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O
futuro só Deus sabe. A sabedoria
popular não é de todo errada.
Nós não podemos mesmo pre-
ver coisas específicas do futuro
-por exemplo, se as ações do

Google estarão mais altas ou mais baixas em
três anos. Mas, quando compreendemos a
chave do tempo (veja quadro na página 86), as
grandes previsões são possíveis, sim, principal-
mente se entendermos o tempo da tecnologia
da informação, que apresenta três padrões
significativos:

1. Em primeiro lugar, a evolução da tec-
nologia da informação segue trajetórias ex-
ponenciais tão suaves que eu posso dizer com
confiança que ela dobra seu desempenho de
preço e capacidade quase todo ano. Se você
me perguntar o valor de um MIPS (milhões
de instruções por segundo) de computação
em 2010, o custo do seqüenciamento de um
par de bases de DNA em 2012 ou a resolu-
ção espacial de uma ressonância cerebral
em 2014, vou lhe dar cifras detalhadas, e é
provável que elas sejam certeiras. Isso vem
se mostrando válido para a computação há
mais de cem anos, desde o primeiro equi-
pamento de processamento de dados usado
para automatizar o censo de 1890.

2. Outro padrão da tecnologia da infor-
mação tem que ver com a ciência, na qual
encontramos outros exemplos de efeitos
extraordinariamente previsíveis resultantes

da interação de fenômenos inerentemente
imprevisíveis. E o caso das leis da termodinâ-
mica. A trajetória de cada molécula em um
gás é modelada como um passeio aleatório.
No entanto, as propriedades do gás em geral,
formado por muitas partículas que intera-
gem caoticamente, são previsíveis -e com
alto grau de precisão. A evolução tecnológica
é, analogamente, um sistema caótico com
propriedades marcantemente previsíveis.

3. Há outra idéia a desenvolver. Quando
digo que a tecnologia da informação dobra
em desempenho de preço e capacidade quase
todo ano, é preciso lembrar que a própria
taxa está aumentando aceleradamente. Levou
três anos para dobrar o desempenho de preço
de equipamentos de computação em 1900,
dois anos em 1950, e agora isso acontece todo
ano. Na taxa exponencial de hoje, dobrar
todo ano significa multiplicar por mil em dez
anos e por l bilhão em 30 anos. Mas, com
a taxa de aceleração continuando a crescer,
nós na verdade bateremos a marca de l bi-
lhão em apenas 25 anos. Pense na influência
avassaladora da tecnologia da informação
atualmente e multiplique isso por l bilhão
em um quarto de século -ao mesmo tempo
diminuindo o tamanho da tecnologia tanto
eletrônica como mecânica por um fator de
100 mil no mesmo espaço de tempo- e você
terá idéia de quão revolucionária a tecnologia
da informação será no futuro.

Todos os setores serão afetados, além do
que pensamos convencionalmente como
computação, e a energia não será exceção.
Hoje o setor energético emerge como gran-
de preocupação, com implicações desde o
aquecimento global até a poluição e a ins-
tabilidade geopolítica. A estimativa de que
a demanda por energia vai triplicar em 20
anos aumenta nossas inquietações. Baseada
amplamente na tecnologia de combustíveis
fósseis do século 19, a energia não é o que
nós consideramos tecnologia da informa-
ção. Pelo menos ainda não. Mas, quando a
nanotecnologia for totalmente programável,



permitindo reorganizar matéria e energia no
nível molecular, então veremos uma transfor-
mação revolucionária.

Aqui está o que eu quero dizer: atualmen-
te são produzidos 14 trilhões (1,4 x1013) de
watts de potência, 78% dos quais vêm de com-
bustíveis fósseis. No entanto, temos energia
abundante em nosso meio. Aproximadamen-
te 101' watts de luz do Sol incidem sobre a
Terra, ou cerca de 10 mil vezes mais energia
do que regularmente consumimos. Os painéis
solares não funcionam bem na captura dessa
energia, pois são ineficientes, caros, pesados
e difíceis de integrar com os materiais de
construção. A produção atual de energia solar
custa em média US$ 8 por watt, muito mais
do que outras fontes de energia.

Entretanto, a equação econômica da ener-
gia solar deve mudar radicalmente quando
uma "nova geração de painéis solares feitos
de nanomateriais amadurecer. Desenvolvidos
por uma série de companhias com capital de
risco ávidas por desbancar o mercado mun-
dial de petróleo, de US$ 1,9 trilhão, estima-se
que o preço desses painéis inovadores cairá
nos próximos anos. E, independentemente
de quaisquer dessas empresas terem ou não
sucesso, uma vez estabelecida a fabricação
em larga escala baseada em nanotecnologia
molecular, elas estarão no páreo.

Nessa altura, a energia se tornará urna
tecnologia da informação dominada por pro-

cessos intensivamente paralelos de produ-
ção molecular controlados por computador.
Em 20 anos, acredito que os painéis solares
custarão apenas um centavo de dólar por
metro quadrado. Será possível colocá-los em
prédios e veículos, construir usinas gerado-
ras movidas a energia solar e incorporá-los
às vestimentas para acionar equipamentos
portáteis. Converter 0,0003% de toda a luz
do Sol que incide sobre a Terra, que será
então viável, permitirá atender a 100% de
nossas necessidades energéticas daqui a duas
décadas. Em outra mudança bem-vinda, a
energia poderá ser armazenada em células
de combustível minúsculas, amplamente dis-
tribuídas e dotadas de nanotecnologia, cons-
tituindo grande avanço em relação às atuais
instalações de armazenamento de energia,
centralizadas e perigosas, como os tanques
de gás natural liqüefeito.

A maioria das discussões sobre aqueci-
mento global não menciona a capacidade
da nanotecnologia de resolver esse proble-
ma dentro dos próximos 20 anos. Em seu
filme Uma Verdade Inconveniente, Al Gore não
menciona a nanotecnologia, o que, em mi-
nha opinião, é um descuido muito grande.
A tendência para projetar a atual taxa de
mudança para o futuro, o que chamo de "vi-
são linear intuitiva", está arraigada em nós. A
realidade é que as mudanças transformativas
acontecem com velocidade cada vez maior.



O telefone levou 50 anos para ser adotado
por uni quarto da população dos Estados
Unidos. O celular fez isso em 13 anos. Ape-
nas cinco anos atrás, a maioria das pessoas
não utilizava sites de busca. Há três anos, não
ouvíamos os termos "Wog", "podcost" ou "rede
social". Muitos achavam impossível uma em-
presa ganhar dinheiro com publicidade na
internet, e hoje temos o Google, companhia
com capitalização de mercado de US$ 157
bilhões que faz exatamente isso.

A velocidade da mudança já é tão rápida
que o mundo será um lugar muito diferente
no fim do ciclo de planejamento trienal típi-
co dos atuais projetos de negócios, sem falar
do horizonte de seis ou sete anos do capital
de risco. Em meus projetos de tecnologia,
insiro nos planos de desenvolvimento e de
negócios projeções que requerem rápido
avanço tecnológico, atualizado cada trimes-
tre. Um resultado desse exercício, que me
é agradável, é que freqüentemente constato

que as difíceis compensações dos dias de hoje
desaparecem em curto período de tempo.
Com a queda acelerada do preço todo ano
em qualquer tipo de tecnologia da informa-
ção, basta esperar um pouco para descobrir
que é possível se beneficiar dessa situação.

O passado será um guia preciso para o
futuro somente se levarmos em conta essas
progressões exponenciais, o que poucos
fazem. Vemos o que está bem a nossa frente
e esperamos que esse ritmo continue. No en-
tanto, uma abordagem crítica da história nos
mostra que o progresso é exponencial, não
linear, e que essa diferença é profunda. •
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