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Comunicação, armazenamento e interface são os alicerces dos eletrônicos do futuro. 
 
Se há dez anos alguém dissesse a você que em um futuro muito próximo você poderia carregar 
no seu bolso aparelho de som, câmera fotográfica, telefone, agenda, videogame, relógio, 
calculadora e até televisão, tudo isso em único aparelho sem fio e tão leve e compacto que 
caberia na palma da sua mão, você acreditaria?  
 
Esta engenhoca, que há apenas uma década poderia soar como um invento saído de um filme de 
ficção científica, nada mais é que o telefone celular, tão corriqueiro em nossas vidas que mal nos 
damos conta do salto tecnológico que ele representa em relação aos recursos disponíveis tão 
pouco tempo atrás.  
 
Assim é com todas as invenções tecnológicas, que deixam o imaginário para fazer parte do nosso 
dia-a-dia, substituindo os velhos inventos e assumindo tão naturalmente funções cotidianas nas 
nossas vidas que, de uma hora para outra, objetos que usávamos diariamente, como vitrolas, 
toca-fitas, videocassetes e máquinas de escrever, viram peças de museu.  
 
Como prever, então, qual será a próxima maravilha tecnológica que vai transformar a forma como 
trabalhamos, nos divertimos e nos comunicamos? Só há uma certeza: tudo que consideramos 
moderno e revolucionário hoje será obsoleto amanhã.   
 
Funções que nem sequer vislumbramos serão incorporadas a aparelhos que jamais sonhamos 
possuir. E os aparelhos que possuímos hoje possivelmente terão uma nova cara, novos recursos e 
novos propósitos.  
 
Celular: pioneiro e portátil 
 
É o caso do celular, que por ter incorporado todos esses novos papéis ao longo do tempo, tornou-
se, inquestionavelmente, o mais convergente dos aparelhos. 
 
Isso, no entanto, não significa que ele esteja estático. A sua evolução vai ser motivada pelas 
demandas dos usuários. De um tijolo no início dos anos 90, ele foi sendo reduzido para manter a 
máxima portabilidade possível. Hoje, contudo, isso representa um entrave para novas funções. 
 
À medida que mais e mais conteúdos visuais chegam ao aparelho – hoje já é possível, 
tecnicamente, assistir transmissões de TV ao vivo pelo celular em países como o Japão –, a 
necessidade de telas maiores e com melhor definição aumenta. 
 
Assim, a tendência é que vejamos cada vez mais aparelhos com formatos que possibilitem uma 
experiência visual mais agradável, mas que ao mesmo tempo mantenham a portabilidade. 
 
“A maioria dos aparelhos ainda têm telas que, além de muito pequenas, têm o formato vertical, 
que não é compatível com conteúdo gerado para TV”, conta André Varga, gerente da área de 
telecom Samsung. 
 
“Os fabricantes estão testando soluções com mecanismos que fazem com que a tela faça um giro 
de 90 graus para que ela fique na horizontal.”  
 
Também, prossegue Varga, há a possibilidade de girar o próprio aparelho e fazer com que a 
imagem se ajuste à posição em que ele se encontra.  
 



Além da manipulação de imagens – tanto estáticas, no caso das fotos, quanto dinâmicas, com os 
vídeos –, o celular é cada vez mais usado para comunicação por texto. 
 
Mais do que para enviar os curtos textos dos pioneiros torpedos SMS, os aparelhos estão sendo 
utilizados para receber e mandar e-mails, atualizar blogs e acessar chats. 
 
Para estas funções, as simples teclas numéricas não dão conta do recado. A solução mais obvia é 
incorporar um miniteclado, como já existe nos smartphones e PDAs, o que garante maior 
conforto, mas tem impacto no tamanho do dispositivo. 
 
O futuro, no entanto, reserva respostas mais criativas para este problema. “A tela sensível ao 
toque, com teclado virtual ou canetas especiais, como a dos handhelds, é uma alternativa. Mas já 
existem softwares que reconhecem voz e transformam em texto”, descreve Varga.  
 
Isto quer dizer que poderemos ditar os textos para o celular ao invés de ter que digitá-los, 
economizando tempo e paciência.  
 
Já existem no mercado, por exemplo, teclados portáteis de tecido, que podem ser enrolados e 
guardados na bolsa, para serem utilizados somente na hora de digitar textos mais longos. 
 
O futurólogo e gerente de pesquisas do Centro IBM de Pesquisas de Almaden, na Califórnia, Jean 
Paul Jacob, vislumbra um caminho ainda mais inusitado para resolver a questão.  
 
“Já temos tecnologia para embutir projetores em dispositivos muito pequenos. No futuro, 
poderemos ter celulares que projetam os vídeos, textos ou qualquer conteúdo na parede ou em 
uma folha de papel, por exemplo. Esta mesma tecnologia permite que toquemos na imagem 
projetada acionando funções. Já foram feitos testes com teclados holográficos que funcionam 
desta forma”, relata. 
 
A função de meio de pagamento também está se tornando cada vez mais inerente ao celular. 
Pagar contas, adquirir produtos e fazer transações financeiras diversas são atividades que se 
tornarão típicas deste aparelho.  
 
“Nos Estados Unidos, já é possível acrescentar crédito no parquímetro sem sair de onde se está, 
por meio do celular. Ele está se tornando a carteira eletrônica”, define Jacob. 
A nova televisão 
 
Outro aparelho do nosso dia-a-dia que está evoluindo para um conceito completamente diferente 
é a televisão. 
 
Com a adoção da transmissão digital – que já é realidade em diversos países da Europa e da Ásia 
e nos Estados Unidos, e está prevista para entrar em funcionamento em setembro, no Brasil – a 
TV deixa de ser um veiculo passivo e passa a ser interativo. 
 
“Este tipo de tecnologia permite que, se você gostar da roupa da apresentadora do jornal, você 
saiba onde comprá-la e quanto ela custa, e até mesmo que você a compre com um simples 
comando”, conta Jacob. 
 
Além de oferecer melhor qualidade de imagem, a TV digital traz para o usuário a possibilidade de, 
realmente, personalizar os conteúdos. “No futuro, não teremos um canal da CNN ou da BBC, mas 
sim o canal do Pedro e da Marina”, define o pesquisador da IBM.  
 
 



A comunicação é outro passo à frente possibilitado pela adoção do sinal digital. “O televisor vai 
falar o idioma de outros eletrônicos, como o telefone celular. Hoje ele é meio ‘panaca’, só recebe 
informações”, brinca Walter Duran, diretor do laboratório Philips do Brasil. 
 
Experiências mais sensoriais também marcam o futuro do televisor. “Já estão sendo feitos testes 
com cheiros”, antecipa Fernanda Summa, gerente de produto para a área de TV da LG Electronics.  
 
A imagem tridimensional, que imita a perspectiva que temos dos objetos no ambiente real, 
levando em conta largura, altura e profundidade, também será levada para as telas. “É como 
olhar por uma janela. Você enxerga em profundidade e a sua visão do objeto muda conforme a 
posição em que você se encontra”, explica Duran. 
 
Assim evoluem os eletroeletrônicos 
 
A linha de evolução destes dois aparelhos – a TV e o celular – revela três importantes tendências 
apontadas pelos pesquisadores como os alicerces para qualquer eletrônico do futuro: 
comunicação, armazenamento e interface. 
 
A comunicação entre os equipamentos é um movimento que já está em curso e que deve 
caminhar a largos passos à medida que os equipamentos ganham inteligência própria. 
 
Ela parte de uma necessidade das pessoas, de acessar conteúdos diversos, a partir de dispositivos 
diferentes e em momentos distintos, mas de maneira integrada. 
 
Queremos que o nosso celular converse com o computador para acessar as músicas e fotos nele 
armazenadas. Queremos que a nossa câmera digital fale com a nossa TV para exibir nela as 
nossas fotos e queremos que a nossa TV fale com o nosso celular para passar nele a sua 
programação.  
 
E, de preferência, queremos que tudo isso aconteça sem a necessidade de fios e cabos, 
adaptadores e conexões.  
 
Nosso desejo torna-se cada vez mais realidade com o avanço das tecnologias de comunicação 
sem fio e com a criação de padrões que permitem que os aparelhos falem a mesma língua. 
 
“A internet do futuro terá 1 trilhão de usuários. Se nós, seres humanos, somos apenas 6 bilhões, 
a grande maioria dos usuários da grande rede serão os objetos”, projeta Jacob.  
 
Para o professor Cylon Gonçalves, diretor-superintendente do Instituto Genius, a chave para esta 
comunicação entre todos os aparelhos não está no hardware, mas sim em software.  
 
“Hoje já temos um mecanismo que nos permite buscar texto, áudio, vídeo, em repositórios que 
nem sabemos onde estão – e nem queremos saber – e acessá-los a partir de uma única interface, 
o browser. Este mecanismo revolucionário é o Google e ele já desempenha essa função dentro do 
PC. Não vai demorar para chegar a outros dispositivos”, observa. 
 
Recentemente, o Google fechou um acordo com a Motorola, que vai permitir aos usuários de 
celulares da marca acessar o buscador a partir de seus aparelhos. Outro acordo, firmado com o 
Opera, garante que todos os navegadores móveis da companhia voltados a plataformas móveis 
utilizem o Google como sistema de busca padrão. Sinais de que a previsão do professor pode se 
tornar realidade. 
 
 
 
 



Dados bem guardados 
 
Mas além de acessar múltiplos conteúdos, os dispositivos têm uma necessidade cada vez maior de 
armazená-los. 
 
O eletrônico do futuro terá que possuir muito mais espaço interno para guardar todas as músicas, 
imagens, vídeos e dados que queremos acessar, seja por meio de memória interna ou removível. 
 
Para celulares, discos rígidos potentes ou cartões de memórias. As TVs também terão que possuir 
capacidade interna de armazenamento, para permitir a personalização da programação, além de 
exigir mídias externas com mais espaço para suportar a gravação de conteúdo em alta definição.  
 
Os primeiros aparelhos de DVD de próxima geração, que visam a atender essa demanda, devem 
chegar ao mercado ainda neste ano. O problema é a que indústria não conseguiu chegar a um 
consenso sobre qual padrão de gravação em alta definição adotar e, a principio, teremos dois 
formatos incompatíveis convivendo no mercado: Blu-ray, que pode armazenar até 25 GB e o HD-
DVD, que atinge até 15 GB.  
 
Para se ter uma idéia da evolução em termos de espaço, um DVD atual armazena apenas 4,7 GB 
enquanto um CD comum não grava nem 1 GB.  
 
Para Duran, o impacto do impasse entre os dois formatos deve ter vida curta. “Entre cinco e oito 
anos teremos a gravação holográfica, que substituirá os dois formatos com muito mais 
capacidade”, projeta.  
 
Além de se comunicar com os outros aparelhos e armazenar mais conteúdo, os gadgets do futuro 
serão capazes de interagir mais intuitivamente com os seres humanos.  
 
“O problema que temos hoje não é tanto incorporar mais funções aos aparelhos, mas sim torná-
los mais inteligentes”, define o professor Cylon. 
 
As pesquisas na área de interface sugerem que teremos equipamentos que nos compreenderão 
mais facilmente, preferencialmente por comandos vocais, que serão interpretados e executados 
sem a necessidade de teclados, mouses, botões e menus que exigem do usuário o domínio de 
habilidades específicas para obter a resposta desejada. 
 
“O teclado não é uma forma natural de comunicação do ser humano. Hoje, nós nos adaptamos à 
tecnologia, mas é a tecnologia que deveria se adaptar a nos”, sentencia Jacob. 
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