
SE HOUVESSE DOIS mundos, o real e o 
seu reflexo digital? O mundo real reple

to de sensores que captam tudo, de movimen
tos a odores. O digital, um edifício construído 
de software, recolhendo toda essa informação e 
agindo de acordo com ela. Se uma porta abrir 
no mundo real, sua equivalente virtual também 
abre. Se a temperatura em uma sala com a por
ta aberta cair abaixo de certo patamar, o mundo 
digital automaticamente liga o aquecimento. 

Essa era a visão que David Gelernter, cate
drático de Ciência da Computação da Univer
sidade de Yale, apresentou em seu livro Mundos 
Espelhados (Mirror Worlds) no começo dos anos 
90. "Você vai olhar para uma tela de computador 
e vai ver a realidade", previu. "Uma parte qual
quer do seu mundo - a cidade em que você vive, 
a empresa onde trabalha, a sua escola, o hospi
tal municipal - vai aparecer lá em uma imagem 
nítida e colorida, abstrata, porém reconhecível, 
movendo-se sutilmente em mil lugares." 

Mesmo duas décadas mais tarde, isso ain
da soa como ficção científica. Mas esta reporta
gem especial vai argumentar que Gelernter foi 
surpreendentemente presciente: a humanidade 
realmente está construindo mais e mais "mun
dos espelhados", ou "sistemas inteligentes", co
mo geralmente são chamados. O mundo real e 
o digital estão convergindo, graças a uma proli
feração de sensores e câmeras conectados, redes 
sem fio onipresentes, padrões comuns de comu
nicação e às próprias atividades das pessoas. 

Essa convergência pode não ser instanta

neamente discernível, pois está acontecendo 
em muitos lugares ao mesmo tempo e muitas 
vezes não é compreendida pelo que é de fato. 
Ela está mais avançada em ambientes contro
lados. Por exemplo, um programa desenvol
vido pela Siemens, conglomerado de tecnolo
gia, mantém réplicas virtuais de fábricas para 
monitorá-las e reconfigurá-las. Mas ela está se 
espalhando por toda a parte e já desenvolveu 
uma linguagem própria. Glen Allmendinger, 
da Harbor Research, consultoria, chama isso 
de "virtualização do mundo real". 

Pesquisadores do Laboratório de Mídia do 
MIT que conectam objetos do mundo real às 
suas cópias no Second Life, um mundo virtual, 
referem-se ao resultado como "transrealida-
de". Os serviços do Google Earth e do Street 
View são as primeiras, embora estáticas, répli
cas do mundo inteiro; sensores colocados em 
vacas permitem o rastreamento dos seus mo
vimentos do nascimento ao abatedouro; medi
dores inteligentes de energia dizem em tempo 
real quanta eletricidade está sendo usada. 

Mas é o smartphone e seus "aplicativos" 
(pequenos programas que são baixados para 
rodar nesses aparelhos) que estão acelerando 
a convergência dos mundos físico e digital. 
Os smartphones são recheados de sensores 
que medem de tudo, da localização do usuá
rio à luz ambiente. Boa parte dessa informa
ção é, então, bombeada de volta para a rede. 

Os aplicativos, por sua vez, são versões 
em miniatura dos sistemas inteligentes que •• 



• permitem aos usuários fazer uma grande va
riedade de coisas, desde rastrear seus amigos 
até controlar aparelhos em suas casas. 

Os smartphones são também o ponto onde 
o virtual e o real encontram-se mais diretamente 
e fundem-se em algo que ganhou mais um no
me imaginoso: realidade aumentada. Baixe o 
aplicativo Layar no smartphone, ligue a câmera 
de vídeo, aponte para uma rua e o programa vai 
sobrepor à imagem na tela todos os tipos de in
formação digital, como o nome dos estabeleci
mentos na rua ou se alguma casa está à venda. 

Esses e outros serviços estão em vias de cres
cer juntos no que Jan Rabaey, cientista da com
putação da Universidade da Califórnia, em 
Berkeley, chama de "sistemas de informação e 
tecnologia social", ou SIS. O progresso tecnoló
gico certamente vai suprir os componentes ne
cessários. A Lei de Moore, que estipula que o 
poder de processamento de um único chip de 
computador dobra, aproximadamente, a cada 
18 meses, também se aplica aos sensores. 

Mais poder de processamento e melhor co
nectividade também vão permitir a construção 
de sistemas de computador capazes de armaze
nar e processar quantidades enormes de dados 
que serão produzidos por esses sensores e outros 
dispositivos. Em todo o mundo, as companhias 
estão montando redes de data centers com mi
lhares de servidores, conhecidos como "nuvens 
computacionais". Eles não apenas armazenam 
dados, mas os esquadrinham para permitir, por 
exemplo, que um sistema inteligente reaja ins
tantaneamente a mudanças no seu ambiente. 

As empresas de Tecnologia da Informação 
(TI) identificaram os sistemas inteligentes co
mo o próximo grande negócio. Previsivelmen
te, os projetos mais ambiciosos foram produzi
dos pelos gigantes do setor, particularmente a 
IBM, onde Sam Palmisano, presidente da em
presa, fez dos sistemas inteligentes uma priori
dade. Um par de anos atrás, a companhia lan
çou uma campanha chamada Smarter Planet 
(Planeta mais Inteligente), anunciando uma 
tecnologia digital que iria tornar a energia, os 
transportes, as cidades e outras áreas mais in
teligentes. Outras empresas foram atrás, cada 
uma com uma abordagem diferente, refletin
do as suas vantagens particulares. 

A Cisco, maior fabricante do mundo de 
equipamentos para redes, está propagandeando 
suas Comunidades Inteligentes+Conectadas. A 
Hewlett-Packard, a número 1 em hardware, pre
tende divulgar um Sistema Nervoso Central pa
ra a Terra. A Siemens e sua rival General Electric, 
que se sentem mais à vontade no mundo físico, 
planejam lançar juntas um monte de sistemas 
inteligentes, em que poderão usar seus conheci
mentos profundos em certos setores, como o de 

saúde e manufatura. E há uma onda crescente 
de empresas iniciantes "inteligentes" oferecendo 
de tudo, de serviços de localização de dispositi
vos a plataformas de dados para sensores. 

Os governos também entraram na onda. 
Muitos países estão gastando boa parte dos seus 
pacotes de estímulo em projetos de infraestrutura 
inteligente, e alguns tornaram os sistemas inteli
gentes uma prioridade da política industrial. A 
"internet das coisas", outro rótulo para esses sis
temas, é uma parte central da Agenda Digital 
da União Europeia. Os principais competidores 
nesse mercado são países fortes no setor manufa-
tureiro, acima de todos Alemanha e China. 

Mas a onda não está avançando apenas pa
ra benefício de empresas de tecnologia e políticos 
ambiciosos. Ela ganhou força porque há uma ne
cessidade real de tais sistemas. Em muitos países, 
a infraestrutura física está envelhecendo, os cus
tos com saúde estão explodindo e o dinheiro es
tá curto. Usar os recursos de maneira mais in
teligente pode fazer render mais o dinheiro dos 
contribuintes. Monitorar remotamente os pa
cientes pode ser muito mais barato e seguro do 
que mantê-los no hospital. Uma ponte equipada 
com os sensores adequados pode dizer aos enge
nheiros quando precisa de manutenção. 

A China é um bom exemplo. Está urba-
nizando-se em escala sem precedentes na his
tória. Até 2025, mais 350 milhões de chineses 
- mais do que a população atual dos Estados 
Unidos - terão se mudado para as cidades, de 
acordo com um estudo da consultoria McKin-
sey. Sem uma infraestrutura reforçada pela 
tecnologia digital, vai ser muito difícil prover 
essa população recém-urbanizada de alimen
to, transporte, eletricidade e água suficientes. 

Ainda mais importante, os sistemas inteli
gentes podem acabar sendo a melhor chance de 
a humanidade lidar com os seus urgentes proble
mas ambientais, especialmente o aquecimento 
global. As redes elétricas, sistemas de transporte 

e sistemas de distribuição de água atuais são es
sencialmente redes de encanamentos burros. Se 
a rede elétrica dos Estados Unidos sozinha fosse 
5% mais eficiente, ela evitaria uma emissão de 
gases de efeito estufa equivalente a 53 milhões de 
automóveis, calcula a IBM. Em 2007, as conges
tionadas estradas americanas custaram ao país 
4,2 bilhões de horas de trabalho e 10,6 bilhões de 
litros de gasolina desperdiçados, de acordo com 
o Instituto de Transportes do Texas. E distribui
doras em todo o mundo perdem entre 25% e 
50% da água tratada com vazamentos. 

Com tanto a ganhar, o que há a perder? A 
privacidade e o risco de abuso por um gover
no mal-intencionado vêm em primeiro lugar à 
mente. Em segundo lugar, os críticos temem que 
os sistemas inteligentes possam se unir contra os 
seus criadores, assim como fizeram no filme 
Matrix, de 1999, em que os seres humanos eram 
ligados a máquinas que simulavam a realidade 
e coletavam o calor e a atividade elétrica de seus 
corpos. Felizmente, é provável que um cenário 
como esse fique apenas na ficção científica. Mas 
os sistemas inteligentes realmente podem ficar 
vulneráveis a defeitos ou ataques de hackers. 

Em terceiro, algumas pessoas se preocupam 
com o fato de que os que tiverem acesso aos sis
temas inteligentes ficarão enormemente mais 
bem informados que os outros, garantindo as
sim uma vantagem injusta. David Gelernter res
saltou esse risco no livro Mundos Espelhados. 

Muitas preocupações, se não forem enfren
tadas, podem provocar uma reação neoludita. O 
mundo já testemunhou um exemplo extremo: 
o Unabomber, americano descontente que ata
cou, entre outros, cientistas da computação com 
cartas-bomba. Dois anos depois da publicação 
de Mundos Espelhados, ele enviou uma delas pa
ra Gelernter, que ficou gravemente ferido - em
bora, felizmente, tenha sobrevivido. 
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S ALEMÃES SÃO conhecidos por sepa
rar seu lixo de forma cuidadosa. Alguns até 

mesmo possuem recipientes exclusivos para di
ferentes tipos de metais. Mas eles podem em bre
ve precisar de outro depósito: para etiquetas ele
trônicas, também conhecidas como etiquetas 
de identificação por radiofreqüência (RFID). Se 
não forem mantidas e tratadas de forma separa
da, elas poderão ser muito difíceis de reciclar, a 
Agência Federal de Meio Ambiente da Alema
nha afirmou em 2009. A quantidade jogada fora 
a cada ano pode subir de 86 milhões hoje para 23 
bilhões em 2020, de acordo com a agência. 

As etiquetas RFID, que são usadas para 
identificar quase tudo, do gado a lápides, não 
serão o único tipo de sensor a inundar o pla
neta. Tudo e todos - máquinas, aparelhos, ob
jetos do cotidiano e, particularmente, huma
nos - poderão se tornar um sensor, coletando e 
transmitindo informações sobre o mundo real. 

O conceito de "internet das coisas" data 
do fim dos anos 1980, quando os pesquisado
res do Centro de Pesquisa de Palo Alto (Pare), 
no Vale do Silício, imaginaram um futuro no 
qual o mundo virtual e real estariam conecta
dos. Nos anos seguintes, grande parte do tra
balho acadêmico concentrou-se em realizar 
esse projeto com as etiquetas RFID, que são 
confiáveis, baratas e não precisam de fonte de 
alimentação. Quando expostas a um sinal de 
rádio, elas usam essa energia para enviar de 
volta a informação que contêm, geralmente 
um longo número identificando um objeto. 

Agora, são as etiquetas "ativas" (que pos
suem sua própria fonte de energia) e, mais ainda, 
sensores wireless que estão atraindo a maior par
te do interesse. Como todas as coisas eletrônicas, 
eles estão se tornando ainda menores e mais ver
sáteis. "Diga-me o que você precisa e podemos 
desenvolver para você", diz Reinhold Achatz, 
chefe de Pesquisa Corporativa da Siemens. As 
companhias iniciantes estão produzindo apare
lhos que reconhecem tudo, dos produtos quími
cos mais raros às bactérias mais exóticas. 

A Optiqua, uma firma de Cingapura, apre
sentou um chip que mede a velocidade com que 
a luz atravessa uma amostra de água para detec
tar impurezas. E um biosensor desenvolvido pe
lo Laboratório Nacional Lawrence Livermore, 
em Berkeley, na Califórnia, pode identificar em 
torno de 2 mil vírus e 900 bactérias. 

Os pesquisadores também estão a caminho 
de resolver dois grandes problemas que têm atra
sado a utilização de sensores. Um é a energia. Se
ria muito difícil ter de instalar fios ou substituir 
baterias regularmente. Mas os sensores começa
ram a se alimentar sozinhos colhendo energia de 
seu ambiente, por exemplo, na forma de luz ou 
movimento. Da mesma maneira, alguns senso
res já fazem uso mais eficiente de outro recurso 
escasso: o espectro de radiofreqüência. Medido
res inteligentes de energia formam "malhas de 
redes" para repassar suas leituras. 

Os engenheiros que trabalham com senso
res acreditam que isso vai, no final, levar à "po
eira inteligente" - sensores tão pequenos quan
to partículas de poeira que podem ser espalha
dos em um campo de batalha, digamos, para 
espionar os movimentos do inimigo. Tais apa
relhos ainda estão distantes, mas na Hewlett-
Packard (HP), no Vale do Silício, uma ideia- ou 
mais precisamente, uma sensação - do que está 
por vir já existe. Para demonstrar o novo acele-
rômetro da companhia, aparelho do tamanho 
de um maço de cigarros que mede a aceleração 
de um objeto, o pesquisador Peter Hartwell co
locou-o em seu peito e um gráfico do seu bati
mento cardíaco apareceu em uma tela ao lado. 
"Este sensor", explicou, "é mil vezes mais sensí
vel do que os do seu smartphone." 

Um dia, Hartwell e seus colegas esperam, 
uma rede de 1 trilhão de sensores vai cobrir 
o mundo todo e transmitir dados para quem 
quer que precise deles, dos fabricantes de car
ros aos governos municipais. Por hora, a HP 
uniu-se a uma companhia de petróleo, a Royai 
Dutch Shell. A fabricante de computadores 

planeja cobrir uma área de prospecção com 
milhares de sensores wireless. Eles foram dese
nhados para captar o eco das vibrações sísmi
cas criadas por um equipamento chamado "ca
minhão vibrador", que martela o chão. Os da
dos assim obtidos permitem às empresas loca
lizar com precisão as bolsas de petróleo e gás. 

Contudo, as etiquetas RFID, os sensores wi
reless e, inclusive, as cameras digitais (até agora 
os sensores mais amplamente utilizados, graças 
à popularidade dos telefones móveis) são ape
nas metade da história. Muitos objetos não pre
cisam mais de uma etiqueta eletrônica ou mes
mo de um código de barras para ser identifica
dos automaticamente. Por exemplo, o Googles, 
serviço oferecido pelo Google, pode reconhecer 
coisas como capas de livro, lugares e pinturas. 
Os usuários simplesmente tiram uma foto e a 
enviam para os computadores do Google, que 
devolverá os resultados da pesquisa do objeto. 

Muitas das inumeráveis máquinas e apa
relhos que povoam o ambiente físico tam
bém estão prontas para ganhar algum tipo de 
tecnologia digital de geração de dados. Mais e 
mais aparelhos estão ficando conectados, de 
forma a poder transmitir a informação que 
eles contêm para o mundo exterior. Os exem
plos variam de máquinas de café e refrigera
dores aos motores de avião e scanners cor
porais em hospitais. Esses aparelhos podem 
agora ligar para casa, por assim dizer, e abas
tecer seus fabricantes com fontes de dados. 

Porém, o mais importante é que os pró
prios humanos mostraram ser excelentes sen
sores. Muitos fornecem informações sem qual
quer esforço extra, simplesmente ao carregarem 
seus telefones celulares por aí. A TomTom, uma 
fabricante de aparelhos de navegação, usa a co
nexão de dados das redes de telefonia celular pa
ra atualizar suas instruções se houver conges
tionamentos. Outros estão conectando senso
res adicionais aos smartphones. Esses aparelhos 
e smartphones estão gradualmente tornando as 
pessoas órgãos sensoriais da internet, diz John 
Battelle, chefe da agência de propaganda on-line 
Federated Media, e Tim O'Reilly, que comanda 
a editora O'Reilly Media. "Nossas câmeras, nos
sos microfones, estão se tornando os olhos e ou
vidos da web", escreveram em um artigo intitu
lado "Web squared" ("Web ao quadrado"). 

Mais surpreendente do que esse sensor de •• 



• multidão (crowdsensing), como ficou conheci
do, é a disposição de muitas pessoas em ativa
mente reunir e transmitir informação. O me
lhor exemplo é o Twitter, o serviço de microblog 
cujos 160 milhões de usuários enviam quase 100 
milhões de tuítes por dia (gráfico 2). Quando 
eles veem, ouvem ou leem algo, eles tuitam em 
seus computadores ou smartphones, 140 carac
teres por vez. "O Twitter é o canário na mina de 
carvão das notícias", escreveu o especialista da 
nova mídia Jeff Jarvis, depois de o serviço ter su
perado a mídia convencional na transmissão de 
notícias sobre o terremoto que atingiu a provín
cia chinesa de Sichuan, em maio de 2008. 

Existem outros exemplos. No OpenStreet-
Map, website no estilo wiki, 250 mil voluntá
rios registram suas andanças, usando as funções 
de posicionamento de seus smartphones. E a Se-
eClickFix, uma empresa iniciante, apresentou 
um aplicativo para smartphone que permite aos 
usuários registrar informações como semáforos 
quebrados ou lixo que precisa ser recolhido. 

Não é preciso muita imaginação para ver 
que todos esses sensores vão gerar uma quanti
dade imensa de dados. "Eles não fabricam espa
ço suficiente de disco no mundo para salvar to
dos os dados se todos os domicílios tiverem um 
medidor inteligente", diz Jim Goodnight, chefe 
da SAS, uma das pioneiras em software de análi-

se, os programas que peneiram dados. "De fato, a 
questão mais difícil é decidir o que descartar." 

Ninguém sabe qual seria a quantidade pro
vável de dados que será produzida. As estimati
vas da firma de pesquisa de mercado IDC preci
sam ser consideradas com certo ceticismo, pois 
ela é patrocinada pela fabricante de sistema de 
armazenamento EMC. Levando isso em conta, 
essas estimativas sugerem que o "universo digi
tal" - a quantidade de informação digital criada 
e copiada em um ano - aumentará para 35 zet-
tabytes, ou 35 trilhões de gigabytes - o suficiente 
para preencher uma pilha de DVDs que alcança
ria a metade do caminho para Marte. Mesmo is
so pode se mostrar uma estimativa conservado
ra se os sensores e outros aparelhos de geração de 
dados se disseminarem como o previsto. 

Felizmente, os instrumentos para lidar 
com esse dilúvio de dados estão ficando me
lhores. Dê um marcador e um quadro bran
co para Bijan Davari, pesquisador da IBM, e 
ele desenhará para você um retrato do futu
ro da computação como ele e seu emprega
dor veem. No lado esquerdo estão pequenos 
quadrados, que representam todos os tipos 
de sensores. Os dados que eles produzem são 
alimentados por algo que ele chama de "mo
tor de produção", um retângulo à direita. 
Que é uma coleção de chips especializados, 

cada um feito sob medida para analisar da
dos de um certo tipo de sensor. 

A IBM introduziu um produto com base no 
que ela chama de stream computing (compu
tação por stream) que pode ingerir milhares de 
"fluxos de dados" e analisá-los quase que instan
taneamente. A unidade neonatal da Universidade 
de Ontário está testando tal sistema para moni
torar bebês prematuros. O sistema recebe um 
fluxo de dados biomédicos, tais como batimen
to cardíaco e respiração, e alerta os médicos caso 
ocorra uma piora nas condições dos bebês. 

O software de análise também melhora. Há 
tempos é utilizado para vasculhar dados que es
tão "estruturados", ou organizados em uma base 
de dados, e para desenvolver modelos para pre
ver, por exemplo, se uma transação com cartão 
de crédito é fraudulenta. Agora, esses programas 
podem interpretar dados "não estruturados", 
principalmente na forma de textos livres. 

Mas a principal meta dos sistemas inteli
gentes é "fechar o ciclo", nas palavras de um 
relatório publicado, em março, pelo McKin-
sey Global Institute. O que significa usar o co
nhecimento adquirido a partir dos dados para 
otimizar e automatizar todos os tipos de pro
cessos. O número de aplicações em potencial 
é vasto. Contudo, o campo mais promissor 
por hora pode ser a infraestrutura física. 

AS RUAS DE LONDRES podem ser uma 
espécie de labirinto, mas embaixo de

las as coisas são ainda mais complexas. Tu
bulações de água cruzam a cidade em to
das as direções. Algumas áreas costumavam 
ter companhias de água concorrentes, cada 
uma construindo seu próprio sistema. Nem 
mesmo a Thames Water, a empresa que ho
je opera a rede de abastecimento de água da 
capital britânica, sabe exatamente por onde 
correm todas as tubulações. 

Além disso, a rede envelhece. Há apenas al
guns anos, mais da metade dos 16 mil quilôme
tros de tubulações de água sob as ruas de Lon
dres tinha mais de cem anos e frequentemente 
estourava. Para piorar, ao longo de muitos anos, 
a Thames Water, privatizada em 1989, fez inves
timentos insuficientes na rede. Em meados dos 
anos 2000, Londres tinha um dos sistemas de 
abastecimento de água com mais vazamentos 
no mundo rico. Todos os dias, quase 900 mi
lhões de litros de água tratada eram perdidos 

e 240 vazamentos tinham de ser consertados. 
Ao longo dos últimos cinco anos, no en

tanto, a Thames Water substituiu mais de 2 
mil quilômetros de tubos vitorianos de ferro 
fundido, que tinham maior probabilidade 
de romper, por tubos de plástico, reduzin
do os vazamentos para 670 milhões de litros 
por dia. E, quando a companhia colocou os 
novos tubos, também instalou sensores sem 
fios, que proporcionaram uma visão me
lhor de sua rede. "Podemos dizer agora onde>> 
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temos uma adutora rompida, mesmo antes 
de os clientes ligarem", diz Bob Collington, 
chefe de Gestão de Ativos. 

A Thames Water não apenas precisa saber o 
que acontece com a sua rede, como tem de ser 
capaz de agir rapidamente com base na infor
mação. O mesmo vale para os operadores de 
rede ao redor do mundo. Seja no caso da água, 
energia e transporte, seja no de edifícios, to
dos estão tentando tornar suas infraestruturas 
burras em algo mais parecido com um siste
ma nervoso central. O que os torna pioneiros 
da convergência dos mundos físico e digital. 

Instalar sensores e atuadores (aparelhos 
para controlar um mecanismo) em infraestru
turas físicas não é exatamente novo. Conheci
do como "supervisão e aquisição de dados", 
esse sistema já existe há décadas. Mas muitos 
deles ainda exigem a intervenção humana: tra
balhadores têm de ser enviados para baixar as 
leituras dos sensores ou para resolver os pro
blemas. E, mesmo se os sensores e os atuado
res estiverem conectados, tipos diferentes fre
quentemente alimentam sistemas incompatí
veis, portanto, não podem ser facilmente com
binados para automatizar os processos. 

O centro de operações da Thames Water, 
em Reading, a oeste de Londres, é um bom lu
gar para ver tanto o velho quanto o novo - e, 
em breve, o futuro. Uma grande tela mostra a 
precipitação esperada ao longo das próximas 
horas e os funcionários monitoram o nível da 
água dos reservatórios em suas próprias telas. 
Mas, se uma das bombas falhar, eles ainda po
dem ter de fazer uma chamada: nem todas as 
válvulas são controladas remotamente. 

A Thames Water investe 100 milhões de l i 
bras (158 milhões de dólares) para atuar por con
trole remoto e automatizar muitos dos proces
sos. Se o projeto funcionar, o sistema não apenas 
cuidará automaticamente de vazamentos como 
também agendará as equipes de manutenção e 
enviará mensagens de textos aos consumidores 
afetados. Os funcionários no centro de opera
ções, explica Jerry White, chefe de Controle Ope
racional da companhia, vão gastar menos tempo 
monitorando a rede e se ocupar mais em tornar 
os processos do serviço mais eficientes. 

Grande parte do trabalho será analisar os 
dados coletados pelo sistema e correlacioná-los 
com outras informações. Nem todo aumento 
inesperado no fluxo é resultado de vazamento, 
diz White. Por exemplo, o consumo de água dis
para ao anoitecer durante o Ramada e no inter
valo dos jogos de futebol da Copa do Mundo. 

Em breve, a Thames Water poderá até ser 
capaz de enviar equipes de manutenção antes 
mesmo do rompimento do cano. No início de 
2010, a companhia começou a usar um serviço 

baseado na web fornecido pela firma israelen
se TaKaDu, que atua como "olhos e ouvidos" 
da rede, nas palavras de Amir Peleg, seu fun
dador e chefe. A firma analisa os dados históri
cos e on-line para proporcionar uma base para 
comparações, permitindo que seus algoritmos 
detectem coisas que podem dar errado. 

Progresso similar está sendo feito em todo 
o mundo. O campo para evitar o desperdício é 
enorme na indústria de água e em outros luga
res. As companhias de energia estão bem à fren
te, inclusive porque podem usar sua própria re
de elétrica para coletar dados dos sensores e pa
ra controlar as chaves. Os sistemas de transpor
tes estão para trás, particularmente as rodovias, 
que frequentemente usam somente câmeras 
para monitorar o tráfego. Mesmo os edifícios 
estão ficando mais automatizados, com checa
gem contínua do seu uso de energia. 

Para que as infraestruturas se tornem ver
dadeiramente inteligentes, não basta apenas co
locar mais inteligência no núcleo de uma rede. 
A borda - a interface com usuários e aparelhos -
também tem de mudar. Essa é a ideia por trás da 
medição inteligente, que tem feito grande pro
gresso na indústria de energia. Segundo a con
sultoria Accenture, existem cerca de 90 proje
tos de redes inteligentes ao redor do mundo ho
je. No fim de 2009, mais de 76 milhões de me
didores inteligentes foram instalados em todo 
o mundo. Esse número será quase o triplo em 
2015, de 212 milhões, estima a ABI Research. 

Medidores e outros equipamentos neces
sários para tornar as redes mais inteligentes 
não serão baratos. O banco de investimentos 
Morgan Stanley, prevê que somente o mercado 
mundial de redes inteligentes vai crescer de 20 
bilhões de dólares em 2009 para 100 bilhões de 
dólares em 2030. Contudo, os benefícios tam
bém prometem ser imensos: economia de ener
gia, redução no investimento de geração de ele
tricidade e emissões menores de carbono. 

O lugar para se ver essa tecnologia em ação 
é Boulder, no Colorado, lar do que é considera
da a primeira "rede inteligente" plenamente de
senvolvida do mundo. A companhia local, Xcel 
Energy, não economizou. Ela implantou equi
pamentos que informam automaticamente 
cortes de energia. A Xcel instalou mais de 20 mil 
medidores inteligentes, conectados por uma re
de de fibra óptica, lançou um website para ras
trear o uso de energia e começou a oferecer pla
nos de preço que estimulam o consumo fora do 
horário de pico. A companhia até mesmo equi
pou algumas casas com aparelhos que desligam 
os sistemas de ar condicionado quando a de
manda por eletricidade é alta, um mecanismo 
chamado de "resposta à demanda". 

Os resultados até agora são desiguais. O sis
tema certamente ajudou a Xcel a administrar sua 
rede de forma mais eficiente. A companhia ago
ra sabe o que está acontecendo em sua rede e cor
tes no abastecimento se tornaram raros. Os pro
blemas podem ser apontados e consertados mui
to mais rapidamente. Mas os clientes não estão 
usando muito menos energia do que antes. 

Contudo, ainda é cedo. Algumas firmas já 
estão começando a mostrar o que pode ser al
cançado com a resposta à demanda. A Ener-
NOC, uma companhia distribuidora de ener
gia dos Estados Unidos, por exemplo, paga ou
tras firmas para poder desligar os equipamentos 
não essenciais delas em horários de pico de de
manda, liberando assim a capacidade. Na meta
de do ano, perto de 3,3 mil clientes, de compa
nhias siderúrgicas a mercearias, tinham aderido 
ao programa. Seu consumo conjunto, que po
de ser colocado à disposição de outros se neces
sário, é de 4.800 MW, mais do que a produção da 
maior usina nuclear dos Estados Unidos. 

Contudo, o principal ponto das redes in
teligentes é permitir a precificação dinâmica, 
com as tarifas de eletricidade flutuando em res
posta à demanda. Isso pode reduzir a demanda 
por energia entre 10% e 15% durante os horá
rios de pico, estima Ahmad Faruqui, do Brattle 
Group, uma empresa de consultoria - mais de 
duas vezes a redução que, provavelmente, seria 
alcançada com o simples ato de dar aos consu
midores informação em tempo real sobre seu 
uso. Esse número pode dobrar facilmente de 
novo, diz ele, com uma combinação de precifi
cação dinâmica e resposta à demanda. 

O principal objetivo dos medidores de ener
gia inteligentes é reduzir o pico de carga e, assim, 
permitir que as companhias fiquem abaixo de 
sua capacidade de geração máxima. Na indústria 
de água, a economia é um pouco diferente, ex
plica o especialista em água da McKinsey Stefan 
Helmcke. A água pode ser facilmente armazena
da e os consumidores têm menos controle sobre 



o momento do seu uso (por exemplo, as pesso
as não podem adiar a ida ao toalete, que usa mais 
água do que qualquer outra atividade humana 
doméstica), portanto, o argumento para o uso 
de medidores de água inteligentes é mais fraco. 

Porém, os medidores inteligentes estão se es
palhando mesmo assim. Boston é um exemplo 
brilhante há bastante tempo. No início de 2004, 
a Comissão de Água e Esgoto da cidade equipou 
quase todos os seus clientes com medidores in
teligentes sem fio. Mas Boston será em breve su
perada por Nova York, que planeja instalar mais 
de 800 mil desses aparelhos a um custo de, apro
ximadamente, 250 milhões de dólares. Mesmo 
a Thames Water, com a maior parte dos clientes 
sem ter medidor algum, está agora planejando 
instalar alguns do tipo inteligente. 

Nos transportes, o equivalente a um medi
dor inteligente é um dispositivo instalado nos 
veículos. Eles costumavam ser aparelhos sim
ples, funcionando como uma etiqueta de iden
tificação de radiofreqüência ao passar por um 
pedágio na rodovia, mas também estão ficando 
mais inteligentes. O sistema de pagamento de 
pedágio da Alemanha, que garante que os mo
toristas de caminhão paguem pelo uso das so
brecarregadas autoestradas do país, depende de 
aparelhos que são de certa forma tão inteligen
tes quanto um smartphone. Entre outras coisas, 
eles rastreiam a sua posição com ajuda do GPS, 

M CINGAPURA, as conversas sobre água 
rapidamente se tornam políticas. A cidade-

Estado não quer mais depender da Malásia 
quando o atual acordo de fornecimento entre os 
dois países expirar em 2061.0 vizinho do Norte, 
do qual Cingapura fez parte antes da separação 
amarga em 1965, ameaçou mais de uma vez au
mentar os preços ou cortar o fornecimento. 

Contudo, a política não é o único motivo 
para o avançado sistema de Cingapura. O cen
tro de informações da Barragem Marina exibe 
fotos de enchentes e secas. "Temos ou água de
mais ou de menos", explica Yap Kheng Guan, 
diretor do PUB de Cingapura. Mesmo hoje, 
apesar de um sofisticado sistema de canais e tú
neis, as enchentes podem acontecer de repente. 
Em julho, parte do principal distrito de com
pras ficou embaixo de água após fortes chuvas. 

Os problemas de escassez e excesso tam
bém são evidentes nas estradas da cidade-Esta-

o sistema de posicionamento global via satélite. 
Tais sistemas de pedágio estão se multi

plicando, particularmente em grandes cida
des congestionadas, inclusive Londres e Esto
colmo. Mas é Cingapura que está na liderança. 
A cidade-Estado não apenas cobra dos moto
ristas por andar nas rodovias mais usadas (di
rigir em uma via expressa pode custar 6 dóla
res de Cingapura, ou 4,60 dólares americanos); 
ela também ajusta os semáforos para atender 
ao fluxo de veículos, usando dados coletados 
por táxis para medir a velocidade média, e es
tá desenvolvendo um sistema de orientação de 
estacionamento, pois constatou-se que carros 
à procura de algum lugar para estacionar são 
hoje a grande causa de congestionamento. 

Cingapura também pode se tornar a pri
meira cidade a introduzir uma precificação di
nâmica em tempo real em suas estradas. Em 
2006, a Autoridade de Transporte Terrestre 
testou um sistema de previsão de tráfego de
senvolvido pela IBM para estabelecer os pre
ços dos pedágios. No próximo ano, a cidade 
planeja testar um sistema via satélite que não 
exige pórticos e pode cobrar de acordo com o 
grau de congestionamento de uma rodovia. 

Há outro sistema de gerenciamento de in-
fraestrutura da ilha que se tornou um modelo 
para o mundo: o de água. No centro de infor
mação no extremo sul da ilha, perto da Barra

do. Os cingapurianos, que estão entre os povos 
mais ricos do mundo, adoram dirigir, mas o es
paço para rodovias é bastante limitado. Quan
do a área central tornou-se muito congestiona
da no início dos anos 70, o governo introduziu 
o primeiro sistema manual de pedágios urba
nos. Em 1998, o sistema tornou-se o primei
ro a ser automatizado. "Cingapura prova que a 
necessidade é a mãe da invenção", diz Teo Lay 
Lim, chefe do escritório local da Accenture. 

Agora, a cidade quer ser tornar um "labora
tório vivo" para tecnologias urbanas inteligentes 
de todos os tipos - não apenas sistemas de água 
e transporte, mas edifícios verdes, energia lim
pa e no gerenciamento da cidade também. Tan
to as firmas locais quanto as estrangeiras desses 
setores serão capazes de desenvolver e exibir seus 
produtos na ilha antes de vendê-los em outros 
lugares, explica Goh Chee Kiong, que é o encar
regado do setor de energia limpa do Conselho de 

gem Marina, os visitantes podem literalmen
te sentir o seu sabor pegando uma garrafa de 
NEWater, água servida que depois de um trata
mento extensivo tornou-se potável novamente. 
Mas a maior parte da água tratada é reutiliza
da, por meio de um sistema de distribuição se
parado, nas fábricas e usinas de energia de Cin
gapura - e então ela é novamente tratada. 

Esse ciclo fechado é parte de um sistema de 
abastecimento de água no qual "cada gota con
ta", nas palavras de Yap Kheng Guan, diretor do 
Conselho de Companhias Prestadoras de Servi
ço Público (PUB). A Barragem Marina é outro 
caso exemplar. Ela foi inaugurada em 2008 e ser
ve como uma barragem para impedir a entrada 
da água do mar, transformando assim o distri
to mais populoso da ilha em uma área de capta
ção de água e a baía em um reservatório. Quando 
dois outros reservatórios forem abertos no próxi
mo ano, mais de dois terços do território de Cin
gapura será usado para captar água da chuva. 

As centrais de dessalinização da cidade-
Estado também estão entre as mais eficientes 
do mundo. Tudo isso significa que a ilha - me
nor do que Luxemburgo e lar de quase 5 milhões 
de pessoas, com uma economia quase tão gran
de quanto a de Hong Kong - será capaz de su
prir sozinha mais de 60% de suas necessidades 
de água. Mas Cingapura quer ir mais longe: da
qui a 50 anos, ela espera ser autossuficiente. 

Desenvolvimento Econômico de Cingapura. 
Existe uma forte demanda para tornar as 

cidades mais inteligentes, não apenas na Chi
na e outros países que se urbanizam rapida
mente, mas por todo o mundo ocidental. Re
cursos como água, espaço, energia e ar limpo 
são escassos em áreas urbanas, o que as torna o 
lugar natural para começar a economizar. 

Projetos de "cidades inteligentes" vêm se 
multiplicando ao redor do mundo. Alguns deles 
não são tão novos como seus rótulos sugerem e, 
em todo caso, é difícil definir o que exatamente 
constitui uma cidade inteligente. Todos têm al
go em comum: o objetivo de integrar os recen
tes esforços para introduzir características inte
ligentes em uma variedade de setores e usar esse 
"sistema de sistemas", como a IBM o chama, pa
ra administrar melhor o ambiente urbano. 

A cidade inteligente mais conhecida é Mas-
dar, novo empreendimento em Abu Dabi que •• 



recentemente deu as boas-vindas aos seus pri
meiros residentes e que, eventualmente, será o 
lar de 40 mil pessoas. Ela está sendo inteiramen
te construída sobre uma plataforma elevada, o 
que toma a manutenção e a instalação de novos 
equipamentos muito mais fácil. Abaixo da pla
taforma está localizada a infraestrutura inteli
gente, incluindo tubos de água com sensores e 
uma rede de fibras ópticas. Acima, ela deverá ser 
um mostruário de todos os tipos de tecnologia 
verde: edifícios energeticamente eficientes, pe
quenas cápsulas que vão correr pelos caminhos 
(nenhum carro será permitido) e sistemas para 
captar o orvalho, assim como a água da chuva. 

Os especialistas veem Masdar, principal
mente, como um projeto imobiliário: um equi
pamento em busca de um propósito. O que re
almente importa para a inteligência de uma ci
dade, eles argumentam, é o software que a ge
rencia e a rede que conecta suas partes. "É a in
fraestrutura comum para todos os sistemas 
inteligentes", diz Wim Elfrink, que chefia a 
Smart+Connected Communities, uma iniciati
va da fabricante de equipamentos de rede Cisco. 

A Cisco está tentando demonstrar esse pon
to em Songdo City, próxima a Seul, onde a fir
ma fornece todo o encanamento digital. Situada 
sobre uma terra recuperada, Songdo é, talvez, o 
mais ambicioso projeto de cidade inteligente até 
agora. O custo estimado é de 35 bilhões de dóla
res e a cidade será o lar de 65 mil pessoas. Como 
Masdar, vai ostentar todas as tecnologias verdes 
mais recentes. Mas sua principal reivindicação 
de fama é que tudo na cidade será conectado. 

Os moradores do Primeiro Mundo, o pri
meiro complexo de apartamentos concluído, 
já desfrutam dos benefícios dessa conectivida
de abrangente. Os smartphones destravam as 
portas de entrada. Ar condicionado, sistemas 
de segurança e persianas são controladas por 
displays espalhados por todo o apartamento, 
que também podem ser usados para acessar to
dos os tipos de serviços on-line. Com uns pou
cos cliques ou toques, os usuários são capazes 
de fazer uma videoconferência com um mé
dico, tratar com o governo local ou descobrir 
qual a melhor forma de chegar ao trabalho. 

O que a Cisco vê como a mais importante 
aplicação para administrar uma cidade inteli
gente foi mostrado este ano na World Expo, em 
Xangai. Em seu pavilhão, a firma construiu um 
centro de comando para monitorar uma cida
de inteligente imaginária. Uma imensa tela de 
vídeo mostrava de tudo, de mapas de trânsito e 
uso de energia a informações do tempo e fotos 
de câmeras de segurança. Os visitantes tiveram 
uma demonstração de como os administrado
res da cidade reagiriam a um acidente em uma 
ponte de ligação com o centro: as câmeras am-

pliam a imagem do local, uma ambulância é 
enviada, o tráfego é redirecionado para outras 
pontes - tudo automaticamente. 

Contudo, a cidade mais inteligente do mun
do pode bem surgir em um lugar inesperado: 
perto do Porto, em Portugal. A PlanIT Valley, 
projetada para uma população final de 150 mil 
pessoas, é uma tentativa ambiciosa para "com
binar tecnologia e desenvolvimento urbano", 
nas palavras de Steve Lewis, cofundador da Li
ving PlanIT, a companhia iniciante por trás do 
projeto, que foi funcionário da Microsoft. 

Sua experiência na gigante de software foi 
uma excelente preparação. A Microsoft é o pró
prio modelo de uma companhia plataforma, 
fornecendo tecnologia para conectar coisas (tais 
como impressoras e PCs) e uma base para os 
produtos feitos por outros (tais como navegado
res e tocadores de mídia). Quando estava na M i 
crosoft, no início dos anos 2000, Lewis também 
supervisionou o relançamento de uma estraté
gia chamada .Net - um dos primeiros exemplos 
do que os geeks gostam de chamar de "arqui
tetura orientada para serviços". A ideia é cons
truir programas com uma combinação de ser
viços eletrônicos frouxamente conectados, que 
podem ser reorganizados em outro lugar. 

Depois que Lewis deixou a Microsoft em 
2005, ele tentou introduzir o conceito de com
ponentes reutilizáveis para a indústria de cons
trução, que parecia estar pronta para isso. Os 
projetos costumam ser usados apenas uma vez, 
a maioria dos edifícios não é energeticamente 
eficiente, a indústria produz muitos resíduos e 
muitos materiais são simplesmente jogados fora. 
Tudo chega a cerca de 30% do custo da constru
ção, segundo um estudo de caso sobre o Living 
PlanIT feito pela Harvard Business School. 

Mas, em vez de vender produtos para com
panhias de construção, Lewis acabou aplican
do sua ideia em uma cidade inteira. Mesmo an
tes da primeira concretagem, a PlanIT Valley já 
foi construída - em um programa de simula
ção que também permite o planejamento de
talhado da construção. Grande parte da cida
de, que vai custar cerca de 10 bilhões de dóla
res, vai usar partes pré-fabricadas; sua funda
ção, por exemplo, será feita de blocos de concre
to que virão com todo o equipamento para in
fraestrutura inteligente pré-instalado. No final, 
toda a cidade e seus edifícios serão administra
dos por um "sistema de operação urbana" que 
integra as partes e as conecta com os tipos de 
serviços, tais como gerenciamento de trânsito. 

A Living PlanIT tem uma ideia clara de 
quem vai viver e trabalhar em sua cidade: os 
funcionários das companhias que formam o 
seu "ecossistema", outro conceito tirado da in
dústria de software. A companhia já recrutou 
vários parceiros, entre eles a Cisco, a Accentu-
re e a McLaren Electronic Systems, uma com
panhia ligada à marca homônima de Fórmu
la 1, que fornecerá a tecnologia de sensores. A 
ideia é que essas firmas operem instalações de 
pesquisa na PlanIT Valley e, juntas, aperfeiço
em o conceito, desenvolvam aplicações e cons
truam projetos similares em outro lugar. 

Esses grandes projetos são possíveis ape
nas quando a cidade é construída a partir do 
zero. Mas empreendedores como Lewis e os 
projetistas de iniciativas similares têm outras 
vantagens. Para começar, no geral, eles têm o 
apoio do governo. Portugal concedeu ao proje
to PlanIT Valley o status de "importância na
cional potencial", que, entre outras coisas, sig
nifica terra mais barata e generosos incentivos 
fiscais. Songdo foi lançada pelo governo sul-
coreano. E cidades novas estão livres das res
trições de ter de lidar com uma população es
tabelecida, infraestrutura velha e burocracia. 

Tornar uma cidade já existente inteligente 
é um problema completamente diferente, co
mo foi demonstrado por Amsterdã, a maior 
cidade dos Países Baixos. O Motor de Inova
ção de Amsterdã (AIM, em holandês), uma 
joint venture público-privada criada para esse 
propósito, não tem a intenção de produzir um 
plano diretor, mas identificar projetos "inte
ligentes" interessantes, trabalhar com firmas 
locais e outros interessados e descobrir for
mas de fazer projetos benéficos para todos. 

A maioria das cidades existentes, ao menos 
no Ocidente, vai optar pela abordagem passo a 
passo, prevê Carlo Ratti, arquiteto e enge
nheiro que chefia a Senseable City Lab no Ins
tituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT). 
Ele e seus colegas produziram projetos urbanos > 
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• inteligentes por conta própria. Em um deles, cha
mado TrashTrack (algo como siga o lixo), pedi
ram a voluntários que grudassem pequenos apa
relhos eletrônicos de rastreamento em centenas 
de pedaços de lixo para ver onde eles iam acabar 
parando, com o objetivo de melhorar a logística 
do lixo. Mais recentemente, eles introduziram a 
Copenhagen Wheel, uma roda de bicicleta cujo 
eixo vermelho não apenas pode dar um impulso 
ao ciclista, mas também medir as condições am
bientais, como níveis de poluição e barulho. 

Contudo, esses projetos precisarão de uma 
plataforma comum que dinamize a coleta de 
dados e dê suporte a todas as aplicações, diz 
Ratti. Isso permitiria realizar uma visão final: 
tornar a cidade um "sistema de controle" que 
use os dados de uma variedade de fontes, de te
lefones celulares a medidores inteligentes e sen
sores em edifícios. Até agora, Ratti e seus co
laboradores têm usado, principalmente, da
dos de telefones celulares em seus projetos. Em 
WikiCity, implementado em Roma, os dados 

permitiram que as pessoas visualizassem co
mo elas se moveram através da capital italiana. 
Contudo, o novo prefeito eleito, em 2008, mos
trou menos interesse nos projetos de Ratti, na 
comparação com o seu predecessor ambienta
lista, por isso a equipe partiu para Cingapura. 

Mas não serão apenas os governos, cida
des e companhias de serviços públicos que 
construirão um mundo inteligente. Compa
nhias privadas também vão fazer a sua parte, 
particularmente as iniciantes. 

PODE C H A M A R de democratização dos 
sensores. A Pachube, firma iniciante com 

sede em Londres, oferece um serviço que permi
te que qualquer um disponibilize dados de sen
sores para qualquer pessoa, de modo que se pos
sa usá-los para montar sistemas inteligentes. Um 
usuário criativo fez com que os computadores da 
Pachube controlassem um ventilador no seu es
critório, a partir de temperaturas registradas e 
enviadas por um termômetro na sua mesa. 

Experiências como essa são gratuitas, mas 
quem quiser desenvolver aplicações mais sérias, 
e não quiser deixá-las disponíveis para qualquer 
um, tem de pagar. Usman Haque, o chefe da Pa
chube, espera que mais e mais firmas façam isso 
conforme os sensores se multiplicam. 

O modelo de negócios da Pachube é uma 
das tentativas mais interessantes de ganhar 
dinheiro com a convergência entre o mundo 
físico e o digital, mas há outras firmas ten
tando lucrar com os sistemas inteligentes. 
Muitas vão falhar, mas as que tiverem suces
so vão mexer com mais de um setor e, talvez, 
com a economia como um todo. 

Mas o que é mais empolgante nos sistemas 
inteligentes é a pletora de novos serviços e mo
delos de negócio que eles tornarão possíveis. "A 
internet das coisas vai permitir uma explosão de 
diversidade nos modelos de negócios", diz Roger 
Roberts, diretor da McKinsey e um dos autores 
de estudo recente sobre o setor. 

Não são apenas as empresas de serviços 
públicos que vão se beneficiar com os siste
mas inteligentes, mas também outros setores. 
A indústria química, por exemplo, já insta
lou legiões de sensores e dispositivos contro
ladores para aumentar a sua eficiência. Ou
tras também já estão começando. Na indús
tria papeleira, de acordo com um estudo da 

McKinsey, houve uma companhia que con
seguiu um aumento de 5% na produção ao 
ajustar automaticamente a forma e a intensi
dade das chamas que aquecem os fornos para 
a cal usada na fabricação de papel. A FoodLo-
giQ, firma iniciante, permite aos fornecedo
res de alimentos etiquetarem e rastrearem as 
suas mercadorias por toda a cadeia de forne
cimento - e aos consumidores verificarem de 
onde elas vieram. A Sparked, outra iniciante, 
implanta sensores nas orelhas do gado, o que 
permite aos fazendeiros monitorar a saúde e 
rastrear os movimentos, entre outras infor
mações. Na média, cada animal gera cerca de 
200 megabytes de informação por ano. 

Graças a mapas digitais detalhados, a ma
nutenção de coisas como estradas e equipa
mentos também vai ficar muito mais eficiente. 
A Asfinag, uma empresa austríaca, usava aviões 
equipados com câmeras especiais para mapear 
as rodovias do país. Os seus funcionários agora 
podem sobrevoá-las digitalmente e até mesmo 

ver o que há sob a terra. A Comissão de Servi
ços Públicos de São Francisco sabe as coorde
nadas exatas de cada uma das bombas de esgo
to, seus históricos de manutenção e a probabi
lidade de elas falharem. "As empresas agora po
dem mandar as equipes de manutenção, antes 
de as coisas quebrarem de fato", diz Steve Mills, 
que chefia o setor de software da IBM. 

Os sistemas inteligentes tornam possíveis 
novas formas de terceirização, algumas em lu
gares insuspeitados. A Pacific Control não é 
exatamente famosa, mas a companhia, com se
de em Dubai, alega (com alguma razão) que é a 
"líder mundial em soluções de automação". O 
seu centro de comando global monitora remo
tamente edifícios, aeroportos e hotéis, ficando 
de olho em coisas como uso de energia, segu
rança e equipamentos. Até agora, a maioria dos 
clientes da empresa está em Dubai mesmo, mas 
ela deve conseguir mais uns tantos no exterior. 

Significativamente, uma vez que os apare
lhos estejam conectados e o seu uso possa ser 
medido, não há mais nenhuma razão para com
prá-los. Alguns fabricantes de equipamentos ca
ros e complexos já não vendem mais suas mer
cadorias, apenas cobram pelo seu uso. A Rolls-
Royce, por exemplo, que fabrica motores de al
to custo para aviões, aluga-os para as empresas 
aéreas, cobrando pelo tempo de funcionamento. 
Fabricantes de equipamentos para testes sanguí
neos começaram a cobrar apenas se o aparelho 
produzir dados aproveitáveis. E a Joy Mining 
Machinery, fabricante de equipamentos de mi
neração, cobra o suporte técnico por tonelada. 

Algumas firmas estão usando as medições 
de maneiras inovadoras. A Zipcar e outras em
presas de aluguel de automóveis, por exemplo, 
colocaram dispositivos sem fio com sensores nos 
seus veículos, de forma que os clientes podem •• 
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• alugá-los pagando por hora. E companhias de 
seguro, entre elas a Progressive nos Estados Uni
dos e a Coverbox na Grã-Bretanha, pedem aos 
clientes para instalar equipamentos nos seus 
carros para medir por quanto tempo, com qual 
velocidade e até mesmo por onde eles estão diri
gindo. Os prêmios podem, então, ser baseados 
no comportamento real de cada motorista, em 
vez de em critérios como idade e sexo. 

Michael Chui, um dos coautores do rela
tório da McKinsey sobre a internet das coi
sas, diz que essas aplicações vão permitir que 
as companhias "tenham uma interação mui
to mais dinâmica com os clientes". No Ja
pão, por exemplo, as máquinas de venda po
dem reconhecer a idade e o sexo dos clientes 

e mudar as mensagens exibidas de acordo. 
Quanto mais dados as empresas coletarem 

nos seus negócios principais, mais elas serão ca
pazes de oferecer novos tipos de serviço. Ao con
trolar continuamente a performance de seus 
motores a jato ao redor do mundo, a Rolls-Royce 
é capaz de prever quando é mais provável que os 
motores falhem, de modo que os clientes possam 
programar a troca. A Heidelberger Druckmas-
chinen, cujas prensas enormes vêm com mais de 
mil sensores, começou a oferecer serviços base
ados nas informações que coleta, incluindo um 
website que permite aos clientes comparar a sua 
produtividade com outros. "Muitas companhias 
vão descobrir de repente que o seu negócio prin
cipal é a informação", diz Paul Saffo, que faz pre

visões sobre tecnologia no Vale do Silício e escre
veu um ensaio muito conhecido sobre a onipre
sença dos sensores em 1997. 

A Hewlett-Packard é uma das principais 
candidatas a ter um desses momentos Saffo - se 
os seus planos para espalhar milhões de senso
res por todo o mundo se realizarem. Ela está fa
zendo isso para aumentar a demanda pelos seus 
equipamentos, mas também espera oferecer ser
viços baseados nas redes de sensores. Por exem
plo, alguns poucos milhares deles possibilita
riam controlar o estado da ponte Golden Gate 
em São Francisco, diz Stanley Williams, que 
chefia o desenvolvimento de sensores da HP. 

A Apple, embora se orgulhe dos seus equi
pamentos bem bolados, está bem adiantada a •• 



caminho de tornar-se um negócio de serviços 
e dados. Quando a fabricante de computadores 
lançou o iPhone em junho de 2007, ela não es
perava que os "aplicativos", os programas que 
rodam nos smartphones, se tornassem um ne
gócio tão grande. A App Store (Loja de Apli
cativos), onde os usuários podem baixar esses 
programas, foi lançada um ano depois do pri
meiro iPhone. Mas a App Store agora já ofere
ce mais de 250 mil aplicativos, que foram bai
xados mais de 6,5 bilhões de vezes. E, com a sua 
nova plataforma para propaganda móvel, cha
mada iAd, a Apple começou a ganhar dinheiro 
com toda a informação que coleta. 

Algumas empresas vão ganhar a vida base
ando-se inteiramente na garimpagem dos "da
dos residuais", os bits e bytes produzidos por ou
tras atividades. Um exemplo é o PowerMeter do 
Google, que não apenas permite aos usuários 
verificar on-line o seu consumo de eletricidade, 
mas dá ao Google acesso a um monte de dados 
para análise e, também, para vender anúncios. 

Os serviços convencionais também po

dem ser medidos. Os serviços públicos podem 
não ser os primeiros que vêm à mente, mas, co
mo questiona um estudo feito pelo Ministério 
da Economia holandês, por que não usar senso
res para taxar coisas como a poluição? Isso pode 
não provocar controvérsias, mas os programas 
analíticos também poderiam ser usados de for
ma mais manipuladora ao fazer um ajuste fino 
das tarifas públicas de modo a levar os cidadãos 
a se comportarem de determinadas maneiras. 

Boa parte da inovação nesse campo po
de vir não das firmas já estabelecidas, mas das 
recém-chegadas, e ela pode acontecer mais ra
pidamente em plataformas como a Pachube. De 
certa forma, ela é uma mescla de YouTube com 
Windows. O que tornou o site de compartilha
mento de vídeos tão popular foi a maneira como 
ele converte todos os vídeos em um formato co
mum. A Pachube está fazendo o mesmo com os 
dados recebidos dos sensores. E, assim como o 
sistema operacional da Microsoft em relação aos 
aplicativos, ela fornece funções básicas para os 
serviços inteligentes, como alertas, armazena

mento de dados e ferramentas de visualização. 
Na última Where 2.0, uma conferência de 

tecnologia no Vale do Silício, a estrela do es
petáculo foi a Skyhook Wireless, empresa que 
oferece um serviço de informações de locali
zação geográfica. Ela lançou, recentemente, 
um novo produto chamado SpotRank. Utili
zando toda a informação que ela coletou nos 
últimos anos com os aplicativos que usam os 
seus serviços, a empresa pode prever a densi
dade das pessoas em áreas urbanas específi
cas - em qualquer lugar, em qualquer dia e em 
qualquer hora. "Isso vai nos dar grandes in-
sights sobre o comportamento humano", diz 
Brady Forrest, presidente da conferência. 

Outro hit da conferência foi um serviço 
chamado Wikitude. O seu World Browser, um 
aplicativo para smartphone, verifica a localiza
ção do aparelho e a direção em que a sua câme-
ra está apontando e sobrepõe à imagem anota
ções virtuais que outros usuários deixaram so
bre coisas, como os lugares do entorno. Até ago
ra, o Wikitude e os serviços similares são mais > 



• usados como guias de viagem. Mas, em prin
cípio, os usuários poderiam colaborativamen-
te fazer anotações sobre todo o mundo físico -
e até mesmo sobre outras pessoas. A TAT, ou
tra firma iniciante, já está experimentando algo 
chamado "ID Aumentado", que usa reconhe
cimento facial para exibir informações sobre a 
pessoa que aparece na tela do smartphone. 

Não é fácil prever qual o efeito que tudo isso 
terá nos negócios e na economia. Mas três ten
dências se sobressaem. Em primeiro lugar, co
mo os sistemas inteligentes fornecem informa
ções melhores, eles devem levar a uma melhor 
precificação e alocação de recursos. Segundo, 
a integração entre o virtual e o real vai acelerar 
a mudança de foco das mercadorias físicas pa
ra os serviços que já estão ocorrendo há algum 
tempo. Isso também significa que mais coisas 
serão alugadas em vez de compradas. Tercei-

ro, o valor econômico, tendo migrado dos bens 
para os serviços, agora vai cada vez mais mo
ver-se para os dados e para os algoritmos usa
dos para analisá-los. Na verdade, os dados, e o 

conhecimento extraído deles, podem até mes
mo estar a caminho de transformar-se em um 
fator produtivo por direito próprio, assim co
mo a terra, o trabalho e o capital. 

NÃO HÁ MUITO QUE se ver na cidade de 
Bakersfield, ao norte de Los Angeles, mas al

guns eventos recentes a puseram no mapa global 
do setor de eletricidade. Assim como em muitas 
comunidades da Califórnia, a Pacific Gas & Elec
tric (PG&E), a companhia elétrica local, instalou 
medidores inteligentes na maioria dos domicílios. 
Logo em seguida, os clientes começaram a recla
mar do aumento explosivo das contas de energia. 
Para algumas pessoas, elas quase triplicaram. Pre
visivelmente, isso causou uma tempestade políti
ca. Os políticos locais e grupos de defesa do con
sumidor se lançaram sobre a questão. Advoga
dos empreendedores moveram ação pública. A 
PG&E admitiu que alguns medidores apresenta
ram problemas técnicos, mas as contas mais altas 
eram claramente uma combinação de tempera
turas excepcionalmente altas, tarifas maiores e al
terações na estrutura tarifária. 

Uma auditoria independente não encon
trou nada errado com os medidores inteligen
tes e as autoridades da Califórnia não impedi
ram a PG&E de continuar instalando-os. Mas 
as empresas concessionárias e as autoridades 
em outros lugares, assustadas com o incidente, 
ficaram muito mais cuidadosas antes de ado
tar a tecnologia. "Bakersfield, provavelmente, 
vai desacelerar a instalação dos medidores in
teligentes - não apenas nos Estados Unidos, 
mas no mundo todo", diz Ahmad Faruqui, da 
consultoria Brattle Group. Bakersfield tam

bém demonstra que um mundo mais inteli
gente vai encontrar resistências. As razões são 
em parte técnicas e em parte institucionais. 

A tecnologia é um bom lugar para come
çar. Os sensores estão ficando cada vez mais ba
ratos, mas para muitas aplicações eles ainda es
tão caros demais. A HP, por exemplo, gosta de 
ressaltar que os seus acelerômetros supersen
síveis são feitos nas mesmas fábricas que seus 
cartuchos para impressora. Mas os sensores da 
empresa ainda são muito caros para que sejam 
usados em qualquer coisa além de aplicações de 
alto valor, como a exploração de petróleo. 

As etiquetas RFID são um exemplo para se 
ter em mente. Elas deveriam revolucionar o va
rejo, mas os leitores, programas e outros equipa
mentos necessários para torná-las úteis ainda não 
são baratos o suficiente para que sejam universal
mente adotadas. Igualmente importantes, os pa
drões para dispositivos como medidores inteli
gentes ainda precisam ser criados. Estabelecê-los 
cedo demais prejudicaria a inovação, mas, na sua 
ausência, as empresas vão segurar os investimen
tos, preocupadas em estar apostando na tecnolo
gia errada. Os padrões também poderiam se tor
nar uma arma de política industrial, em parti
cular nos países que veem as tecnologias limpas 
como um motor para o crescimento. Quando a 
Corporação Estatal de Rede da China, que opera a 
maioria das redes elétricas do país, anunciou seus 
planos para uma rede inteligente em junho, tam

bém lançou os padrões que pretende implemen
tar. Algumas pessoas disseram que isso foi uma 
jogada para proteger as firmas chinesas. 

O sistema de endereços da internet também 
é uma preocupação. Para que um computador 
ou qualquer outro aparelho seja parte da internet, 
precisa de um identificador único - atualmente, 
um longo número chamado endereço de proto
colo de internet (IP, em inglês). Por causa do rá
pido crescimento da rede nos últimos anos, esses 
números podem se esgotar ainda em meados de 
2011. Se a indústria de TI continuar enrolando pa
ra mudar para o IPv6, o novo sistema de endere
ços que usa muito mais números, o crescimento 
da internet das coisas será estancado. 

O espaço também está prestes a ficar aper
tado no éter. Alguns poucos sensores e disposi
tivos sem fio não fazem muita diferença, mas 
conforme seu número cresce, eles vão precisar 
de uma porção cada vez maior do espectro de 
rádio disponível. O número de assinaturas de 
serviços wireless chegou a 5 bilhões no mundo 
todo, antes do que se esperava, inclusive porque 
muitos chips SIM agora são usados em máqui
nas que se comunicam com outras máquinas. 

E ainda há as preocupações com seguran
ça, particularmente depois que o worm Stux-
net fez sua aparição em setembro. O progra
ma malicioso rapidamente infectou computa
dores que controlam processos industriais no 
mundo todo, demonstrando quão vulneráveis • 
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• os sistemas de controle são a ataques como 
esse. Mas, mesmo antes que o Stuxnet atacas
se, consultores de segurança mostraram como 
um grande número de medidores inteligentes 
de energia poderia ser hackeado e desligado. 

Ainda assim, todas essas questões técnicas 
empalidecem na comparação com as barreiras 
institucionais. Para um município oferecer ser
viços inteligentes e economizar dinheiro, seus 
departamentos precisam trabalhar bem pró
ximos entre si, compartilhar seus dados e usar 
uma infraestrutura comum de TI. Londres, por 
exemplo, tem sistemas diferentes de pagamento 
para o transporte público, o aluguel de bicicletas 
e os pedágios. Essa fragmentação é cara e torna 
mais difícil lançar novas ofertas (por exemplo, 
reduzir a tarifa do pedágio urbano para quem 
aluga bicicletas frequentemente). Mas fazer com 
que as ilhas burocráticas do município traba
lhem juntas costuma ser difícil, diz Mark Cle-
verley da IBM, que ajuda governos e municípios 
a desenvolver planos para sistemas inteligentes. 

O problema não são apenas os departa
mentos que muitas vezes protegem ciumenta
mente os seus dados, algo que os especialistas 
chamam de TEP, sigla de "território, ego e po
der". Os funcionários também carecem de uma 
linguagem comum ou de critérios aceitos am
plamente para uma cidade inteligente - o que 
também é uma grande questão para as muitas 
empresas que normalmente estão envolvidas 
nos projetos. "É difícil montar uma proposta 
de negócio se as pessoas não entendem umas às 
outras", diz Simon Giles, encarregado das estra
tégias de tecnologias inteligentes da Accenture. 

As coisas são mais fáceis em Cingapura. Os 
ministros e as agências competem por reputa
ção e recursos, mas também cooperam de per
to na implementação de planos mestres como 
o "Uma Cingapura Viva e Habitável: Estraté
gias para um crescimento sustentável", o roteiro 
da cidade-Estado para se tornar inteligente. Is
so ajuda a explicar por que Cingapura, provavel
mente, vai ser a primeira cidade a combinar os 
seus vários sistemas inteligentes em apenas um. 

De maneira geral, os países asiáticos parecem 
ter uma vantagem na implantação de sistemas in
teligentes, porque os governos costumam ser me
nos democráticos e as administrações mais hierar
quizadas. A Corporação Estatal de Rede da China 
pretende ter a sua rede inteligente completamen
te montada até 2020.O governo do país também 
fez da implementação do IPv6 uma parte central 
do seu plano quinquenal para construir a Internet 
Chinesa de Próxima Geração. Ele exibiu os seus 
esforços nos Jogos Olímpicos de 2008, em Pe
quim, onde tudo que estava conectado - câmeras, 
táxis, sistemas de segurança - usava o IPv6. 

No Ocidente, muitas vezes pode ser necessá-

ria uma crise para se chegar lá. Em 2006, quando 
a Thames Water não atingiu as metas estabeleci
das pelas autoridades reguladoras para a redução 
de vazamentos e foi vendida em seguida, a nova 
direção começou a organizar as coisas de manei
ra diferente. Hoje, no centro de operações da em
presa em Reading, os funcionários que monito
ram a rede, recebem ligações de clientes e fazem 
a programação das equipes de trabalho, sentam 
todos em um escritório sem divisórias, permitin
do que se comuniquem muito mais facilmente 
por meio das fronteiras dos departamentos. 

De maneira similar, quando Bill Ritter tor
nou-se governador do Colorado em 2007, ele fez 
da consolidação dos caóticos sistemas de TI do 
estado uma prioridade e nomeou um executi-
vo-chefe de informação que também faz par
te de seu gabinete. A partir daí, o Colorado fez 
grandes progressos em alcançar um dos pré-re
quisitos para tornar-se um estado inteligente: ter 
uma infraestrutura comum de TI capaz de ofe
recer novos serviços. Amsterdã, capital de um 
país altamente pluralista, teve de adotar uma 
abordagem diferente. Em vez de apoiar-se na ad
ministração municipal para virar uma cidade 
inteligente, criou o Motor de Inovação de Ams
terdã (AIM), uma parceria público-privada en
carregada de criar projetos e fazer a intermedia
ção entre as partes envolvidas. "Ser um tradutor 
e garantir que os projetos valham a pena para to
do mundo são nossas funções principais", expli
ca Ger Baron, gerente de projetos da AIM. 

Se esses três exemplos servirem como indi
cação, os sistemas inteligentes podem muito bem 
mudar a maneira como os governos locais, em 
particular, são organizados. Em vez de serem um 
conjunto de silos departamentais, eles poderiam 
vir a se parecer com plataformas de computador. 

A maioria dos serviços, dos sistemas de pagamen
to às informações de trânsito, seria fornecida em 
apenas uma versão e usada por todos os departa
mentos - ou por empresas privadas que queiram 
oferecer seus próprios serviços urbanos. 

Algumas cidades, como Londres, São Fran
cisco e Washington, DC, já abriram seus cofres de 
dados. A IBM, entre outras companhias, criou um 
aplicativo para a internet chamado City Forward 
que reúne dados de 50 cidades. Contudo, outros 
ainda não são tão generosos com seus dados, e es
te é o terceiro obstáculo. Mais abertura seria algo 
bom para a inovação, não apenas em termos de 
informação propriamente, mas também pela for
ma como ela é manipulada. Mas empresas com 
montes de dados - sejam companhias de eletri
cidade, sejam fabricantes de equipamentos mé
dicos - ficarão relutantes em liberá-los, diz Glen 
Allmendinger, presidente da Harbor Research. 

Ao mesmo tempo, prevê Allmendinger, al
gumas firmas serão forçadas a abrir mão do con
trole dos seus dados. Os hospitais, por exemplo, 
dificilmente vão tolerar dúzias de painéis de con
trole para monitorar as atividades de diferentes ti
pos de equipamentos: eles vão querer um contro
le unificado. E algumas firmas iniciantes e em
presas de TI mais espertas encontrarão formas de 
driblar os monopólios de dados. Ninguém pode 
impedir os consumidores de repassar informa
ções sobre o seu uso de energia para outras em
presas, além das fornecedoras, por exemplo. Me
didores privados, ligados a um sensor conectado 
à linha de alimentação principal, já podem man
dar os dados que armazenaram para serviços de 
internet de monitoração de energia, como o Po-
werMeter do Google e o Hohm da Microsoft. 

A informação é um problema para os gover
nos. Li Yizhong, ministro da Indústria e Tecno
logia da Informação da China, já expressou sua 
preocupação com a iniciativa Smarter Planet da 
IBM. "Os EUA tentam usar sua tecnologia de re
de de informação para coisas tão pequenas, co
mo controlar um computador ou um gerador, e 
tão grandes como controlar uma indústria in
teira, controlar a economia de todos os países", 
afirmou ele, segundo relatos. "Nós devemos ser 
esclarecidos e desenvolver vigorosamente as in
dústrias estratégicas emergentes, mas também 
devemos aumentar nossa vigilância e não pode
mos cair sob o controle de ninguém." 

As preocupações da China com a Smar
ter Planet da IBM (chamada de Terra Sábia, em 
mandarim) apontam para o quarto conjun
to de obstáculos: a regulação governamental -
ou a falta dela. As legislações sobre privacidade 
estão no topo da lista. Novas leis vão proliferar 
em resposta a um mundo cada vez mais inteli
gente. O governo da Alemanha tem planos de 
reforçar as regras para lidar com o Street View •• 
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• do Google, um serviço on-line que permite aos 
usuários percorrer fotos de ruas. Entre outras 
coisas, a nova proposta deve consagrar em lei o 
que o Google já concordou em fazer pressiona
do pelas autoridades: dar às pessoas a opção de 
ter suas casas borradas no Street View. 

A regulação das redes inteligentes é uma área 
mais nebulosa. Alguns países forçam as compa
nhias elétricas a reduzir a demanda energética, 
mas regras defasadas estimulam que elas ven
dam mais, diz Giles, da Accenture. Em outros lu
gares, uma desregulação mal planejada do mer
cado de energia está atrasando as coisas. Como as 
redes agora têm mais de um dono, muitas vezes 
é difícil saber quem vai assumir os riscos e quem 
vai receber as recompensas. Uma série de novas 
questões legais também terá de ser respondida. 
Quem é o responsável se um sistema autônomo, 
como um piloto automático que controla o mo
vimento de carros numa estrada, causar um aci
dente? E se uma única companhia conseguir do
minar todos os dados de um determinado tipo 
de sensor ou controlar a informação sobre onde 
os sensores estão localizados e quais estão ativos? 
E a vigilância privada ainda poderá ser restringi
da quando as câmeras e outros sensores torna

rem-se onipresentes? "A revolução dos sensores 
vai desafiar as premissas ocultas de uma impres
sionante quantidade de campos doutrinários", 
escreve Kevin Werbach, da Wharton School da 
Universidade da Pensilvânia, em um artigo cha
mado Sensores e Sensibilidades. 

Finalmente, os consumidores podem não 
querer entrar no jogo. As agruras da PG&E, 
em Bakersfield, não são o único exemplo. Em 
Boulder, no Colorado, a vitrine das redes elé
tricas inteligentes, os clientes da Xcel Energy, 
a companhia elétrica local, estão ficando ca
da vez mais irritados por terem de pagar boa 
parte dos custos do projeto. Nos Países Bai
xos, o governo recuou da obrigatoriedade do 
uso dos medidores inteligentes por causa das 
preocupações de que os dados coletados po
deriam ser usados para saber quais proprie
dades estão desocupadas ou se novos apare
lhos foram comprados. Os consumidores 
também não gostam de sentir que estão sen
do extorquidos, particularmente nos Estados 
Unidos, o que dificulta a implantação de uma 
precificação dinâmica. Até mesmo planos ta
rifários simples, onde o preço da eletricidade 
depende da hora do dia, tiveram de ser aban

donados, depois de protestos de consumidores. 
E essa resistência não se limita aos medido

res inteligentes. A introdução tranquila do sis
tema de pedágios de Estocolmo foi a exceção e 
não a regra. Em muitos países, os políticos nem 
ao menos tentam. A Alemanha, por exemplo, 
cobra das carretas por usarem as rodovias, mas 
só um governo suicida tentaria estender o sis
tema para os automóveis em um país onde até 
mesmo o uso de cintos de segurança foi alvo da 
oposição dos motorclubes como uma interfe
rência na liberdade dos motoristas. 

É curioso, então, que todos adorem os apa
relhos móveis, que não são tão diferentes dos 
medidores inteligentes ou dispositivos embu
tidos. Em particular, os smartphones e os apli
cativos que rodam neles geralmente mantêm rí
gido controle do que os usuários fazem. Mesmo 
assim, quase 270 milhões desses aparelhos serão 
vendidos neste ano, 55% a mais que em 2009. • 
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