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A asfixia da
inovação é

parte do
motivo para o
universo dos

computadores
estar sem

idéias novas e
tão preguiçoso

A INOVAÇÃO VAI SUMIR
A TURMA MAIS CRIATIVA AGORA ESTÁ NO MARKETING

A guerra dos buscadores está se
aquecendo, e a Microsoft tem feito
avanços com o Bing, sobretudo depois do acordo
para o Yahoo! usar seu mecanismo de buscas.
A maior parte do mundo ficará
com apenas duas empresas
e uma gama de pequenas
companhias que não têm
recursos para fazer o mesmo
que o Google e a Microsoft.

O Google armazena a internet
inteira em centenas de milhares de
computadores espalhados pelo mundo
em enormes fazendas de servidores
ligadas 24 horas. A empresa desenhou
essa rede de computadores para funcionar
como um hard disk. Se uma parte falha,
o gerenciamento do disco bloqueia o
setor e o ignora para sempre. É assim
que as fazendas de servidores do Google
funcionam. Enquanto ninguém sabe os
detalhes exatos, assume-se que não exista
troca dos servidores quebrados, porque é
mais fácil e barato mantê-los onde estão.

A estrutura básica da tecnologia de busca,
tanto da Microsoft quanto do Google, envolve
processos para captar e manter os dados
em seus computadores e então rodar
as buscas nos próprios arquivos.

Essa idéia de indexação da rede surgiu com
o AltaVista, operado como um experimento pela
Digital Equipment Corporation. Assim que ela foi
comprada pela Compaq, o mecanismo de busca
perdeu relevância e foi deixado de lado porque a
Compaq foi burra demais para perceber seu valor
Ele é anterior ao Google e poderia ter se tornado
facilmente um gigante multibilionário. No tempo
do AltaVista, a idéia de armazenar toda a rede foi
revolucionária. Agora isso parece antigo e precisará
mudar. O Google tem tentado encontrar um modo

continuamos sofrendo com a falta de
inovação de verdade.

O barulho pelos smartphones é tão grande que
um fabricante criou o termo feature phone. Mas
quando foi a última vez que você viu um aparelho
sem pelos menos um recurso útil? Até a lista
de contatos é um recurso. Então, em vez de ter
só um telefone, você tem um feature phone, que
parece tão legal quanto um smartphone. Acho
que eu estava errado sobre a falta de inovação.
Os inovadores migraram para o marketing! O

ricos estão trabalhando em vários
segmentos do mercado. A maioria

faz aplicativos estranhos para
smartphones como o iPhone e
compartilham o lucro com a

Apple. Mais dinheiro irá para
grandes empresas enquanto nós

de alterar seus algoritmos e aliviar os sistemas.
Poderíamos esperar por inovações na

tecnologia de buscas, mas cada vez que uma
pequena empresa surge com uma boa idéia, ela
é comprada pela Microsoft ou pelo Google. O
Yahoo! fazia isso até se ligar à Microsoft. Como
as pequenas empresas não obtêm recursos

públicos para continuar suas pesquisas,
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