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Onde 

estamos?



Vale a pena investir em pesquisa científica?
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Estudo da UE utiliza como base 23 estudos que 
visam avaliar o impacto da pesquisa de C,T&I

– O valor total gerado pela pesquisa pública é entre 3 a 8 vezes o valor 
do investimento; 

– A taxa de retorno da maior parte dos projetos é entre 20% e 50%; 

– Entre 20% e 75% das inovações não poderiam ter sido desenvolvidas 
sem a contribuição da pesquisa pública (desenvolvida até 7 anos 
antes); 

– Investimentos públicos levam a maiores níveis de investimentos 
privados (não há crowding out, mas crowding in).
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Exemplo: Projeto Genoma Humano

Investimento de US$ 3,8 bilhões do governo 
americano rendeu US$ 796 bilhões

+ empregos (310 mil)

+ impostos arrecadados

+ novas empresas

+ depósito e licenciamento de patentes

O valor investido multiplicou-se 209 vezes.

“lucro” foi de 20.847,37%

Fonte: EUA - National Institute of Health (NIH)
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Desafios

Vamos queimar os teares?

“Inovação distingue o líder de um seguidor.” Steve Jobs
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Foxconn substitui 60 mil funcionários 

de fábrica por robôs 

Gigante é responsável 

por ajudar a montar 

aparelhos como iPhone, 

da Apple, e a linha 

Galaxy, da Samsung. 
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Boston Dynamics



E os carros autônomos?
O que muda?

Pequenas vilas e cidades de beira-de-
estrada?

Paradas de caminhão, restaurantes e 
hóteis. 

Milhões de pessoas podem perder 
seus negócios em menos de 20 anos.
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E os carros autônomos?



A revolução dos Apps



Falcon Heavy



Falcon Heavy



Internet 

Cerebral

16



Profissões que vão 

desaparecer

Atendente de telemarketing

Caixa de banco

Caixa de supermercado

Analista de crédito

Cobrador de ônibus

Frentista de posto de gasolina

Trabalhador rural

Motorista
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Profissões que vão 

permanecer

Desenvolvedor de software

Cientista de dados

Analista de segurança

Especialista em robótica

Designer de realidade virtual

Engenharia (todas)

Analista de Machine Learning



Seja disruptivo
Recentemente, o MIT – Massachusetts Institute of Technology publicou um documento contendo 

dez tecnologias disruptivas relevantes.

+ As células modificadas por engenharia genética

+ A modificação genética de plantas

+ Interfaces de comunicação automatizadas

+ Foguetes reutilizáveis

+ Robôs que ensinam uns aos outros

+ DNA App Store

+ Painéis solares de alta eficiência – a mega fábrica da SolarCity

+ O aplicativo Slack, ferramenta que permite colaboração, superando o e-mail

+ Os carros autoguiados Tesla

+ Tudo estará conectado wireless e outros sinais de telecomunicação.
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http://web.mit.edu/
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O que 

temos?



Google Campus
Em média cerca de 550 pessoas passam 

pelo Campus todos os dias para trabalhar, 

fazer networking ou utilizar os espaços de 

coworking disponíveis.
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Fonte: Apresentação Prof. Michel 

Ávila (adaptado)

R$ 56

milhões
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Temos 

potencial!



Polo de Inovação do Vale do Rio 

do Peixe - INOVALE
Reunião de  organizações 

visando a geração de 

empreendimentos inovadores, 

novos produtos, serviços, 

tecnologias e processos e de 

práticas de gestão inovadoras, de 

maneira disseminada na região.
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Incubadora Tecnológica de Luzerna

22 empresas

~40 pessoas

~R$ 2 milhões em 

faturamento
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Podcast: NERDCAST



Podcast: Nerdcast Empreendedor









Networking



STARTUP AULAUP



Visite feiras e 

eventos









“everyone

should learn 

how to 

program, 

because it 

teaches you 

how to think”.
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