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Uma nova realidade
exigirá nova ética
Interação entre objetos está prevista para
dentrode 10 anos, mas já causa discussões

Informaçõescomplementaresnosite:
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JackSchofield
TheGuardian
LONDRES

Há15anos,TimBerners-Leede-
senvolvia a primeira página da
web, o primeiro servidor da re-
de e o primeiro navegador – tu-
do rodando apenas em sua pró-
priamáquina no Cern, o centro
depesquisadefísicadepartícu-
las da Europa. A web era vista
comoumaboamaneiradecom-
partilhar informações, princi-
palmente acadêmicas. Em
1995, a rede já contavacomcer-
ca de 20 milhões de usuários, e
erausadapara entretenimento
e compras.Mas o que realmen-
temobilizou a atençãomundial
foi a oferta pública inicial do
Netscape. A web podia atrair
principalmente os fanáticos
por tecnologia, mas claramen-
te havia milhões a ganhar. E, é
claro, perder.
Bem, os investidores de no-
vosempreendimentoseasaqui-
siçõescorporativasestãodevol-
ta.Aoferta inicial doGoogle, no
fim do ano passado, mostrou
que ainda hámilhões a ganhar,
ealgumastransaçõesespetacu-

lares se seguiram. De fato, a
eBay pagar US$ 4 bilhões pela
Skype, uma pequena compa-
nhia com receitas de apenas
US$ 7 milhões, teria causado
choque mesmo antes do estou-
ro da bolha pontocom.
Grandepartedonovoinvesti-
mento vai para companhias na
vanguarda da chamada Web
2.0. Ninguém sabe ao certo o
queissosignifica,massemdúvi-
da é o rótulo mais chique a ser
incluídonumsitenovoetransa-
do ou – mais importante – num
pedidodecapitaldeinvestimen-
to. Mas, antes de investir seu
fundo de pensão no futuro da
Web 2.0, tenha em mente que
ela pode também marcar o iní-
ciodaBolha2.0.Oswebsitespo-
dem ser novos, mas, como ob-
serva Michael Gartenberg, da
Jupiter Research, “os modelos
de negócios ainda são construí-
dos àmoda antiga”.
A história está se repetindo?
A Microsoft parece estar ten-
tando. Em 1995, a gigante do
software respondeu à ameaça
do Netscape anunciando uma
reviravolta na internet. Neste
mês,eladeuumarespostasimi-

lar à ameaçadoGoogle.Bill Ga-
tes trocou suametáforada “on-
da devastadora” por uma
“transformação profunda”, en-
quanto a Microsoft anunciava
novoswebsites–WindowsLive
e Office Live – e um interesse
crescente por serviços online
apoiados por publicidade.
Como em 1995, a Microsoft
anunciavacoisasquenãopode-
ria realizar, mas o lançamento

indicou que seus programado-
res estavamsendomobilizados
para abatalha.No entanto, não
pensenemporumsegundoque
a Microsoft vai parar de licen-
ciar seu software. Todos os
seus programas ganharão um
componente de serviço online,
mas,comodizGartenberg,“tra-
ta-se de ampliar os modelos de
aplicativos tradicionais, não de
substituí-los por algo novo”.

Felizmente, a Microsoft
nãomencionouaWeb2.0,ró-
tulo criado por Dale Dou-
ghertynaO’ReillyMediapa-
radescreverumanovagera-
ção de sites e serviços que
usam a rede como platafor-
ma. A idéia foi desenvolvida
commaiseficáciapelofunda-
dor da editora, TimO’Reilly,
que lançou aprimeira confe-
rência Web 2.0 em outubro
do ano passado.
Depoisdeintensasdiscus-
sõesnoFOOCamp,umacon-
ferência só para convida-
dos, O’Reilly escreveu o do-
cumento “O que é a Web
2.0”, publicado em 30 de se-
tembro. Ele enumera sete
“princípios e práticas” nor-
malmente presentes em si-
tes Web 2.0, começando
com “AWeb comoPlatafor-
ma” e terminando com “Ex-
periências Ricas para o
Usuário” – e este é o proble-
ma. Sites diferentes podem
se qualificar oferecendo
umaoumais características
da Web 2.0, mas ainda não
ter nada em comum.
E, como reconhece
O’Reilly, muitos sites Web
1.0seguiramosmesmosprin-
cípios: “O Netscape promo-
veuum‘webtop’para substi-
tuir o desktop e planejou po-
voá-lo com atualizações e
aplicativos de informação
trazidos por provedores de
informação que compra-
riam servidores do Netsca-
pe”. Como resultado, é fácil
demais explorar o marke-
tingWeb2.0, comumwebsi-
te qualificado ou não. ●

TECNOLOGIA

OtávioDias
Enviado especial
TÚNIS

Nos próximos anos, os objetos
passarão a se comunicar entre
si e com os seres humanos,
criando uma “internet das coi-
sas”.Essemundonovo, quepa-
receumfilmede ficçãocientífi-
ca, foi previsto emumrelatório
daUniãoInternacionaldeTele-
comunicação (UTI), divulgado
ontememTúnis, durante aCú-
pula Mundial sobre a Socieda-
de da Informação. “Estamos
nos encaminhando para uma
nova era de onipresença, em
que os usuários da internet se-
rão contados embilhões e onde
os humanos se tornarão mino-
ria como geradores e recepto-
resdetráfego”,afirmaorelató-
rioA Internet das Coisas.
Isso se tornará possível co-
mo conseqüência da união de
trêstecnologias,que jáexistem
atualmente mas ainda são em-
pregadasseparadamente: iden-
tificação por rádio freqüência
(RFID), sensores e nanotecno-
logia (que viabiliza a fabrica-
ção de objetos bem pequenos).
O RFID permite determinar
a localizaçãodeumdetermina-
do objeto e seguir seus “pas-
sos”. Os sensores dão informa-
ções sobre a situação em que
ele se encontra e os elementos
queagemsobreoobjetonaque-
le momento. E a nanotecnolo-
giapossibilita instalaressetipo
de tecnologia nos objetos mais
diminutos.
AstecnologiasdeRFIDesen-
sores possibilitam não só en-
viar informações do objeto pa-
ra um receptor, como “dialo-
gar” com ele, assim como com
outros “objetos inteligentes”.
Surge aí um conceito funda-
mental desse novomundo pre-
visto no relatório da ONU: os
objetos que conhecemos e que
foramcriados pelo homemnão
serão mais inanimados. Ou se-
ja, não esperarão um estímulo
disparadopelohomemparaen-

traremação.Elesrealizarãoas
tarefasque lhecabemsemane-
cessidade de uma intervenção
humana,masquandosua“inte-
ligência” assim o determinar.
Para isso, basta que sejam
equipados com RFID e senso-
res e estejam conectados a re-
des de conexão sem fio, o que
tambémjáérealidadecomtec-
nologias como Bluetooth, Wi-
Fi eWiMax, entre outras.
Masoque issosignificaráem
nossas vidas? Nicholas Negro-
ponte,diretordoMediaLab,do
Massachusetts Institute of Te-
chnology (MIT), deu um bom
exemplo, na coletiva de lança-
mento do relatório.
“Um telefone, por exemplo,
não precisará mais tocar, já
que isso é absolutamente bur-
ro. Quando alguém ligar para
você,otelefoneo localizará,on-

dequerquevocêesteja, e se co-
municará com o dispositivo
queestivermaispróximodevo-
cê para avisá-lo.” Segundo Ne-
groponte, esse dispositivo po-
derá ser qualquer coisa, como,
por exemplo, a maçaneta da
porta de sua casa, que poderá
informá-lo de que há uma liga-
ção urgente para você.
A maçaneta, continua, tam-
bémpoderá “receber” uma en-
comenda urgente ou impedir a
entradadeestranhos.“Osobje-
tos poderão fazer muitas ou-
trascoisasalémdaquelasaque
estamosacostumados.Eles se-
rãomuitomais espertos.”
Negroponte disse também
queos“objetosinteligentes”po-
derão se comunicar um comos
outros, formandoumarede. “O
objeto A enviará uma mensa-
gem para o B, que entrará em
contato com o C, e assim por
diante, até que a mensagem
chegue ao destino.” De acordo

com Negroponte, os objetos
“saberão sobre si mesmos, te-
rão múltiplas personalidades
se comunicarão entre si”.
De acordo com John Gage,
da Sun Microsystems, “até
agora, a tecnologia permitiu a
criação de objetos e máquinas
que são uma extensão do ser
humano.Apartir deagora, ho-

mem e coisa trabalharão
em simbiose”. E previu: “As
coisas conversarão e toma-
rão decisões pelas nossas
costas.” ●

TÚNIS

Deacordo como relatórioA In-
ternet das Coisas, o mundo vir-
tualmapeará omundoreal.To-
dasascoisasnoambiente terão
identidade no ciberespaço, o
que permitirá a comunicação e
a interação entre pessoas, en-
treobjetoseentrepessoaseob-
jetos, numa escala impressio-
nante.
Anovarealidade jáé irrever-
sível e deve se tornar predomi-
nanteem10anos.Segundoore-
latório da UIT, órgão ligado às
Nações Unidas, vai acontecer
independente da vontade dos
homens e provocará discus-
sões sobre questões éticas e de
privacidade.
“Quando as coisas agirem
semnossa intervençãodireta,o
queacontecerácomnossasres-
ponsabilidadespessoais?”,per-
guntou Jonathan Murray, re-
presentante da Microsoft. Um
carrointeligente,capazdeselo-
comoversemmotoristaedetro-
car informações com outros
carros, por exemplo: “Se hou-
verumerroeacontecerumaci-
dente, quem será responsá-
vel?”
JohnGage,daSunMicrosys-
tems, levantou outra questão:
“Cadavezquevocêfazumapes-
quisa no Google, essa informa-
ção está registrada para sem-
pre. Com o tempo, o Google sa-
berá quais são seus interesses,
seus gostos, suas necessida-
des.”
Logoemseguida,noentanto,
elerelativizouoproblema: “Tu-
do isso levanta questionamen-

tos,mas ,desdesempre,quando
falamos algo para uma outra
pessoas, presumimos que nin-
guém mais está ouvindo, o que
emgeral não é verdade.”
Nesse mundo em que as coi-
sas passarão a agir “pelas cos-
tas do homem”, surgirá um ou-
tro conceito importante, o de
“diversidade tecnológica”.
“Assim como a diversidade
biológica no meio ambiente, as
coisas terão de ser diferentes
porque assim não falharão ao
mesmo tempo”, disse Olivier
Baujard, daAlcatel.
Para Nicholas Negroponte,
do Media Lab do Massachu-
setts Institute of Technology
(MIT) haverá uma “cacofonia”
deobjetosconversandoentresi
e ajudando uns aos outros para
quenãohajaumcolapso.“Quan-
do houver uma falha tecnológi-
ca, a tendência é de as conse-
qüências serem menos sérias
do que são atualmente.”
Walid Moneimne, da Nokia,
acha as preocupações que sur-
gem na sociedade com o surgi-
mentodenovastecnologiasnão
podem impedir que elas sejam
utilizadas.“Elastêmdeserbem
usadas.”
“Chegamos a um ponto em
queatecnologiaprecisaserusa-
dapara tirar ascoisasda frente
do homem”, disse. Os “objetos
inteligentes” se encarregarão
de fazerascoisasacontecerem.
“A tecnologia será humaniza-
da.”
A íntegra do relatório está
disponível no site ww.itu.int/
osg/spu/publications/interne-
tofthings/. ● O.D.

Com a Web 2.0, a história
parece se repetir na rede
Investidores estão de volta, mas é bom ter em mente que
pode estar em desenvolvimento uma Bolha 2.0

Objetos vão se comunicar entre si,
criando uma internet das coisas
Relatório da ONU mostra os avanços tecnológicos e prevê uma era na qual humanos serão minoria na rede de computadores

●●● Buracos negros: A ONG Repórteres sem Fronteiras mos-
tra, em Túnis, as regiões do mundo onde o acesso à internet é mui-
to limitado. Os ativistas também criticaram a Tunísia por ter proibi-
do a entrada no país do secretário-geral da organização, o francês
Robert Ménard, que teve de voltar no mesmo avião em que che-
gou. A ONG disse estar ofendida com as autoridades tunisianas e
alarmada com “a cumplicidade dos organizadores” da Cúpula.

Sitesdiferentespodem
sequalificarcomo
Web2.0masaindanão
ternadaemcomum

‘Homemecoisavão
trabalharemsimbiose’,
explicaGage,da Sun
Microsystems
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 18 nov. 2005. Economia. p. B6.




