


V
ocê pode não ter um celular, um Blackberry, um laptop, nem mesmo
um cartão de crédito. Mas quando você faz uma compra numa loja e
informa seu número de CPF ou RG, seus dados pessoais vão prova-
velmente parar no mesmo banco de dados junto com outros milhões

de pessoas que igualmente odeiam a tecnologia. Conexões são inevitáveis,
e isso não é necessariamente uma coisa ruim. Elas são um atribu-

to do ser humano — dos sistemas neurais e imunológicos
aos laços familiares e de amizade.

Nas primeiras edições da revista Forbes, fundada há no-
venta anos, o termo "rede" era associado a uma cadeia de es-

tações de rádio conectadas por fios — e, muito antes disso,
à intersecção de estradas, canais, ferrovias e linhas de telégra-

fo. Hoje em dia o termo pode ter relação com marketing vi-
ral; uma forma de encontrar emprego ou cônjuge; os meios

pelos quais a Netfix ou a Amazon sabem os filmes que você gos-
ta; um mapa do cérebro; os nódulos-sentinelas em uma epide-

mia; uma campanha política populista; o grupo de especialistas
que soluciona uma crise energética; ou uma célula de terroristas.

Muitas dessas redes se desenvolvem, em grande parte, com a ajuda
da internet. A tecnologia digital cria novos caminhos para conectar

pessoas com interesses comuns que antes estavam separadas pela
geografia,por status econômico, etnia, religião ou raça.

"Li em algum lugar que cada pessoa neste planeta está separada por
apenas seis outras pessoas", observa Ouisa, um personagem da peça clás-

sica de John Guare, de 1990, Seis Graus de Separação. "Mas o que fazer pa-
ra encontrar as seis pessoas certas?"

Os ensaios a seguir foram escritos por especialistas e líderes com diferen-
tes experiências de vida, podem ajudar você a conhecer as redes que nunca
havia imaginado antes ou a fazer as conexões que nunca achou possível. Es-
tão todos conectados aqui.





Graças à tecnologia, as pessoas nunca estiveram tão conectadas — ou tão
alienadas l Por Sherry Turkle l TRADUÇÃO RUI SANTANNA GONÇALVES

V
iajei 36 horas para uma conferência sobre tecnolo-
gia robótica na região central do Japão. O grandio-
so salão tem serviço de Wi-Fi, e o palestrante usa a
internet na sua apresentação. Os laptops estão aber-

tos e os dedos voam sobre os teclados. Mas o público não
está ouvindo. A maioria parece escrever seus e-mails, bai-
xar arquivos, surfar na internet ou procurar um desenho pa-
ra ilustrar uma futura apresentação. De vez em quando os
membros do público dão alguma atenção ao palestrante, fe-
chando seus laptops numa espécie de cortesia digital.

No salão fora da sessão do plenário os recepcionistas fa-
lam no telefone ou usam laptops e PDAs para verificar
seus e-mails. Grupos de pessoas conversam entre si, mar-
cam jantares, formam uma rede de amigos no velho sen-
tido do termo — aquele que implica partilhar uma refei-
ção. Mas nessa conferência está claro que as pessoas que-
rem mais espaço público para estar a sós com suas redes
pessoais. É bom estar juntos fisicamente, mas é mais im-
portante se limitar às pessoas que definem a identidade
virtual do indivíduo, a identidade que conta. Penso em
como Freud acreditava no poder das comunicações para
nos controlar e subverter, e um trocadilho psicanalítico me
vem à mente: "a virtualidade e seus descontentes".

A frase voltou para mim meses mais tarde quando en-
trevistava consultores de empresas que pareciam ter per-
dido seus melhores instintos de como manter os laços que
os tornam mais competitivos. Eles reclamam da revolução
Blackberry. Aceitam que ela é inevitável e a depreciam co-
mo corrosiva. Os consultores costumavam conversar en-

tre si enquanto aguardavam a hora de fazer apresenta-
ções; agora eles passam esse tempo escrevendo e-mails.
Aqueles que trocavam idéias durante a viagem de limusi-
ne até o aeroporto agora dedicam esse tempo aos seus
Blackbarrys. Alguns dizem que eles estão aproveitando
melhor o tempo morto, mas eles falam isso sem convicção.
Esse tempo de espera e o trajeto até o aeroporto nunca
foram tempos mortos; eram de trabalho. Era tempo pre-
cioso quando equipes globais dispersas solidificavam seus
relacionamentos e refinavam as idéias.

Nós vivemos numa época de entusiasmo pela tecnolo-
gia e estamos mais dispostos a celebrar nossos aparelhos.
Certamente os anúncios que nos vendem aparelhos nos
mostram trabalhando em locais remotos e lindos que sina-
lizam nosso status. Estamos conectados, confinados, então
é importante que nossa presença física não seja mais neces-
sária. Fala-se muito de novas práticas; podemos trabalhar
em qualquer lugar e o tempo todo. Mas a vida confinada é
complexa; é útil medir nossas instigantes novas redes con-
tra o que elas podem estar fazendo conosco como pessoas.

Há um novo estado do eu. o eu objeto
Chegando nos anos 90, a internet proporcionou espa-

ços para a projeção do eu. Por meio de jogos on-line co-
nhecidos como Domínios de Multiusuários, uma pes-
soa era capaz de criar avatares que podiam ser estendi-
dos em vidas virtuais. Embora os jogos sempre toma-
vam a forma de aventuras medievais, os jogadores admi-



tiam que os ambientes virtuais deviam seu poder às
oportunidades que eles ofereciam para a identidade ex-
plorada. Os puros representavam a si mesmos como gla-
murosos; os introvertidos podiam se arriscar a ser cora-
josos. As pessoas construíam suas casas dos sonhos no
mundo virtual que elas não podiam no mundo real. Eles
assumiram tarefas on-line de responsabilidade. Eles mui-
tas vezes tinham relacionamentos, parceiros e mesmo
"casamentos" de importância emocional significativa.
Eles tinham muito sexo virtual.

Nos dias de hoje é mais fácil para pessoas sem espe-
cialidade técnica conciliar suas vidas reais e virtuais. No
mundo do site Second Life, um mundo virtual produzi-
do pela Linden Lab, é possível ganhar dinheiro de ver-
dade; administrar um negócio verdadeiro. De fato, pa-
ra muitos que desfrutam a vida on-line, é mais fácil ex-
pressar intimidade no mundo virtual do que no mundo
real. Para aqueles que são solitários mas temem relacio-
namentos próximos, a vida on-line oferece ambientes
nos quais a pessoa pode estar só mas não solitária, ter a
ilusão de companheirismo sem as exigências de manter
uma amizade próxima.

Desde o final dos anos 90 o computador oferece, co-
mo agente social, uma oportunidade para experimentar
um segundo eu virtual. Agora essa metáfora não leva
muito longe. Nossas novas intimidades on-line criam
um mundo no qual faz sentido falar de um novo estado
do eu, o eu objeto. "Estou na minha célula ... on-line ...
mensagem instantânea... na internet" — essas frases su-
gerem uma nova localização do assunto, conexão com a
sociedade por meio da tecnologia.

Estamos perdendo tempo para
aproveitar o tempo?

O eu que cresce com múltiplas tarefas e respostas rápi-
das mede o sucesso pelas decisões tomadas, e-mails res-
pondidos e mensagens respondidas. A auto-estima é ca-
librada pela proposta tecnológica, pela facilidade que nos
proporciona. Vivemos uma contradição: ao insistir que
nosso mundo é cada vez mais complexo, nós entretanto
criamos uma cultura de comunicações que tem reduzido
o tempo disponível para sentar e pensar, sem interrupção.
Estamos preparados para receber uma mensagem rápida
para a qual espera-se que enviemos uma resposta rápida.
As crianças que crescem com isso podem nunca conhecer
outra forma. A experiência delas suscita uma questão pa-
ra todos nós: Estamos vivendo tempo suficiente para nos
dedicar às coisas que nos interessam?

Passamos horas lendo nossos e-mails. Uma pessoa me
diz: "Olho meu relógio para saber as horas. Olho meu Black-
berry para dar sentido à minha vida". Pense no usuário de
Blackberry assistindo ao filme Blackberry de sua vida como
alguém que assiste a um filme que assume vida própria. As
pessoas se alienam de suas próprias experiências e ficam
ansiosas para ver uma versão de sua vida passando mais rá-
pido do que elas podem controlar. Elas não são capazes de
acompanhar a versão não editada de sua vida, mas são res-
ponsáveis por ela. As pessoas falam de vício de Blackberry,
mas na vida moderna fomos transformados em almas au-
todisciplinadas que respeitam as regras, o tempo, nossos de-
veres. A tecnologia sempre ligada/sempre ligada em você le-
va a tarefa de automonitoramento para um novo nível.
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Os usuários do Blackberry definem esse senso de inva-
são do aparelho no tempo deles. Um diz: "Não tenho tem-
po para ouvir meus pensamentos"; outro: "Eu organizo
artificialmente tempo para pensar". Essas formulações de-
pendem de um "eu" separado da tecnologia, um "eu" que
pode deixar a tecnologia de lado para funcionar à parte de
suas exigências. Mas está em conflito com uma crescente
realidade de vidas vividas na presença de telas, quer seja

em um laptop, em um Palmtop, em um celular, quer seja
em um Blackberry. Estamos aprendendo a ver a nós mes-
mos como ciborgues, um com nossos aparelhos. Para usar
um termo mais forte: ganhar mais tempo significa desli-
gar nossos aparelhos, desengatar da cultura sempre liga-
da. Mas essa não é uma proposição simples, já que nossos
aparelhos estão mais integrados ao nosso senso de corpo
e cada vez mais parecem extensões de nossa mente.

Nossos aparelhos de confinamento proporcionam
um Sistema de Posicionamento Global social e psicoló-
gico, uma forma de navegação para almas confinadas.
Uma produtora de televisão, acostumada a se conectar
com o mundo via celular ou Palm, revelou que, para
ela, os espaços interiores do Palm eram onde sua alma
residia: "Quando meu Palm pifou, foi como a morte.
Era mais do que eu podia suportar. Senti como se tives-
se perdido o juízo".

Adolescente confinado
Os garotos ganham celulares de seus pais. Em troca

espera-se que eles respondam às ligações deles. Por um
lado esse acordo dá aos adolescentes novas liberdades.
Por outro eles não têm a experiência de estar a sós e de
ter de contar consigo mesmos; há sempre um pai ou
uma mãe no dial de velocidade. Isso oferece conforto
em um mundo perigoso, mas há um preço a pagar no
desenvolvimento da autonomia. Havia um momento na
vida de uma criança urbana, normalmente entre os 12
e os 14 anos, em que ela, pela primeira vez, andava pela
cidade sozinha. Era um rito de passagem que comuni-



cava: "você está por sua própria conta, você tem de ex-
perimentar esses sentimentos". O celular amortece esse
momento; com os pais ao alcance, as crianças pensam
diferente sobre si mesmas.

Os adolescentes naturalmente querem testar idéias e
atitudes com os colegas. Mas quando a tecnologia nos le-
va ao ponto onde costumamos partilhar pensamentos e
sentimentos instantaneamente, pode levar a uma nova
dependência. A vida emocional pode ir de "tenho um
sentiment, quero ligar para um amigo" a "quero sentir al-
guma coisa, tenho de fazer uma ligação". Em qualquer
um dos casos isso chega à custa de cultivar a capacida-
de de estar só e controlar e reprimir as emoções.

E quanto à adolescência como uma época de auto-re-
flexão? Nós nos comunicamos com mensagens instantâ-
neas, ligações de celular check-in e emoticons. Tudo isso
tem a função de comunicar rapidamente um estado emo-
cional. Elas não têm por intuito iniciar um diálogo sobre
a complexidade do sentimento. (O determinismo tecno-
lógico tem sua vez aqui: as ligações de celulares têm recep-
ção fraca, caem facilmente e são otimizadas para texto.)
A cultura que cresce em torno do celular é uma cultura
de comunicações, mas não é necessariamente uma cultu-
ra de auto-reflexão — que depende de ter uma emoção,
experimentá-la, às vezes escolher compartilhá-la com ou-
tra pessoa, pensar nisso diferente com o tempo. Quando
os intercâmbios são reduzidos ao condensamento de
emoções emoticon, perguntas como "Quem sou eu?" e "-
Quem é você?" são reformatadas para as telas pequenas
e achatadas no processo.

Virtualidade e seus descontentes
A vida virtual do Facebook ou do MySpace é excitan-

te, mas nosso frágil planeta necessita de nossa presença
física no mundo real. Temos de nos preocupar com a pos-

sibilidade de que podemos estar nos conectando global-
mente mas nos relacionando de modo provinciano.

Tornamo-nos virtuosos de auto-apresentação, acos-
tumados a viver nossa vida em público. A idéia de que
"estamos todos sendo observados o tempo todo de
qualquer forma, então quem precisa de privacidade?"
passou a ser um lugar-comum. Colocado de outro mo-
do, as pessoas dizem: "Desde que eu não esteja fazen-
do nada errado, que importância tem alguém me vi-
giar?". Esse modo de pensar nos deixa vulneráveis ao
abuso político. Em junho passado participei do Webby
Awards, um evento para premiar os melhores e mais
influentes sites. Thomas Freedman ganhou por seu ar-
gumento de que a internet havia criado um mundo
"uniforme" de oportunidade econômica e política, um
mundo no qual um estudante do ensino médio do
Brooklyn compete com um colega de Bangalore. O si-



te de relacionamentos MySpace ganhou uma comenda
especial como o site que mais abriu caminhos no ano.

A cerimônia de premiação ocorreu no momento em
que o escândalo de escuta do governo dominava a im-
prensa. Quando a questão de escuta ilegal surgiu, uma
reação comum entre os internautas reunidos ali era tor-
nar a questão numa não-questão. Nós ouvimos: "Toda in-
formação é uma boa informação" e "se você não tem na-
da a esconder, não tem nada a temer". Numa festa que an-
tecedeu a cerimônia de premiação, um luminar da in-
ternet falou com empolgação sobre a idéia de Michel
Foucault de Panopticom, uma estrutura arquitetônica
de raios de roda construída a partir de um eixo, usada co-
mo uma metáfora sobre como o estado moderno disci-
plina seus cidadãos. Quando o Panopticom serve como
modelo para uma prisão, um guarda fica no centro. Já
que cada prisioneiro (cidadão) sabe que o guarda pode

olhar para ele a qualquer momento, a ques-
tão de se o guarda está realmente olhando
ou não — ou se há um guarda — deixa de
existir. A própria estrutura criou seus cida-
dãos disciplinados. Por analogia, disse meu
companheiro de mesa no coquetel, na inter-
net alguém sempre pode estar vigiando; não
importa se de vez enquando, mas alguém es-
tá. A exposição do Panopticon de Foucault
foi uma avaliação crítica sobre a sociedade
disciplinadora. Aqui se tornou uma justifica-
tiva para o governo dos EUA espiar seus ci-
dadãos. Todos à minha volta acenaram com
a cabeça em sinal de aprovação.

Os estudantes do segundo e do terceiro
grau revelam tudo no MySpace, de suas pre-
ferências musicais a problemas sexuais. Eles
não estão sujeitos a ser perturbados por uma
agência do governo anônima que sabe para

quem eles ligaram ou quais sites eles freqüentam. As pes-
soas se sentem gratificadas por uma certa exposição pú-
blica; é mais validação do que violação.

Atenção dividida
A vida profissional contemporânea é rica em exem-

plos de pessoas que ignoram aquelas com quem devem se
encontrar para dar prioridade para outras on-line a quem
consideram um público mais relevante. Os estudantes es-
crevem e-mails dentro da classe; os pais escrevem e-mails
enquanto conversam com seus filhos; as pessoas escrevem
e-mails enquanto andam na rua, dirigem ou jantam com
sua família. De fato, as pessoas conversam pelo telefone,
participam de uma reunião pessoalmente e escrevem seus
e-mails ao mesmo tempo. Uma vez clandestino, o hábito
de se autodividir em mundos diferentes se torna normal.
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A pessoa com quem você está jantando olha para baixo
e você sabe que ela está verificando seu Blackberry.

"Ser colocado em pausa" é como um dos meus alu-
nos descreve o sentimento de andar na rua com um
amigo e ele de repente atende o celular. "Eu não posso
chegar a lugar algum; não posso desenvolver meu argu-
mento. Parei no meio da sentença e tenho de me lem-
brar, segurar o fio da meada da conversa até que ele
queira retomá-la novamente."

Os telefones tradicionais nos conectavam com amigos, fa-
miliares, colegas da escola e do trabalho e, mais recentemen-
te, com solicitações comerciais, políticas e filantrópicas. As
coisas não são mais tão simples. Hoje em dia nossos apare-
lhos nos conectam com humanos e objetos que os represen-
tam: mensagens gravadas. Os sites e as páginas pessoais dos
sites de relacionamento social. Às vezes nos envolvemos com
avatares que anonimamente tomam o lugar de outros, o que
possibilita nos expressar familiarmente com estranhos, em
parte porque nós e eles podemos esconder quem realmen-
te somos. Às vezes nos envolvemos com protocolos sintéti-
cos de reconhecimento da voz que simulam pessoas verda-
deiras quando elas tentam nos ajudar com temas técnicos e
administrativos. Nós pedimos alimentos, roupas e passa-
gens aéreas dessa forma. Na internet interagimos com Bot,
programas antropomórficos que conversam conosco sobre
uma variedade de assuntos, de rotineiros a românticos. Nos
jogos on-line somos parceiros de "personagens não-jogado-
res", inteligências artificiais que não estão conectadas a jo-
gadores humanos. Os jogos exigem que depositemos con-
fiança nesses personagens que podem salvar nossa vida fic-
tícia no jogo. Falta pouco para ir da confiança em persona-
gens não-jogadores — ou seja, em programas de compu-
tador — à confiança em um companheiro robótico.

Quando minha filha, Rebecca, tinha 14 anos, fomos à
exposição de Darwin no Museu de História Natural de No-
va York, que documenta sua vida e pensamento e de uma
forma defensiva apresenta a teoria da evolução como a ver-
dade central que sustenta a biologia contemporânea. Na
entrada estão duas tartarugas de Galápagos. Uma está fora
do campo da visão; a outra está na gaiola, totalmente imó-
vel. "Eles poderiam ter usado um robô", disse Rebecca, pen-
sando ser uma vergonha trazer uma tartaruga de tão lon-
ge só para ela ficar parada ali. Ela está preocupada com a
tartaruga presa e imóvel. A maior parte dos que votam pe-
los robôs repercutem o sentimento de Rebecca de que nes-
se ambiente os organizadores da exposição não precisavam
ter-se dado ao trabalho de exibir o animal vivo.

Quando o mundo do reino animal foi inaugurado em
Orlando, repleto de animais respirando, seus primeiros vi-

sitantes reclamaram que eles não
eram tão "realistas" quanto as criatu-
ras animatrônicas de outras partes
da Disney World. Os crocodilos-ro-
bôs batiam a cauda e viravam os
olhos; os biológicos, como as tartaru-
gas de Galápagos, ficavam na deles.

Faço outra pergunta aos visi-
tantes do museu: "Se a tartaruga
fosse um robô em vez de verdadei-
ra, vocês acham que as pessoas de-
veriam ser informadas de que a
tartaruga não está viva?". Não
realmente, dizem várias das crian-
ças. Os dados sobre "vida" podem
ser partilhados numa base de "ne-
cessidade de saber", para um pro-
pósito. Mas quais são os propósi-
tos das coisas vivas? Há vinte anos
os japoneses perceberam que a de-
mografia estava trabalhando contra
eles e que nunca haveria jovens o su-
ficiente para cuidar dos idosos. Em
vez de deixar os estrangeiros toma-
rem conta de seus idosos, eles deci-
diranrconstruir robôs e colocá-los
em asilos. Os médicos e as enfermei-
ras gostam deles; assim como os fa-
miliares dos idosos, porque é mais
fácil deixar sua mãe brincando com
um robô do que deixá-la olhando para as paredes ou pa-
ra a TV. Com muita freqüência os idosos gostam deles,
creio, principalmente porque sentem que não têm outra
opção. Disse uma mulher sobre o Aibo, robô de entrete-
nimento domiciliar da Sony, "é melhor do que um cachor-
ro verdadeiro... não faz coisas perigosas e não trai você...
Também não morre de repente e deixa você triste".

Podem esses arranjos com robôs beneficiar idosos e
seus filhos a curto prazo, no sentido de proporcionar uma
boa sensação, mas serem ruins para nós em nossa vida
como seres morais? A resposta não depende do que os
computadores podem fazer hoje ou do que provavelmen-
te serão capazes de fazer no futuro. Está na pergunta de co-
mo seremos, que tipo de pessoa estamos nos tornando à
medida que desenvolvemos relacionamentos muito ínti-
mos com nossas máquinas. 0

Sherry Turkle é professora de estudos sociais e tecnologia

do MIT e autora de "Evocatíve Objects: Things We Think With".
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O
s últimos quinze anos nos trouxeram avanços em
tecnologia de comunicações bem superiores aos
alcançados nos 5 mil anos anteriores — fazendo
dos próximos quinze uma era que será limitada

só pela nossa imaginação e nossa coragem para tornar es-
ses avanços realidade. Já vemos mudanças explosivas:
grande crescimento de armazenamento e banda larga e
expansão exponencial no volume de informações dispo-
nível. Em pouco mais de dois anos o tráfego de internet no
mundo inteiro alcançará 9 hexabites por mês. Isso é qua-
se duas vezes mais as letras necessárias para escrever to-
das as palavras já pronunciadas no mundo.

O que começou como uma inovação técnica conver-
teu-se em uma revolução cultural, política e comercial.

Bits e bytes mudam o modo como vivemos, trabalha-
mos, aprendemos e brincamos. Na sua infância, há ca-
torze anos, a internet produziu avanços na forma como
interagimos e nos comunicamos. Hoje estamos vendo
uma nova revolução impulsionada pela internet, um ní-
vel totalmente inédito de colaboração instantânea e
complexa pela rede global humana.

Essa colaboração global começou, e continuará, a mu-
dar os modelos de negócios, de relacionamentos, de re-
des políticas, de inovação e de aprendizagem. Conside-
re só uma aplicação: a videoconferência de alta definição.
Com ela, pessoas tão longe uma da outra quanto Cinga-
pura e Cincinnati podem se sentar uma em frente à ou-
tra na mesa virtual. A voz distante soa como se estivesse



dentro da sala. Podem-se ver as pupilas da outra pessoa
se dilatarem, o suor da testa Q os dedos baterem, a milha-
res de quilômetros de distância.

Esse tipo de instante, virtualmente altera os modelos de
serviço ao consumidor, os relacionamentos familiares e
mesmo nosso ambiente. Um representante de vendas reú-
ne-se, via TelePresence (nossa marca de conferência de
alta definição), com um cliente no Japão às 9 horas, com
outro em Frankfurt às 10 e com um terceiro em Nova York
às 13 horas. Quatro horas mais tarde esse mesmo funcio-
nário pode estar em casa com seus três filhos, lendo uma
história para eles e levando-os para cama — em vez de vol-
tando em um avião e de uma visita a um só cliente. Mul-
tiplicado por milhares de funcionários da Cisco que voam
a cada ano, isso pode resultar em significativa redução de
gás carbônico. Nós pretendemos cortar as emissões de gás
carbono em 10% este ano usando o TelePresence.

As tecnologias baseadas em vídeo impulsionam essa
colaboração — e forçam empresas como a Cisco a repen-
sar os modos como desenvolvemos tudo, de telas de vídeo
às redes pelas quais essas tecnologias de larguras de ban-

comunicação. Levou mais de 200 anos para a Biblioteca do
Congresso montar sua coleção de milhões de livros, gra-
vações, fotografias, mapas e manuscritos. O equivalente
em informação digital é agora criado a cada 15 minutos.

Mas ainda não vimos nada. Enquanto a Yahoo já inde-
xou muitos bilhões de páginas de internet, mais páginas
estão ocultas atrás defirewalls corporativos ou em bancos
de dados aguardando indexação. Em algumas estimati-
vas, esse chamado "lado escuro da internet" é 500 vezes o
tamanho da internet como a conhecemos.

E essa é só a internet virtual. Estamos vendo agora
que tudo físico será eventualmente conectado a tudo o
mais. Uma década após a introdução da World Wide
Web, o número de aparelhos de computação conectados
à internet cresceu para 100 milhões. Por volta de 2010, es-
se número alcançará provavelmente 14 bilhões. Quase
todos os primeiros habitantes da internet usavam com-
putadores, mas surgem agora outros tipos de aparelho,
como os PDAs e os conversores.

O acesso sem fio eventualmente estará em todos os lu-
gares — integrando os aparelhos pessoais de comunica-

A videoconferência de alta definição reduz o número de viagens
aéreas, com significativa redução da emissão de poluentes

das muitas elevadas são produzidas. Entre 2000 e 2004,
nós investimos mais de US$ 500 milhões em um roteador
da próxima geração. As pessoas questionaram a necessi-
dade dele. Afinal, essa é uma tecnologia que pode escalar
para 92 terabits por segundo, que é capacidade suficiente
para sustentar a população global inteira de 6,6 bilhões de
pessoas numa ligação telefônica simultânea usando a tec-
nologia de internet de voz.

Mas sabíamos então que as ligações telefônicas pela in-
ternet estavam no começo. Os megarroteadores podiam
também sustentar l bilhão de pessoas participando de
um jogo on-line usando voz em tempo real e funções de
sala de bate-papo. Isso pode ser usado para educação e de-
senvolvimento e para ter acesso a profissionais de saúde
ao redor do mundo, assim como para entretenimento. É
grande o suficiente para deixar 15 milhões de pessoas as-
sistirem a um evento esportivo em alta resolução com seus
amigos e familiares sob demanda. Estamos começando a
ver aqueles antes inimagináveis números se tornarem a
realidade virtual do mundo.

A quantidade de informações digitais que é criada ho-
je demonstra a eficiência da internet para colaboração e

cão e computação, conectando as redes domésticas e co-
merciais, fornecendo acesso ubíquo. Rotineiramente, a
pessoa estará conectada com a internet enquanto viaja de
carro, de ônibus ou de trem, andando pela rua ou senta-
da na praia. Estamos chegando perto disso hoje.

Essas tecnologias criam desafios e oportunidades não
só para os grandes cientistas de computação de nossos
dias mas para nossos professores, políticos, artistas, crian-
ças e profissionais de negócios. Nossa tarefa é encontrar
meios para alavancar essas e as futuras tecnologias pela re-
de humana para mudar para melhor nosso modo de vida.

A tecnologia não é uma panacéia. Ela não pode subs-
tituir um aperto de mão, um abraço ou um sorriso. Mas à
medida que a rede humana conecta e colabora de formas
e numa escala que só começamos a imaginar, vejo um
mundo mais capaz de criar oportunidade ubíqua. Com es-
sas tecnologias em nossas mãos globais, o que podemos
alcançar está limitado não pela tecnologia, mas por nos-
sa criatividade e disposição para agir. l

John Chambers é chairman e diretor executivo da

Cisco Systems e co-chairman da Partnership for Lebanon.

ecarvalho
Text Box
Fonte: FORBES BRASIL, ano 7, n. 157, p. 28-31, 30 maio. 2007.




