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 Resumo da palestra Inovação e Transformações Digitais por Silvio Meira 

 

 

 A palestra se inicia com uma citação a matéria de Mike Maples, e o palestrante 

Silvio Meira a divide em 3 partes, a primeira é: Programe ou seja programado, onde quem 

programa e constrói os sistemas sobre os quais executamos as tarefas do nosso dia-a-dia 

acaba definindo a realidade sobre a qual vivemos, e a indústria não está preparada pra 

isso; A segunda fala que: Redes tem a oposição legal de negócios legados, governos, 

corporações profissionais e todos ganham com o passado, inclusive uma parte 

significativa de nós mesmos; E a terceira fala que e o futuro nunca se engana, sempre 

chega. 

 A partir daí, percebe-se que as inovações tecnológicas dependem da visão futurista 

das pessoas que vivem no presente, assim como para existir dependeram da visão futurista 

de pessoas que viveram no passado. Logo após esse pensamento é mostrado a partir um 

diagrama a relação entre Dado, Social, Nuvem, Móvel e Coisas. A ideia principal dessa 

palestra é a definição de Inovação, e o palestrante Silvo Meira a relaciona a dependência 

total da mudança de comportamento exemplificado com a frase “Eu mudo como 

fabricante, o consumidor muda como consumidor e o mercado muda como um todo”. 

 Outro ponto que ele deixa bem claro durante a palestra, é que os motores das 

transformações digitais são o Software, Hardware e Redes. Por fim, podemos concluir 

que a Internet das Coisas é o futuro, o universo digital tem se aproximado cada vez mais 

do mundo real, ações comuns da vida diária estão cada vez mais conectadas e menos 

dependentes da intervenção direta do homem. 
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