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Pretendo fazer uma breve reflexão sobre o que se 

avizinha nesta nova era, a da Nova Sociedade da 

Informação... 
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A necessidade de fazer mais 
com menos nunca acaba. 
!
[Minneman]

Porque estamos aqui...

Nas organizações e na sociedade... 

Nossos tempos…



TI nas Organizações (deslumbramento, irracionalidade, … )

Nossos tempos…



TI nas Organizações (deslumbramento, irracionalidade, … )

Nossos tempos…



!
Uma sociedade em que as TIC são centrais quer no 
funcionamento dar organizações e seus mercados, quer no 
relacionamento das pessoas e construção da sociedade.

Sociedade da Informação (velha) 

Nossos tempos…



É hoje difícil, muito difícil, encontrar um domínio de 
actividade, quer das organizações quer das pessoas, onde as 
TIC não tenham um papel relevante. 

Sociedade da Informação (velha) 

Nossos tempos…



As TIC fazem parte do nosso quotidiano, no nosso trabalho, no 
nosso lazer, na nossa participação na sociedade.  

Sociedade da Informação (velha) 

Nossos tempos…



Numa Sociedade da Informação, onde é intensiva 
a utilização das TIC como instrumentos 
indispensáveis às comunicações pessoais, de 
trabalho e de lazer, é muito fácil ficar-se excluído, 
quer por iliteracia, quer por razões económicas ou 
cu l tura is quer a inda por restr ições de 
acessibilidade. 

2.3/7 =  33%

Sociedade da Informação (velha) 

Nossos tempos…



!
A riqueza das pessoas e das nações tem sido 
determinada pela posse da terra, da capacidade de 
trabalho e posse do capital. Nesta nova sociedade a 
informação é o principal construtor da riqueza. 
!
!
Uma sociedade nova, centrada na informação como 
factor de riqueza das pessoas, povos e nações 
!
!

valor da informação 

Exercícios: Cartão cliente; Google; Datacoup… 

Nova Sociedade da Informação 



5% DESCONTO EM CARTÃO EM TODAS AS COMPRAS

Nova Sociedade da Informação 
Exercício: Cartões cliente… 



1.200.000*200*0,0002*24*365 = 420.480.000

Nova Sociedade da Informação 
Exercício: Google… 



Nova Sociedade da Informação 
Exercício: Datacoup… 



Vem aí uma revolução. Tudo tem a ver com a capacidade de 
comunicação entre as pessoas.	

!

1:1   1:n   n:n

Nova Sociedade da Informação 



Singularidade tecnológica é a denominação dada a 
um evento histórico, previsto para o futuro, no qual a 
humanidade atravessará um estágio de notável avanço 
tecnológico num curtíssimo espaço de tempo. 
!
!
Tudo indica que no domínio das TIC se está muito 
perto desse futuro.	
!

Singularidade Tecnológica 

(Raymond Kurzweil, Vernor Vinge) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Futuro
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tecnologia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%A7o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tempo
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Ray Kurzweil…

Singularidade Tecnológica 



Singularidade Tecnológica 



máquina  =  cérebro

Singularidade Tecnológica 



A contínua aceleração do desenvolvimento das TIC, a expansão e 
consolidação da Internet como infraestrutura verdadeiramente 
global e a emergência de uma nova sociedade, a Nova Sociedade 
da Informação, cuja construção temos, mais do que a obrigação, 
temos o privilégio de participar, leva-nos a desejar sermos 
protagonistas de uma Singularidade Social. 
!
Um tempo onde a humanidade atravesse 
um estágio de notável avanço social. 
!
A responsabilidade de cada um… Uma 
oportunidade para todos. 

Singularidade Social



... obrigado.





Singularidade Tecnológica 



Buraco negro é um ponto no espaço-tempo onde a massa possui densidade infinita e volume zero. Delimitado por uma fronteira 
imaginária chamada horizonte de eventos, além desse limite o que ocorre é a singularidade gravitacional. Como a velocidade de 
escape é superior à velocidade da luz, nada é observável e tudo é invisível e teórico.!
Já a singularidade tecnológica, termo criado pelo matemático e escritor Vernor Vinge, é um ponto no futuro a partir do qual as 
mudanças se darão em tal velocidade que hoje é impossível vislumbrar ou prever o que ocorrerá ou como será o mundo. Segundo 
Vinge, por volta de 2030 será possível criar um computador com inteligência super-humana que iniciará definitivamente esse processo.!
Neil Gershenfeld, diretor do Centro de Bits e Átomos do MIT, pesquisa sobre um futuro quando a realidade física será invadida de forma 
ubíqua por computação embarcada, distribuída e auto-organizável. Essa capacidade crescerá contínua e exponencialmente até criar 
uma realidade virtual de imersão total e progressivamente realista. Será tão realista que poderá competir com, e eventualmente 
substituir, a realidade do mundo físico em que vivemos, unindo bits e átomos e integrando as realidades dos mundos virtual e físico.!
Ray Kurzweil, futurista e inventor pioneiro nas áreas de reconhecimento de caracteres e da fala, caminha na mesma direção que 
Gershenfeld, mas em sentido oposto. Trabalhando com modelagem computacional do mundo físico, simulação, inteligência artificial e 
realidade virtual, defende que o argumento básico da Lei de Moore – melhoria exponencial e crescente – é aplicável não apenas aos 
circuitos eletrônicos, mas também a um sem número de outras tecnologias.!
Alguns entusiastas do assunto acreditam que a singularidade tecnológica seria o limite da Lei de Moore, alcançado no instante em que 
uma máquina desenvolver capacidade de processamento uma fração superior à humana. A partir desse momento, máquinas criariam 
máquinas recursivamente melhores de forma contínua até ser possível fazer upload das informações do cérebro humano para a 
máquina, transferindo o conhecimento e a própria consciência, e alcançando a imortalidade. E tudo isso, acreditam eles, acontecerá 
nas próximas décadas! Se for verdade, muitos dos que leem este Mini Paper chegarão a esse momento e poderão, a partir daí, viver 
eternamente.!
A Google criou em parceria com a NASA a Universidade da Singuralidade, cujo objetivo é produzir pesquisas multidisciplinares que, 
acredita-se, tornarão a singularidade tecnológica uma realidade.!
Mas nesse caminho há uma pedra: a compreensão dos mecanismos de funcionamento do cérebro.!
Pesquisadores do Howard Hughes Medical Institute trabalham na engenharia reversa do cérebro da Drosophila, a mosca da banana, a 
fim de compreender os princípios fundamentais da atividade neurológica.!!
A IBM pesquisa sobre os microcircuitos computacionais do cérebro humano há décadas, desde uma simulação de 512 neurônios 
realizada nos anos 50, até o projeto Blue Brain, um estudo iniciado em 2005 para realizar a engenharia reversa do cérebro dos 
mamíferos usando simulações complexas e detalhadas. Um dos muitos objetivos dessa pesquisa é descobrir como processar uma 
quantidade de dados que, segundo o IDC, cresce a uma taxa de 60% ao ano. Imagine o volume de informação gerado, por exemplo, 
por um sistema global de monitoração da qualidade da água, com milhões de dispositivos em rios, lagos e oceanos. Nosso cérebro, 
pesando pouco mais de um quilo, realiza tarefas dessa magnitude a todo instante.!
E você? Acredita que um dia será mesmo possível fazer upload da alma e viver para sempre? Prepare-se: um planeta mais inteligente 
está realmente chegando, e o futuro será surpreendente e imprevisível!!!
Para saber mais !
http://www.spectrum.ieee.org/singularity!
http://bluebrain.epfl.ch/!
http://www.singularitysummit.com/ !
 !
Wladmir dos Santos Frazão


