
H
á pouco mais de trinta anos, Bob Kahn e eu estáva-
mos conectando redes diferentes de comutação de
pacotes — os primeiros movimentos de internet.
Quem poderia saber que colocar componentes

poderosos e programáveis em uma rede de comunica-
ção interconectada seria tão inesperadamente destru-
tivo, para o bem e para o mal? Considere:
• Os antigos receptores de informações agora são os
produtores delas. Pense em e-mail,blogs, páginas de
internet, mensagem instantânea, YouTube, Cur-
rent TV, Facebook, MySpace.
• Praticamente qualquer conteúdo digital po-
de ser transportado pela internet à velocidade de
reprodução (Google Vídeo, Skype,Vonage) e co-
mo transferências de arquivo (BitTorrerit, Naps-
ter). Os preços fixos das conexões de internet de-
safiam os preços à Ia carie e os baseados em con-
teúdo do serviço tradicional de telefonia, cabo e
rádio via satélite.
• A internet liberou um fluxo de grupos de in-
teração. Listas de e-mail, jogos para múltiplos
jogadores, ferramentas de trabalho colabo-
rativo, salas de bate-papo, são todos exem-
plos de muitas formas de interação ampla-
mente disponíveis.
• A internet global permite pegar toda a área
de interesse do usuário em produtos e servi-
ços sem atrativo de massa. Isso não era possível
em um mundo sem Ebay e Amazon.
• Nunca na história da humanidade houve acesso tão dis-
seminado e quase instantâneo a uma quantidade tão gran-
de e variada de informações — ou essa prova clara do inte-
resse colaborativo na comunidade de usuários de internet
(penso neles como internautas) para partilhar informações.
O Wikipedia e o Human Genome Database são exemplos.
• A rede social permite a grupos esparsamente distribuí-
dos descobrirem um ao outro e se unirem numa causa co-
mum. Os políticos descobriram que a internet é uma rua
de duas vias para transmitir mensagens para os eleitores —
e recebê-las de volta. A coordenação de levantamento de
fundos e política tem sido elevada para novos níveis de
precisão pela internet e
desempenham um papel
visível nas campanhas
eleitorais. O blogging e a
partilha de vídeo de-
monstram o poder das
vozes individuais para
expor corrupção e abuso.
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Mas, há lados negativos que nunca antecipamos:
• Com cada vez mais informações dis-

poníveis sobre indivíduos on-line, a in-
ternet nos expõe a invasões de priva-
cidade e roubo de identidade. Posta-
gens anônimas podem manchar re-
putações, e a confusão dos nomes po-
de acarretar falsas informações. Os
jovens foram enganados por intera-
ções com predadores; pela internet é
mais fácil perseguir pessoas.

• De mãos dadas com as intru-
sões de privacidade estão as bre-
chas de segurança. Poucos minu-
tos depois da instalação da inter-
net, um novo computador pode ser

vasculhado por hackers automáti-
cos que buscam identificar novas ví-

timas, que, sem saber, se tornam hós-
pedes de todos os tipos de atividades

perniciosas — enviando spam e lan-
çando ataques entre eles.

No geral, no entanto, os aspectos destru-
tivos terão, acredito, efeitos positivos, pro-

porcionando amplos ímpetos para a energia
criativa de nossa comunidade global. Eu dis-
se que só 1% de todos os aplicativos de inter-
net foram inventados. Como serão os outros
99%? O número de aparelhos ligados à inter-
net vai proliferar. As interfaces baseadas na in-
ternet podem ser usadas para permitir aos
usuários interagirem e controlarem seus cada

vez mais capazes sistemas de entretenimento ou trabalho.
Veremos interfaces neurais para sistemas baseados em

computador que são a extensão natural dos implantes co-
cleares de hoje. Alguns serão sensorineurais (relacionados
aos nervos — por exemplo, implantes oculares), e outros
serão sensorimotores (implantes espinhais,por exemplo). Se
teremos ou não uma inserção cognitiva (um implante de
memória) ainda é especulação. E que tal fazer um backup do
cérebro no espaço de semanas — ou cirurgia para aumen-
tar o cérebro? Enquanto no passado recente o foco sobre
eletrônica neural se restringiu a reparar lesões, não há mo-
tivo para esses sistemas não serem aproveitados para refor-
çar as capacidades humanas, tal como as escavadoras e as cal-
culadoras reforçam as capacidades humanas.

Mais previsível: prédios e casas com consciência própria.
Eles saberão quando estão ocupados. Terão a capacidade
de manter um inventario de todos os pertences (tem algu-

ma garrafa de vinho extraviada? Verifique a freqüência do
rádio). Muitos carros já têm instalado um sistema de nave-
gação, e alguns modelos estão cientes do ambiente, por meio
da detecção de obstáculos próximos ou de outros carros. Os
veículos que se movem sozinhos são uma realidade, graças
à recente competição para o prêmio de veículo autônomo
Darpa. Não é difícil projetar isso no futuro de veículos e
aviões que se movem sozinhos.

Os mundos virtual e real se fundirão de forma que o site Se-
cond Life passará a ser de Primeira Vida. As interações virtuais
terão conseqüências no mundo real. Os controles de sistemas
de grades eletrificadas e de geração de energia podem ser cria-
dos para serem parte de um ambiente virtual no qual as ações
no espaço virtual afetam as ações no espaço real. Se o ar-con-
dicionado está conectado com a internet, a companhia pode
desligá-lo para evitar um blecaute parcial. Os ambientes edu-
cacionais que mesclam instrumentos e lugares reais e virtuais
enriquecerão a experiência de ensino dos alunos.

O monitoramento de saúde pessoal pode ser agregado a
um sistema para detectar ameaças epidêmicas. Esses méto-
dos podem também reforçar a eficiência de tratamento de
emergência por meio de acesso controlado a registros de
saúde pessoal. O monitoramento e as redes sensoriais pla-
netárias avançarão em direção ao entendimento e resposta
à ameaça de aquecimento global. Os robôs inteligentes e
móveis vão extrair dados da internet, procurando correla-
ções e padrões inusitados, alertando os humanos a itens de
interesse. O Google Alerts, que são atualizações por e-mail
de notícias relevantes e postagens de blogs, são um protóti-
po dessas ferramentas. A personalização de produtos do
dia-a-dia parece ser um provável canal para desenvolvi-
mento. A captura de especificações e transformação em pe-
didos de produção é o modelo básico para os computado-
res da Dell, e pode facilmente ser aplicado a muitos outros
produtos. Os artigos de vestuário, os carros e os eletrodo-
mésticos são candidatos.

Os protocolos de comunicação, as linguagens de pro-
gramação e os sistemas operacionais criaram plataformas
para a inovação sem igual na história humana. À medi-
da que a capacidade de computação, as velocidades de
memória e de transmissão de dados continuam aumen-
tando, as oportunidades para desenvolver novos produ-
tos e serviços se multiplicarão. As aplicações que não
eram possíveis no passado, por falta de recursos, se tor-
narão viáveis. A internet continuará produzindo serviços
inusitados e incrivelmente úteis. Afortunadamente, a
fronteira do software é infindável.

Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 7, n. 158, p. 18-19, 13 jun. 2007.




