
O S MILHARES DE FÃS DA APPLE
que dormiram na fila nos Es-
tados Unidos para comprar os

primeiros iPhones batizaram o dia de
lançamento do produto, há duas sema-
nas, de iDay. Quem saía das lojas com a
caixa recém-adquirida posava para fotos
e exibia o troféu para a multidão que
aguardava do lado de fora. De lá para cá,
esses primeiros usuários circulam pelas
ruas, despertando curiosidade no vagão
do metrô ou no ambiente de trabalho.
É como se eles tivessem obtido acesso a
um novo mundo. De certa forma, isso
não é um exagero. Uma nova geração de
produtos com telas sensíveis ao toque,
protagonizados pelo iPhone, da Apple,
anuncia uma profunda transformação
na forma como nos relacionamos com
as máquinas. Trata-se de uma inovação

que promete ser tão importante quanto
a geração dos primeiros computado-
res pessoais, no fim da década de 70.
Ou quanto o Macintosh, lançado pela
Apple em 1984, o primeiro micro a
combinar janelas com ícones na tela,
arrastáveis pelo mouse. A roda da His-
tória parece ter girado mais uma vez
na indústria tecnológica. Agora, sob o
comando de seus dedos.

Embora o iPhone seja o íco-
ne dessa nova onda, as telas que reagem
ao toque dos dedos não são exatamen-
te uma novidade. Um dos primeiros
produtos a incorporá-las foi o Newton,
um computador de bolso da Apple, de
1993, que não vingou. O lançamento
do Palm Pilot, em 1996, popularizou
as telas que reagem ao dedo ou à ação
de uma caneta especial, chamada stilus.
Hoje, é comum operar os caixas auto-
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máticos dos bancos pela pressão dos
dedos. Mas a nova tecnologia de telas
sensíveis é muito mais precisa e permi-
te uma nova gama de funções. Diversos
vídeos no YouTube exibem as funções
mágicas do iPhone. Ao ver fotos, para
passar de uma para a outra, basta ar-
rastar o dedo pela tela. Para aumentar
uma imagem, é só tocar a tela com o
polegar e o indicador unidos e, com um
movimento, afastar um dedo do outro
como se você estivesse esticando a foto
com a mão. Com duas batidas de dedo
sobre qualquer texto, ele é ampliado
para melhorar a leitura.

Isso só é possível graças a uma rede
de emaranhado de fios de metal que
fica entre duas camadas de vidro. Ela
identifica o toque quando o campo elé-
trico é interrompido, no instante em
que o dedo se aproxima a 2 milímetros
da tela. Foi desenvolvido um progra-



ma capaz de filtrar toques acidentais,
não-intencionais - e, o mais importan-
te, de reconhecer e reagir a vários to-
ques simultâneos. Por isso, o aparelho
compreende movimentos com dois ou
mais dedos do usuário.

Essa forma de interagir com a máqui-
na finalmente entrega o que prometiam
os primórdios da computação moderna.
Quando a Apple popularizou o mouse,
com o Macintosh, a idéia era lidar com
textos, desenhos e fotos na tela, fingindo
que aquela informação abstrata digital
era algo fisicamente real, que respondia
aos movimentos da mão no mouse. Sur-
gia ali uma era de máquinas cujo prin-
cípio de interação se baseava em janelas
e ícones, comandados pela dupla cursor
e mouse. Isso era tudo. As novas telas
sensíveis, como a do iPhone, levam a
experiência a um passo além. Agora, o
mundo virtual ficou palpável.

O iPhone não é o único produto a
seguir essa tendência. Na semana pas-
sada, o mercado brasileiro recebeu o
celular LG Prada, o primeiro no país
a incorporar grandes telas sensíveis
ao toque dos dedos. A Samsung de-
senvolveu o F700, com filosofia equi-
valente. A fabricante taiwanesa High
Tech Computer (HTC) também tem
um celular que promete experiência
semelhante. Até as vitrines de lojas co-
meçam a mudar com as telas sensíveis.
A Ralph Lauren, em Londres, colocou à
disposição dos clientes a possibilidade
de comprar apenas tocando nas roupas
desejadas na vitrine sensível ao toque.
A compra se concretiza quando você,
pelo computador ou celular, informa
os dados do cartão de crédito.

A tela sensível também é o encanto de
um estranho computador da HP, que
dificilmente se enquadra na categoria

micro de mesa. Ele tem a pretensão de
virar uma central de entretenimento
em sua sala. Batizado de TouchSmart,
é o primeiro computador popular que
incorpora uma tela de 19 polegadas,
sensível ao toque em pontos múltiplos.
O TouchSmart permite editar imagens
como o iPhone. Para ver um DVD, a
tela exibe os botões. Você pode folhear
as páginas do calendário com a mão.
Se você não gosta de navegar com os
dedos, é possível também usar a caneta
que fica no topo do monitor, como um
stilus do palm. O produto ainda não tem
previsão para chegar ao Brasil.

Prova do alcance da nova
era das telas sensíveis é o interesse que
elas despertaram na Microsoft, a maior
produtora de software para computa-
dores pessoais do mundo. Recentemente,
a Microsoft anunciou o lançamento ^
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do Surface, que parece um daqueles
micros em forma de prancheta, conhe-
cidos como Tablet, mas é do tamanho
de uma mesa de centro. O Microsoft
Surface, fruto de um projeto batizado
de Milan, tem uma tela de 30 polegadas
sob uma tampa de plástico resistente.
Ela permite que as pessoas toquem e
movam objetos para realizar as mais
diversas tarefas: fazer desenhos digitais,
montar quebra-cabeças virtuais e até
pedir comida no cardápio on-line de
um restaurante. O computador tam-
bém reconhece e interage com outros
aparelhos colocados sobre sua super-
fície. Com isso, usuários de celulares
poderão comprar ringtones ou alterar
seus planos de pagamento de telefonia
móvel colocando seus celulares sobre as
telas de máquinas instaladas em lojas.

A tecnologia também facilita a inte-
ração entre aparelhos. Se você colocar
uma máquina fotográfica sobre a tela,
o computador entra em
contato com o aparelho,
extrai as fotos e exibe as
imagens na mesa. Com os
dedos, você pode manusear

cada foto, arrastando ou ampliando as
imagens. O computador, cujo preço
gira em torno de R$ 20 mil, deve de-
morar para chegar em casa. Seu mer-
cado imediato serão hotéis, cassinos
e restaurantes. À medida que o preço
da tecnologia cair, a Microsoft acredita
que o Surface possa ser incorporado à
parede das casas, a móveis como me-
sas e armários ou a eletrodomésticos
como geladeiras ou microondas. "A
principal vantagem é que são apare-
lhos intuitivos. A desvantagem é que
teremos de limpar o vidro da tela a
toda hora", diz o engenheiro Marcelo
Zuffo, da Universidade de São Paulo.

No ano passado, Jefferson Han,
pesquisador da Universidade de Nova
York, nos Estados Unidos, deixou a
platéia de uma conferência anual
sobre tecnologia, entretenimento e
design (TED, na sigla em inglês) bo-
quiaberta com sua apresentação. Ele

conquistou uma legião de
fãs ao manipular imagens
numa tela como se elas
estivessem em suas mãos.
Sua tecnologia permite
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que o usuário interaja com o sistema
usando as duas mãos. Lembra cenas
do filme de ficção científica Minority
Report - A Nova Lei, estrelado por
Tom Cruise, em que o protagonista
manipulava as informações por meio
do toque num monitor gigante. "Essa
é a maneira como deveríamos intera-
gir com as máquinas", disse Han.

Agora, estamos às vésperas
de mais uma onda transformadora, de
criação e destruição na indústria de tec-
nologia. Estaria o mouse com os dias
contados? O americano Bill Buxton,
pesquisador da Microsoft, estuda tec-
nologia de toque desde a década de 80.
Em um artigo científico recente, ele re-
jeita essa idéia. "O mouse ainda é muito
bom para várias tarefas", diz Buxton.
Depois de testar aparelhos como o
iPhone e o TouchSmart, porém, você
fica se perguntando por que não conse-
gue alterar as imagens com o dedo em
seu laptop comum. O que virá por aí
ainda não está claro. Mas os aparelhos
sem a tecnologia das telas sensíveis ao
toque ficaram para trás. +
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