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ADEUS, PEDRO, O AMIGO
QUE NÃO SABIA DIZER NÃO
Nunca estamos preparados para a morte de um
amigo. Ainda mais quando víamos nesse amigo uma
incrível força de vida, uma energia praticamente
inesgotável, uma disponibilidade para nos apoiar em
qualquer momento. Era assim o Pedro: um amigo
para todas as ocasiões, mas sempre o primeiro a
dar-nos a mão nas situações mais difíceis. Todos os
que o conheciam sabem que não era capaz de dizer
não. Mesmo quando tinha todas as razões para, pelo
menos, não dizer sim. Arranjava sempre tempo,
esticava, como ninguém, as 24 horas do dia, mas
nunca deixava um amigo ou um camarada sem
resposta. Quem trabalhou com ele sabe bem como
o Pedro tantas vezes se colocou em último lugar,
tantas vezes deu as horas que não tinha para ajudar os
outros. Um eterno disponível. Um coração enorme.
Sónia, tu e as tuas filhas mereciam muito mais tempo
com o Pedro. Que tremenda injustiça!
A surpresa da notícia da partida do Pedro dificulta
ainda mais o enfrentar da realidade. Poucas horas da
terrível notícia, tínhamos passámos largos minutos em
videoconferência a discutir os próximos programas de
TV e, claro, não faltaram as piadas com aquele sorriso
cativante. É fácil cair na tentação egoísta de pensar
“Como será amanhã? Como será possível continuar
sem as ideias, opiniões e conselhos do Oliveira?”. Claro
que o Pedro seria o primeiro a dizer “força, avancem,
são os maiores…”, mas só quem não o conheceu
pode acreditar ‘que não há pessoas insubstituíveis’. E
não me refiro apenas à pessoa que fazia amigos com
grande facilidade por onde passava, mas, também, ao
profissional. Pedro Oliveira foi um visionário na área
do jornalismo. Foi o diretor que mais tempo liderou a
Exame Informática. Foi com ele que se avançou para o
online, depois para a televisão e para o digital. Criou a
primeira marca de media 360 em Portugal. Isto a partir
de uma pequena publicação especializada. Ensinounos desde muito cedo que não bastava escrever, que o
mundo da comunicação tinha mudado.

Neste aspeto, é importante salientar que apesar de
já não trabalhar na redação da Exame Informática,
tinha ainda uma ligação umbilical connosco.
Aliás, o referido voluntarismo levou-o a continuar
a encontrar tempo para dar a cara pela Exame
Informática no nosso programa na SIC Notícias.
Isto apesar das muitas responsabilidades que tinha
enquanto Diretor de parcerias e Novos Negócios e
Head of Digital da Trust in News.
É, sobretudo, ao Pedro que se deve o respeito que a
Exame Informática conseguiu conquistar ao longos dos
anos. Apesar de sempre ter sido um apaixonado pelo
digital, nunca acreditou no imediatismo do clickbait.
Tantas vezes disse que era mais importante fazer bem
do que fazer primeiro. E foi graças ao exemplo de
resiliência e dedicação que foi possível manter uma
publicação especializa numa época tão conturbada
para o jornalismo.
Com o Pedro, era bem mais fácil fazer noitadas.
Conseguia, como ninguém, manter-nos bem-dispostos
nas situações mais difíceis. Como tantas vezes dizia com
um rasgado sorrio: “estou cá para dar o corpo às balas”.
E tantas vezes o fez, mesmo quando, há uns anos, teve
um problema de saúde grave que seria suficiente para
qualquer outro desistir. Teria sido normal, teria sido
humano. Não só ultrapassou o problema, como fê-lo
sempre em contacto connosco. Há muita coisa desses
tempos que, por serem da esfera privada, não devo
partilhar. Mas, garanto-vos, foi de herói!
Todos estávamos, na redação ou via mensagens,
habituados ao empurrão do Pedro. Àquela energia
contagiante. Ao sentido de humor mordaz. Durante
muito tempo vamos continuar à espera que, como
era habitual, o Pedro apareça, sorrateiramente, para
dizer “venho aqui só para lançar esta bomba e já me
vou embora”, o que, invariavelmente, iniciava uma
discussão que poderia ser sobre tudo e mais alguma
coisa, com muito bom humor à mistura.
Adeus Pedro, o verdadeiro Maior!
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O VAZIO IMPREENCHÍVEL
Adiei ao máximo a entrega deste texto. Comecei-o várias vezes e
apaguei-o outras tantas. A verdade é que simplesmente não me
sinto capaz de escrever algo à altura do que o Pedro merece. Fica
assim um espaço em branco a representar o vazio que o Pedro
deixa a quem teve o privilégio de conviver com ele.
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A WINK
AND A SMILE

LEVO-TE COMIGO,
OLIVEIRA

Sempre que me cruzava com o Pedro nos corredores da
empresa, invariavelmente recebia como cumprimento um
piscar de olho e um sorriso meio de lado, que lhe dava um
ar de menino reguila. Isto acontecia todas as vezes que nos
víamos, mesmo que se tratasse do quinto encontro do dia,
e tinha o condão de me plantar, imediatamente, um sorriso
na cara. Era assim comigo e com todos nós, que trabalhámos
com ele, mais ou menos diretamente. Ainda antes de fazer
parte da redação da Exame Informática, mas partilhando o open
space com a equipa, já sentia uma grande admiração pelo Pedro
e pela forma como coordenava os seus Maiores - como fazia
questão de apregoar. Havia orientação, entusiasmo, chamadas
de atenção certeiras, no tom e no momento. Era um líder! E
também uma espécie de pai, que transformava as equipas à
sua volta em família. Onde havia respeito, admiração e muito
esforço para se tentar acompanhar a excelência do ‘chefe’.
Poder trabalhar com ele, ainda que esporadicamente, foi uma
das razões que me atraiu na possibilidade de mudar para a EI.
Liguei-lhe, antes de me candidatar ao lugar, para auscultar a sua
opinião. Queria sobretudo saber se estaria apta a encaixar na sua
equipa maravilha. Guardarei os pormenores da conversa só para
mim, mas em poucos minutos ficou claro que era ali mesmo
que queria trabalhar. A Covid obrigou-nos a estar muito
tempo afastados do Mestre Oliveira e quando começamos a
regressar à redação era clara a felicidade do Pedro a andar por
ali, a dizer umas piadas, contar uma aventura de trabalho,
dar pistas sobre algum tema da ciência e da tecnologia que o
fazia vibrar, deixar palavras de incentivo, almoçar connosco
e, já toda a gente o apontou, a resolver-nos problemas. Este
ano foi a primeira edição dos Prémios os Maiores e os Melhores
da Exame Informática a que o Pedro não assistiu – ironicamente
foram os meus primeiros – mas mesmo em casa, confinado,
não deixou de nos acompanhar e orientar. Ora fazendo
reparos sobre a qualidade do som, ora elogiando os discursos
dos premiados. “Malta, não se esqueçam de que há gente de
grande valor que só recebe a atenção merecida neste dia”,
disse-nos quando andávamos nos preparativos para o evento.
Não nos esqueceremos, querido Pedro. A gente vai continuar
(mas não será a mesma coisa).
EXAME INFORMÁTICA

Foram muitas as chamadas, mensagens e relatos
que fomos recebendo e encontrando sobre o legado
do Pedro Oliveira. Admito que, de todos, os que
mais me agarraram foram os das pessoas que só se
cruzaram com ele uma ou outra vez, por vezes por
breves minutos: as descrições desses encontros são
em tudo semelhantes aos que tinham o prazer de
estar com ele no dia-a-dia, o que é dizer muito sobre
quem era o Pedro. Era uma daquelas pessoas que
mesmo que tivéssemos acabado de conhecer,
deixava-nos imediatamente confortável. Havia
nele um charme único, desarmante, de que à
sua beira tudo só podia correr bem. Sempre que
o Pedro aparecia, era garantido que os próximos
cinco minutos iam ser entre gargalhadas. Uma
espécie de receita mágica e instantânea: adicione
Pedro Oliveira a qualquer momento e terá boa
disposição garantida. E é disto que vou sentir
mais falta: de quem ele era e do que ele nos trazia.
Um homem bom, disponível, sempre de mangas
arregaçadas e batalhador. Tudo em doses iguais,
como raramente encontrei ao longo dos anos.
Se cá dentro fica Pedro, o Homem, nunca ficará
esquecido o que ele fez pela Ciência e Inovação –
os portugueses e Portugal devem-lhe muito, por
tudo o que nos deu a conhecer, mas também por
tudo o que questionou quando não lhe pareceu
correto ou justo. Tinha uma bússola moral que
nos vai continuar a guiar enquanto tudo faremos
para manter viva a sua curiosidade sobre as
novas descobertas e avanços que o Mundo ainda
tem para nos dar. Sou daqueles que acredita que
pouco vale a pena se nada aprendermos com as
circunstâncias da vida e com aqueles com quem
nos cruzamos. A melhor forma de lembrar o
Pedro, é levar um pouco dele connosco daqui
para a frente. Apontar sempre para fazermos
mais e melhor. E com um sorriso na cara.
Levo-te comigo, Oliveira.
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MAFALDA ANJOS
REVISTA VISÃO

PEDRO OLIVEIRA, O “TECHIE”
DE CORAÇÃO ENORME
E sta manhã, tive de “cropar” a imagem de
destaque do meu amigo Pedro Oliveira nos
sete formatos possíveis que o site da VISÃO
comporta. Ele sorria-me enquanto eu fazia,
mecanicamente, na sua foto, os gestos
necessários quando se coloca uma notícia
online, algo que tantas vezes experimentámos
juntos para ver se estava tudo a funcionar
quando mudámos ou afinámos o backoffice.
Se ele estivesse aqui ao meu lado, como tantas
vezes acontecia antes da pandemia, estaríamos
invariavelmente a gozar com o facto de ele
estar cada vez mais careca e, digamos assim,
um pouco volumoso. Já todos tivemos melhores
dias, e o Pedro não perdia a oportunidade de
gozar consigo próprio. Acerto os crops finais,
gravo a fotografia, adiciono-a ao artigo com
o título que nunca pensámos ter de escrever:
Morreu Pedro Oliveira, ex-diretor da Exame
Informática.
Ocorrem-me dezenas de títulos diferentes,
mais condizentes: Pedro Oliveira, o “techie”
de coração enorme, o jornalista entusiasta, o
resolvedor de mil coisas, o maior porreiro e
boa onda, o otimista incorrigível, o bombeiro
multifunções, o indispensável.
Nada disto é próprio numa notícia destas, claro
está. Toda a gente conhece o Pedro Oliveira por
causa dos seus mais de 17 anos à frente da Exame
Informática, e pelo programa de TV que inventou
e que ainda apresentava na SIC Notícias. Pedro
sempre foi pioneiro nesta área, onde era
reconhecidamente admirado, um dos melhores.
Há três anos, largou a direção da Exame
Informática, mantendo-se sempre próximo da
equipa e continuando a ser o rosto do programa
de TV, e passou ser, como o próprio brincava,
o tipo com o cargo mais comprido de Portugal:
Head of Digital e Diretor de Parcerias e Novos

Negócios na Trust In News, empresa detentora
da VISÃO (e outras 14 revistas). Ele era isto
tudo, de facto, porque ele era o tal otimista
que resolvia problemas e inventava soluções.
Um especialista em tecnologia, com certeza,
mas também um empreendedor, o tipo que se
chegava à frente para fazer coisas acontecer
quando era preciso.
Voluntarista, sempre disponível para ajudar os
colegas, era a pessoa a quem todos recorríamos
para qualquer coisa relacionada com o digital.
Oferecia-se sempre para apagar fogos, mesmo
os que não eram dele, porque era incapaz de não
o fazer. Era da sua natureza: um ser humano
bondoso, simpático e divertido, de quem vinha
sempre uma palavra oportuna. Deixou sempre
saudades e admiração por onde passou. Mais
do que um colega, era para a maioria de nós um
bom amigo.
A sua partida aos 49 anos, tão súbita e inesperada,
deixa-nos absolutamente em choque. Ainda
ontem à tarde, numa conversa de Teams, nos
dizia bem-disposto que iria receber hoje a alta
da Covid. Esta noite, o seu coração parou. E o
vazio doloroso que nos deixa a todos nós, mas
sobretudo à família que tanto adorava, é imenso.
Acabamos de escrever o artigo sobre morte do
nosso Pedro, dedos tão dormentes como a cabeça.
Fazemos seguir o alerta da notícia, um artigo
aberto, sem paywall. Penso na quantidade de
vezes que este tema nos arreliou a ambos, quando
ficávamos frustrados da tecnologia nos falhar.
O Analytics está a disparar, tantas as pessoas
a ler em real time, como ele gostava. Hoje, o
alerta mais triste de sempre chegou direitinho,
tanto pela app como nos desktops. Não que isso
importe alguma coisa, Pedro: este era o único
alerta que não queríamos ter de enviar, meu
amigo.
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TRUST IN NEWS

REVISTA VISÃO

O PEDRO
PARTIU, MAS
NÃO É JUSTO!

A MEMÓRIA
QUE NÃO
SE APAGA

Meu Deus, por que levaste o Pedro? Não é
justo. Eu sei, todos sabemos, que ele está
Contigo. Que está a olhar pelos seus, e por
todos. Mas o Pedro só tinha 49 anos. Não
deveria ter partido. O Pedro faz-nos falta. A
nós, todos, na Trust In News, mas em especial
às filhas e à mulher, à família e aos amigos.
Na quinta, na nossa reunião geral de
diretores, por call, perguntei diretamente
ao Pedro como se sentia a lidar com a
Covid. Estava sorridente. Acreditava que
o médico lhe daria «alta» ao fim do dia.
Ele era um caso especial. Não tinha, ainda,
a terceira dose, era mandatório já ter
recebido, há muito tempo, deveria ter sido
dos primeiros. Que vergonha! Que desleixo!
Que impotência!
O Pedro era um homem especial, um
excecional Diretor de todo o digital da
TIN, um otimista, sempre bem-disposto,
capaz de resolver qualquer dificuldade,
profundamente empenhado em puxar por
todos os colegas, e extraordinariamente
eficaz. O Pedro era uma decisiva mais-valia
da TIN!
Meu Deus, por que levaste o Pedro? Ele
tinha a eternidade para estar no Céu!

Tudo o que pudesse escrever agora, no
momento do choque, inesperado, brutal
e injusto, ficaria muito longe daquilo
que o Pedro era e merecia. Poderia
elogiar a sua personalidade ímpar, o
seu invulgar e sempre afetuoso sentido
de camaradagem, a disponibilidade
imensa para tudo, o seu profissionalismo
inesgotável, a forma como conseguia,
tantas vezes, carregar o “mundo às
costas”, sem soltar um queixume ou
lamento – mas nada disso lhe faria
justiça. O Pedro era muito mais do que
isso, como depressa percebia quem com
ele conviveu. Não tenho dúvidas que,
mesmo ausente, o Pedro continuará
presente, até ao fim, na minha memória
– sempre com a imagem do seu sorriso
sincero e a saudade da sua boa disposição
contagiante. E isso nada poderá apagar.
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REVISTA EXAME

ESTAMOS TODOS
EM CHOQUE
Há perdas assim, que nos esmagam pela
surpresa, pela injustiça, pela falta de sentido.
Perdemos o Pedro Oliveira, com quem
poucas horas antes havíamos conversado,
numa reunião de trabalho sem sabermos que
seria a última vez. Como sempre, o Pedro
estava animado, bem-disposto, positivo,
com aquela sua maneira de estar que puxava
todos para cima.
Há poucas, pouquíssimas pessoas assim.
O Pedro não era apenas um excelente
profissional, que foi enquanto jornalista
e que continuou a ser quando mudou de
funções e passou a ter um papel transversal
no nosso grupo. Era uma presença
inspiradora e motivadora, que nos tornava a
todos melhores. Era, de certa forma, a alma
emocional da nossa empresa.
Quando, em dezembro de 2017, fui
contratado para diretor da EXAME, o Pedro
foi das primeiras pessoas a chegar-se a
mim. A deixar-me à vontade, a ajudar
na integração, a explicar-me as coisas, a
fazer-me sentir em casa. “Qualquer coisa
que precises, já sabes”, disse-me. Mal sabia
eu que isso ia ser o pão nosso de cada dia
dos quatro anos seguintes. Eu a precisar de
qualquer coisa, e ele sempre lá. Com uma
solução, uma palavra amiga, uma piada
certeira.
As pessoas como o Pedro são raras. Ele
fazia questão de que um problema nosso
passasse a ser um problema também seu.
Quando havia alguma questão, todos nós
sentíamos que valia sempre a pena falar
com ele. Porque teria uma saída original,
uma ideia inspirada ou, no mínimo, um
ombro solidário. O Pedro fazia com que
não nos sentíssemos sozinhos. Ao partilhar

qualquer problema, ele dizia sempre “deixame pensar um bocadinho e falamos”.
Puxava metade (pelo menos!) do fardo do
problema para o seu lado, e aliviava o nosso
peso. Porque aquele problema, fosse qual
fosse, já não era apenas de quem o tinha
originalmente. Era agora partilhado com o
Pedro, que ajudaria a pensar numa solução.
Só essa extraordinária partilha, essa infalível
generosidade, era pelo menos metade da
saída, e a vitamina para enfrentar o próximo
desafio.
O seu cumprimento, em qualquer dos
inúmeros telefonemas ou videochamadas
que quase todos os dias lhe fazia, era sempre
o mesmo: “Como é que é, bebé? O que é que
precisas?”. Olha, Pedro, nem sei que te diga.
O que eu preciso, desta vez, nem tu podes
resolver.
Não há consolo numa insanidade destas.
Agarro-me apenas à convicção de que o
Pedro pode ter vivido poucos anos, mas
viveu intensamente. E era uma pessoa feliz
e que espalhava essa energia a quem tinha o
privilégio de com ele conviver. Mais do que o
seu trabalho, é esse o seu legado. Ter tocado
tanta gente, ter sido uma pessoa do Bem, ter
sido um gajo do caraças.
Perdemos um grande Amigo, um grande
colega. Uma família perdeu o marido, o pai,
o filho.
Estamos todos em choque. E estaremos
durante muito, muito tempo. O Pedro diria
“borrifa-te para isso, pá, bola para a frente”.
Estamos todos a tentar. Mas sem ti não
sabemos bem como fazer isso.
Que descanses em paz, meu grande Amigo.
E que a tua família encontre o consolo
possível numa hora tão devastadora.

EXAME INFORMÁTICA

TRIBUTO

CLARA CARDOSO
REVISTA VISÃO

O HOMEM
SEMPRE
PRESENTE
Na última noite, enquanto cada um de nós dormia ou
lutava contra insónias possivelmente provocadas por
coisas banais, partia um dos nossos. Não era da VISÃO,
não era da Exame Informática, que dirigiu durante 17 anos,
não era da TIN, era nosso. Era o homem – e o verbo no
passado cai neste texto pesado como chumbo, impossível,
como o impossível que é o Pedro não estar mais connosco
– sempre presente. O homem que nos dizia a todos que
não hesitássemos em lhe pedir ajuda. E a ajuda chegava
sempre, tão rapidamente que se diria que ele não fazia mais
nada do que socorrer-nos. Porque era isso que ele fazia
sempre. Os “seus”, os mais próximos, da família EI, porque
é disso que se trata, poderão dizer muito mais por privarem
de muito mais perto. A mim – não há como não escrever
na primeira pessoa – fica-me a certeza que o Pedro era luz.
Como me valia tantas vezes, eu já lhe escrevia, tantas
vezes, sem dizer sequer “bom dia”, porque ele sabia que
era o meu SOS, introduzindo o pedido de ajuda com um
“Oh Pedrooooooooooo”. E ele respondia e ele resolvia.
E ele incentivava e ele via números positivos onde eu só
via negativos, ele agia como se só eu estivesse aflita com o
tempo que nunca chegava e ele não, como se tivesse todo o
tempo do mundo, como se nunca fosse demais, como se só
existisse para nos deitar a mão.
Na ficha técnica da TIN é o diretor de Parcerias e Novos
Negócios e Head of Digital, mas isso não traduz o que ele
fazia, na realidade. O que ele fazia era ser o Pedro Oliveira,
com quem tirávamos selfies à socapa quando a enorme
televisão da redação do online da VISÃO o mostrava no
Exame Informática TV e que depois lhe mostrávamos e
ele ria. Gargalhada solta, franca. Gargalhada-espelho da
pessoa absolutamente incrível que é (desculpem, este texto
não aguenta mais pretéritos perfeitos).
Pedro, onde quer que estejas, abre lá o WhatsApp, por
favor, que precisamos muito de ti.

EXAME INFORMÁTICA

CRÓNICAS

RUÍDO
NA REDE
POR
PEDRO MIGUEL OLIVEIRA

EXAME INFORMÁTICA

RUÍDO NA REDE
POR PEDRO MIGUEL OLIVEIRA

O

O BANHO
DE REALIDADE

caminho é tortuoso e a carrinha onde
somos transportados parece que
pode partir-se a qualquer momento. Avançamos abraçados pela rocha
numa descida interminável. Quando paramos, as
luzes do carro são desligadas por breves momentos e a escuridão é a mais negra que já vi. Aqui não
há estrelas ou brilho da Lua. Postes de iluminação
ou luzes de presença. Não se vê nada. Estamos a
600 metros de profundidade numa das maiores
minas existentes em Portugal. Sair da carrinha e
pisar a terra negra da mina Neves Corvo é como
se nos estivessem a apertar os pulmões num planeta distante. É difícil respirar neste cocktail de
cheiros servido a uma temperatura elevada – em
média, por cada 100 metros de profundidade, a
natureza brinda-nos com mais 3 graus. Depois de
recuperado o fôlego e ligadas as luzes do capacete
e das lanternas, é possível apreciar as entranhas
da Terra esventradas em busca de minério. Por
turno, 300 homens caminham nos mais de 100
quilómetros desta mina onde são extraídos, principalmente, o cobre e o zinco - matérias-primas
essenciais para a produção de grande parte dos
equipamentos e tecnologias que nos rodeiam.
A escassez de matérias-primas que assola agora
o mundo – consequência da pandemia – tem
mostrado a quem manda o grande erro que foi
atirar para a China toda a indústria. Mesmo que
não percebamos nada sobre geopolítica, sentimos
esta dependência “oriental” nos bolsos quando
estamos a ser confrontados com os aumentos
dos preço dos combustíveis, dos transportes, da
energia, das matérias-primas e sofremos, claro,
do consequente abalo ao castelo de cartas sob o

qual está apoiada a economia ocidental – até o
bacalhau vai ser mais caro este Natal.
É preciso descer a uma mina, ver o trabalho
das máquinas e dos homens para entender de
uma forma totalmente clara o custo que existe
na recolha dos materiais insubstituíveis que dão
vida a tanta da tecnologia que utilizamos e damos
por garantida. O meu banho de realidade ficou a
dever-se a uma reportagem que fui fazer sobre
a implementação de uma rede de telecomunicações (maior do que aquela que está instalada
em Coimbra, só para ter uma ideia da dimensão
do projeto) que permite, entre outras coisas, que
na superfície os técnicos da Somincor controlem
remotamente grandes máquinas que estão a mais
de 1 quilómetro de profundidade. Um excelente
exemplo de transformação digital que me deu
acesso a uma realidade conhecida por poucos.
Principalmente, por aqueles que do alto da sua
sapiência utilizam telefones e computadores
para pedir o fim destas explorações de minério.
Também esses precisavam de fazer esta viagem.
Ah! Só para esclarecer: um automóvel elétrico
que está a ajudar, e bem, ao combate às alterações climáticas pode levar até cinco vezes mais
cobre que um carro “normal”. Sim, os homens
que estão nas entranhas da Neves Corvo vão
continuar a trabalhar para que possa, aí no sofá,
estar a olhar para o seu smartphone que existe,
em parte, devido ao trabalho deles. Talvez um
dia a Ciência descubra a quimera que lhe permita
encontrar formas de produção de matérias-primas que não sejam extraídas da Terra. Tenho
muitas dúvidas que o consigam fazer, mas tenho
alguma esperança.
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A

ALÉM DA
TECNOLOGIA

Facebook diz que vai criar 10 mil
empregos na União Europeia (UE).
Cérebros e braços para ajudar a construir o metaverso – um mundo virtual onde avatares de pessoas e empresas podem
relacionar-se como se de um mundo real se
tratasse e no qual a Facebook vai investir, para
começar, 50 milhões de dólares. Diz a empresa
americana que temos, na UE, universidades de
topo e talentos de alta qualidade e até que estamos a liderar a legislação daquilo que devem
ser os direitos na Internet. Sim, é um “blábláblá” simpático a que a empresa recorre para
tentar sacudir a pressão de que tem sido alvo.
No entanto, a questão que interessa tratar aqui
é a do metaverso. Há muito que as empresas de
tecnologia desenham formas de interação com
sistemas virtuais ou de realidade aumentada
(onde informação digital é mostrada sobre imagem real). Curiosamente, um dos fenómenos
mais interessantes foi o Second Life criado há
quase 20 anos. Um mundo virtual onde milhares
de utilizadores criaram avatares e alguns terão
ganho muito dinheiro a vender propriedades
e serviços – o alarido à volta do Second Life foi
tal que o Fórum Económico Mundial chegou a
reunir-se nesta terra virtual. Com o tempo, a
chama apagou-se e este mundo tornou-se um
quase deserto. Porquê? Várias razões, mas a
principal é o advento das redes sociais e a forma
como, em tempo recorde, o mundo partilhava
emoções de forma imediata. O segundo motor
de aceleração para a criação dos mundos virtuais
mais realistas veio, claro, da área dos jogos. A
Sony apostou forte, há 5 anos, no ecossistema

de Realidade Virtual com o sistema PSVR. O
mesmo fizeram empresas como a HTC, a Microsoft, a Samsung, a Google e a Oculus (que foi
comprada pela Facebook). Passaram anos e, na
verdade, estas experiências ganharam fãs, mas
estão longe de conquistar o mundo. Por isso, a
intenção da Facebook é arrojada, é certo, mas
tem pela frente uma barreira gigantesca que,
ao contrário do que se possa pensar, não é tecnológica. O maior desafio para a criação de um
mundo virtual que possa ser apelativo é dotá-lo
de regras, de códigos de conduta. Não há nada
pior que entrar num espaço virtual espetacular,
mas que está cheio de imbecis que fazem, basicamente, o que lhes passa pela cabeça e criam o
caos. Infelizmente, é esse o padrão para muitas
das experiências online que são agregadoras
de comunidades. No entanto, há algum trabalho feito na área dos jogos que apresenta bons
resultados. Os moderadores das comunidades
de gaming são reconhecidos pelos utilizadores
e respeitados. Conseguem, na maioria das vezes, impor as regras. A medida mais eficaz é a
denúncia de comportamentos que fazem com
que os moderadores possam suspender ou banir
os prevaricadores. Se estou a dizer que vai ser
preciso uma polícia para estes mundos virtuais?
Sim, polícias e juízes. Caso contrário, todos nós
vamos fugir rapidamente de um mundo que
tem tudo para tornar-se intolerante e violento.
O metaverso da Facebook pode ser o passo seguinte na evolução das redes sociais, mas vai
falhar totalmente caso não se pense em mecanismos de controlo e regulação. Este não é,
mesmo, um problema de tecnologia.
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A DEMOCRACIA
QUE TENTOU LEGALIZAR
A MENTIRA NA INTERNET

Q

uem controla o passado, controla o futuro. Quem controla o presente, controla
o passado. O slogan do partido único
que governa Oceania revela a forma
como o poder reinante molda a realidade consoante os seus objetivos políticos. A
manipulação do pensamento é tal, que há quem
não tenha a certeza se esse país imaginado está em
guerra. Até Winston Smith tem dúvidas, mas não
devia: afinal ele é um dos editores do Ministério da
Verdade – a borracha da função pública que apaga
a memória comum e impõe, a cada momento, a
narrativa que permite à política o controlo férreo
do pensamento e vontade da população. A visão
distópica de George Orwell em 1984 é, certamente,
livro de cabeceira de muitos aspirantes a ditadores.
Afinal, o controlo da informação é quimera ambicionada por qualquer governo. Basta ver como
Edward Snowden revelou a ligeireza com a qual os
americanos colocaram software espião nas maiores
infraestruturas do Japão (hospitais, centrais de
energia, órgãos governamentais) e como vigiaram
os maiores líderes europeus e as mais importantes
empresas mundiais – é ver “Snowden”, de Oliver
Stone. Falo do caso americano porque é o que conhecemos melhor devido à fuga de Snowden ou
aos milhares de documentos tornados públicos
por Julian Assange. Não tenho dúvidas que do lado
chinês, russo, israelita, francês, inglês… etc… há
movimentações semelhantes para condicionar a
ciberguerra calada que acontece atualmente por
baixo dos nossos pés e por cima das nossas ca-

beças – nas redes cabladas e sem fios que ligam a
humanidade.
Outros não assim tão silenciosos. Atente-se na forma como Jair Bolsonaro tentou condicionar a informação veiculada nas redes sociais ao passar, no início
de setembro, legislação de emergência que impedia as
Redes Sociais de apagarem informação considerada
falsa segundo os estatutos definidos na sua forma
de operar – a das empresas, entenda-se! Bolsonaro
não tolerava que fossem apagados do Facebook, do
Twitter e do Youtube, os posts que o citavam a dizer
que só perderia as próximas eleições se a votação
fosse falseada – uma clara mentira propagandística.
A estratégia não é nova, Trump utilizou-a noutra
dimensão (sem ter acesso a poder legislativo para tal
ou imaginação) quando viu as sondagens tirarem-lhe
o poiso na Casa Branca. Bolsonaro, utilizando os poderes que lhe são atribuídos conseguiu ir diretamente
à fonte que saliva por controlar. Felizmente para o
povo brasileiro a festa totalitária durou apenas uma
semana. O Supremo Tribunal e o Senado brasileiros
anularam, no dia em que escrevo, o que Bolsonaro
tinha forçado. Mas ficou o alerta. A intolerância dos
extremos políticos (sejam eles de direita ou de esquerda) não gosta da liberdade das redes sociais. Esta
tentativa de controlar o que é escrito na Internet é
totalmente inédita por parte de um governo democraticamente eleito. Um passo vergonhoso para criar um
mundo de dúvida no qual, a dada altura, a memória
coletiva será a que for desenhada por um qualquer
ministério da verdade onde até os seus revisores já
não vão lembrar-se da verdade.
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A XIAOMI É NÚMERO 1…
E AGORA?

O

s números são recentes: segundo a
Counterpoint Research, a Xiaomi
ascendeu em junho ao primeiro lugar
do pódio mundial dos fabricantes de
smartphones. Uma liderança baseada nos 17,1%
de vendas mundiais – seguida da Samsung com
15,7% e da Apple com 14,3%. Diz a Counterpoint,
no mesmo comunicado, que esta liderança será
efémera porque a Samsung vai recuperar em
breve a liderança – perdida pela escassez de
componentes no mercado. No entanto, é preciso ter em conta que desde o momento em que
chegou ao mercado dos smartphones, em 2011, a
empresa chinesa já vendeu mais de 800 milhões
de terminais. É obra! No entanto, há fatores a ter
em conta para este sucesso. Um dos principais,
senão o principal, é a erosão forçada da Huawei. O
bloqueio norte-americano está a sufocar uma das
empresas chinesas mais inovadoras no setor dos
smartphones. Não é preciso recuar muito para
ver como foi a Huawei a marcar, antes do “cerco
Trump”, o desenvolvimento das capacidades das
câmaras e até do design dos telefones. A Huawei
deixou de seguir, para liderar na inovação. Um
facto que ninguém pode negar. Isso continua,
em parte, a acontecer, no entanto, o fabricante
chinês esbarra na muralha das sanções norte-americanas que impedem que os seus topos de
gama cheguem em grandes quantidades às lojas.
Tive oportunidade de visitar o centro de inovação
da Huawei, em Shenzen, e é com muita pena,
confesso, que vejo a empresa a ser limitada na
sua vasta capacidade de inovação e produção.
Mas foquemo-nos na Xiaomi. A empresa é um
colosso de produção tecnológica. Faz tudo. Aliás,

basta visitar uma das lojas em Portugal para ver,
in loco, a vasta oferta de produtos. Balanças,
trotinetes, sensores, máquinas de arroz, candeeiros, câmaras, televisores, relógios, mochilas,
malas, brinquedos… a oferta é vasta e a preços de
combate. Só nos smartphones, a nível mundial, a
empresa tem 58 modelos de telefones. Cobre todo
o espetro – desde os mais baratos até aos topos de
gama. Uma política de “terra queimada” que lhe
permite ganhar quota e crescer. Crescer muito! É
que há muito que a Xiaomi é percecionada como
conseguindo maiores desempenhos e features
de topo de gama… a preços de média gama. A
comunidade de fãs é gigante – tem dúvidas?
Espreite as redes em Portugal onde se discute e
se aconselham smartphones e comprove como
“Xiaomi” é o termo mais utilizado no momento
de aconselhar uma compra equilibrada.
Há mais de 20 anos que acompanho o mercado de smartphones e já vi muitas “Xiaomi” a
chegar e a chocarem com a realidade dura dos
números: conseguir manter um portefólio tão
grande como aquele que a Xiaomi tem implica
muitos custos fixos. É necessária uma elevada
capacidade de produção, de acesso a componentes e a matérias-primas. E não só: alguém
tem de dar apoio a todas estas referências. O
mercado dos smartphones é duro, exigente e
precisa de margens mínimas para alimentar a
cadeia de produção. A Apple sabe, como ninguém, gerir este ecossistema. Por isso, vai ser
curioso constatar como a Xiaomi vai lidar com
todo este sucesso e contornar a sorte madrasta
que calhou a empresas como a Nokia, Sony,
Motorola, LG, Ericsson… etc.
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PARABÉNS,
DANIELA BRAGA

Inteligência Artificial (IA) apresenta-se, há muito, como a solução para
todos os problemas do mundo. E é
quase verdade: a IA vai estar na base
da solução para grande parte daquilo que nos
apoquenta (doenças, clima, alimentação, segurança, educação… etc), infelizmente, a curva
“milagrosa” destas tecnologias não sobe de forma
tão íngreme como todos gostaríamos. Basta ter
memória. Em 2016, a Intel lançou o Collaborative
Cancer Cloud – uma rede de grande capacidade
de processamento destinada a ligar universidades
e institutos médicos. O objetivo era permitir que
em 2020, fosse possível perceber, e aplicar, em
apenas 24 horas, terapias personalizadas para o
tratamento de alguns cancros. Ou seja, abordagens médicas singulares tendo por base o código
genético de cada paciente. Passaram 5 anos e a
promessa não foi cumprida. Este é apenas um
exemplo. Sim, vamos chegar a este ponto na luta
contra o cancro (estamos perto), mas as coisas
demoram mais tempo do que muitas vezes é antecipado. É verdade que nunca tivemos tanto
poder computacional disponível (a boa piada a
fazer é sobre a energia que está a ser consumida
hoje para minerar moedas virtuais); também é
fácil perceber que o software está cada vez mais
“inteligente”; no entanto, a grande mais-valia
da maioria dos algoritmos utilizados hoje é a sua
capacidade de fazer “muitas contas” em tempo
recorde – cálculos precisos, claro. É assim que
as máquinas conseguem analisar milhares de
TAC (ou outro tipo de exames clínicos) em busca de padrões que escapam aos médicos. É uma
faculdade muito interessante (esta de conseguir

olhar para milhões de números e tirar conclusões
acertadas), mas é o salto para a predição que é
mais pertinente. Prever, antecipar… agir antes
do tempo. É isso que os algoritmos nos estão a
ajudar a fazer. Conseguir saber como vai evoluir o
degelo na Antártida, o crescimento das florestas,
a evolução de um vírus, o consumo de energia
numa cidade. Saber antes do tempo é o que vai
permitir agir e resolver esses desafios. É para aí
que estamos a caminhar de forma muito rápida
e é importante perceber como os países se posicionam para lidar com este caminho motorizado
pela Inteligência Artificial. Em Portugal, fala-se
do tema - o professor Arlindo Oliveira, do IST,
por exemplo - mas falta-nos uma abordagem
mais global. Por exemplo, o que pensa o governo
português sobre o tema? Qual é a posição oficial
sobre a importância de ter ferramentas de IA a
trabalhar para o Estado? E que pessoas devem
liderar esse processo dentro do próprio governo?
Nos EUA, ficámos a saber que Joe Biden nomeou a
portuguesa Daniela Braga para o National Artificial
Intelligence Research Resource Task Force – a
força de trabalho composta por 12 pessoas que
vai dedicar-se a ajudar a administração Biden
a desenhar a estratégia dos Estados Unidos para
a IA. Daniela Braga, que já marcou presença na
Exame Informática diversas vezes, é a fundadora e
presidente executiva da Defined Crowd – empresa
que faz análise de dados recorrendo a tecnologias
de IA. É fantástico perceber que em apenas 12 escolhidos, há um nome português. Pergunto: será
que Daniela Braga poderá, depois desta missão,
partilhar alguma dessa experiência com o governo
português? Ficávamos, todos, muito agradecidos!
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AOS QUE NÃO ENTENDEM
A CARTA DE DIREITOS
HUMANOS NA ERA DIGITAL

O

nosso parlamento aprovou por unanimidade a Carta de Direitos Humanos
na Era Digital. Um documento bem
construído que segue as melhores
práticas no que diz respeito ao acesso universal à
Internet e, por exemplo, à proteção dos utilizadores
deste ciberespaço – é aí que é transposto o Plano
Europeu de Combate à Desinformação. É precisamente aí, no Artigo 6º que delibera o combate à desinformação, que se levantaram as vozes de muitos
dos que escrevem opinião (muita dela claramente
no campo do “achismo” – essa fantástica ciência
do “eu acho que… mas na realidade não domino
o tema”) a acusar a Carta que entra em vigor em
julho de ser um gatilho pronto a disparar por um
Estado que, dizem eles, estar de lápis azul afiado
e pronto a riscar e a condicionar. Parece-me que
estas pessoas (as que escrevem estas alarvidades)
das duas uma: ou estão totalmente alheadas da
realidade ou acham, mesmo, que quem utiliza as
redes (nas suas mais variadas declinações) tem a
capacidade de distinguir a boa da má informação.
Esqueceram a Cambridge Analytica e a eleição de
Trump; estão desmemoriados acerca da eleição da
Bolsonaro; e, entre milhares de outros exemplos
gritantes, não repararam no que se passou (e no
que se passa) acerca da vacinação para a COVID-19
e no ruído criado por negacionistas e por outros
que, basicamente, têm de ter uma opinião sobre
tudo – por mais imbecil que seja.
O artigo 6º estipula o “Direito à proteção contra
a desinformação”. Nele, incentiva-se a criação de

mecanismos que possam certificar a informação.
Seja, por exemplo, com a utilização de selos e com
a ajuda dos órgãos de comunicação social – o que já
acontece hoje. Também refere que vão ser punidos
os que criem e amplifiquem (com intenção) estas
mentiras. Tudo isto para proteger o bom nome de
todos, claro, mas, acima de tudo, para proteger
uma sociedade que está longe de ser o umbigo que
é o Twitter em Portugal.
É preciso entender que, apesar de termos acesso
à Internet em Portugal (por operador nos domicílios) há pouco mais de 20 anos, o grande advento
desinformação deu-se com a chegada do Facebook
e do Twitter. Estas redes potenciaram a rápida
transmissão de informações falsas que não são
verificadas e são tidas por boas pela maior parte
das pessoas que estão nestes espaços. Nos últimos
anos, o desafio tornou-se maior com a proliferação de plataformas de conversação (Whatsapp,
Telegram…) que estão fechadas a qualquer tipo
de escrutínio.
Entendam de uma vez por todas: a grande maioria da população portuguesa não sabe distinguir informação falsa da verdadeira. Não tem esse treino,
nem está incentivada para o fazer. Não tem tempo
ou noção do perigo. Sim, os órgãos de comunicação
fazem este trabalho, sempre o fizeram. Mas não
é suficiente. Por isso, sim. Ainda bem que há um
artigo 6º e ainda bem que estamos a seguir o Plano
Europeu de Combate à Desinformação. Afastem lá
de uma vez por todas esses fantasmas do Estado
Novo. Eu e os portugueses agradecemos.
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O REI VAI NU

fábula revela-nos um rei cheio
de si mesmo que do alto de
uma inexcedível sapiência não
vê mais nada a não ser o seu
reflexo. Como é impossível enganar alguém assim? Nunca! Este rei que transborda
confiança somos nós. Quer dizer, nós os
que ainda utilizamos o Facebook (alerta:
leitores com menos de 25 anos acabam de
perder interesse neste texto). Nós ficámos
a saber no início de abril, que a informação
de 533 milhões de utilizadores daquela rede
se encontrava disponível na Internet. Ali
à mão de semear. Disse a Facebook que a
quebra de segurança aconteceu em 2019 e
que na altura terá avisado autoridades da
União Europeia – o respeitinho pelo “nosso”
RGPD é muito bonito e para tirar isto a limpo
as autoridades irlandesas já anunciaram a
abertura de um inquérito a este caso.
A verdade é que números de telefone,
nome completo, data de nascimento…
foram parar às mãos daqueles que sabem
como podem utilizar estes dados para desenhar ciberataques muito eficazes – no
meu caso, recebi um SMS “estranho” e
tenho a app Facebook para a Android a
pedir-me nova autenticação há mais de
duas semanas. Não é a primeira vez que nós,
como reis, levamos um banho de realidade
sobre as fraquezas da Facebook. Cambridge
Analytica, certo?
A confiança que temos na capacidade da
equipa do Facebook em manter os dados dos
seus utilizadores em segurança não é particularmente grande. No entanto, milhares de
milhões de pessoas (e de bots) continuam a
popular aquela que ainda é a maior rede so-

cial do ciberespaço. Até quando vamos ceder
dados sabendo que podem ser acedidos por
terceiros? Uma questão que se tornou ainda
mais pertinente na semana em que escrevo
este texto e na qual um jornalista holandês teve acesso, sem querer, a uma troca de
e-mails onde a estrutura de comunicação da
zona EMEA da Facebook desenha o plano
de comunicação para lidar com a perda dos
dados de 533 milhões de utilizadores. E qual
é a estratégia, pergunta o leitor? Simples:
banalizar o caso normalizando-o.
Faça uma pesquisa na Internet por: “Data
News” e “Pieterjan Van Leemputten” – o
primeiro é o órgão de comunicação holandês que tem a história e o segundo, o
jornalista que foi incluído, sem querer, na
troca de e-mails já referida. Vai encontrar o
artigo que tem o mail no qual as pessoas da
comunicação da Facebook discutem o que
fazer num caso do qual “já não se fala muito”, mas “a longo prazo, porque vamos ter
mais fugas de dados, convém que isto fique
enquadrado como um facto que acontece
em toda a indústria e que deve ser normalizado porque acontece com frequência”. É
uma tradução livre de parte da mensagem.
Quer isto dizer que a empresa reconhece
que vai ter mais problemas semelhantes a
este e que nós, o mundo, devemos percecioná-los como “normais”. Nós que estamos
convencidos que a informação está segura,
nós que partilhamos a pensar que o fazemos
em ambiente controlado, nós que cedemos,
livremente, muito daquilo que nos é mais
privado… nós que estamos nus, mas convencidos que temos o fato mais bonito do
ciberespaço. Até quando?
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A RÁDIO PIRATA
DO SÉCULO XXI

ou do tempo das BBS, do mIRC e do
ICQ. Lá, no início, o que nos deslumbrava nas novas capacidades da Rede
era, essencialmente, a rapidez da comunicação, a sua bidirecionalidade e, claro, os
conteúdos. Acredito que os que, tal como eu,
viveram estes tempos reconhecem o respirar
fundo e a alegria que foi conseguir, finalmente, “falar” em tempo real com pessoas que, tal
como eu, estavam ávidas de poder comunicar.
A escrita era a forma de eleição porque o meio
estava condicionado pela pouca largura de banda
disponível. É preciso enquadrar: a minha geração
(nascida no início da década de 70 do século passado) esteve muito tempo presa à incapacidade de
interagir com a informação que recebia. E, pior,
maniatada na capacidade de mostrar ao mundo as
nossas próprias criações. Não tínhamos voz junto
dos Média. Nos jornais, a liberdade condicional
materializava-se no eterno “correio do leitor”; na
rádio, eram as chamadas do ouvinte (que ainda
hoje se mantêm nos espaços de fórum na rádio e
nas televisões por cabo); nas televisões, apenas
quando se participava em qualquer concurso
via telefone. Recebíamos e não respondíamos.
Uma muralha gigante separava os gatekeepers
dos consumidores do conteúdo. Um ecossistema
altamente controlado que foi tomado de assalto
pela Internet e por todas as plataformas de comunicação que daí advieram. Os sites, os blogues,
as redes sociais, as plataformas de conversação
instantâneas… verdadeiros arietes que entraram
pelas fortalezas que pareciam impenetráveis levando os Média a repensar o negócio e a forma de
apresentar e tratar a informação. Claro que isto

não aconteceu só com a informação: foi assim
com todos os produtores de conteúdo. A indústria
da música e do cinema foram arrastadas sem dó
por este maremoto digital.
O YouTube, o Facebook, o Twitter, o Instagram
e o TikTok vieram democratizar a produção de
conteúdo. Mas faltava uma peça no puzzle: a
voz! É certo que hoje existem milhares de podcasts que mimetizam a rádio no espaço digital.
Mas é uma comunicação unidirecional e em
tudo igual aquela que conhecemos há mais de
dois séculos pela mão de Marconi. Foi preciso
esperar pela Clubhouse para encontrar uma
plataforma que permite com muito sucesso a
qualquer um que tenha conta na app… ouvir e
participar em tempo real nas conversas (programas) que acontecem em salas que podem
ser privadas ou públicas. Disponível ainda só
em iOS (a hegemonia da Apple no mundo das
apps mantém-se), Clubhouse tem tudo para ser
“a lança” no território dos conteúdos de voz. A
plataforma já tem milhares de utilizadores e,
apesar de não ter modelo de negócio sustentável
(aliás, como os próprios podcasts), já tem vários
“clones”. Até o Twitter já tem algo do género
com o Twitter Spaces.
O desafio? Que estas novas redes tenham
cada vez mais utilizadores, que sejam criados
sistemas de moderação de conteúdo e, claro, que existam conversas interessantes para
ouvir. E impera a regra do início dos tempos:
sem bom conteúdo, não há audiências.
O que fica para a história é que este foi o ano
em que começou, a sério, a batalha pela última
rede social: a da voz.
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A CAMINHO DA MATRIZ

N

ão me esqueço do dia em que fui
a uma sala de cinema privada ver
a antestreia do Matrix. O filme
dos irmãos Wachowski (que hoje
são irmãs graças à ciência médica) era (é!)
um vislumbrar incrível para um futuro onde
a ligação cérebro-máquina está enraizada no nível mais profundo da consciência
humana. O ano passado, em entrevista ao
IGN, Gable Newell, co-fundador da Valve e uma das pessoas mais influentes no
mundo do gaming, afirmou que: «Estamos mais perto do mundo de The Matrix
do que as pessoas julgam». E explica: “A
realidade que vamos criar vai ser melhor
do que aquela que conhecemos. (…) O tipo
de experiências que vamos conseguir criar
no cérebro das pessoas vai ser incrível”. O
hacking do cérebro há muito que é pensado e tentado. Basta relembrar que já em
2017 a Exame Informática entrevistou Neil
Harbisson, o artista daltónico que colocou
um chip no cérebro para passar a “ver” a
luz ultravioleta. Mas o que se preconiza
hoje é o controlo e interação de máquinas
e ambientes virtuais com ligações diretas
(físicas) ao cérebro. John Carmack, CTO da
Oculus, vê o futuro desta Realidade Virtual
com a criação de um mundo que vai muito
além dos jogos. Um mundo onde qualquer
um pode ser o que quiser e onde os problemas reais (desigualdades económicas,
guerras, doenças, alterações climáticas…)
não têm lugar. Na verdade, o que Carmack
preconiza é um mundo alternativo para
onde todos podem escapar – uma Matriz
cheia de paisagens idílicas onde o céu está
sempre a brilhar – e ser felizes com aquilo

que não podem ter na vida real. Na entrevista que deu à Wired, fala em ter mansões ou ilhas privadas. A mim fez-me logo
lembrar aquele mundo virtual criado há
quase duas dezenas de anos que também
prometia o mesmo, mas sem este grau de
imersão – lembram-se do Second Life?
Esta corrida às ligações diretas ao cérebro
também tem, claro, uma participação de
Elon Musk com o seu projeto Neuralink.
Sim, caro leitor, a nossa “massa cinzenta”
está a transformar-se no filão de ouro que
as Big Tech vão querer explorar. A questão
premente é: quem quer ter o cérebro ligado
a um mundo desenhado pela Facebook,
pela Google ou pela Amazon? Já estou a
imaginar a entrar no meu espetacular iate
virtual e quando olho para o horizonte a
caminho da minha ilha privada (também
ela virtual)… aparece um anúncio a perguntar-me se quero fazer um implante capilar!
Além disso, quem controla esta realidade
alternativa? As autoridades que hoje não
têm mão nas redes sociais? Os governos que
não percebem nada de tecnologia? Ou seja,
não deveríamos estar todos preocupados
com esta questão? Para a Inteligência Artificial (IA) o saudoso Stephen Hawking, com
a ajuda de Bill Gates e Elon Musk, conseguiu
criar um fundo para o desenvolvimento de
tecnologias que cumpram várias premissas.
Sei que também se fala de IA quando se fala
na ligação cérebro-máquina, mas estamos
perante, quase sempre, da perspetiva de
ligar componentes físicos ao nosso cérebro.
Quem controla e regula países vai acordar
para isto quando um “ciberTrump” ganhar
eleições na Matriz?
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TRUMP NÃO DEIXA
SAUDADES A SILICON VALLEY

Q

uando chegou à Casa Branca, Trump
marcou encontro com os grandes de
Silicon Valley. Contou com a ajuda
de Peter Thiel – um dos mais importantes investidores em empresas de
tecnologia –, o seu braço tecnológico durante a
campanha eleitoral. Ora, Thiel dizia ao The New
York Times, em 2017, que tinha receio que Trump
“não mudasse tanto as coisas como muitos antecipavam”. Estava errado. O agora ex-presidente
mudou muita coisa para pior e de forma desastrosa em algumas ocasiões. No entanto, Trump
privou, entre outros, com Jeff Bezos, Tim Cook,
Elon Musk, Mark Zuckerberg… ou seja, com a
nata da nata da tecnologia. Muitos foram anti-Trump durante a campanha, mas não falharam
à chamada do poder.
Afinal, o que mudou na tecnologia com Trump?
Sabemos que a base de dados para identificar
muçulmanos não foi concretizada; que o muro,
que ia separar os EUA da “invasão mexicana,”
não foi construído; nem foi utilizada a tecnologia
desenvolvida por Palmer Luckey (o fundador da
Oculus) na sua Andurial, que criou um cocktail
de vigilância tecnológica que faria corar de vergonha o líder de Oceania (o estado totalitário
imaginado por Orwell em 1984). É fácil perceber que tanto Bezos como Musk conseguiram
trabalhar com a NASA e que a Amazon e a Tesla
continuaram a crescer. As grandes tecnológicas americanas, como a Apple, mantiveram as
encomendas à China, mesmo tendo em conta a
grande frente de batalha que Trump abriu com o
Império do Meio. Aliás, é aqui que se nota uma
das grandes mudanças impostas pelas políticas

de Trump: as tecnológicas chinesas da área das
telecomunicações e software foram severamente
penalizadas. Por isso, estes últimos anos foram
um pesadelo para organizações como a ZTE, a
Huawei, a ByteDance (que tem o TikTok), ou a
Tencent (Wechat).
Dentro de casa, a política anti-imigração imposta pela ex-administração republicana fez com
que Silicon Valley perdesse muita da sua mão de
obra. Banir a entrada de pessoas provenientes de
alguns países muçulmanos; acabar com as proteções a imigrantes sem documentos provenientes
de estados em conflito; ou, por exemplo, diminuir
drasticamente o número de vistos de trabalho….
Decisões, todas, que afetaram as tecnológicas. A
Facebook e a Google também viram a sua hegemonia tecnológica ameaçada pela administração
Trump que pretendeu dividir estas empresas em
organizações mais pequenas e com menos poder –
para controlar a sua influência na má informação
que é partilhada no espaço digital. A Apple terá um
processo de investigação às políticas da sua loja de
apps que, alegadamente, são anti-concorrenciais.
A administração Biden não tem grande simpatia pelo poder alcançado por empresas como
a Facebook e a Google. Por isso, o processo de
separação destas empresas vai continuar. O processo da Apple também deve manter o seu curso.
A grande dúvida é saber o que vai ser feito em
relação à China, já que, muito provavelmente, os
democratas irão levantar as restrições à imigração
na Califórnia o que vai agradar, muito, a Silicon
Valley. Tenho a certeza que, para o almoço com
Biden, os grandes senhores da tecnologia vão com
muito mais agrado.
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A GRANDE MENTIRA

urante 8 anos, milhares de gamers
sonharam com o dia em que pudessem ligar-se a um universo
tipo matrix e ser um caubói do
ciberespaço – tal como na distopia saída do
génio de William Gibson em Neuromancer,
a obra obrigatória a qualquer apaixonado
pelo futuro. Essa quimera foi-lhes vendida
pela CD Projekt Red, uma produtora polaca
de videojogos. Há oito anos que a Red (para
abreviar) prometia o lançamento de Cyberpunk 2077, um jogo que transportaria, alegadamente, os jogadores a um mundo aberto
futurista onde a inteligência artificial seria a
grande responsável por uma experiência de
jogo nunca vista.
Cyberpunk 2077 foi adiado várias vezes… o
que só aumentou o desejo da comunidade que
salivava a imaginar a complexidade do jogo –
afinal, se era adiado tantas vezes era porque
seria, de certeza, excelente (iludiam-se os
gamers). A Red foi alimentando uma bolha
especulativa ao colocar, com muita parcimónia, vídeos no YouTube em 4K e a divulgar
uma narrativa com um fio condutor arcano
no qual, esperançosos, os jogadores maravilhavam-se com o pormenor das ruas tiradas
de Blade Runner e pintadas por dialetos tribais, a chuva permanente, as prostitutas e
a “malta da noite”. Para manter a narrativa
viva, a produtora também foi chamando, ao
longo dos anos, jornalistas especializados
em análise de jogos. Mostrou-lhes alguns
minutos de gameplay, imagens dispersas e
a tal história incrível de um mundo aberto. É
fácil perceber que os ingredientes estão todos
certos para atrair os fãs empedernidos de Ficção Científica. Redes sociais, fóruns, sites…

serviam de sala de reunião onde, extasiados,
gamers de todo o mundo desfilavam teorias
para os atrasos no lançamento do jogo e para
aquilo que Cyberpunk iria trazer… Por isso,
não é de estranhar que, quando abriu o período de pré-venda o jogo tivesse, num ápice,
atingindo os 8 milhões de cópias vendidas
– é o jogo para PC mais vendido de sempre
em pré-venda. Diz a Red que o dinheiro que
ganhou no período de pré-vendas pagou o
desenvolvimento do jogo e a campanha de
lançamento. Ou seja, a estratégia resultou…
em cheio!
Qual é o problema? O jogo não está bom,
parece inacabado. A versão de PC tem bugs,
mas a das consolas (confirmo) está repleta
de falhas que afetam a experiência de jogo.
Todos os que correram em direção a Cyberpunk 2077 como mosquitos em direção à luz
compraram gato por lebre. O jogo deveria
ter ficado mais 1 ano a ser limado, mas a
empresa lançou-o enganando milhões de
compradores. E agora? Há quem queira o
dinheiro de volta.... mas não vai receber
um tostão. Afinal, o jogo está completo e
ninguém foi forçado a comprar. E, claro, a
Red vai lançar atualizações que vão melhorar
muito Cyberpunk. Mas é justo milhões terem
comprado um produto que está, claramente,
inacabado? Não, não é. Quem comprou fica
titular de um dos maiores engodos da história
dos jogos (o maior é E.T. O extraterrestre que
saiu para a Atari em 1982). E há, por certo,
uma lição que, espero, muitos vão aprender:
não comprar jogos em período de pré-venda.
A indústria dos vídeojogos, uma das maiores
do mundo, deveria sancionar a Red e fazer
deste caso um exemplo.
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O PODER
ADIADO DA INTELIGÊNCIA
ARTIFICIAL

evante a mão quem não se recorda da
grande ameaça que iriam ser os vídeos
Deepfake às eleições americanas? (aqueles vídeos criados com tecnologias de
Inteligência Artificial que colocam “pessoas falsas” muito parecidas com pessoas reais a dizer
as maiores barbaridades). O que os especialistas
escreveram… no Congresso dos EUA até se fez
uma sessão para debater o tema – espreite aqui:
www.congress.gov/event/116th-congress/house-event/109620.
É certo que as eleições americanas tiveram as suas
polémicas, mas os Deepfakes não foram uma delas.
Aliás, a tecnologia esteve de parabéns nestas eleições.
Principalmente, na forma como a Facebook e a Twitter reforçaram as suas ferramentas de verificação –
com a contratação de mais pessoas para validar factos
e com melhores algoritmos. O bloqueio de tuites de
Donald Trump é um exemplo básico das medidas
que foram tomadas para controlar a amplificação
de informação falsa. Ou seja, depois do descalabro
de 2016 – com a proliferação de notícias falsas, com
a utilização dos serviços da Cambridge Analytica,
com o roubo de e-mails… etc – foi bom ver como as
empresas de tecnologia estiveram à altura do desafio.
E não só: os Média também foram muito melhores
gatekeepers que no passado.
Não estou a desvalorizar o potencial da desinformação que pode ser provocada pelos vídeos Deepfake. Afinal, as ferramentas que o permitem fazer
com alguma qualidade já estão disponíveis à maioria. Acesso fácil vai produzir, no futuro próximo,

a criação de mais vídeos e, claro, mais verosímeis.
O que me interessa realçar é que, mais uma vez,
as capacidades da Inteligência Artificial (IA) foram
amplamente empoladas. Os vídeos Deepfake quase
não apareceram nas eleições americanas porque
seriam facilmente identificáveis e os agitadores
preferiam vias mais fáceis, e menos trabalhosas,
como usar o Photoshop ou a criação de perfis falsos.
Mais uma vez, o tal grande poder da Inteligência
Artificial faltou à chamada. Aliás, a IA desiludiu de
forma estrondosa quando as sondagens das eleições
falharam de forma quase hilária. Em 4 anos, a inteligência que alimenta a expetável capacidade de
predição do comportamento dos eleitores, evoluiu
muito pouco. Em uníssono, as empresas de sondagens gritavam uma vitória fácil para Biden – o
que não aconteceu e houve sondagens que falharam por 10 pontos percentuais em alguns estados
(procure a que foi feita pelo The New York Times
e o Siena College que falhou miseravelmente em
estados chave como o Iowa). É verdade que o voto
por correio e uma das maiores votações de sempre
nos EUA introduziram muito ruído no cálculo dos
resultados, mas 10 pontos percentuais?
Elon Musk, Bill Gates e o falecido Stephen
Hawking (entre outros) avisaram a humanidade
dos grandes perigos da IA. Até o Papa Francisco
dedicou a homilia de novembro ao tema: “Rezemos
para que o progresso da robótica e da Inteligência
Artificial esteja sempre a serviço do ser humano”.
Será razão para tanta preocupação? Afinal, a IA
continua a falhar nas coisas mais mundanas.
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ALEGRIA
CONTAGIANTE
Esta foto marcou a passagem de testemunho na
direção da Exame Informática de Pedro Miguel
Oliveira para Sérgio Magno.Uma imagem que
mostra bem a alegria e energias contagiantes
do Pedro. Mesmo após ter saído da nossa
equipa para assumir outras responsabilidades
na Trust in News, editora que publica a Exame
Informática, continuámos a contar com
o Pedro para dar a cara e a voz pelo
nosso programa a SIC Notícias.
Pedro Oliveira, Sérgio Magno e
Hugo Filipe, coordenador de
arte da Exame Informática,
trabalhavam juntos há
mais de 20 anos.
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