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Aviso	  
•  Tradução	  de	  uma	  palestra	  do	  Dr.	  Ramesh	  Raskar	  
(MIT	  Media	  Lab)	  

•  Essa	  é	  uma	  palestra	  sobre:	  
–  ciência	  
–  inovação	  
–  novas	  oportunidades	  

•  Essa	  não	  é	  uma	  palestra	  sobre:	  
–  conseguir	  um	  emprego	  
–  Passar	  num	  concurso	  
–  Botar	  um	  produto	  no	  mercado	  



Como	  Inovar?	  

APer	  X,	  what	  is	  neXt?	  
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Hexagono	  de	  Idéias	  



O	  que	  é	  X?	  

•  Idéia	  que	  você	  acabou	  de	  ouvir	  
•  Conceito	  
•  Patente	  
•  Novo	  produto	  
•  Função	  de	  um	  produto	  
•  Design	  
•  Arte	  
•  Algoritmo	  



Estratégia	  #1:	  Xd	  

•  Expandir	  para	  outra	  dimensão	  
– Ex:	  de	  flickr	  para	  youtube	  
– Da	  Wikipedia	  para	  ?	  

•  Generalize	  o	  conceito	  
– Texto,	  áudio,	  imagem,	  vídeo,	  o	  que	  vem	  depois?	  
–  Imagens	  -‐>	  som,	  ultrasom,	  EM	  

•  Macro	  -‐>	  Micro	  
– Airbags	  em	  carros	  -‐>	  airbags	  para	  ?	  



Estratégia	  #2:	  X	  +	  Y	  

•  Fusão	  do	  dissimilar	  
– Quanto	  mais	  diferente,	  mais	  espetacular	  o	  
resultado	  

•  Exemplo:	  
–  Imageamento	  ciengfico	  +	  fotografia	  

•  Coded	  aperture	  
•  Tomography	  
•  Lighiield	  photography	  



Lighiield	  Câmera	  

Contax medium format camera Kodak 16-megapixel sensor 

Adaptive Optics microlens array 125µ square-sided microlenses 



Refoco	  Digital	  



Estratégia	  #3:	  comp(X)	  

•  Fazer	  exatamente	  o	  oposto!	  



comp(X)	  

•  Processamento,	  memória,	  banda	  
– Em	  toda	  era,	  um	  desses	  é	  o	  gargalo	  
– Eles	  mudam	  com	  o	  tempo.	  Frequentemente	  você	  
pode	  revisitar	  uma	  idéia	  que	  era	  impossível	  

•  Em	  fotografia:	  
– SLR:	  velocidade	  do	  espelho	  

•  Empresas	  passaram	  anos	  melhorando	  a	  tecnologia	  de	  
mirror-‐flip	  

•  Porque	  não	  remover	  o	  espelho?	  



hop://en.wikipedia.org/wiki/File:Bundesarchiv_Bild_183-‐
S0305-‐0030,_Rolf_Beilschmidt.jpg	  

hop://en.wikipedia.org/wiki/Dick_Fosbury	  

Fosbury	  Method	  

Replacement	  of	  landing	  surfaces	  with	  foam	  
rubber	  

1968	  Olympics:	  2.24m	  
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Estratégia	  #4:	  Xé	  

•  Dado	  um	  martelo	  
– Encontre	  todos	  os	  pregos	  
– Às	  vezes	  até	  parafusos	  e	  rebites	  



Estratégia	  #4:	  Xé	  

•  Dado	  um	  martelo	  
– Encontre	  todos	  os	  pregos	  
– Às	  vezes	  até	  parafusos	  e	  rebites	  

•  Dada	  uma	  solução/método	  legal	  
– Encontre	  outros	  problemas	  que	  podem	  ser	  
resolvidos	  



Estratégia	  #5:	  Xê	  

•  Dado	  um	  prego	  
– Encontre	  todos	  os	  martelos	  
– Às	  vezes	  chaves	  de	  fenda	  e	  
rebitadoras	  também	  funcionam	  

•  Dado	  um	  problema,	  encontre	  
outras	  soluções	  

•  Ex.:	  Tone	  mapping	  



Estratégia	  #6:	  X++	  

•  Pegue	  o	  seu	  adje;vo	  
– Faça-‐o	  mais	  rápido,	  mais	  barato,	  melhor…	  
– neXt	  =	  adje;vo	  +	  X	  



X++:	  adicione	  o	  seu	  adje;vo	  
•  Context aware,  
•  Adaptive 
•  (temporally) Coherent,  
•  Hierarchical,  
•  Progressive 
•  Efficient 
•  Parallelized 
•  Distributed 
•  Personalized/Customized 
•  Democratized 



X++	  é	  também	  um	  sinal	  

•  De	  que	  o	  campo	  está	  amadurecendo	  

•  Não	  existe	  mais	  muito	  espaço	  para	  inovação	  

•  É	  o	  momento	  de	  maior	  impacto	  
– Oportunidades	  de	  negócios	  



Onde	  encontrar	  X?	  

•  Prêmios	  anuais	  (produtos,	  pesquisadores)	  
•  Resumos	  de	  palestras	  (não	  é	  preciso	  assis;r)	  
•  Conversando	  com	  pessoas	  
•  Não	  perca	  tempo,	  pergunte:	  “O	  que	  é	  o	  
próximo	  X?”	  

•  Patentes,	  sumários,	  anais	  de	  pesquisa…	  



Dificuldades	  

•  O	  hexagono	  é	  apenas	  um	  início	  
•  Bom	  exercício	  para	  treiná-‐lo	  como	  
inves;gador	  

•  Ó;mo	  para	  projetos,	  mas	  
– Pode	  não	  levar	  a	  idéias	  radicalmente	  novas	  
– Você	  corre	  o	  risco	  de	  ser	  rotulado	  “incremental”	  



Idéias	  ruins	  

•  X	  então	  Y	  
– X	  +	  Y	  é	  legal	  como	  fusão,	  
principalmente	  se	  são	  idéias	  
radicalmente	  diferentes	  

– X	  -‐>	  Y,	  onde	  o	  resultado	  de	  X	  é	  
canalizado	  para	  Y,	  e	  nenhum	  dos	  
dois	  é	  algo	  novo,	  é	  ruim.	  Fácil	  
demais	  para	  ser	  considerado	  
inovação.	  



Idéias	  ruins	  

•  Seguir	  a	  onda/hype	  (muita	  compe;ção)	  
– Ex.:	  Facebook/twioer,	  então	  XPTO…	  

•  Fazer	  porque	  dá	  pra	  ser	  feito	  
– Só	  o	  primeiro	  a	  conseguir	  recebe	  crédito	  
– Dá	  uma	  sensação	  de	  resultado	  a;ngido,	  mas	  não	  
tem	  impacto	  de	  inovação/pesquisa	  



Como	  saber	  se	  é	  interessante?	  

•  O	  que	  você	  está	  tentando	  fazer	  (sem	  jargões)	  
•  Como	  é	  feito	  hoje	  (limites)	  
•  O	  que	  há	  de	  novo	  na	  sua	  abordagem	  (vai	  
funcionar?)	  

•  Quem	  se	  importa?	  
•  Se	  funcionar,	  que	  diferença	  faz?	  
•  Quais	  são	  os	  riscos	  e	  recompensas?	  
•  Quanto	  vai	  custar	  e	  demorar?	  
•  Quais	  são	  as	  metas	  intermediárias?	  



Como	  decidir	  se	  vale	  a	  pena?	  

•  Triângulo	  de	  critérias	  do	  Ramesh:	  
–  Intersecção	  de	  interesse,	  habilidades	  e	  demanda	  



Um	  recado	  final	  

1.  Eu	  gosto	  de	  XPTO,	  portanto	  vou	  trabalhar	  
com	  isso	  

2.  Que	  problemas	  posso	  resolver	  usando	  XPTO?	  
3.  Nossa,	  olha	  só	  como	  a	  tecnologia	  que	  eu	  uso	  

é	  legal…	  
–  Ou	  seja,	  você	  mostrou	  como	  o	  criador	  da	  

tecnologia	  é	  esperto	  
–  Onde	  está	  a	  sua	  contribuição?	  
	  



Uma	  abordagem	  melhor	  

•  Escolha	  um	  problema	  relevante	  
– Olhe	  ao	  seu	  redor	  

•  Use	  tudo	  ao	  seu	  alcance	  para	  resolver	  esse	  
problema	  
– Não	  somente	  ferramentas	  de	  sua	  área	  de	  atuação	  

•  Faça	  melhor	  do	  que	  já	  é	  feito	  
– Mas,	  você	  também	  aprende	  falhando	  



Um	  exemplo	  (outra	  palestra)	  

•  NETRA	  
– Teste	  de	  vista	  

•  MOTIA	  
– Diagnós;co	  e	  
mapeamento	  de	  catarata	  



Conclusão	  

•  O	  que	  isso	  significa	  em	  termos	  prá;cos?	  
– Trabalhe	  com	  hardware	  +	  soPware	  

•  Estude	  óp;ca,	  acús;ca,	  eletrônica,	  materiais,	  biologia,	  
química,	  �sica,	  ou	  aquilo	  que	  o	  problema	  exigir	  

•  No	  final	  tudo	  se	  resolve	  com	  cálculo	  ou	  álgebra…J	  

– Ex.:	  smart-‐phone	  como	  um	  instrumento	  ciengfico	  
(e	  não	  como	  um	  simples	  computador/
comunicador	  –	  isso	  qualquer	  um	  sabe	  fazer)	  
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