
A vez do futuro 
 
 
Um dos mandamentos básicos da atividade de pesquisa (ou investigação, como preferem dizer 
alguns acadêmicos) é que nunca se sabe para quê servem as descobertas. Da mesma maneira 
que nunca se sabe para o que vai servir um bebê – pais e mães corujas nunca estão preocupados 
com o assunto e na realidade é impossível saber mesmo.  
 
Quando Santos Dumont (ou os irmãos Wright, como preferem os nossos irmãos do “Norte”) 
inventou o avião, era uma geringonça que parecia voar de marcha a ré, tinha um motor 
insuficiente para uma motocicleta possante e falar em segurança ou conforto era abrir uma sessão 
de piadas. Assim foi com o automóvel, com os trens, com a imprensa e com todas as invenções 
da humanidade.  
 
Assim também ocorre com a Internet. Uma porção de gente tem dito que a Internet está na 
infância e isso é verdade. Ainda não sabemos o que ela vai ser. Para entendê-la melhor é preciso 
olhar não para as aplicações mais óbvias (que vemos por meio dos nossos browsers) mas para o 
hardware de rede que vem rapidamente sendo instalado em todo o mundo, interligando as 
centrais telefônicas de bairros, as regiões metropolitanas, as cidades, os países.  
 
Não mencionei as casas porque as casas e apartamentos estão num território que os especialistas 
em telecomunicação chamam de last mile (última milha), ou seja, aquele trecho final de conexão 
entre a central e o assinante e que infelizmente ainda é feito de cobre. Enquanto pelo cobre 
circulam elétrons, por essas outras interconexões de fibra óptica circulam fótons. Enquanto o 
cobre tem um custo relativamente elevado, a fibra óptica custa cada vez menos, é produzida em 
escala industrial às toneladas e é espalhada aos milhares de quilômetros por todo lugar.  
 
Mesmo a questão da última milha está sendo resolvida e algum dia – que não ouso precisar 
quando – a fibra estará espetada na parede da sua sala, da minha, do seu quarto ou da minha 
cozinha. O fato de a rede ter se espalhado com rapidez e ampliado seu alcance para o globo 
inteiro, combinado com o aumento do poder de computação dos microprocessadores vai 
revolucionar o modo como trabalhamos, compramos, estudamos, aprendemos, nos divertimos e 
mesmo procuramos companhia.  
 
O que estou querendo dizer é que, assim como o avião de Dumont de ontem é o 747 de hoje, 
assim como a prensa de Gutenberg é a copiadora que produz livros em instantes, assim como o 
telégrafo sem fio de ontem é o celular de 2003 com roaming mundial, a Internet de hoje não tem 
nada a ver com o que ela será no futuro. Esperem só pelos próximos anos.  
 
  
 
Aleksandar Mandic é um dos precursores da Internet brasileira e após ter sido um dos sócios 
fundadores do iG, retomou a sua atuação solo inaugurando a MANDIC Internet, com serviços de 
acesso e um sofisticado sistema de e-mail, o mandic:mail. Sugestões ou comentários para esta 
coluna podem ser enviados para presidente@mandic.com.br. 
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