
Personalized
message

Agent
Personalized
Information

IF-THEN RULE-BASED  APPROACH

Context-aware Services

Context-Aware Health
Agent APPLICATION

Context-Aware Health 
Agent PERSONALIZATION

Decision Making 
in Governance

Decision 
MakingApplication

PRODUTO de C&T&I

(1)

(2)

(3,4)
(5)

message Information

Context 
Detection

(1) IF blood sugar exceeds a threshold, THEN should not take certain food.
(2) IF the room is too dry, THEN turn on the humidit y generator
(3) IF the user is at lunch, THEN send the message l ater.
(4) IF the user is not at office, THEN send the call  to the mobile.
(5)    IF a PC is accessible, THEN present the mess age as video.

Two ways to capture the health data

- Interactive Programs
- Sensors



Prof Mauro: LARA Project ���� Communication  INFRASTRUCTURE  

PRODUTO de C&T&I

Diga-Ginga
(FINEP Project)



PROPOSAL: LARISSA FRAMEWORK

Agent Agent

Decision Making 
in Governance

PRODUTO de C&T&I

CONTEXT CATEGORIES (Zhang and all.):
(1) Personal Health Context : physiological and ment al context
(2) Environment Contex: temperature, light, humidity , noise, etc.
(3) Task Context: goals, task, actions, activities, events, etc.
(4) Spatio-temporal Context: time and location
(5) Terminal Context: terminal type, interface, medi a supported, etc.

Agent
Personalized
message

Agent
Personalized
Information

Context 
Detection



Você trabalharia na …Você trabalharia na …















VALEU PAI !!!

SITE: www.maurooliveira.com.br
TWITTER: mauro_carolinas
E1/2: amauroboliveira@gmail.com



O jovem carrega PÓLVORA dentre de si. 

No mundo moderno em que vivemos 
ela pode EXPLODIR com facilidade. 

Ou ainda, pode MOFAR se ele atravessar o fantástico 
oceano de sua adolescência no “porão do navio”;

Senão, ela pode ser o ESTOPIM para a
a realização de seus sonhos.”

09/03/2012 72

Antonio Barbosa

“ Nunca diga aos jovens que seus sonhos são impossíveis. Nada seria mais 
dramático e seria uma tragédia se eles acreditassem nisso !

Shakespare

“ Você tem a força”  
HI MAN

Projeto  Pirambu Digital


