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Como salvar a internet
É possível proteger o ciberespaço do caos e do crime que ameaçam assolá-lo. A maioria
das receitas para elevar a segurança e a ordem tem, porém, um preço alto: a perda da força
criativa da internet.

Jonathan Zittrain

00 COIOTE, FAMOSO VILÃO dos desenhos da Warner Bros.,
ilustra um princípio fundamental da física da animação.
Sem perceber que cruzou a beira do abismo, o Coiote
segue correndo, sem despencar. O desafio à gravidade

dura até olhar para baixo e ver que não há nada sob seus pés. Aí
sua mente engrena e ele percebe a terrível situação. Bum!

A internet e o microcomputador estão seguindo trajetória pa-
recida. Foram concebidos por gente que, como o Coiote, adorava
ir experimentando de forma amadora, lidando com problemas
apenas à medida que surgiam — ou deixando a tarefa para o
usuário. Esse "princípio da procrastinação", somado a um for-
mato fundado na contribuição de quem quer que se dispusesse
a ajudar, levou a internet e o computador a deixarem o domínio
de cientistas e diletantes para conquistar redes e aparelhos de in-
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formática muito mais bem planejados
e financiados.

O enorme sucesso junto ao grande
público colocou a internet e o computa-
dor em uma posição de considerável es-
tresse e perigo. Embora a falta de uma
estrutura centralizada na internet tor-
ne difícil avaliar a solidez de suas fun-
dações, há fortes indícios de que nossas
redes e computadores estão sujeitos a
abusos que, à medida que cresce sua po-
pularidade, se tornam mais profundos e
mais disseminados.

A virtude (e o vício) no âmago da
combinação de internet e computador
é sua generatividade: a possibilidade
de acesso por gente do mundo todo

— gente sem credenciais, recursos ou
contatos específicos, que pode usar e
compartilhar a força dessas tecnologias
para vários fins, muitos deles sequer vis-

fechados, ou tethered appliances. Um
aparelho desses, diferentemente do
micro, não pode ser facilmente alte-
rado pelo proprietário, embora possa
ser reprogramado num piscar de olhos
por distribuidores ou prestadores de as-
sistência técnica (é o caso do gravador
TiVo, do celular, do iPod, de palmtops).
É como disse Steve )obs ao apresentar o
iPhone no começo do ano: "Definimos
tudo o que consta desse aparelho. Nin-
guém quer que o telefone seja como
o micro. A última coisa que se deseja
é instalar três aplicativos no telefone
e depois não conseguir fazer uma cha-
mada. [O iPhone] está mais para um
iPod do que para um computador".

Se um número suficiente de usuá-
rios da internet passar a preferir com-
putadores e outros aparelhos fechados,
no esquema tethered, a mudança fará a

A abertura que catapultou o computador e a internet a uma
posição de destaque também os tornou vulneráveis.

lumbrados. Ou que, se vislumbrados, ja-
mais teriam sido julgados importantes.

A abertura que catapultou esses sis-
temas e seus subseqüentes usos a uma
posição de destaque também os tornou
vulneráveis. Há uma crise de segurança
em computadores e redes, e não só de na-
tureza técnica. É uma crise fundada em
algo muito mais fundamental: o poder
ambíguo do público de decidir que código
executar, o que por sua vez determina o
que tal público pode ver e fazer, e o tipo
de contribuição que pode dar à rede.

Decisões equivocadas sobre o có-
digo a executar — e as conseqüências
da execução — podem levar usuários
da internet a pedir que sejam salvos de
si mesmos. Aqui, uma tentação seria o
modelo hoje adotado em dispositivos

balança pender na velha disputa entre
sistemas generativos, que permitem dra-
máticas alterações (que sairão perdendo),
e sistemas mais estáveis, menos interes-
santes, limitados ao status quo (que sai-
rão ganhando). Alguns dos envolvidos
no debate sobre o controle da internet
apoiarão a mudança. Quem deseja moni-
torar e bloquear o conteúdo de redes, às
vezes por motivos legítimos, até nobres,
terá acesso a novas possibilidades de con-
trole, antes fora de seu alcance.

Para empresas cujo modelo de ne-
gócios se vale da internet para atrair
clientes e facilitar a comunicação com
essa clientela, a ascensão de aparelhos
fechados é uma ameaça. Significa que
um novo guardião estará em posição
de exigir algo para permitir o contato
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entre clientes e fornecedores — um
"2" discriminante na fórmula "B2C"
(busíness-to-consumer).

Dois triunfos generativos:
a rede e o micro
Um pouco de história. O grande cenário
de redes do início da década de 1990 em
nada se parecia com a internet de hoje,
e tampouco foi o modelo de cuja evo-
lução surgiu a internet atual. Até 1995,
o senso comum dizia que a rede global
resultaria de alguma espécie de combi-
nação dos modelos fechados disponí-
veis na época, como CompuServe, AOL
e Prodigy. Essas empresas, porém, su-
miram ou viraram negócios totalmente
distintos. Foram sobrepujadas por uma
rede meio improvisada, algo precária,
erguida por cientistas do poder público
e programadores — rede sem presiden-
te, sem um plano que a norteasse.

Os dirigentes daquelas redes fecha-
das podem ser perdoados por não terem
previsto a ascensão da internet. Não só
não havia planos para a oferta de conte-
údo na internet como uma aberta hos-
tilidade a muitas idéias nesse sentido. A
espinha dorsal da internet, operada pela
entidade americana National Science
Foundation, tinha uma política de uso
que proibia atividades com fins comer-
ciais. Durante anos a internet permane-
ceu estagnada — uma série de conexões
ad hoc entre universidades e labora-
tórios de pesquisa cuja meta era fazer
experiências com redes. Contudo, o que
seus autores criaram foi um sistema
generativo, aberto a mudanças inespe-
radas por um público amplo e diverso.
E essa generatividade foi a responsável
pelo grande — e inesperado — sucesso.

No início, não havia na internet apli-
cativos voltados ao consumidor. Isso
mudou em 1991, quando os guardiões
da rede no governo passaram a permi-
tir interconexões pessoais e comerciais
sem fins de pesquisa — abandonando,
em seguida, qualquer idéia de regula-
mentar a rede. Criadores de aplicativos
e de endereços na internet tinham, ago-
ra, acesso a um público vasto, interessa-
do em comércio. Provedores de serviços
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Quatro elementos da generatividade

A generatividade é definida por quatro grandes características: (1) a força

com que um sistema ou uma tecnologia alavanca uma série de tarefas

possíveis; (2) sua adaptabilidade a uma série de tarefas; (3) a facilidade de

uso; e (4) a acessibilidade. Quanto mais representadas essas características

estiverem em um sistema, mais prontamente será possível mudá-lo de for-

mas imprevistas — e mais generativo ele será. Muitas ferramentas podem
ser alavancáveis e adaptáveis, por exemplo — mas são difíceis de dominar, o

que diminui sua generatividade.
Alavancagem. Sistemas generativos tornam mais fácil o que é difícil.

Quanto mais esforço poupam e quanto maior o número de ocasiões em que

seu uso pode fazer diferença para alguém, mais generativos são. A alavan-

cagem não é exclusiva de sistemas generativos; tecnologias especializadas,

não-generativas (um arado, por exemplo), podem produzir ótima alavan-

cagem na tarefa para a qual foram projetadas.
Adaptabilidade. A adaptabilidade vale tanto para a amplitude de usos

de um sistema sem ser alterado quanto para a facilidade com que pode ser

alterado para aumentar a gama de usos. A adaptabilidade é um espectro

— uma tecnologia que oferece centenas de usos distintos é mais adaptável

e, portanto, mais generativa, do que uma tecnologia que oferece menos.

Facilidade de uso. Qual a facilidade que um público amplo teria para

adotar e adaptar a tecnologia? Um avião não é fácil de pilotar nem de

adaptar para outros propósitos. Já o papel pode ser rapidamente dominado

e adaptado — seja para desenhar, seja para fazer um aviãozinho. No caso de
muitas tecnologias generativas, adquirir a habilidade necessária a seu uso

pode ser difícil e exigir aprendizado, treinamento formal ou muita prática.

Acessibilidade. Quanto mais fácil for obter a tecnologia, as ferramentas

e a informação necessárias para atingir um pleno domínio — e transmitir

as mudanças para outros —, mais generativo será o sistema. Barreiras ao

acesso incluem o custo de produção (e, portanto, de consumo) da tecno-
logia; impostos e legislação que afetam a adoção ou o uso; e o sigilo ou o

despistamento usado por produtores para manter a escassez ou o controle.

fechados, que até ali se julgavam forne-
cedores de pacotes integrados de conte-
údo e acesso, viraram meros portões de
entrada na internet — portões de onde
o usuário rumava para outros destinos,
que rapidamente pipocavam, em busca
de programas e serviços. O Electronic
Mall, serviço de comércio eletrônico da
CompuServe, por exemplo, era para ser
o único canal de venda de produtos a
assinantes da rede por outras empresas
— mas sumiu sob a avalanche de sites
individuais que vendiam diretamente a
qualquer pessoa com acesso à internet.

O computador também estreou de-
vagar no mundo dos negócios (até o

termo "computador pessoal" soa in-
congruente). No começo, as empresas
tinham mainframes programados sob
medida — como o pacote completo
que a IBM oferecia na década de 1960,
no qual o software era algo secundá-
rio — ou recorriam a aparelhos como
máquinas de escrever inteligentes.
Certas empresas tinham minicompu-
tadores especialmente configurados
e seu pessoal acessava as máquinas
compartilhadas por meio de estações
de trabalho limitadas e redes locais
rudimentares. Um minicomputador
em geral rodava meia dúzia de aplica-
ções específicas — folha de pagamento,

contas a pagar e a receber e programas
específicos da empresa, como sistemas
de gestão de prontuários em hospitais
ou programas de matrícula em univer-
sidades. Não havia muito espaço para
que usuários avançados desenvolves-
sem e compartilhassem aplicativos no-
vos, inovadores.

Ao longo da década de 1980 o compu-
tador ganhou força. Graças à capacidade
de rodar uma série de programas de uma
série de fabricantes, sua utilidade logo
superaria a de aparelhos especializados,
como processadores de texto. Um pro-
cessador de texto era feito para realizar
a mesma tarefa durante toda sua vida,
enquanto o software de processamento
de texto do micro podia ser atualizado
ou substituído por aplicativos da con-
corrência sem que fosse preciso trocar o
computador em si. Esse ecossistema de
TI, composto de hardware fixo e software
flexível, logo provaria seu valor.

Para a empresa, o micro trazia cer-
tas desvantagens. Documentos e outras
informações importantes acabavam
armazenados em máquinas distintas e
o backup empresa afora podia ser uma
verdadeira dor de cabeça. Mas o preço
era justo e a forca de trabalho começava
a admitir gente habilitada no uso de pro-
cessadores de texto e outras ferramentas
básicas de informática. Com a chegada
de uma leva de aplicativos maduros,
fazia sentido que praticamente todo
funcionário administrativo tivesse seu
próprio micro no trabalho e que uma
fatia cada vez maior do público quisesse
um em casa. Esses aparelhos podiam ser
comprados com um propósito específico,
mas sua arquitetura flexível permitia que
fossem rapidamente usados para vários
outros. Quem comprasse um micro para
processar textos poderia descobrir as ma-
ravilhas do e-mail, dos games, da web.

Bill Gates costumava descrever a vi-
são da Microsoft como a de "um com-
putador em cada mesa". O mote talvez
refletisse o simples desejo de vender
mais — quase todo micro vendido sig-
nificava ganho para a Microsoft —, mas
à medida que essa visão se concretizava
nos países desenvolvidos as implicações
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iam além do lucro da Microsoft. Fosse
com Mac ou Windows, uma base insta-
lada de dezenas de milhões de micros
significava solo fértil para que novos
programas lançassem raízes. Um criador
de aplicativos não teria de convencer
o público de que valia a pena comprar
hardware novo para rodar os programas.
Bastaria convencê-lo a comprar o soft-
ware. Com o advento de computadores
conectados à internet, o usuário preci-
saria apenas clicar no link certo para ter
um novo software instalado. A materiali-
zação da visão de Gates impulsionou de
modo expressivo o potencial generativo
da internet e do computador, abrindo as
comportas da inovação.

Benefícios da generatividade:
inovação e participação
Generatividade é a capacidade de um
sistema de produzir mudanças não
previstas por meio da contribuição
sem filtro de um público amplo a va-
riado. Como tal, a generatividade traz
dois grandes benefícios: o primeiro é a
inovação: coisas novas que melhoram
a vida das pessoas. O segundo é a parti-
cipação: a oportunidade de nos conec-
tarmos a outras pessoas, trabalhar com
elas e expressar a própria individuali-
dade por meio de atividades criativas.

Um sistema não-generativo pode
crescer e evoluir, mas tal crescimento
é canalizado por seus controladores: a
Sunbeam lança uma nova torradeira
em resposta a projeções de demanda,
ou uma velha rede fechada como a
CompuServe oferece um novo serviço
de mensagens de texto que ela própria
programa. Quando paga por produtos
ou serviços, o usuário pode exercer, no
mercado, pressão para que a empresa
faça os avanços ou mudanças desejados.
É um caminho indireto rumo à inova-
ção, e cresce a literatura sobre sua prin-
cipal limitação: o persistente gargalo
que impede empresas grandes, estabe-
lecidas, de criar e promover usos novos,
apesar dos benefícios que teriam com
uma grande novidade.

Tim Wu, professor da Columbia Law
School, já demonstrou que quando ope-

radoras de telefonia celular determinam
que tipo de aparelho os assinantes po-
dem usar, esses celulares em geral tra-
zem recursos indesejáveis e resistem a al-
terações realizadas por terceiros. Certas
operadoras obrigam fabricantes de apa-
relhos a restringir os navegadores embu-
tidos no celular a certos sites aprovados
pela operadora. Além disso, baniram do
aparelho o marcador de tempo de cha-
madas, embora o dispositivo seja simples
de instalar e muito desejado pelo usuário,
que adoraria saber se ultrapassou o nú-
mero de minutos incluído na assinatura
mensal. Essas limitações resistem, apesar
da concorrência entre operadoras.

Segundo o arcabouço teórico de
Clayton Christensen, dois motivos levam
empresas grandes a exibir tamanha inér-
cia na inovação: primeiro, uma empresa
grande tem capital investido nos mer-
cados atuais e em formas estabelecidas
de operar; segundo, inovações radicais
tendem a conquistar mercados menores

por um único indivíduo, domina o mer-
cado de classificados online. Idéias co-
mo e-mail grátis na web, hospedagem
de sites pessoais, software de mensagem
de texto, sites de relacionamento e a ge-
ração seguinte de mecanismos de busca
nasceram da vontade de indivíduos ou
pequenos grupos de resolver os próprios
problemas — ou de apenas tentar algo
interessante. Não nasceram de empresas
que viam a possibilidade de lucro.

Eric von Hippel, coordenador do gru-
po Innovation and Entrepreneurship do
MIT, publicou vários artigos sobre a rara
abertura de empresas a sugestões de me-
lhorias em produtos feitas por gente de
fora, incluindo clientes, mesmo quando
isso traria benefícios (veja"Customers as
Innovators: A New Way to Create Value",
de Stefan Thomke e Eric von Hippel, HBR
April 2002). Von Hippel defende, junto a
empresas em tudo o mais racionais, a tese
de que o usuário de seus produtos pode
atuar — e muitas vezes atua — como ino-

Um dispositivo fechado não pode ser facilmente alterado

pelo proprietário, embora possa ser reprogramado num
piscar de olhos pelo fabricante.

ou menos rentáveis — a princípio. Quan-
do por fim percebem a ameaça, aquelas
empresas já não conseguem se adaptar.
Perdem elas, ganha o público.

Para que uma inovação disruptiva vin-
gue, seus autores devem ser capazes de
atingir o público com sua novidade. Sis-
temas generativos tornam isso possível.
Aliás, permitem que o usuário se arris-
que na implementação e distribuição de
novas idéias e tecnologias, preenchendo
uma lacuna crucial surgida quando a
inovação ocorre apenas em um modelo
voltado ao lucro, sobretudo aquele domi-
nado por grandes empresas.

Peguemos formas originais de intera-
ção comercial e social surgidas de fontes
inesperadas nos últimos anos. O leilão
virtual parecia feito de encomenda para
uma Christie's ou uma Sotheby's, mas
a novata eBay chegou antes e ficou. A
Craigslist, criada como uma ponto-org

vador disruptivo, aprimorando produtos
ou adaptando-os a novos fins. O usuário
também propõe idéias antes que haja
uma demanda disseminada, podendo as-
sim provar sua eficácia e atrair o interesse
de outros. Esse tipo de usuário em geral
adora ver sua contribuição partilhada.
Quando o interesse atinge proporções
suficientes, a empresa pode entrar em
cena e comercializar a novidade.

Chegamos, assim, a um cenário no
qual amadores e profissionais, e proje-
tos de pequena e grande escala, contri-
buem para grandes inovações. Em um
momento, o consumidor pode estar
encantado com um sofisticado video-
game no estilo FPS (first-person shooter)
criado por uma grande empresa. No
outro, com uma simples animação de
um hamster dançando. Logo, não causa
surpresa que a dupla internet e com-
putador abrigue, hoje, uma fascinante
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justaposição de software de extrema
ambição, criado e produzido como um
moderno porta-aviões por um grande
fabricante, e de killer applets que cabem
em um disquete. O OS/2, sistema opera-
cional criado por uma joint venture en-
tre IBM e Microsoft, consumiu mais de
US$ 2 bilhões em pesquisa e desenvol-
vimento antes de ser abandonado, en-
quanto o Mosaic, o primeiro navegador
de internet gráfico para o microcom-
putador, foi criado por dois estudantes
universitários durante as férias.

O crescimento generativo pode se
integrar bem a modelos tradicionais
de mercado. Empresas grandes podem

produzir software quando a estrutura e
a demanda do mercado justificam essa
empreitada; empresas menores podem
atender a nichos; e amadores, sozinhos
ou em grupo, podem criar aplicativos
instigantes e software que exija mais
mão-de-obra, aumentando o volume e
a diversidade do ecossistema tecnoló-
gico. Quando um invento de terceiros,
excêntrico e improvável, começa a de-
colar, meios tradicionais de captação e
aplicação de recursos para aprimorar
a tecnologia podem entrar em cena e
garantir sua exposição ao maior públi-
co possível. Um ecossistema de tecno-
logia da informação formado apenas

de produtos ligados ao movimento do
software livre seria muito menos útil
ao grande público do que um mode-
lo no qual grandes empresas ajudem
a aparar arestas. O GNU/Linux ficou
mais acessível graças a empresas que
montam e comercializam pacotes, ain-
da que não sejam donas do programa
em si. Tarefas enfadonhas, mas que
facilitam o uso para quem não é espe-
cialista, provavelmente casam melhor
com um modelo empresarial: criação
de mecanismos simples de instalação,
instruções abrangentes e outras formas
de auxílio ajudam o usuário a acolher
um software ou serviço na web que, do
contrário, seria apenas mais um espan-
talho técnico.

Para a pessoa, há todo o prazer de
criar algo — mesmo que o indivíduo
não seja um mestre da criação (para
entender esse prazer é preciso vivê-lo;
quem exige provas talvez não se con-
vença facilmente). O prazer de ser útil
aos outros — de responder a uma per-
gunta simplesmente porque alguém
a formulou e porque temos uma res-
posta útil, de pertencer a uma equipe
que busca uma meta relevante — é
das coisas que fazem valer a pena ser
humano. Nossa arquitetura de tecnolo-
gia da informação adentrou uma zona
em que presteza e trabalho em equipe
podem ser bandeiras defendidas por
milhões de pessoas. Invenções de en-
genheiros no nível técnico permitem
que artistas contribuam no nível do
conteúdo. Essa sensação é brevemente
observada quando estranhos se vêem
em situações adversas e se unem para
superá-las — um elevador que quebra,
uma tempestade ou um blecaute que
paralisa momentaneamente a cadência
normal da vida, mas que acabam por
gerar surpresa e camaradagem em vez
de medo. A internet do início do século
21 destilou alguns desses valores e os
promoveu sem o tipo de adversidade
ou perigo físico que fariam de uma
tempestade algo curioso no primeiro
dia, mas desagregador e caótico de-
pois da primeira semana sem socorro
estruturado.
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O vício generativo
Uma tecnologia generativa não preci-
sa resultar em progresso, se por pro-
gresso entende-se algo como elevar o
bem-estar social. O que faz é estimular
a mudança. Sistemas generativos estão,
por natureza, inacabados, à espera de
maior elaboração por usuários e em-
presas. Como tal, passam a ser amea-
çados assim que sua popularidade leva
ao surgimento de modelos de negócio
abusivos. A abertura e a facilidade de
acesso que fazem da internet uma fon-
te de criatividade também permitem
a propagação de uma série de males:
vírus, spam, pornografia, golpes, fraude,
vandalismo, invasão de privacidade e

Existe, hoje, um modelo de negócios
para o código malicioso — modelo que
dá a vírus e a worms um papel além
da mera reprodução. O que parecia dig-
no de nota quando inicialmente des-
coberto é, hoje, lugar comum: o vírus
que manipula o computador para criar
grandes "botnets" abertos a instruções
posteriores. Essas instruções incluem
levar o computador a se converter no
servidor de e-mail do botnet e a enviar
spam aos milhões a endereços pinçados
do disco rígido do aparelho ou de bus-
cas na web, isso tudo num processo que
geralmente passa despercebido ao do-
no do aparelho. Uma estimativa coloca
o número de computadores envolvidos

A vantagem do computador é permitir a reconfiguração pelo
usuário — reconfiguração cujo resultado pode ser devastador.

ataques potencialmente destruidores
a sites e à própria integridade da rede.
Tsso se torna uma ameaça existencial ao
ecossistema da TI generativa.

A vantagem do computador genera-
tivo é permitir a reconfiguração pelo
usuário neófito ao clicar do mouse. É
também um grande problema, por dois
grandes motivos. Primeiro, ao clicar
em um código malicioso o usuário do
computador está, na prática, passando
o controle do aparelho a um total estra-
nho. Segundo, a ameaça imposta pelo
código malicioso só faz crescer. Os vírus
mais conhecidos até hoje se revelaram
totalmente inócuos. O Mydoom, de
2004, se alastrou como fogo na pólvora
e afetou a conectividade de milhões de
computadores ao redor do mundo. Em-
bora tenha custado bilhões de dólares
em produtividade perdida, o Mydoom
não alterou dados e estava programa-
do para deixar de se propagar em um
momento predeterminado. Vírus como
o Mydoom são mais como a pichação

— não têm incentivo econômico — do
que como a venda de drogas ilícitas,
com seus grandes mercados e grupos
criminais sofisticados.

nesses botnets na casa dos 100 milhões
aos 150 milhões — um quarto de to-
dos os computadores ligados à internet
no início de 2007. Esses computadores
zumbis foram responsáveis por mais de
80% do spam que circulava no mundo
em junho de 2006; e o spam, por sua
vez, somou cerca de 80% de todo o e-
mail que circulou naquele mês.

Dado o alto dinamismo e a presença
tentacular do atual ambiente de redes
e computadores, e o controle e gestão
de seus (cada vez mais possantes) com-
ponentes por cidadãos comuns, e não
por especialistas técnicos, sua vulnera-
bilidade aumentou consideravelmente.
O público é incapaz de manter seus
computadores no mesmo nível que
administradores de rede profissionais,
embora seus aparelhos sejam muito
mais possantes do que os minicom-
putadores das décadas de 1970 e 1980.
Essa vulnerabilidade é agravada pela
crescente dependência da internet. Um
vírus e um worm bem concebidos volta
e meia infestam vastas levas de compu-
tadores conectados à internet. Em 2004,
por exemplo, o worm Sasser infectou
mais de meio milhão de computado-

res em três dias. Em janeiro de 2003,
o worm Sapphire/Slammer mirou uni
tipo específico de servidor da Microsoft
e infectou 90% deles — 120 mil apare-
lhos — em dez minutos. Três minutos
depois do ataque ao primeiro aparelho,
os computadores infestados realizavam,
juntos, 55 milhões de buscas de novos
alvos por segundo. Se um código mali-
cioso desses tivesse propósitos realmen-
te nefastos — apagar discos rígidos, por
exemplo, ou misturar dados de plani-
lhas —, nada poderia detê-lo.

A tensão fundamental está em que
a grande vantagem do computador é
ser facilmente reconfigurável pelo usu-
ário para rodar novos programas, mas
quando o usuário toma decisões ruins
sobre os programas a rodar o resultado
pode ser devastador para seu aparelho
e, se estiver conectado à internet, para
inúmeros outros. A simples escolha de
uma plataforma mais segura não resolve
o problema. É verdade que o Windows é
alvo de malware há anos, mas isso refle-
te em parte o domínio da Microsoft no
mercado. Com mais usuários adotando
outras plataformas, estas também passa-
rão a ser alvos atraentes. E o modo mais
eficaz de subverter medidas de seguran-
ça talvez seja pedir passagem — ou seja,
pedir permissão ao usuário para instalar
um malware disfarçado de novo recurso
—, em vez de entrar sorrateiramente pe-
los fundos para explorar na surdina algu-
ma falha do sistema operacional.

A vulnerabilidade do computador e
da internet no quesito segurança é uma
ameaça legítima e o público tem razão
em estar preocupado. Contudo, as re-
ações mais prováveis, caso não sejarn
prevenidas, serão no mínimo tão noci-
vas quanto os problemas de seguran-
ça. O usuário vai buscar computadores
que funcionem mais como um apare-
lho eletrônico comum, abrindo mão da
facilidade de instalar novos códigos por
conta própria. Passará a usar o apare-
lho como um simples terminal ligado
a websites que oferecem interativida-
de maior. Muitos desses sites compor-
tam, em si, a inflexibilidade. Com efeito,
aquilo que algumas pessoas aplaudem
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como a Web 2.0 — uma nova fronteira
de redes peer-to-peer e de produção co-
letiva de conteúdo — é uma arquitetu-
ra que pode ser rigidamente controlada
e mantida por uma fonte central, que
pode até optar por funcionar de modo
generativo, mas é capaz de limitar esses
recursos a qualquer momento.

Peguemos o espetacular mapa do
Google. Além de ser altamente útil para
o público, o serviço tem uma interface de
programação, ou API, aberta para os da-
dos dos mapas. Graças a essa API aberta,
outro criador de sites pode, a partir de
uma simples lista de endereços, produzir
em seu site um mapa do Google, assi-

nalando digitalmente cada endereço de-
sejado. Isso permite a criação de inúme-
ros "mashups" combinando mapas do
Google e dados de localização geográfica
de terceiros. Programadores estão usan-
do a API do Google Maps para criar sites
que localizem e identifiquem o Starbu-
cks mais próximo, por exemplo, tracem



e meçam rotas para corrida, caminha-
da ou ciclismo, indiquem a localização
de câmeras instaladas em semáforos e
reúnam parceiros potenciais em sites
de namoro, produzindo imagens instan-
tâneas dos locais onde se encontram os
melhores partidos.

Ao dar a programadores acesso a
seus dados, o serviço de mapas do
Google se mostra generativo. Mas sua
generatividade é condicional: o Google
atribui uma chave a cada programador
e reserva para si o direito de revogá-la a
qualquer momento, por qualquer mo-
tivo — ou até de cancelar o serviço. É
compreensível que o Google, ao decidir
tornar generativo um serviço no qual
investiu pesado, queira controlá-lo. Mas
isso coloca sob o controle do Google, e
de qualquer agente capaz de regula-
mentar o Google, todo uso à jusante do
Google Maps — e de mapas em geral,
na medida que a excelência do Google
Maps significará que outros mapas nau-
fragarão ou nem serão criados.

Modelos de negócios de outras apli-
cações e serviços de internet de última
geração não são tão duradoura ou, em
certos casos, inequivocamente genera-
tivos quanto o da internet aberta e do
computador. O Xbox da Microsoft, por
exemplo, é um console de videogame
com capacidade de processamento pró-
xima à de um micro e conexão em rede
com outros usuários do Xbox. A Micro-
soft perde dinheiro a cada Xbox vendido,
mas recupera a perda ao vender games
próprios e outro software. Um terceiro
pode criar games para o Xbox, mas pre-
cisa de uma licença da Microsoft (que in-
clui repassar à empresa parte dos lucros)
para poder distribuir os programas.

A maioria dos celulares tem restri-
ções semelhantes: são inteligentes, e
muitos podem acessar a internet, mas
o acesso é feito por navegadores forne-
cidos e controlados pela operadora de
telefonia. Muitos palmtops vêm com
software instalado graças a acordos es-
peciais entre o distribuidor do aparelho
e do software — como faz o Mylo, da
Sony, ao oferecer o Skype. Se o progra-
mador de software não assinar acordos

com fabricantes, seu código não pode
rodar nos aparelhos, ainda que o usu-
ário queira. Em 2006, a AMD lançou a
Internet Box, dispositivo que parece um
micro, mas não roda nenhum software
novo sem permissão da AMD. Além

O computador perderá
crédito Junto ao público
se falhas de segurança na
internet o impedirem de
funcionar bem,

disso, a AMD pode instalar o software
que quiser nos aparelhos — mesmo de-
pois de vendidos.

A crescente leva de aparelhos fechados
reúne muitas novidades da internet em
pacotes atraentes, o que é bom — mas
apenas se a dupla internet e computador
permanecer suficientemente no centro
do ecossistema digital para produzir a
rodada seguinte de inovações e fazer
concorrência a dispositivos fechados. O
equilíbrio entre as duas esferas é precá-
rio e a balança começa a pender para
dispositivos. O público compra um equi-
pamento desses por sua conveniência
ou funcionalidade, e há quem valorize o
fato de que o estrago que o usuário pode
causar por ignorância ou descuido é li-
mitado. Mas um dispositivo fechado res-
tringe também as aplicações benéficas
que o usuário pode criar ou receber de
outros — aplicações cuja importância
talvez não tenha percebido ao comprar
o aparelho. O risco, portanto, é que o
usuário sem querer abra mão dos bene-
fícios futuros da generatividade, perda
cujo impacto pode ignorar ainda que o
ritmo de inovação caia.

Se banirmos o computador da sala
de estar, perderemos também o banco
de testes e o ponto de distribuição de
novos programas. Fica eliminada, ain-
da, a válvula de segurança que mantém
na linha aparelhos fechados de infor-
mação: se a TiVo faz um gravador de
vídeo digital que limita demais o que é
possível fazer com os vídeos gravados,
o consumidor recorrerá a um software
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de DVR como o MythTV, que grava e
reproduz programas de TV no compu-
tador. Se o celular é caro demais, as pes-
soas usarão o Skype.

Naturalmente, ninguém compra um
micro como seguro contra dispositivos
que limitam sua liberdade (embora o
computador exerça, sim, essa função
vital), mas para realizar tarefas precon-
cebidas. Contudo, se problemas de se-
gurança na internet e outros traços de
anarquia ameaçarem a capacidade do
computador de executar isso tudo de
modo confiável, a maioria do público
não verá o mérito do micro, e a válvula
de segurança terá fim. Se o computador
sair do centro do ecossistema da tecno-
logia da informação, os aspectos mais
restritivos de dispositivos fechados vi-
rarão lugar comum.

Dispositivos fechados e
regulamentação
Quando um aparelho de informação
fechado fica conectado ao fabricante,
essa empresa pode alterar o modo co-
mo o aparelho funciona muito tempo
depois de adquirido para uma finali-
dade específica. Vejamos a briga entre
TiVo e EchoStar. A TiVo lançou, em
1998, o primeiro gravador digital de
vídeo para gravação de programas de
TV e posterior reprodução. Em 2004, a
TiVo processou a operadora de TV via
satélite EchoStar, que teria violado sua
patente ao incluir recursos de gravação
digital em parte de seus sistemas. A Ti-
Vo ganhou a causa e uma indenização
de US$ 90 milhões. Mas não foi só. Em
agosto de 2006 a Justiça determinou
que a EchoStar desabilitasse os recursos
de gravação digital da maioria das uni-
dades infratoras ainda em operação.

Em outras palavras, o tribunal man-
dou a EchoStar destruir os gravadores di-
gitais instalados na sala de estar de gente
do mundo todo — público que havia
comprado os aparelhos e que, naquele
exato instante, poderia estar assistindo a
programas nele gravados. Imagine se aco-
modar no sofá para ver um programa ou
uma transmissão esportiva aguardadíssi-
mos e, em vez disso, descobrir que tudo o

que fora gravado foi apagado, incluindo
o próprio recurso de gravação — elimi-
nado por um sinal remoto cuja origem
foi a caneta do juiz. A lógica é simples:
um artigo que infringe direitos de pro-
priedade intelectual poderá, sob certas
circunstâncias, ser confiscado e destruído.
Obviamente, costuma ser impraticável
sair confiscando todo artigo que se en-
caixa nessa categoria (a polícia não vai
de porta em porta buscando falsificações

Uma solução para o
dilema generativo é dar
ferramentas para que as
pessoas, em geral pequenos
grupos, possam combater
supostos abusos.

da Rolex e da Louis Vuitton) — logo, em-
presas e promotores normalmente perse-
guem apenas quem vende o contrabando.
Mas o caráter fechado da função de um
gravador digital significa que a EchoStar
pode facilmente realizar uma alteração
remota do aparelho, até destruí-lo (o ca-
so está em fase de apelação).

A modificação a distância também
pode permitir que o fabricante altere
a finalidade do aparelho, às vezes para
desagrado dos proprietários. A General
Motors e a BMW trabalham com siste-
mas de bordo como o OnStar para levar
ao motorista uma série de serviços e fun-
ções úteis, incluindo chamadas telefôni-
cas por viva-voz, sistema de navegação,
monitoramento da pressão dos pneus
e assistência técnica em emergências.
Já que os sistemas estão em rede e po-
dem ser modificados remotamente, o
Federal Bureau of Investigation (FBI),
nos Estados Unidos, quis usar a tecno-
logia para escutar conversas mantidas
dentro de um veículo, reprogramando
remotamente o sistema de bordo para
funcionar como escuta. Munido de um
mandado sigiloso, o FBI exigiu que uma
montadora fizesse a modificação — or-
dem cumprida sob protesto. No caso da
empresa versus o Estado, um tribunal

federal de recursos concluiu que a mon-
tadora anônima poderia, em tese, rece-
ber ordens para fazer as modificações,
mas que a escuta do FBI interferia no
uso normal do sistema de computado-
res de bordo. Um carro com uma linha
secreta e aberta para o FBI não poderia
ao mesmo tempo se conectar à monta-
dora. Se os ocupantes tentassem usar o
sistema para solicitar auxílio de emer-
gência, ele não funcionaria (presume-se
que o FBI não prestaria socorro, como
promete a empresa). A decisão implica
que a escuta secreta pelo FBI seria per-
mitida por lei se o sistema fosse repro-
jetado para processar também pedidos
de ajuda em emergências.

A adoção de dispositivos inteligentes
que possam ser atualizados — exclusi-
vamente — pelos fabricantes está mu-
dando drasticamente a maneira como
usamos nossas tecnologias. Agora, seu
caráter é contingente: ainda que pague-
mos, esses dispositivos são alugados e
não comprados, e estão sujeitos à revisão
pelo fabricante a qualquer momento.

Qual será o preço desse controle? É
difícil esboçar um painel de todas as
mudanças inovadoras que não ocorre-
rão em um futuro dominado por dispo-
sitivos fechados, mas a história dá pistas.
Antes de o computador generativo e a
internet ganharem popularidade, por
volta de 1995, a inovação no cenário de
TI era relativamente baixa. Na década
que se seguiu, a internet e o micro se
uniram para inspirar um ritmo acele-
rado de inovação técnica fora do pro-
cesso tradicional de pesquisa e criação
em empresas: novas formas de geração
de valor fundadas na web, novas redes
sociais e comunidades de interesses e
experimentos em inteligência colabora-
tiva, coletiva. São um espaço de teste de
novas formas de cultura, ação política e
participação, e perderão sua força se a
internet e suas saídas (endpoints) migra-
rem para configurações mais confiáveis,
menos mutáveis.

Como salvar a internet generativa
Se a situação atual da internet é insus-
tentável e a solução de dispositivos fe-
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chados traz muitas conseqüências inde-
sejáveis, devemos buscar outras saídas.
O grande desafio hoje enfrentado pelo
ecossistema da tecnologia da informa-
ção é manter uma abertura generativa
a experiências que possam ser adotadas
pelo mercado com o menor número de
barreiras possível, em face de proble-
mas potencialmente enormes surgidos
justamente devido à força e à flexibili-
dade do sistema. Há lições úteis a tirar
do sucesso de modelos generativos que
já demonstraram longevidade. A seguir,
algumas delas:

Cidadania virtual. Uma solução para
o dilema generativo é dar ferramentas
para que as pessoas, em geral peque-
nos grupos, possam combater supos-
tos abusos. A Wikipedia, por exemplo,
oferece ferramentas fáceis de usar que
permitem a editores auto-identificados
combater o vandalismo decorrente da
ampla liberdade de edição de verbetes.
É um sistema ao um só tempo poderoso
e ingênuo se comparado a métodos
mais tradicionais de regulamentação e
controle feitos para evitar a ação nociva
de forasteiros. É o oposto do modelo
cliente-serviço, no qual o cliente busca
ajuda em uma central. Aqui, o esquema
é o de um corpo de bombeiros vo-
luntário ou de uma patrulha de bairro.
Nem todos poderão apagar incêndios
ou vigiar as redondezas — aliás, alguns
estarão provocando incêndios! —, mas
mesmo um pequeno grupo de usuários
pode atingir massa crítica.

A propagação de código malicioso
é um problema social, além de técni-
co, e usuários poderiam se agrupar em
uma configuração social para atacá-lo.
Uma pequena aplicação poderia rodar
de modo discreto em computadores de
usuários participantes e enviar a uma
fonte central — ou apenas aos demais
micros — informes sobre sinais vitais
e código rodando no computador em
questão, o que ajudaria outros micros
a descobrirem se o código traz riscos
ou não. Com essa informação, um com-
putador poderia usar experiências de
outros aparelhos não identificados para
dar mais poder ao usuário: no momen-

to em que este decide se deve instalar
um software novo, as conexões com ou-
tras máquinas mostrariam, por exem-
plo, quantos outros micros estavam
executando o mesmo código, se apa-
relhos de gente que se diz especialista
rodavam o código, se esses indivíduos
aprovaram o software e, ainda, desde
quando o código está disponível. Po-
deriam, também, indicar o volume de
tráfego involuntário na rede, de anún-
cios pop-up e de panes aparentemente
causadas pelo código. Esse tipo de dado

ticipação de todos para neutralizar
os atos de uma minoria decidida a co-
meter abusos. Se a rede é totalmente
aberta, os pontos de saída podem ser
atacados. Se seguirem livres à medida
que a rede for ficando ligeiramente
mais ordenada, esses pontos podem
agir como válvula de segurança caso
os filtros de rede comecem a bloquear
mais do que apenas o código malicioso.
Hoje, os provedores de acesso ignoram
propositalmente computadores zumbis
em sua rede, para não ter de colaborar

Para se salvar, a internet generativa deve gerar suas
próprias soluções.

poderia ser exibido em um painel sim-
ples, permitindo aos usuários de com-
putador tomar decisões rápidas à luz de
sua tolerância a riscos.

Aparelhos virtuais. Para quem deseja
apenas que o computador funcione sem
susto, uma solução intermediária pode
estar em tecnologias que permitam que
tarefas críticas sejam isoladas de ativi-
dades voláteis, experimentais e poten-
cialmente perigosas — ou que possam
virar a próxima grande finalidade da in-
ternet. O cientista da computação Butler
Lampson está desenvolvendo, ao lado de
outros especialistas, arquiteturas promis-
soras que permitem que um único com-
putador tenha zonas múltiplas — dois
ou mais aparelhos virtuais rodando no
espaço de um só. Uma pane na zona
vermelha, experimental, não afetaria a
zona verde, mais segura, poupando o
consumidor da necessidade de optar por
um aparelho generativo ou por um dis-
positivo fechado. Declaração de imposto
de renda e documentos importantes vão
para a zona verde; o Skype começa na
vermelha e só sai dali quando parecer
pronto para o espaço nobre.

Mais ajuda de provedores de in-
ternet. Manter a segurança de um sis-
tema generativo é, por natureza, um
processo contínuo, que requer enge-
nhosidade constante de quem deseja
seu bom funcionamento e ampla par-

com assinantes para sanar o problema.
Seja por meio de novas normas no se-
tor, seja por meio da reformulação da
responsabilidade dos provedores (para
que tenham de agir nas situações mais
flagrantes de zumbis), é possível ganhar
mais tempo no infindável jogo de gato
e rato que envolve a segurança.

Neutralidade da rede para mashups.
Quem fornece conteúdo e serviços pela
internet já defende a "neutralidade da
rede", segundo a qual um provedor não
poderia barrar conteúdos legítimos que
circulam por seus servidores. Na mesma
veia, quem oferece APIs abertas na inter-
net deve ser neutro em termos de apli-
cação, para que todos aqueles que dese-
jem usar sua interface como base possam
contar com uma funcionalidade mínima.

Sistemas generativos trazem benefí-
cios extraordinários. À medida que se
popularizam, quem os utiliza pode ab-
sorver parte do espírito de experimen-
tação por trás deles. As soluções acima
foram esboçadas em suas linhas mais
gerais, mas têm em comum a idéia de
que, para se salvar, a internet genera-
tiva deve gerar suas próprias soluções.
Quanto mais a internet for mantida
como uma obra em progresso, mais
progresso teremos.
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