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“Vivemos em um mundo em que ninguém fala com ninguém, e aí começa uma mudança 
radical, que o maior concorrente é o Google Now, considerado um grande projeto de big data” 
 
Em 2015 espera-se atingir cerca de 135 vezes mais dados do que os já registrados nas últimas 
três décadas. Se a projeção do educador Gil Giardelli parece assustadora, pensa em 
impressoras 3Ds capazes de montar um carro em seis horas, uma casa em três dias e 
transformar a imagem de um ultrassom gestacional em uma joia no formato do bebê. 
 
Isso sem falar do segmento de alimentos, que deve ter essa tecnologia 3D em venda nos 
próximos cinco anos, digo impressoras capazes de desenhar um hambúrguer no formato 
desejado, por exemplo. Mas se Giardelli poderá, de fato, comer seu churrasco em forma de 
estrela eu não sei. Porém a promessa vai além: “Logo será possível abrir a geladeira da sua 
casa e se deparar com a caixa de leite conversando com você”, afirma o educador, que 
garante estar trabalhando para isto. 
 
“Hoje vivemos em um mundo em que ninguém fala com ninguém, e aí começa uma mudança 
radical, que o maior concorrente é o Google Now, considerado um grande projeto de big data, 
onde as pessoas estão usando objetos conectados às coisas.” 
 
Isso é uma ruptura da sociedade, segundo o educador, que garante ter a companhia de um 
robô nas apresentações de suas aulas. A máquina é capaz de capturar em tempo real outros 
professores ao redor do mundo que estejam tratando o mesmo assunto e mixar as 
informações para agregar valor. 
 
A Amazon, por exemplo, substituiu 3 mil funcionários por 300 robôs. Com apenas 10 humanos 
trabalhando em uma de suas fábricas, a companhia lançou como cartão de natal a seguinte 
frase, enquanto roda um vídeo das máquinas em ação: “Eles não faltam no trabalho, não 
ficam doentes e não movem ações trabalhistas”. 
 
Para Giardelli, a princípio pode parecer assustador, mas essa é a imagem de um novo mundo. 
“Facebook e Twitter fazem parte do passado. O grande desafio é humanizar tudo isso que a 
gente quer. Não temos maturidade, mas temos tecnologia. É o colapso da ética”, conclui. 
 
Fonte: Information Week. [Portal]. Disponível em: 
<http://informationweek.itweb.com.br/16741/o-mundo-sem-humanos-gil-giardelli-
e-sua-visao-de-big-data/>. Acesso em: 28 nov. 2013. 
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