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de solução previamente preparada? 
Coincidência ou oportunismo?

Já que “there is no free lunch” 
(sem almoço grátis), o livre acesso 
aos inúmeros benefícios da novíssi-
ma tecnologia demanda capital su-
ficiente para pagar. Aos desafortu-
nados restaria a periferia do prome-
tido “Édem tecnológico-artificial”?

O “GADGET” 
SUBIU NO TELHADO?
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E
sse apanhado (oriundo 
de múltiplas fontes, e, 
por conseguinte, isento 
de quaisquer vícios dos 
autores) tem como intuito 

provocar os leitores analisar critica-
mente as considerações e então es-
tabelecer suas próprias convicções 
acerca do controverso conteúdo.

É patente, que nos últimos anos, re-
crudesceu a ânsia do “progresso” pela 
sociedade aparentemente convicta na 
resolução de todos os problemas sociais 
por meio das tecnologias disruptivas. 
Utopia como percepção da realidade?

A ideia é fruto do discurso do 
oligopólio exclusivista que controla 
os mais influentes núcleos interna-
cionais de produção tecnológica, 
particularmente, a informação e a 
comunicação. Retórica exacerbada?

Os investidores-anjo têm priorizado 
a massificação das tecnologias e seus 
impactos positivos em prol da socieda-
de mais desvalida? Ou a palavra de or-
dem é a maximização do lucro facilita-
da por causa dos anestesiados consumi-
dores? Franciscano ou Businessman?

A veiculação no palco midiático da 
internet tem alcançado a grande mas-
sa? As gigantes da informação alheia - 
travestidas sob “pitada de filantropia” 
- são percebidas como agentes hu-
manitários preocupados com o bem 
comum da coletividade? “Progresso” 
para todos ou exclusividade da elite?   

O novo desenvolvimento tecnológi-
co/científico vem combatendo a exclu-
são social e promovendo a igualdade? 
Ou primado pelo desenvolvimento do 
comércio e consumo? Esses objetivos 
são concorrentes ou complementa-
res? Divergentes ou convergentes?

O flagrante êxito apurado pelas 
metafóricas “nebulosas” (Supers-
tars of the All-cloud environment) 
seria resultado do problema que elas 
alertam, e, para o qual, já dispõem 

O NOVO DESENVOLVIMENTO 
TECNOLÓGICO/CIENTÍFICO 
VEM COMBATENDO A EXCLUSÃO 
SOCIAL E PROMOVENDO 
A IGUALDADE? OU PRIMANDO 
PELO DESENVOLVIMENTO 
DO COMÉRCIO E CONSUMO? 

A combinação da (des)informa-
ção pública e o intenso desejo de 
consumir os frutos do avanço tecno-
lógico tem pavimentado a economia 
de “vanguarda” e prometido um 
futuro próspero para todos... desde 
que possam pagar ou comprar. Ero-
tização ansiosa do progresso?

A revolução tecnológica (Pós-Mo-
dernidade das Gerações Y e Z) esta-
beleceu a ponte cronológica com o 
filósofo Heráclito (Antiguidade Pré-
Socrática), o qual afirmara que “a 
única constante é a mudança”, haja 
visto a velocidade de automação das 
cadeias produtivas e facilitação do 
comércio. Contudo, o concomitante 
desconforto do trabalhador contem-
porâneo/cosmopolita pode ser justi-
ficado pela eliminação de empregos 
e terceirização das atividades? 

O episódio da repulsa dos morado-
res e políticos nova-iorquinos à inten-
ção recente da gigante do comércio 
online investir na criação de “novas 

vagas” naquela região, converge ao 
pensamento do economista Raghu-
ram Rajan, professor da Universida-
de de Chicago e autor do livro “The 
Third Pillar: How Markets and the 
State Leave the Community Behind”. 

Paradoxo ultraliberal? Para incluir 
alguns “qualificados” é compulsório 
excluir os (des)qualificados?

Nossa agropecuária, por sua vez, 
está cada vez mais digitalizada e co-
nectada, mas e quanto à integração 
interplataformas? Muitas “startups” 
entulham com seus “apps”, fenôme-
no exponencial, ou tipo “Franks-
tein” da Lei de Moore. O benefício 
percebido (valor qualitativo) pelo 
tomador justifica tanta disposição 
(medida quantitativa) do fornece-
dor? A contabilidade realmente abo-
na os benefícios embarcados? 

A opinião registrada no jornal 
Valor em 21/03/19 – Soluções bio-
lógicas e o futuro da tecnologia na 
agricultura – do professor Mateus 
Mondin/ESALQ/USP (idealizador 
do Ag Tech Valley/Vale do Piraci-
caba), encoraja os leitores fazerem 
um retrato mais claro a respeito do 
futuro tecnológico da agricultura 
e instiga o debate sobre a viabilida-
de das soluções que estamos pro-
pondo hoje. Menos fictício e mais 
próximo da realidade. ■
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