
DESIGN PARA A MOBILIDADE

Concentrando um número cada vez maior de funções, os

telefones celulares assumem importância incontestável em

nosso cotidiano e modificam hábitos, nas mais diversas

esferas. Ao que tudo indica, em breve inventaremos outra

palavra para nomear esse aparelho, já que telefonar é,

cada vez mais, apenas um detalhe...

Recém-lançado no Brasil, o Nokia A/93 é um aparelho multimídia: além de MP3 player e rá-

dio", possui comera de 3.2 MP com lentes Carl Zeiss e zoam óptico de 3x, capturando vídeo

em até 30 f ps com sistema de estabilização. Possui visor giratório de 2,4" e, conforme o

modo como é aberto, ativa as funções de captura de imagens (acima), visualização (abai-

xo, à direita] e conversação (abaixo, no centro). Possui teclas dedicadas para o uso da co-

mera, slot para cartões de memória e saída para TV, além de wi-fi, bluetooth e saída USB.

Além disso, suporta TV digital" e permite o recebimento de e-mails com arquivos anexos
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Nesta página, três modelos que exploram o aspecto "fashion" do celular e apostam na diferenciação formal. Acima, à esquerda, LG MX 800, com

abertura slide e teclado ultra-sensível, possui comandos externos para as funções de música e pesa apenas 88 gramas. Na seqüência, P£BL em

versão colorida, apresentado pela Motorola na última São Paulo Fashion Week: com acabamento emborrachado, abre com um toque suave noflip.

Ambos possuem MP3 player, comera, bluetooth e permitem acesso à internet

Winnie Bastian

"Uma significativa parcela da população brasileira vai ter

acesso à internet pela primeira vez no celular e não no PC."

A frase, dita por Vinton Cerf, um dos "pais" da internet e

atual "Evangelista-Chefe" do Google, em recente visita ao

Brasil, chama atenção para uma nova realidade.

Não é exagero dizer que um abismo separa os primeiros

celulares, grandes e desajeitados, surgidos há pouco mais

de dez anos (!], dos modelos atuais, de tamanho mínimo e

design sedutor. Além da evolução física e formal, esses

aparelhos estão assumindo uma nova personalidade ao

concentrar diversas funções além da simples conversação:

a maioria hoje é capaz de tirar fotos, fazer filmes, tocar mú-

sica digital e navegar na internet. Mas as "1001 utilidades"

podem ir muito além: alguns modelos oferecem contador

de calorias, medidor de taxa de glicose e até bafômetro!

Essa concentração de funções, na onda da convergência

digital, ampliou enormemente a mobilidade de pessoas e

informações, refletindo-se em mudanças comportamen-

tais e de estilo de vida. Os smartphones incorporam recur-

sos antes exclusivos dos computadores, com uma diferen-

ça fundamental: a mobilidade absoluta, já que os celulares,

Acima, o RAZR V3i Dolce & Gabbana: o conhecido aparelho da

Motorola ganhou versão de luxo, criada em parceria com a du-

pla italiana. Possui MP3 player [iTunes], comera de 1,2 MP,

slot para cartão de memória, bluetooth, saída USB e permite

acesso à internet e sincronização da agenda de compromissos

e contatos com o Outlook



pequenos e ágeis, acompanham seu dono o dia todo, do ci-

nema ao supermercado, do carro ao banheiro.

Assim, não surpreende que tenham se firmado como um

gadget básico - a velocidade de comunicação é crescente e

a conectividade, cada vez mais valorizada, não custa lem-

brar. O uso de celulares é maciço em todo o mundo e os nú-

meros impressionam: no Brasil, a base de assinantes em

maio de 2006 era, segundo a Anatel, de 98,4 milhões, o que

corresponde a mais de um celular para cada duas pessoas.

A difusão e o uso constante elevaram-no à condição de ob-

jeto pessoal: nele, há uma espécie de registro da vida do

usuário: suas músicas preferidas, mensagens trocadas, fo-

tos e endereços dos amigos... Nesse contexto, a persona-

lização é uma tendência crescente, seja no próprio apare-

lho, nos acessórios ou mesmo nos aplicativos. Um exem-

plo é a coleção de protetores de tela desenhada por Ale-

xandre Herchcovitch para a Motorola, lançada durante a

15a São Paulo Fashion Week.

Acima, Samsung X820, o celular mais fino do mundo, com ape-

nas 6,9 milímetros de espessura e BB gramas. Ainda assim,

oferece diversas funções, como comera de 2 megapixels, MP3

player, bluetooth e acesso à internet. Tal proeza é resultado da

Smart Surface Mounting Technology (SSMT), que permite que

os componentes sejam "comprimidos" no interior da concha.

Ainda não é comercializado no Brasil
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O LG KP3400, acima, incorpora funções não-convencionais,

mas bastante úteis: é capaz de medir as taxas de glicose e de

gordura do usuário, assim como seu nível de estresse! Também

oferece recursos "normais", como comera de 1,3 MP e MP3

player. Já o LP5500 (à esquerda), também da LG, se destaca

pela comera de 5 MP, com definição muitíssimo superior à mé-

dia encontrada nos celulares. Além disso, possui MP3 player,

slot para cartão de memória e saída para TV. Os dois modelos

ainda não têm previsão de lançamento no Brasil



A forma dos novos aparelhos é determinada por dois fato-

res principais: a busca de conexão emocional com o usuá-

rio - explorada principalmente pelo uso de cores e textu-

ras que despertem sensações e lembranças - e a concen-

tração de novas funções, como acontece no Nokia 3250,

cuja rotação de parte do corpo aciona o funcionamento da

câmera digital.

No caso do Q-fi EF 51 da BenQ Siemens e do MX 800,

da LG, as funções de música [MP3 player] estão sepa-

radas fisicamente das demais existentes no telefone,

facilitando o acesso aos comandos e também gerando

diferenciação formal. Enquanto nos primeiros modelos

os recursos de áudio eram acessados pelo mesmo te-

clado do telefone, os atuais tendem cada vez mais a mi-

grar estes comandos para o exterior do aparelho, faci-

litando o uso.

Confira os modelos selecionados por ARC DESIGN dentre

os lançamentos das empresas no Brasil e no mundo.

Acima, Kyocera Strobe. Criado para o público teen, traz um teclado

completo em seu interior, ideal para compor mensagens de texto (a

forma de comunicação mais utilizada pelos adolescentes, segundo

pesquisas]. Para os pais, dois atrativos: o preço (resultado da ausên-

cia de recursos sofisticados] e o localizador por GPS".

O Ming, à direita, é o smart phone mais avançado da Motorola. Basea-

do no sistema Linux, permite a visualização de documentos, recebe

e-mails com anexos e digitaliza e armazena cartões de visita. A tela

sensível ao toque tem reconhecimento de escrita (OCR), mas apenas

em chinês (por enquanto, o Ming só é vendido na China). Também

possui câmera de Z MP, rádio*, MP3, bluetooth e slot para expansão

de memória. Graças aoflip transparente, anotações e compromissos

podem ser vistos com o telefone fechado

O smart phone P990i, da Sony Ericsson, acima, concentra

funções que permitem produtividade em qualquer lugar. Além

de acessar a internet (também por wi-fíj e possuir progra-

mas específicos para receber e-mails, editar textos, planil-

has e apresentações, digitaliza e armazena cartões de visita

e suporta videoconferência (possui duas câmeras digitais,

uma posicionada especialmente para esse fim). Também

inova ao permitir que o usuário escolha se quer ou não usar o

flip que oculta o teclado completo e contém as teclas tradi-

cionais; nesse caso, as ligações são feitas por comando de

voz. Ainda não está disponível no Brasil



Entretenimento é o foco no Q-fi EFS1 (acima), da Benq Siemens, e seu

desígn é um reflexo disso: além de migrar para fora do aparelho, ocu-

pando um lugar à farte, os controles de áudio remetem aos botões

dos aparelhos tradicionais, com os mesmos símbolos, facilitando sua

identificação e o uso. Compacto, possui, além do MP3, rádio", slot para

cartão de memória, comera de 1,3 MP, bluetooth e acesso à internet

O Nokia 3250 chama atenção pela sua concepção "twist": as funções

de áudio e a comera são acionadas com a rotação da base do aparelho.

Possui MP3, comera de 2 MP [faz fotos panorâmicas], bluetooth, slot

para cartão de memória, comando de voz, viva-voz, gravador e teclas

dedicadas para controle do áudio (no verso da base)

Abaixo, Sony Ericsson W710i: permite medir a velocidade da corrida, a distância e o tempo percorridos ou apenas contar o número de passos ca-

minhados. As aplicações fitness e as funções de áudio podem ser controladas pelo display externo e acionadas com as teclas de acesso rápido,

facilitando seu uso em movimento. Também possui MP3, rádio", comera 2 MP, bluetooth, slot para cartão de memória e acesso à internet



O FUTURO DD CELULAR

D cenário anunciada por Vinton Cerf para a Brasil já é

realidade na Japão: na inicia de julho, uma pesquisa da

governa japonês revelou que o número de usuárias de

internet que acessam a rede pelo celular havia excedi-

do, já em 2DD5, aqueles que navegavam a partir de

computadores. E a diferença era considerável: mais de

3 milhões de pessoas!

Outro indicador da sucesso da acesso à internet pela

celular é a carreia da Google, que desde a inicia de ju-

lho oferece interfaces criadas especialmente para se-

rem exibidas em pequenas telas, como as dos celulares

e as dos micros de mão. Já as serviços mais sofistica-

dos, como o Google Maps e o Google Earth. ainda devem

demorar algum tempo para chegar às telinhas. devido ã

complexidade do redesenho das interfaces exigido para

essa adaptação.

Outras novidades podem ser esperadas na universo dos

celulares a curto e médio prazos, devendo torná-las

ainda mais imprescindíveis. No Reino Unido, por exem-

pla, comprar música diretamente do celular (escutar na

rádio digital e depois comprar o arquivo MP3) já será

possível no final deste ano. A TV móvel, de sinal digital,

também já está em testes em outros países, e deve che-

gar ao Brasil até 2BD8. E as perspectivas são bastante

otimistas. A Philips holandesa estima que dentro de dez

anos os telefones móveis substituirão as televisões; Leon

Husson. executivo da empresa, prevê que 50% dos apa-

relhos celulares virão habilitadas para TV até 2013.

D pagamento móvel é uma das aplicações emergentes

das celulares que tem sido mais aguardada, podendo

substituir as atuais cartões de débito. Com o usa da

tecnologia NFC (Near Field Communicatian). basta que

a usuária movimente a celular próximo ao terminal de

pagamento. D mesmo sistema ainda pode ser usado

coma uma chave eletrônica para acessar a casa. o es-

critório ou o carro, ou ainda para acessar transporte

público. Há quatro tipos de operação, conforme a fun-

ção a ser executada: "touch and go". "touch and con-

firm". "touch and connect" e "touch and explore". D

sistema ainda está em desenvolvimento, com projetos

pilotos sendo realizados em algumas cidades, como

Xiamen (China) e Amsterdã (Holanda).

Abaixo, Sony Ericsson W950Í: com impressionantes 4 GB de memória interna, permite o armazenamento de até 4 mil músicas. Sua tela sensível

ao toque e o uso do stylus (caneta especial para escrita na tela) agilizam a navegação na internet; também possui reconhecimento de escrita

[OCR], facilitando a inserção de dados. Além do MP3 player, possui rádio* e bluetooth

'Funções sujeitas à disponibilidade da operadora
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