
A nova internet
A próxima geração da web será mais pessoal, rápida e com acesso permanente

A
atual forma de interação "clique aqui para

exibir uma página diferente" está prestes

a mudar, quer pelo acesso mais rápido,

quer pela comunicação em duas vias, que

começa a se firmar. As novas tecnologias vão propor-

cionar acesso relâmpago e ininterrupto à rede mun-

dial de computadores em qualquer local, e os aplica-

tivos web permitirão a integração total das pessoas

ao redordo globo. Devemosdeixardeladoosconteú-

dos padronizados, oferecendo às pessoas a possibili-

dade de que possam construir, elas mesmas, a infor-

mação de que necessitam. Para isso, sites e serviços

de informações devem entregar exatamente o que

elas precisam e no momento desejado. Difícil? Será o

fim dos serviços online "tamanho único".

VELOCIDADE
No fim de 2007, a Sprint/Nextelcomeça a operarsua

rede WiMax, tecnologia wireless de alta velocidade.

A meta é atender 100 milhões de clientes no primeiro

ano de operação e entregarvelocidades de down-

stream (download de arquivos e páginas) de 2 mega-

bits por segundo a 4 Mbps, e de 500 quilobits por

segundo (Kbps] a 1 megabit por segundo para up-

stream (fluxo de dados do usuário para o provedor).

PeterCannistra, diretorde estratégia e planejamen-

to da operadora, afirma que esta rede "46" (quarta

geração) será mais rápida do que qualqueroutro ser-

viço móvel disponível. A princípio, ela funcionará

somente com laptops e aparelhos celulares híbridos

WiMax. Mas o chip com essa tecnologia deve tornar-

se equipamento-padrão para todo tipo de dispositivo

móvel, além de roteadores e MP3 players, como já

acontece com Wi-Fi hoje e acontecia com os modems

de 56 Kbps no passado.

Disponível atualmente em 17 estados norte-ame-

ricanos, o serviço de fibra óptica da Verizon oferece

downstream de até 50 Mbps e upstream de 5 Mbps

para o usuário que precisa de acesso mais rápido,

e não de mobilidade. A operadora tem instalado

equipamentos para permitir o aumento da veloci-

dade em até oito vezes.
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FERRAMENTA DE TRABALHO

Novos serviços web, que levam funcionalidades do PC

para o browser, surgem cada vez mais, com maior

oferta de produtividade e de mobilidade. "Eles são

vitais para situações em que se quer compartilhar

informações", explica Bret Taylor, gerente do Google.

Para Brandon Schauer, estrategista de design da

Adaptative Path, é preciso pensar em serviços fáceis

de usar e que não estejam restritos a usuários com

maiorconhecimento técnico. O Coghead.porexemplo,

é uma ferramenta web que permite ao usuário comum

construir seus próprios aplicativos na internet. Já o

weSpendMoney controla e armazena na webos dados

financeiros do usuário e, em breve, vai permitir que o

cliente faça isso a partir do celular.

Os sites de comunidades têm muito a oferecer. Eles

podem tirar proveito das conexões entre as pessoas

para resolver problemas ou oferecer serviços sob

medida. Exemplos disso são o Last.fm e o Pandora,

que verificam as preferências musicais dos usuários

etocam apenas músicas que possam agradá-los.

BUSCA INTELIGENTE

A maioria dos mecanismos de busca depende do pro-

cessamento de algoritmos, e os resultados, ordena-

dos por popularidade, ainda estão longe de ser perfei-

tos. "Precisamos entender melhor a intenção dos

usuários e dos provedores de conteúdo. Hoje, a busca

é feita principalmente por combinação de palavras,

mas precisamos reunir melhoros dois lados", afirma

Peter Norvig, diretor de pesquisa do Google.

A Microsoft também investe pesado em pesquisas

de tecnologias de busca. "Se alguém procurar por

jaguar, porexemplo, precisamos teruma inteligência

que seja capaz de distinguir entre o carro e o animal.

Isso já está a caminho", explica Adam Sohn, diretor do

grupo de serviços online da Microsoft. Segundo ele,

os mecanismos de busca são bons para saber quem

ganhou a Copa de 1974, mas não para indicara melhor

babá na região. Por isso, essas ferramentas estão

inserindo recursos de redes sociais para compartilhar

informações em pequenos grupos.

MAIS RECURSOS PARA O USUÁRIO COMUM

O YouTube recebe 65 mil novos vídeos por dia, e exis-

tem mais de 52 milhões de blogs cobrindo tudo no

mundo, do melhor sanduíche do bairro a escândalos

nas eleições.

O Giyus.org, uma organização pró-lsraelcom mais

de 20 mil usuários, utiliza o Megaphone para gerar

alertas sobre artigos na web considerados contrá-

rios ao país. Já a Sunlight Foundation procura denun-

ciaro earmarking, prática que permite a senadores

americanos e outros representantes redirecionar

verbas destinadas à proteção de animais para suas

despesas no Congresso. Para isso, utiliza o Google

Maps para rastrear os cerca de 1,8 mil projetos, e

pede que voluntários denunciem o eventual patrocí-

nio de algum legislador. "O objetivo f inale virar a K

Street (área em Washington onde residem diversos

grupos lobistas) de cabeça pra baixo, usando a tec-

nologia e a criatividade de milhares de pessoas",

explica ZephyrTeachout, diretora da fundação.

Professor da Universidade de Nova York e autor

do blogPressThink.JayRosen diz que jornalistas e

blogueiros podem produziralgo maior se trabalha-

rem juntos, uma vez que são bons em filtrar e sele-

cionar informações que nem sempre chegam às

redações. Rosen lança, em abril, o NewAssignment.

net, site que combinará estes dois elos, com áreas

para debates e sugestões, além de pesquisa de con-

teúdo. "Aos repórteres fica o trabalho de completar

as histórias selecionadas."

Aweb continuará em constante evolução, para ser-

vir não apenas aos profissionais e usuários avança-

dos, mas a qualquer um que tenha uma opinião, quei-

xa ou simplesmente um trabalho a realizar.
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