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Enio Jorge Salu, sócio-diretor da Escepti, nos últimos dias tenta fazer com que o pessoal de uma 
rede de hotéis veja a Internet a Internet de verdade. Essa rede recebe 200 mil visitantes por ano 
no portal de Internet, mas só oferece aos internautas o que todos os outros hotéis também 
oferecem. Numa reunião, Enio propôs novos serviços, entre eles: por que não deixar o hóspede 
fechar a conta via Internet? O hóspede está no quarto navegando na Internet com o notebook, 
via Wi-Fi, é tarde, ele está cansado. No dia seguinte, ele tem um voo cedo. E se ele pudesse 
entrar no portal do hotel, pagar o que deve (um refrigerante, um filme), pedir um táxi? No dia 
seguinte, ele só precisa deixar as chaves dentro do quarto, bater a porta atrás de si e ir embora. 
Ele pode dormir mais. 
 
É um hotel bem organizado, diz Enio. O pessoal conseguiu deixar os processos no lugar, e tudo 
funciona bem. Se o hotel expusesse essa etapa do processo (fechar a conta) na Internet, o 
hóspede ganharia tempo, assim como o pessoal da recepção. Mas ninguém concordou com Enio 
nessa reunião. "Nenhum outro hotel", disse um deles, "faz isso que você está nos propondo. 
"Para eles, a Internet é o que as outras pessoas já fizeram da Internet a Internet é passado. 
 
Numa outra empresa, o Universo Online (UOL), Gil Torquato todo dia se preocupa coma as 
operadoras. Gil é o diretor corporativo do UOL, e coleciona números sobre como as pessoas usam 
a Internet, em geral, e o UOL, em particular. 60 milhões de brasileiros já usam a Internet, diz Gil, 
mesmo que de vez em quando. No portal do UOL, todo dia os internautas abrem 267 milhões de 
páginas e 300 mil internautas trocam algumas palavras numa das salas de bate-papo. "A cada 
seis meses", diz Gil, "o nosso tráfego dobra." Gil não sabe se as operadoras investem o suficiente 
para manter a Internet funcionando. "Se elas não investem, o Brasil pode ficar para trás." 
 
Em julho, quando a rede IP da Telefônica parou de funcionar, Luiz Szente, gerente de engenharia 
de sistemas da Citrix, chegou no escritório em São Paulo e encontrou seus colegas espantados. 
"Caiu a Internet", eles lhe disseram. Luiz também ficou espantado. "Eles não sabiam trabalhar 
sem a Internet." Como Luiz usa a Internet há uns 15 anos, ele se acostumou a desconfiar dela. O 
escritório da Citrix fica em São Paulo, mas Luiz mora em Santos, a 100 quilômetros. Um dia por 
semana ele trabalha de casa para dirigir menos e conviver mais com a família. Luiz usa duas 
linhas de Internet em casa: uma da NET (12 Mbps) e uma da Telefônica (2 Mbps). "É para 
alimentar a minha neurose." 
 
Depois de 40 anos, uns se recusam a usar a Internet para o que a Internet funcionaria bem, 
outros usam a Internet como se ela fosse infalível, e outros temem que a Internet pare de 
funcionar a qualquer momento. Mas todo mundo tem dificuldade de enxergar na Internet o que 
ela realmente é. 
 
Segundos de vida 
 
Leonard Kleinrock transmitiu pacotes de dados entre dois computadores pela primeira vez no dia 
2 de setembro de 1969 (veja a entrevista na página 14). No dia 29 de outubro, ele transmitiu 
pacotes entre dois nós de Internet, os dois primeiros; ele pretendia transmitir duas palavras, log 
In, mas um dos computadores travou e ele só conseguiu transmitir lo. Para Kleinrock e seus 
colegas, qualquer dispositivo eletrônico com um endereço IP válido deveria ter a capacidade de 
transmitir pacotes IP para qualquer outro dispositivo com um endereço IP válido. Por isso ele só 
se preocupou em definir as características lógicas do protocolo IP, mas não as características 
elétricas. 
 
O protocolo IP ficou tão simples que os roteadores, as máquinas especializadas em transmitir 
pacotes IP de um ponto a outro, ficaram simples também. Cada roteador lê o endereço de destino 
do pacote IP, numa das portas de entrada, e encaminha o pacote para a melhor porta de saída 
disponível no momento. Se não houver porta de saída disponível no momento, o roteador apaga 
o pacote e não avisa ninguém. Os dispositivos que descubram isso sozinhos, e retransmitam o 
pacote perdido. Cada roteador não se preocupa em saber se o dispositivo remetente existe, nem 
se o dispositivo destinatário existe. Se o pacote tiver um endereço IP válido, o roteador faz o que 



pode, e não mais do que isso. 
 
Num pacote IP existe até um pequeno campo, de oito bits, chamado TTL (de time to live, ou 
tempo de vida em segundos). Cada roteador, ao transmitir o pacote, reduz o tempo de vida em 
1 segundo. Quando o TTL chega a zero, o roteador apaga o pacote. Esse campo impede que a 
Internet, no caso de um erro, transmita o mesmo pacote de roteador em roteador pelo resto da 
eternidade. 
 
Em dezembro de 1969, a Internet ainda se chamava Arpanet, e já contava com quatro nós de 
rede. 
 
Marcelo Ehalt, diretor de engenharia da Cisco, se lembra que, em 1992, duas conexões de 
Internet interligavam o Brasil aos Estados Unidos, e as duas juntas somavam 128 kbps. Em 1997, 
Marcelo já dava cartões de visitas com o e-mail. "As pessoas me perguntavam se aquilo era 
algum tipo de pager." 
 
Desde que o primeiro navegador de Internet surgiu, em 1993 (seu nome era Mosaic), pessoas 
comuns e empresas usaram a Internet cada vez mais, e alimentaram várias ilusões a respeito da 
Internet. No ano 2000, Cezar Taurion, gerente de novas tecnologias aplicadas da IBM Brasil, 
ajudava uma rede de supermercados a montar um portal de Internet. Um dia, o dono da rede 
puxou conversa. "Tem um consultor me dizendo para fechar todas as lojas físicas, e deixar só a 
loja na Internet. O que você acha?" Cezar discordou. No UOL, Gil Torquato participava de 
reuniões em que o consultor reclamava da margem do UOL. "Tem de baixar", dizia o consultor. 
"Quanto mais baixa a margem, mais os investidores acreditam que vocês estão comprometidos 
com a Internet." Quando a bolha da Internet estourou, ainda no ano 2000, Gil se sentiu vingado. 
"Foi um banho de realidade, que precisava acontecer." 
 
E o xis da questão? 
 
Até hoje, contudo, muita gente ainda confunde a Internet com a web, e com os serviços criados 
para alimentar os portais de Internet ou criados por causa dos portais de Internet: a sala de 
bate-papo, o serviço de mensagens instantâneas, a Amazon, o Google, o Blogger, o Orkut, a 
Wikipedia. 
 
Poucos internautas sabem que o protocolo IR por sua simplicidade, carrega dentro de si qualquer 
outro tipo de protocolo pode ser o protocolo de transferência de arquivos (FTP), o protocolo de 
e-mail (SMTP), o protocolo de páginas web (HTML). Porque os internautas não conseguem ver a 
Internet real, eles tendem a cair em duas categorias, sem distinção para sexo ou idade: os que 
usam a Internet sem pensar e os que pensam demais. 
 
Os que usam sem pensar escrevem e-mails às pressas, que transmitem sem revisão. Francisco 
Dal Fabbro, vice-presidente de governança e gerenciamento de serviços da CA para a América 
Latina, reclama do tempo que passa lendo e-mails, um monte de e-mails longos, com a resposta 
da resposta da resposta da resposta da resposta... "Eu tenho de ler tudo aquilo para achar o xis 
da questão", diz Fabbro. "Quando eu acho o xis da questão, muitas vezes percebo que eu nem 
precisava ter lido tudo aquilo." 
 
Luiz Szente passou algumas semanas de julho e agosto entrevistando candidatos para umas 
vagas na Citrix. Entrevistou jovens, maduros e velhos. Os mais velhos conversam, perguntam, 
argumentam. "Os mais jovens falam por meio de manchetes, slogans. É uma coisa repetitiva e 
cansativa." Um deles, durante a entrevista, escreveu discretamente mensagens no celular. Luiz 
se surpreendeu tanto que, na falta de reação melhor, fingiu não ver nada. Descartou o candidato 
depois. "Fiquei me perguntando se ele estava usando o Twitter." 
 
Os que pensam demais quase sempre trabalham para alguma empresa grande, tomam decisões 
em comitês e usam a Internet como ferramenta. O comitê usa o Blogger, o YouTube, o Twitter 
para se comunicar com clientes, ou assim o comitê imagina. "Mas as mensagens ficam chatas, 
vagas, abstratas", diz Enio Salu. "O presidente não tem tempo para blogar, e justamente porque 
ninguém confia em ninguém, a empresa não elege uma pessoa para representá-la." Nos 



primeiros dias de setembro, um grande fabricante do setor de informática publicou a seguinte 
mensagem no Twitter: "Escolher a XXX é a melhor decisão que você tomará pela sua empresa." 
 
A pizzaria do bairro 
 
Ao se comportar assim, pensando pouco ou demais,, os internautas por fim subestimam ou 
superestimam a Internet. 
 
Quem subestima a Internet, vê na Internet só o Google, ou só o que o Google mostra, e acha que 
a Internet não serve para muita coisa além do que o Google conseguiu fazer. "Mas o Google", diz 
Enio Salu, "é só uma das possibilidades." Enio tem lidado com vários CIOs que, recentemente, 
passaram a se reportar (de novo) para o CFO. A empresa, ao realizar essa mudança, passa um 
recado simbólico: a Internet será usada para reduzir custos. "A Internet vira uma ferramenta de 
controle de custos", diz Enio, "e não uma ferramenta de novos negócios." 
 
Nessas empresas, os executivos só vão notar uma das novidades da Internet, a Internet das 
coisas, quando for tarde. Ficou mais fácil colocar endereços IP em carros, postes, crachás. Em 
Cingapura, diz Cezar Taurion, a IBM instala sensores e software para ajudar a cidade a prever 
congestionamentos com 90% de certeza - os funcionários do trânsito entram em ação antes que 
o congestionamento se forme. No mundo inteiro, vários empresários não veem na Internet só a 
web, ou só o Twitter; eles quebram a cabeça para imaginar em que objetos devem colar 
minitransmissores IP para então ganhar dinheiro, tirar clientes da concorrência. Quem 
superestima a Internet, ouve histórias como a de Cingapura e diz: "Esse tipo de coisa não é para 
mim." Enio Salu conversa com vários desses empresários, quase sempre à frente de empresas 
pequenas. "Você já reparou", diz Enio, "como é difícil achar na Internet o comércio de perto da 
sua casa? Quando eu acho, não consigo encomendar nada. Quando consigo encomendar, não 
consigo pagar." Para Enio, é fácil montar um shopping center completo na Internet para servir os 
clientes da vizinhança. 
 
Um bolo de Natal 
 
Em 1991, Fernando Corbi (hoje diretor de alianças da SAP) mandou um e-mail pela primeira vez. 
Ele tinha se matriculado num curso de pós-graduação da Universidade de Indiana, nos Estados 
Unidos, e ganhou uma conta de e-mail da universidade. Mandou um breve e-mail para um 
professor no Brasil, dos tempos da faculdade. "Para minha surpresa", diz Corbi, "ele respondeu!" 
 
Cinco anos depois, em 1995, César Ripari, diretor da área de suporte da Software AG, resolveu 
verificar se comércio eletrônico via Internet funcionava mesmo. O Natal de 1995 se aproximava. 
 
Ele achou o portal da Collin Street Bakery na Internet, uma loja de bolos do Texas. Ele leu as 
instruções, escolheu um bolo de Natal, digitou o número do cartão de crédito, e pagou pelo bolo 
e pela entrega expressa por avião. Não conversou com ninguém. "Dois dias depois", diz César, 
"chegou um pacote muito bem-feito em casa, com uma lata linda dentro, e com o bolo intacto 
dentro da lata." Durante o Natal inteiro, a família se divertiu ao conversar sobre o "bolo que veio 
pela Internet". E a família obrigou César a comprar o mesmo bolo por cinco Natais seguidos. 
 
E, 18 anos depois, Enio Salu não consegue convencer uma rede de hotéis a deixar que o cliente 
feche a conta via Internet. Nem consegue achar a pizzaria da esquina. 
 
Leonard Kleinrock tem uma explicação para essa diferença. Quando ele criou uma rede incapaz 
de saber se um pacote estava sendo transmitido há anos sem sucesso, e inventou o campo TTL, 
ele não criou uma rede burra. Ele criou uma rede simples. Uma rede tão simples quanto papel. 
Desde que o papel surgiu, no ano 105, homens e mulheres usaram papel para escrever livros, 
pintar quadros, embrulhar presentes e peixes. Papel serve para muita coisa. O protocolo IP 
também. Essa simplicidade radical confundiu e confunde muita gente. 
 
Amigos de verdade 
 
As principais iniciativas de Internet dão uma impressão errada a respeito da Internet parece que 



ela muda depressa demais. Parece que, de repente, uma Amazon ou um Google surgem do nada 
e levam empresas mais lerdas à falência. Ou seja: parece que a história da Internet é feita de 
terremotos destruidores, imprevisíveis. 
 
É um erro de percepção, diz Cezar Taurion, da IBM. "As mudanças provocadas pela Internet são 
incrementais. As coisas mudam todo dia um pouquinho, e quando a gente vai ver, elas mudaram 
muito, e a gente nem percebeu." 
 
Outro dia, Cezar e a filha entraram no elevador. A filha cumprimentou uma outra menina, que já 
estava no elevador, mas as duas ficaram em silêncio. Quando Cezar e a filha chegaram no andar, 
desceram, e as duas se despediram. "Tchau!" Cezar achou estranho. 
 
Essa não é a menina com quem você passa horas conversando pelo Messenger? 
 
É. 
 
Então — perguntou Cezar — por que vocês não conversaram? 
 
Ela é minha amiga na Internet, mas não na vida real. 
 
Cezar ficou sem palavras. Essa é uma daquelas mudanças incrementais que, em dez anos, talvez 
alterem o destino de alguma empresa, ou de várias. E Cezar não se surpreende fácil. Ele se casou 
com uma mulher que conheceu via Internet, num portal de relacionamento. 
 
Antigamente, nos tempos do papel, isso se chamava namoro por correspondência. 
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