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Algumas coisas são relativamente fáceis de prever quando o assunto é o setor de 
tecnologia da informação (TI). A cada ano há uma série de desastres bastante 
comentados na área de informática, e não existem motivos para acreditar que 2005 será 
diferente. 
 
Mesmo quando desastres são evitados, as empresas usuárias da tecnologia da 
informação sempre ficam com uma sensação de desapontamento na medida em que 
projetos tratados com carinho falham em produzir os benefícios ou o retomo financeiro 
esperado. 
 
Conforme Crispin O'Brien, di-retor de tecnologia da KPMG no Reino Unido, ao longo dos 
anos as empresas de software freqüentemente vêm falhando em cumprir promessas: 
"Não fez o que diz ia na lata", afirma ele, tomando emprestada uma frase de um 
comercial de verniz. 
 
O setor de tecnologia da informação também gostaria de acreditar que seu compromisso 
com os clientes é mais do que superficial. Observadores como O'Brien são otimistas e 
acreditam que o setor está mostrando um novo pragmatismo e maturidade, forjados no 
desafiador ambiente de negócios dos últimos três anos. 
 
Portanto, haveria mais desapontamentos para as empresas usuárias de TI e 
telecomunicações neste ano? Ou será que algumas das tendências surgidas nos últimos 
anos irão se transformar em locomotivas sem defeitos? 
 
No campo das comunicações, pelo menos, há muita atividade. Mas em outros lugares, 
2005 também poderá ser o ponto em que algumas companhias de tecnologia pouco 
arrojadas "jogarão a toalha", na medida em que as conseqüências adversas da adoção 
entusiasmada de sistemas avançados tornarem-se aparentes. 
 
O excesso de informações é uma dessas questões. Conforme deixa claro James Hall, da 
Accenture, muitas companhias estão se afogando em informações. "Nossas ferramentas 
tradicionais para a organização e gerenciamento desse volume enorme de informações 
estruturadas e não estruturadas estão se esgotando", diz ele, apontando para o fato de 
que é sempre mais fácil para um executivo encontrar uma informação na Internet do que 
extraí-la da base de dados da companhia. 
 
Portanto, os sistemas de gerenciamento de conteúdo empresarial ocupam um dos 
primeiros lugares da lista de prioridades de muitas empresas, assim como o tipo de 
software comercializado por companhias como  a Business Objects ou Cognos, que 
permitem aos executivos extraírem idéias úteis dos dados.Além disso, afirma Hall, a 
avalanche de informações continuará crescendo: ele prevê que dentro de cinco anos, os 
objetos, e não os indivíduos, darão o pontapé inicial no gerenciamento de dados. Ele 
quer dizer, por exemplo, que o motor de um automóvel tomará a iniciativa de repassar 
dados para o seu fabricante ou distribuidor via Internet ou comunicação sem fio. 
 
A Lei de Moore, que diz que a potência dos computadores dobra a cada 18 meses, 
tradicionalmente tem sido a justificativa física de muitas previsões envolvendo o futuro 
da tecnologia. 
 
Portanto, houve um certo choque no ano passado quando a Intel, a maior fabricante de 
semicondutores do mundo e fornecedora dominante de chips para computadores, 
anunciou em setembro que não iria mais tentar imprimir mais velocidade em sua linha de 
microprocessadores Pentium, a atual locomotiva da indústria dos computadores pessoais. 



 
Os motivos não provocaram grande surpresa: há anos os fabricantes de chips vêm 
lutando contra o desencontro entre as grandes velocidades dos processadores e as 
baixas taxas de fluxos de dados. Além disso, chips rodando a vários milhões de hertz 
produzem calor suficiente para grelhar um engradado de frangos. 
 
O anúncio da Intel, porém, é o sinal inicial do surgimento, nos próximos dois anos, de 
projetos para PCs de alto desempenho, consoles de jogos e servidores baseados em 
processadores múltiplos em um único chip, chips múltiplos em uma única placa de 
circuitos e sistemas múltiplos configurados como uma grade. 
 
Michael Gold, do Stanford Research Institute, afirma que esses vão superar a Lei de 
Moore no período: "O desempenho poderá aumentar em um fator de 4 a 16 vezes para 
várias classes de servidores e computadores de mesa", prevê. "Não há dúvida que este 
será o ano do 'vai ou racha' para a tecnologia 3G, tanto em termos de comprovação de 
sua utilidade, como de sua funcionalidade." 
 
Enquanto isso, os fabricantes de unidades de processamento gráfico (GPUs, para a sigla 
em inglês) — os chips sobre os quais tradicionalmente recai a tarefa de processar 
imagens, função esta retirada das unidades de processamento central, ou CPUs — 
alegam que esses dispositivos poderão formar o novo coração do PC. 
 
David Kirk, principal cientista da Nvidia, uma das maiores fabricantes de GPUs, diz que 
esses equipamentos são mais baratos que os CPUs, e também capazes de realizar desde 
tarefas de computação de propósitos gerais até simulações científicas. Ele prevê o 
surgimento de servidores "movidos" por uma combinação de CPUs de núcleos múltiplos e 
GPUs de núcleos múltiplos. 
 
Tal equipamento poderá rivalizar com a velocidade do supercomputador japonês Earth 
Simulator, instalado em um prédio de três andares com a área de quatro quadras de 
tênis. 
 
Nas comunicações, o sistema de voz sobre protocolo de Internet, ou VoIP, na sigla em 
inglês, deverá ter um crescimento explosivo, segundo Niel Ransom, diretor de tecnologia 
do grupo francês de telecomunicações Alcatel. A maior parte das grandes operadoras de 
telecomunicações mundiais já está construindo redes IP,substituindo seus sistemas de 25 
anos por computadores capazes de operar dados. 
 
Enquanto isso, a mais nova sensação é a Skype, a companhia britânica fundada por 
NMas Zennstrom e Janus Friils, que criou o serviço de download compartilhado de música 
KaZaA. 

 
A Skype é um serviço internacional de telefonia compartilhado via Internet que é grátis e, 
segundo consta, superou os problemas comuns do VoIP, como a baixa qualidade das 
ligações, o número alto de ligações não completadas e sua incapacidade de penetrar 
nos firewalls (bloqueadores de invasão). A Skype é financiada pelo Draper, Fisher, 
Jurveston — o lendário banco de investimento do Vale do Silício. Tim Draper acredita que 
a companhia "é o maior fenômeno de marketing desde o Hotmail". 

 
Como é que ela vai fazer dinheiro? Ao que parece, cobrando por serviços premium e 
mantendo, ao mesmo tempo, um serviço básico gratuito. Mas que efeito uma Skype bem-
sucedida terá sobre as receitas das operadoras tradicionais de ligações internacionais? 

 
Uma série de tecnologias estão sendo empregadas para converter os usuários de telefones 
móveis e fixos. ABT, por exemplo, está trabalhando com um consórcio de sete emp resas 
que inclui a Alcatel, Ericsson e Motorola, para desenvolver o primeiro serviço de conversão 
plena de comunicações fixas e móveis. 
 
Ele deverá ser lançado no primeiro trimestre de 2005.0 serviço, chamado de "Projeto 
Blue-phone", é um estágio para a situação em que os assinantes terão apenas um 



telefone, um número de telefone e uma conta de telefone. 
Em casa ou no escritório, uma pequena estação estará ligada à Internet por meio de 
uma conexão de banda larga e ao aparelho de mão via a tecnologia Bluetooth, de ondas de 
rádio de curto alcance. Na Europa, cerca de 15% dos usuários de telefones já 
abandonaram as linhas fixas em favor dos telefones móveis. 
 
Nos Estados Unidos, a Cingular Wireless, maior operadora de telefonia sem fio do país, está 
trabalhando de modo parecido na convergência fixo-móvel. 

 
O principal acontecimento, porém, deverá ser a batalha entre a terceira geração de 
serviços de telefonia móvel e outras tecnologias sem fio que estão a caminho para a 
transmissão de dados por banda larga. "Não há dúvidas de que este será o ano do 'vai ou 
racha' para a 3G", diz Colinjackson, da consultoria OTR, de Bruxelas. "Ela terá de provar que 
funciona e que poderá ser útil." 

 
A competição vai incluir a Wi-Max, uma tecnologia sem fio muito parecida com a Wi-Fi de 
curto alcance, por meio da qual o usuário pode navegar na Internet a partir de um 
cybercafé, mas com um alcance muito maior. 

 
A Wi-Max, que deverá começar a ser empregada em larga escala em 2007, possui um 
alcance que vai de 1,5 a 15 quilômetros, comparado aos 30 metros proporcionados pela 
Wi-Fi. Ela pode não apresentar muitas vantagens em um cenário urbano, mas poderá ser 
a resposta para um uso barato e eficiente em zonas rurais. 

 
No entanto, Jackson, da OTR, preocupa-se com o volume de dados valiosos que deixam os 
escritórios a cada dia em computadores laptops, assistentes pessoais digitais, telefones 
móveis e portáteis e equipamentos de me mória baseados em USB. 

 
Ele acredita que chegará um momento em que os empregadores poderão exigir que seus 

funcionários depositem uma cópia completa dos dados aos quais têm acesso, caso 
perguntas tenham que ser feitas mais tarde. Ele prevê, acertadamente, que tal medida 
poderá ser vista como intrusiva. 

 
A segurança será uma questão importante neste ano e no futuro previsível. O Linux e 
outros tipos de sistemas operacionais poderão se beneficiar dos problemas que a 
Microsoft está tendo para proteger o Windows contra pessoas mal-intencionadas. 
 
O maior dos perigos continua sendo a possibilidade de um ata tj que prolongado à 
Internet. Originalmente projetada para suportar os efeitos de uma explosão nuclear, a 
Internet poderá se mostrar vulnerável — como, na verdade, já se mostrou a outros 
ataques. 
 
E a Internet é importante demais para muitas atividades nacionais e internacionais para 
se dar ao luxo de falhar.  
 
Valor, São Paulo, 7 jan. 2005, Empresas Tecnologia & Telecomunicações, 
Financial Times Londres, B4. 


