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Resumo: A Internet atual apresenta limitações que inibem a inovação. Este fato, comumente 

referenciado como a “ossificação da Internet”, é reconhecido mundialmente, o que tem gerado 

investimentos significativos da comunidade internacional na criação da Internet do Futuro. O 

Brasil, porém, encontra-se defasado neste processo, apresentando iniciativas ainda muito 

tímidas que impedem que o país se torne um dos protagonistas na criação de uma nova 

Internet. Diante deste cenário, reconhecidos especialistas nas áreas de redes de computadores, 

comunicação de dados e computação, provenientes de vários setores, se reuniram em Brasília, 

de 18 a 20 de outubro de 2010, para avaliar os esforços nacionais e internacionais em Internet 

do Futuro e, principalmente, traçar uma estratégia Brasileira no tema. Neste documento são 

assim apresentados os resultados do “Seminário Prospecção de uma Agenda Brasileira de P, 

D&I em Internet do Futuro”, que objetivam sugerir ações concretas para que o Brasil se torne 

um participante ativo, reconhecido e relevante na Internet do Futuro. 

 

1. Contextualização 

A Internet se tornou ao longo dos últimos 20 anos um dos pilares da sociedade moderna. A 

influência da Internet pode ser observada em todos os setores da sociedade. Diversos 

paradigmas anteriormente estabelecidos foram quebrados pela comunicação e troca de 

informações possibilitadas pela Internet. Como exemplos, tomam-se as profundas alterações 

na indústria de entretenimento com o compartilhamento de música e jogos em rede, na 

automação bancária e comércio eletrônico, nos métodos de ensino e aprendizagem com o 

advento da educação à distância e nas comunicações interpessoais através de redes sociais 

baseadas na Web. Os impactos da Internet na sociedade moderna são inquestionáveis. 

O sucesso da Internet é decorrência direta de uma arquitetura originalmente simples 

que possibilitou a inovação em diversas áreas, como correio eletrônico através de e-mail, 

compartilhamento de informações na World Wide Web (WWW) e intercomunicação pessoal 

baseada em aplicações de voz sobre IP (VoIP) como alternativa ao sistema telefônico 

convencional. Apesar do seu inegável sucesso, a Internet foi originalmente concebida para ser 

utilizada em contextos bastante limitados se comparados aos atuais. Por exemplo, até meados 

de 1988 se supunha que os usuários da Internet seriam confiáveis, e, portanto, questões de 

segurança eram, naquele contexto, irrelevantes. A arquitetura original da Internet tornou-se, 

com o tempo, limitada em diversos aspectos: a incapacidade de identificar usuários em toda a 

extensão da Internet dificulta o combate à proliferação de mensagens de spam; o 

esgotamento dos endereços de rede (IPv4) inibe o desenvolvimento da chamada Internet das 

coisas (Internet of Things); a inabilidade de priorizar tráfegos críticos faz com que aplicações 

importantes não operem adequadamente. 



Adaptações pontuais têm sido historicamente propostas e realizadas conforme o 

surgimento de novas demandas. Esta abordagem, apesar de em muitos momentos ter 

atendido às necessidades, tem gerado aumento de complexidade e custo de manutenção da 

arquitetura da Internet. Além disso, quanto maior o número destas adaptações maior é a 

complexidade da arquitetura resultante, tornando mais difícil assim enfrentar futuros desafios. 

Tal situação é comumente referenciada como a “ossificação” da Internet. 

 

2. Uma Agenda Brasileira para Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Internet do Futuro 

Dado o cenário atual, descrito anteriormente, é fundamental para o Brasil trabalhar de forma 

articulada em torno de uma agenda nacional que posicione o país como um dos protagonistas 

internacionais neste processo de criação de uma nova Internet. Tal esforço é essencial para 

que o país possa gozar de vantagens socioeconômicas, apresentando resultados de relevância 

científica e tecnológica internacional, com benefícios para o setor produtivo e para a 

sociedade. 

Assumindo um papel de protagonista, o Brasil alcançaria vantagens tais como: (i) 

diminuição da dependência tecnológica internacional, inclusive potencialmente tornando-se 

exportador de tecnologias e equipamentos de redes avançadas, tal como aconteceu no setor 

de software na Índia e no setor de aviação no Brasil; (ii) formação de recursos humanos 

especializados em software e serviços da Internet do Futuro; e (iii) criação de empresas 

competitivas internacionalmente no setor de equipamentos, serviços e aplicações de redes. 

Neste contexto, é necessário concentrar esforços numa agenda de PD&I, baseada nas 

competências já presentes na comunidade brasileira de P&D. Além disto, a agenda nacional 

que se imagina realizar envolverá vários atores, incluindo a comunidade acadêmica, institutos 

de pesquisa e desenvolvimento, o setor produtivo, os agentes financeiros e os governos. Para 

que os resultados das atividades conjuntas entre estes atores sejam efetivos, abaixo são 

sugeridas orientações para as ações a serem realizadas. 

 Iniciativas devem ser de mais longo prazo e com maior volume de recursos – As 

iniciativas nacionais atuais tipicamente são de curto prazo, normalmente não 

excedendo dois anos. Além disso, as iniciativas são caracterizadas por investimentos 

modestos se comparados aos investimentos internacionais. Entende-se que projetos 

de longo prazo (por exemplo, de no mínimo quatro anos) e com volume de recursos 

pelos menos similar aos projetos internacionais deveriam ser financiados; 

 Iniciativas devem atrair e manter de forma consistente os recursos humanos – As 

iniciativas nacionais para Internet do Futuro devem ser capazes de atrair e manter 

recursos humanos capazes de efetivamente promover o avanço da área. A atração e a 

retenção de recursos humanos devem passar pelo oferecimento de postos de trabalho 

em desenvolvimento e pesquisa que sejam atrativos não apenas do ponto de vista 

científico e tecnológico, mas devem também ser financeiramente compatíveis com as 

remunerações praticadas na indústria de TI. Caso contrário, a situação até então 

estabelecida, onde bolsistas pesquisadores competentes migram para o mercado de 



trabalho por oferecer melhores salários, permanecerá e, ainda que os investimentos 

venham a ser compatíveis com os projetos internacionais, não haverão recursos 

humanos apropriados para o desenvolvimento dos projetos; 

 As iniciativas devem considerar Network Science (interdisciplinaridade, flexibilidade, 

evolutibilidade) - De forma diferente do que tradicionalmente acontece, os esforços 

em Internet do Futuro nacional devem explicitamente considerar a 

interdisciplinaridade das áreas de conhecimento. As ações não devem se concentrar 

de forma isolada em tópicos pontuais, mas sim ter um horizonte abrangente de 

aplicabilidade. Da mesma forma, os avanços a serem alcançados devem ser flexíveis e 

passíveis de complementação, de forma que haja uma evolução contínua de tais 

esforços; 

 Deve-se buscar cobertura, de forma equilibrada, das várias facetas da pesquisa e de 

desenvolvimento – As ações devem prever investimentos equilibrados em pesquisa 

teórica, experimental, prototipação e transferência de tecnologia para o setor 

produtivo e governo. Não deve haver, assim, uma predominância de recursos 

voltados, por exemplo, à pesquisa teórica sem contemplar, em complemento, recursos 

adequados para transferência tecnológica à indústria. Este item objetiva permitir que 

os esforços em Internet do Futuro sejam pensados de forma global numa cadeia 

produtiva, sem que resultados relevantes, por exemplo, fiquem restritos ou não 

utilizados por não serem aproveitados de forma concreta no governo e no setor 

produtivo; 

 Devem-se criar condições favoráveis, com infraestrutura de experimentação 

compatível – Para que os diversos envolvidos (ex., setor produtivo, governo, 

academia) nos esforços possam de fato trabalhar de forma integrada, colaborando de 

modo produtivo em ações coordenadas, é necessária a criação de infraestruturas (por 

exemplo, testbeds) de TI compatíveis com os esforços a serem, tipicamente de forma 

distribuída, empregados; 

 Os resultados das iniciativas devem ser preferencialmente tangíveis – De forma a 

melhor promover as iniciativas em Internet do Futuro, inclusive em relação a sua 

relevância para a sociedade como um todo, os resultados a serem alcançados 

preferencialmente devem ser tangíveis para que possam ser melhor apreciados e, 

principalmente, incorporados a cadeias produtivas nacionais. Os resultados 

pretendidos devem, assim, claramente trazer benefícios diretos ou indiretos para a 

sociedade. 

As orientações acima devem guiar o desenvolvimento de projetos em tópicos 

estratégicos em Internet do Futuro. A lista não exaustiva abaixo apresenta um conjunto 

exemplo de tópicos que precisam ser estimulados no contexto de uma agenda nacional: 

 Capilaridade, acesso e escalabilidade – Pelas dimensões continentais do Brasil, 

questões de P, D&I ligadas à capilaridade da Internet a todas as regiões passam a ser 

fundamentais. Justifica-se, nesse contexto, o estímulo à exploração criativa de 

tecnologias alternativas de acesso, que possibilitem conectar regiões remotas e de 



difícil alcance (ex., em função de barreiras naturais como matas e rios). Por outro 

prisma, justifica-se, também, a observação de aspectos ligados à escala dessa 

infraestrutura e de como conciliá-la com a provisão de serviços (ex., “banda”) 

compatíveis com as necessidades dos usuários; 

 Confiabilidade e confiança no funcionamento – As exigências dos usuários da 

Internet, em especial em relação a aspectos como confiabilidade e confiança no 

funcionamento, tem crescido proporcionalmente à sensibilidade dos novos serviços e 

aplicações utilizados (ex., voz, comércio eletrônico, telemedicina). Como a Internet 

atual é incapaz de oferecer garantias “fortes” de confiabilidade, o uso de um grande 

universo de aplicações tem sido “represado”. Diante do esforço na concepção da 

Internet do Futuro, tem-se uma oportunidade de promover a pesquisa e abordar 

questões de confiabilidade e confiança no funcionamento durante a fase de “design”, 

e não como um requisito a ser perseguido após a concepção da nova rede. Tal tem 

potencial para ampliar, sobremaneira, a possibilidade de uso da nova Internet por 

outros serviços e aplicações (aplicações de tempo real, por exemplo); 

 Segurança – Como mencionado anteriormente, a Internet atual é vulnerável a uma 

série de problemas de segurança, que comprometem a disponibilidade, a integridade 

e a confidencialidade de serviços e aplicações. Ao reconhecer que essa rede passou a 

ser essencial para as pessoas e as organizações, justifica-se a investigação de 

arquiteturas e mecanismos visando à proteção da infraestrutura e à prevenção de 

fraudes; 

 Mobilidade – Com a miniaturização e barateamento de dispositivos portáteis (ex., 

laptops, tablets e telefones), observa-se a necessidade dos usuários por mecanismos 

que lhes proporcionem acesso ubíquo a Internet. Apesar dos esforços realizados, tal 

não é proporcionado nativamente na infraestrutura existente e representa um dos 

grandes desafios de PD&I no espaço de exploração de soluções da Internet do Futuro; 

 Gerenciamento – Uma nova Internet, capaz de satisfazer requisitos como alguns 

recém enumerados, demandará mecanismos de gerenciamento que permitam 

assegurar a operação eficaz e eficiente da própria rede, dos serviços e das aplicações. 

Dada a quantidade e a dependência entre os componentes que (se imagina) virão a 

compor a próxima geração da Internet, é imperioso avançar na direção de redes 

autonômicas, capazes de observar indicadores de funcionamento e, na perspectiva de 

ciclos (semi) automáticos, adaptarem seu modo de operação diante de (ou se 

antecipando a) falhas, problemas de desempenho, etc. Ademais, justifica-se a 

exploração de aspectos de cognição como forma de promover evolução desse 

processo de autogerenciamento; 

 Governança – Observando-se o aspecto de evolução por uma perspectiva mais ampla, 

isto é, imaginando-se uma Internet capaz de acomodar de modo mais natural novos 

requisitos, recai-se na necessidade de investigar e propor mecanismos que 

possibilitem a incorporação, a remoção e a modificação “suave” de componentes 

arquiteturais. Entende-se que esta é uma das grandes dificuldades de “governança” da 



arquitetura atual da Internet, responsável pela mencionada “ossificação” de seus 

mecanismos-chave, e que precisa ser superada na Internet do Futuro; 

 Virtualização – Tecnologias de virtualização, largamente adotadas no contexto de 

hospedagem de serviços e aplicações, vêm sendo exploradas como instrumento de 

virtualização de rede. O objetivo é criar condições favoráveis de experimentação, em 

escala, de novas arquiteturas, protocolos, etc., aproveitando “fatias” de recursos da 

própria Internet. Mais recentemente, aspectos de virtualização de rede vêm sendo 

considerados não como tecnologia “meio” mas como tecnologia “fim” na concepção 

de soluções visando a uma Internet do Futuro. Nesse contexto, virtualização em redes 

representa uma área que merece a atenção da comunidade envolvida com PD&I. 

 

3. Considerações finais 

Neste documento apresentou-se um breve histórico da Internet e suas limitações para 

absorver características inovadoras, especialmente em tecnologias de seu núcleo. Tal situação 

representa uma oportunidade para se conduzir ações coordenadas de P, D&I visando a alçar o 

País a uma posição competitiva internacionalmente no que concerne a concepção de uma 

Internet do Futuro. Dada a efervescência da área, acredita-se assim existir uma oportunidade 

histórica de avanços relevantes e estratégicos, com chances de se posicionar o Brasil como um 

líder mundial. Para tal, é imperioso a indução de ações coordenadas envolvendo agentes dos 

setores produtivos, academia e governo, cada qual exercendo seu papel na cadeia produtiva. 

Trata-se de uma oportunidade única em conciliar o “sucesso” e apelo da área com o “sucesso” 

econômico futuro que é possível obter com resultados de ações de P, D&I. 


