
Uma internet
125 vezes mais rápida
Enfermeiros que cuidam de doentes a distância,
munidos de cãmeras, estudantes que visitam museus sem sair
da sa!a. A conexão ultra-rápida vai multiplicar os serviços

HEITOR SHIMIZU

INGAPURA É UMA CIDADE, UMA ILHA, UM PAÍS.

Tudo no mesmo lugar, uma área menor que
Salvador ou Campinas, no Sudeste Asiático.

Para uma nação, é quase nada. Mas, em apenas 682
quilômetros quadrados, estão reunidos 4,5 milhões
de habitantes, que compõem uma das maiores den-
sidades populacionais do mundo. O país não é o que
se possa chamar de rico em recursos naturais e, para
piorar, tem grande escassez de água que não seja sal-
gada. Sem rios de água doce, depende da chuva para
encher reservatórios e suprir metade da demanda - o
restante é importado da vizinha Malásia.

Mesmo com tantos obstáculos, Cingapura é um
fenômeno. Industrial e urbana, tem uma economia
diversificada, baseada na manufatura e em serviços,
com destaque para setores como eletrônicos, biotec-
nologia, química e turismo. Sua economia cresceu
quase 8% em 2006 - quase o triplo da do Brasil. E
tem potencial para mais. Essas condições fizeram
do país uma espécie de laboratório tecnológico, o
melhor exemplo do que o mundo pode esperar da
comunicação no futuro.

Os cingapurianos têm um plano para tornar seu
país o mais plugado do mundo. Eles lançaram no ano
passado o ÍN2015, Inteligent Nation 2015.0 primeiro
passo será a criação de uma Infra-Estrutura Nacional
de Infocom da Próxima Geração, em 2012. A idéia é
que mais de 90% dos habitantes tenham velocidade de
acesso na internet de l gigabit por segundo.

Essa velocidade não quer dizer capacidade da rede
de fibra óptica - como as que estão sendo instaladas
em diversas cidades do mundo, inclusive no Brasil —,
e sim velocidade de acesso do computador pessoal. A
fibra óptica chega não apenas a empresas, mas também
à casa do usuário, resolvendo o problema conhecido
em telecomunicações como o gargalo da última milha
(assim chamado porque, no trecho final da conexão,
a infra-estrutura em geral é bem menos veloz que nas
grandes infovias). Quern se acha feliz por se conectar
com a internet com banda larga de 8 megabits pode
tentar imaginar como seria navegar 125 vezes mais
rápido. Para quem acessa a internet por linha discada,
a velocidade é cerca de 18 mil vezes maior.

segundo significa poder receber a obra completa do
dramaturgo inglês William Shakespeare em 40 milé-
simos de segundo ou baixar um filme inteiro de duas
horas com qualidade de DVD em 34 segundos. Isso
são só exemplos. A idéia do programa cingapuriano
não é apenas permitir que os internautas recebam
vídeos mais rapidamente ou joguem games com
gráficos mais realistas. Por trás da infra-estrutura de
fibra óptica que chega às casas, o país quer permitir
que seja oferecida a mais variada gama de serviços e
aplicações, como telemedicina, educação a distância,
TV digital ou videoconferência de alta definição. E,
com tudo isso e muito mais, estimular os negócios.
O governo local pretende gerar cerca de US$ 60 bi-
lhões anuais apenas com a exportação de tecnologias
e soluções baseadas em informação e comunicação,
criando mais de 80 mil postos de trabalho.

Com acesso geral de pelo menos l gigabit por
segundo até 2015, Cingapura terá a infra-estrutura
para aproveitar uma internet que pouco lembrará a
atual. "Essa infra-estrutura permitirá um uso maior



de vídeo, que hoje geralmente ainda é de baixa de-
finição", diz Peng Hwa Ang, professor da Escola de
Comunicação e Informação Wee Kim Wee e diretor
do Centro de Pesquisas em Internet de Cingapura.
"Outra aplicação clara está em segurança: podemos
ter policiais portando pequenas webcams e sempre
conectados, não importa onde estejam." Peng Hwa
cita ainda usos em medicina, com recursos como
diagnósticos a distância. "Hospitais, clínicas e labo-
ratórios estarão ligados com as casas dos pacientes,
permitindo que médicos e enfermeiros monitorem
estados clínicos ou iniciem atendimento instantâ-
neo em caso de emergência."

O programa também deverá ter impacto na edu-
cação, com passeios virtuais a zoológicos ou museus
com imagens em alta resolução e em tempo real. Pro-
fessores poderão monitorar o progresso dos alunos
e formar comunidades de aprendizado com partici-
pantes de todo o país. Um dos objetivos do programa
ÍN2015 é fazer com que 100% das residências com
estudantes tenham computador ou outro dispositi-
vo de acesso à internet. "O que mais entusiasma no
programa é desenvolver uma rede de alta velocidade
por todo o país", afirma Peng Hwa. Isso significa um
número muito maior de serviços on-line.

No Brasil, um acesso rápido assim ainda está
distante. Mas já há sinais rumo à sonhada inter-
net por fibra óptica para outros usuários, além de
empresas e universidades. Em maio, a Telefônica
começou a testar conexão do tipo com velocidade
de 30 megabits por segundo em 4 mil residências,
em São Paulo, em uma área de 6 quilômetros de diâ-
metro na região dos Jardins. Apesar de ainda estar
longe da escala do gigabit, o acesso é quase quatro
vezes mais rápido que a mais veloz banda larga
residencial atualmente disponível nas principais
capitais do país. Outras operadoras, como Brasil
Telecom e Oi, pretendem começar a experimen-
tar acesso residencial por fibra óptica em breve. A
tendência pela busca de maior velocidade reflete
o crescimento acelerado da banda larga no país,
que chegou em maio aos 6 milhões de conexões,
segundo o Barômetro Cisco de Banda Larga.

do gigabit para todos. Em Hong Kong, a HKBN, uma
subsidiária da City Telecom, oferece acesso de l gi-
gabit por segundo com a instalação de fibras ópti-
cas até a casa do assinante. O serviço custa cerca de
R$ 430 por mês. Outras cidades, como Tóquio e ̂



Seul, vão pelo mesmo caminho. Mas, quando fa-
lam em gigabits por segundo, os governantes de
Cingapura não estão se referindo apenas a fibras. A
idéia é levar a velocidade também para acessos sem
fio. "Queremos oferecer conectividade em alta ve-
locidade para qualquer lugar, a qualquer hora e em
qualquer dispositivo", disse o ministro da Comu-
nicação, Lee Boon Yang, no anúncio do programa.
Com um programa desses, não fará mais sentido
a expressão "entrar na internet": os dispositivos
estarão sempre ligados à rede.

O processo está a pleno vapor. No fim de 2006, o
governo cingapuriano colocou em funcionamento
um serviço para oferecer acesso sem fio à internet
de graça em 254 locais. A velocidade é de 512 kbps.
Conexões mais rápidas são oferecidas por empresas,
mas para isso é preciso pagar. O modelo sem fio em
Cingapura é baseado em uma variação de alta velo-
cidade da tecnologia wi-fi. Trata-se de sinais transmi-
tidos por antenas espalhadas pelas cidades. No Brasil,
essa tecnologia tem sido usada pelas prefeituras de
algumas cidades, como Sud Mennucci, no interior de
São Paulo, para democratizar o uso da internet. Há
outras iniciativas para levar comunicação ultraveloz a
qualquer lugar, baseadas não em estruturas terrestres,
mas em equipamentos aéreos ou espaciais.

Na Inglaterra, cientistas da Universidade de York
lideram o desenvolvimento de uma tecnologia a que
deram o nome de hapcos (da sigla em inglês para
"plataforma de alta altitude para comunicação e
outros serviços"). O objetivo é usar balões ou ae-
ronaves não-tripuladas como a estrutura de oferta
de comunicação sem fio em alta velocidade. Com a

participação de instituições européias e japonesas, o
programa pretende demonstrar a viabilidade de um
sistema para conectar qualquer ponto, como áreas
remotas ou trens-bala, com acesso pelo menos cem
vezes mais rápido que pela banda larga atual. "O
potencial do sistema é enorme, com aplicações em
comunicação, em segurança, em monitoramento
ambiental ou simplesmente para oferecer banda
larga a países em desenvolvimento", diz o coorde-
nador do projeto, David Grace.

comunicação rápido, eficiente e de baixo custo.
Outras iniciativas, mais caras, começam a povoar
o céu. Satélites de comunicação não são novida-
des desde o Telstar, em 1962, mas novos veículos
entram em cena para transmitir sinais e serviços
por todo o planeta. São diferentes dos tradicio-
nais, os geoestacionários, que ficam em órbita a
cerca de 36.000 quilômetros de altitude e cobrem
áreas fixas da superfície.

Eles não vêm sozinhos, mas em bandos, como
pássaros. Operam em formação para cobrir todo
o planeta. Entre as novas constelações de saté-
lites está o Galileo, sistema idealizado pelos eu-
ropeus como alternativa civil aos militares GPS
americano e Glonass russo, com precisão maior
e menos risco de sofrer interrupções em caso de
conflitos. O projeto lançou em 2005 o primeiro
dos 30 veículos que, ao custo estimado de 3 bi-
lhões de euros, deverão entrar em funcionamento
em 2010 para oferecer serviços comerciais e gratui-
tos de posicionamento global. O projeto vem ^



enfrentando problemas, e a União Européia estuda to-
mar o controle do consórcio privado que o idealizou.

"Em menos de dez anos, o acesso móvel à internet ul-
trapassará a conexão por meio de PCs", diz Paul Saffo,
professor da Universidade Stanford. "Adicione a isso o
GPS e outras tecnologias de localização, e as coisas come-
çam a ficar interessantes. Procurando por um Starbucks
em São Francisco? Acesse seu dispositivo portátil para
receber um mapa fotográfico com sua atual localização e
sinais que indicam onde estão os cafés. Ao movimentar-
se pela tela sobre os telhados dos prédios, os nomes dos
negócios aparecem. É só tocar em um dos telhados para
abrir o site daquela empresa."

Em constelação ou isolados, novos satélites ajudam
a transmitir sinais de TV, de emissoras de rádio - os
Estados Unidos vivem atualmente um boom de rádio
via satélite -, de voz e de dados digitais em banda larga.
Serviços de internet em banda larga são oferecidos por
empresas como a Inmarsat. Sistemas como Iridium e
Globalstar, depois de um começo complicado em que
quase faliram, vendem serviços de transmissão de voz
e de dados entre pontos em qualquer lugar do planeta.
Lançadas no fim da década de 1990, as constelações de
satélites de órbita baixa voltam à cena para se somar
a outros tipos de sistema de transmissão e produzir a
infra-estrutura da comunicação dos próximos anos.

"Tecnologias levam tempo - por vezes até 20 anos -
para deixar de ser invenção e chegar a nossa vida. Como
assumimos que a adoção será rápida, superestimamos
o impacto de curto prazo e subestimamos o impacto a
longo prazo das novas tecnologias", diz Saffo. Mas esse
impacto está chegando. ^

Doe-mailaoe-gov
"Os primeiros sinais da revo-

lução em tecnologias da infor-
mação devem ser o governo ele-
trônico, a educação a distância e
a saúde", diz Ramón Companó,
diretor do Instituto para Estudos
Prospectivos em Tecnologia da
Comissão Européia. No campo
do governo eletrônico, ou e-gov,
o Canadá está saindo na frente.
Pelo Canada Online, são ofereci-
dos 130 dos serviços públicos de
maior demanda no país, classifi-
cados pelos próprios responsá-
veis pelo site em níveis de matu-
ridade. A internet já virou a maior
forma de contato dos cidadãos
com o governo. Em 2005, de
um total de 584,8 milhões de
consultas a órgãos estatais,
547 milhões foram por meio de
serviços eletrônicos. Apenas 30
milhões foram por telefonee 3,9
milhões pessoalmente.

Os serviços mais comuns
são declarar o Imposto de Ren-
da ou solicitar documentos (de
passaporte a licença de pesca).
Há também um programa que
dá as boas-vindas aos novos
residentes no país, que orienta
sobre como usar serviços pú-
blicos e dá até cursos de inglês
e francês. Pela web, empresas
podem solicitar financiamento.
Se o empréstimo não adiantar,
elas podem pedir concordata ou
falência. Cientistas e estudan-

tes solicitam bolsas e auxílios
e até mesmo casais que não
se entendem mais podem dar
entrada no divórcio. Tudo sem
ter de sair de casa, exceto em
situações raras, como na assi-
natura de documentos. Para
desenvolver e ampliar ainda
mais os serviços eletrônicos, o
governo canadense destinou o
equivalente a R$ 1,4 bilhão nos
próximos seis anos.

Os países em desenvolvimen-
to estão bem atrás da experiên-
cia canadense. Mas é neles que
o e-gov terá maior impacto, se-
gundo Ríchard Heeks, professor
do Instituteíor Development Po-
licy and Management (instituto
para o Desenvolvimento de Po-
líticas e Gestão, da Universidade
de Manchester, na Inglaterra,
um dos maiores especialistas
no assunto em todo o mundo.
"Nos países mais ricos, o go-
verno não é tão importante na
vida do indivíduo." Heeks diz
que o e-gov ainda não mudou
a relação entre governo e so-
ciedade, mas o futuro deverá
ser esse. A relação eletrônica
tenderia a tornar o governo
mais eficiente e mais transpa-
rente. "Quando os adolescen-
tes de hoje, a geração web 2.0,
assumirem posições-chave no
poder, daqui a uns 30 anos, o
cenário será outro." *
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