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Poucas tarefas necessitarão ser realizadas offline

Vou começar, como sempre, com uma lembrança do
passado nem tão distante. Vamos retomar o início
dos anos 90, quando acredito que a maioria das pes-
soas que estão lendo este artigo entrou em contato
com um computador pela primeira vez. Estou falan-
do da época pré-internet.

Gastávamos nosso tempo usando comandos do
MS-DOS, e posteriormente das versões preliminares
do Windows, para acionar programas como proces-
sadores de texto, planilhas eletrônicas, editores de
imagens e afins. Todo o trabalho era offline (e nem
usávamos este termo), eventualmente compartilha-
do através de disquetes ou conexões com BBS. Co-
mo tudo estava na própria máquina, uma das nossas
maiores preocupações era o consumo dos discos rí-
gidos e os sempre falíveis backups em disquete ou
fita.

MS-DOS, Windows, Linux e outros são sistemas
operacionais. O sistema operacional é o conjunto
de funções que permite que as informações sejam
apresentadas na tela, processadas e posteriormen-
te armazenadas e recuperadas, fazendo o meio de
campo entre os programas e o hardware. Nesta era
da computação pessoal mesozóica, era impossível
fazer qualquer coisa sem saber os rudimentos mí-
nimos de operação dos sistemas operacionais mais
utilizados, que eram MS-DOS e Windows, o que já
era um bloqueio para a entrada das pessoas ditas
normais no mundo da computação.

Vamos pular para quinze ou vinte anos depois. Con-
tinuamos com os sistemas operacionais (Windows
Vista ou 7, MacOS, Linux e outros menos utilizados)
cada vez mais sofisticados, em equipamentos ultra-
velozes e confiáveis. Mas o fato é que, tirando apli-
cações específicas como edição de vídeos e alguns
tipos de jogos, o usuário normal utiliza pouco da
fantástica capacidade oferecida.

Passamos a maior parte do nosso tempo na web, a
ponto de o computador e a internet serem pratica-
mente conceitos indissociáveis. Acontece que quando
estamos utilizando a web, consumimos muito mais
a capacidade de processamento, armazenamento e

comunicação dos servidores das páginas e serviços
do que do nosso próprio computador. Ao fazer uma
busca ou utilizar um ambiente de rede social, esta-
mos transferindo a maior parte da responsabilidade
para quem está provendo o serviço. A capacidade
das nossas máquinas está sendo utilizada muito
mais para fornecer resposta rápida e interface bem
resolvida do que para executar as tarefas pesadas.

Estamos na era da computação como serviço e não
como propriedade. Podemos utilizar um editor de
texto ou planilha eletrônica para ficar nos exemplos
de aplicação mais tradicionais, na web, através do
browser. Os arquivos são armazenados na "nuvem",
termo que designa servidores cuja localização e ca-
pacidade podemos solenemente ignorar. Não preci-
samos nos preocupar com os backups, pois acredi-
tamos que o prestador do serviço está fazendo esta
tarefa correta e rotineiramente. Confiamos o arma-
zenamento de nossas mensagens aos servidores de
e-mails, à manutenção da nossa rede de amigos às
redes sociais, nossa comunicação do dia a dia aos
serviços de VolP.

A internet é o nosso sistema operacional. No futuro
próximo, poucas tarefas necessitarão ser realizadas
offline. Teremos que confiar em terceiros para garan-
tir nossas tarefas básicas (o que não é diferente do
passado, em termos: a tragédia poderia acontecer
em nossa própria máquina, por culpa do fornecedor
do aplicativo).
Mesmo (e principalmente) empresas podem contar
como serviços na nuvem. Com UOL Host, um comer-
ciante pode criar uma loja em poucos passos, com
SalesForce.com pode automatizar uma força de ven-
das, e muitos outros fornecedores estão pensando
em software como serviços.

Nós, desenvolvedores de produtos, conteúdo e ser-
viços para a internet, teremos que aprender a tirar
partido da vida 100% online, da conversão de infor-
mações para dispositivos diversos (esta é uma outra
vantagem da nuvem: crie no computador e consuma
no celular ou na TV e vice-versa). Este é mais um
jogo que está apenas no início.
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