
A era dos produtos
inteligentes

Equipamentos high tech deixaram de ser acessórios supérfluos
e viraram armas na guerra da concorrência. Agora as secadoras
esterilizam roupas e as banheiras se comunicam com os donos

S fotografias descarre-
gadas no computador
vão parar diretamente
em um porta-retrato di-
gital. Em segundos, a te-
levisão transforma-se

em um monitor, pelo qual é possível
acessar a internet. Movimentos do bra-
ço captados por um sensor fazem de
uma partida virtual de tênis um exercí-
cio físico. Graças à tecnologia de ponta,
a casa do empresário Arthur Schutz, 28
anos, é um verdadeiro centro de entre-
tenimento para ele e para os amigos.

São oito aparelhos conectados sem fio
à internet, iPods, celulares top de linha,
cinco videogames, câmeras fotográficas,
filmadora, nove caixas de som, HD-DVD
e muito mais. "O único aparelho analó-
gico que tenho é uma vitrola, o resto é
tudo digital", diz Arthur, antenado nas
novidades do mundo da tecnologia por
meio de sites e fóruns. "Fico 24 horas co-
nectado, e não consigo imaginar a mi-
nha vida sem todas essas máquinas."

Passar um dia sem acesso à internet
também é impensável para Alex Hub-
ner, 30 anos, analista de sistemas e afi-
cionado por tecnologia. "Durante mi-
nhas férias, fui viajar para Lagoinha,
uma cidade no interior de São Paulo. Ge-
ralmente carrego um notebook para
onde vou, mas quando descobri que a
área não tinha cobertura, quase entrei
em pânico. A solução foi ir à lan house
mais próxima todos os dias, às vezes
mais de uma vez. Faço praticamente tu-
do pela internet e pelo celular, de com-
pras a consultas bancárias. Minha vida
inteira está na rede", conta o rapaz.

Hubner tem três computadores, dois
notebooks, vários celulares e assina três
revistas sobre tecnologia. "Uma vez
comprei um computador e três meses
depois comprei outro, só porque era
mais moderno e tinha acabado de ser
lançado, não por necessidade."

Hubner e Schutz são exemplos extre-
mos de compulsão por novidades high
tech. Tipos como eles formam uma tri-
bo específica, mas o contato com os
avanços tecnológicos deixou há muito
de ser uma paixão de aficionados. Mes-
mo os mais neófitos em assuntos de tec-

nologia estão cercados de forma irreme-
diável por ela. Do tênis à geladeira, do
microondas ao automóvel, a onda do
momento é oferecer produtos que fa-
zem o básico com competência, mas
que contenham muito mais funções do
que o esperado. O celular é o exemplo
máximo da adoção rápida de uma tec-
nologia por vários segmentos da socie-
dade (texto à pág. 50), mas há cada vez
mais casos em outras áreas.

Um exemplo da melhora que a tecno-
logia traz é a crescente sofisticação dos
eletrodomésticos de linha branca. Uma



lavadora tem a seguinte descrição: "Sis-
tema direct drive, garantia de dez anos
no motor e acabamento em titânio". São
linhas bem desenhadas, performance
segura, sensores de umidade e um cam-
po de tecnologias onde antes só existia,
para os consumidores, um chacoalhar
muito intenso e barulho demais. Aliás,
não são mais lavadoras e secadoras, mas
"sistemas de tratamento de roupas".

Assim, aparelhos que antes eram re-
legados para a área de serviço e escon-
didos, agora passam a ser instalados
dentro de um armário na cozinha ou
até no banheiro principal da casa. Ain-
da fazem parte da chamada "linha bran-
ca", mas o uso da cor que deu nome à
categoria caiu em desuso. Agora é co-
mum encontrar lavadoras e secadoras
em cores que deixam qualquer decora-
dor de ambientes com dúvidas cruéis.

Em termos práticos, as lavadoras com
porta frontal passaram as com tampa na
parte superior na corrida tecnológica.
Por não terem um agitador no meio do
cilindro, não causam tanto desgaste nas
roupas e podem facilmente acomodar
itens maiores, como edredons e toalhas.
Também conseguem tirar mais água du-
rante o processo de lavagem, o que eco-
nomiza energia na hora da secagem.

Segundo Andy Trigg, engenheiro in-
glês que mantém um site especializado
sobre linha branca (whitegoodshelp.
co.uk), o que os consumidores procu-
ram agora são aparelhos que durem
mais tempo e não agridam o meio am-
biente, mesmo que sejam mais caros.
"Acredito que as pessoas se interessa-
ram pelo impacto que lavar as roupas
pode causar e também não suportam
mais ter de trocar uma lavadora poucos
anos depois de comprá-la. O benefício
de ter pago barato acaba tendo um custo
alto mais adiante", diz Trigg.

As novidades não ficam restritas às la-
vadoras e secadoras de roupas. A gela-
deira também recebeu um banho de tec-
nologia e agora usa a prata para conser-:

var os alimentos. "É o chamado Silver
Nano Health System, que utiliza a nano-
tecnologia e a prata, conhecida pelas
propriedades conservantes", diz Eduar-
do Mello, diretor de eletrônicos para o
consumidor da Samsung. "É um efeito
bactericida que elimina 99,9% das im-
purezas. Outra tecnologia interessante é



o cooling system. Temos dois condensa-
dores, o que gera uma economia de 30%
de energia e conserva os alimentos na
umidade adequada. Isso evita troca de
sabores e a comida não fica ressecada."
Segundo o executivo, até os aspiradores
evoluíram: "Eles agora esterilizam o ar,
que sai mais puro do que entrou".

O resultado é que os consumidores
podem não perceber, mas os eletrodo-
mésticos ficam cada vez mais inteli-
gentes e cumprem tarefas antes inima-
gináveis como esterilizar roupas, ma-
tar as bactérias presentes em alimen-
tos e até purificar o ar.

A evolução tecnológica na indústria
automobilística está entre as mais apa-
rentes. É mais visível do que em outros
segmentos, porque a estética dos car-
ros mudou radicalmente ao longo das
décadas, ao contrário de desenhos in-
dustriais relativamente estáveis como
os vistos em computadores. Além da
evolução das linhas fica a crescente in-
corporação de sistemas antes conside-
rados supérfluos e agora tidos como
normais. O que antes era luxo, como
um rádio AM/FM, hoje é ultrapassado.

Depois de quase duas décadas de cri-
se, a indústria automobilística brasileira
bateu recordes de vendas e agora atende
ao apelo de consumidores que querem um
produto cada vez mais sofisticado. Foi-se
a época em que vender um carro compe-
tente a preço competitivo era suficiente.
O comprador quer, se não um carro com-
pleto, ao menos a chance de escolher en-
tre uma lista ampla de opcionais.

Modelos de porte médio ou mais so-
fisticados trazem hoje todas as evolu-
ções naturais como motor mais econô-
mico, direção hidráulica, rodas de liga

BACTER1C1DA, Há lavadoras que eliminam
99,9% das impurezas contidas em roupas

leve, mas são os acessórios que chamam
a atenção. O modelo pode ter, por
exemplo, um CD player com entrada
para tocadores de MP3 ou pen drives
com músicas. Essa é a mudança princi-
pal que a tecnologia trouxe para a in-
dústria automobilística.

Os consumidores esperam que os car
ros tenham os mesmos sistemas que são
comuns em residências, mas ainda exis-
tem obstáculos. Um toca-MP3 para car-
ros chega a ter preço parecido com o de
um home theater. Um monitor pequeno
para ser instalado no painel é quase tão
caro quanto uma tevê de 20 polegadas.
Por fim, um DVD para instalação em au-
tomóvel é dez vezes mais caro do que o
mesmo aparelho para uso em casa.

A procura maior por acessórios em

carros é só um espelho da presença
crescente da tecnologia na vida das pes-
soas. Mesmo os que não têm familiari-
dade ou não querem aceitá-la vão usar
as melhorias trazidas. A sofisticação
dos produtos é tão grande que elas pas-
sam a ser imperceptíveis. É o "calor
branco da tecnologia" a serviço de to-
dos, mesmo os relutantes.

Os tênis são objeto de consumo de
muitos e também expoentes imediatos
de novas tecnologias, principalmente as
de amortecimento de impacto. Se em
outras épocas consumidores se impres-
sionavam com uma palmilha mais ma-
cia, atualmente as empresas digladiam-
se para que todos se sintam "nas nu-
vens" com o seu calçado e não com o da
concorrência. As principais são a alemã
Adidas e a americana Nike.

"Somos pioneiros em amortecimen-
to desde a década de 70, quando houve
o boom mundial em relação a tênis de
corrida", diz Andreia Gomes, gerente
de esportes running e outdoor da Adi-
das. A adoção de novas tecnologias tem
sido cada vez maior no segmento. "Em
2000 trouxemos ventilação para os tê-
nis, em 2002, mais estabilidade, em
2005, um tênis inteligente capaz de
adequar o amortecimento de acordo
com o terreno e o peso da pessoa em
poucos segundos. A novidade é um sis-
tema que se adapta às pisadas dos cor-
redores e corrige a postura", explica.

Os concorrentes do outro lado do
Atlântico apostam na integração entre
os tênis e o iPod para motivar o usuário
para o exercício. "O Nike Plus não é
uma tecnologia de amortecimento, mas
é um grande avanço tecnológico por ser
um sistema que integra calçado e iPod fr-



O lar no controle remoto
A nova geração de componentes de automação residencial
promete mais conforto, segurança e praticidade

Uma reclamação comum na chegada
do ano 2000 era de que o mundo
não se parecia com o que havia si-

do prometido por anos a fio pela televisão:
carros voadores que se transformavam em
maletas, contatos com alienígenas, comu-
nicação por hologramas e casas inteligen-
tes. A idéia coletiva do que deveria ser o fu-
turo foi influenciada principalmente por
um desenho animado do fim da década de
60, de enorme sucesso: OsJetsons.

A família Jetson tinha ao seu dispor uma
série de aparelhos que facilitavam a vida e
permitiam que os cidadãos do então so-
nhado século XXI tivessem semanas de
trabalho de três dias com duas horas diá-
rias no batente, trabalho esse que
consistia em apertar um enorme
botão vermelho repetidas vezes.

Entre os produtos estava uma cama que
"ejetava" os dorminhocos na hora de acor-
dar, um sistema de banho que lavava e ves-
tia o ocupante, uma série de esteiras que
transportavam os moradores para diferen-
tes pontos e principalmente uma robô faz-
tudo, Rosie. O apartamento que os abrigava
tinha grandes espaços e poucas paredes,
além de amplas janelas inclinadas. Esse es-
tilo chegou a influenciar a decoração interior
de alguns edifícios, como o Theme Building
do aeroporto internacional de Los Angeles.

Acontece que o séculoXXI chegou com re-
sultados variados. Alguns dos inventos mos-
trados na série se tornaram realidade, co-
mo o home theater usado por George Jet-
son ou o "diário digital DiDi" usado por Judy
Jetson, hoje conhecido como um PDA. Exis-
tem também robôs que cuidam da limpeza
e conseguem aspirar cômodos sem a neces-
sidade de supervisão, mas definitivamente
não interagem ou esbravejam com os donos
como Rosie. O máximo que algumas pes-
soas chegam perto da máquina que produ-
zia comidas instantaneamente no seriado
é outra que em poucos minutos prepara pi-
poca ou esquenta um prato: o microondas.
Ainda falta a materialização da casa inteli-
gente, mas lentamente elementos dela vão
surgindo no mercado brasileiro.

Uma solução oferecida por construtoras

é uma residência pronta para abrigar equi-
pamentos de automação residencial. "Os
desenhos agora permitem na planta e nas
instalações uma variedade de possibilida-
des", explica Patrícia Figueiredo, consultora
de empreendimentos da construtora Mé-
todo. Fundada em 1973, a empresa tem en-
tregue mais de 4 milhões de metros qua-
drados em obras e firmado mais de 3 bi-

Ihões de reais em contratos na última dé-
cada. O hotel Grand Hyatt e o hotel Unique
estão entre os edifícios projetados por ela.

A especialista usa termos normalmente
usados na indústria automobilística para
explicar a diferença entre uma residência
entregue com o básico e os acessórios pos-
síveis. "O layout é mais aberto e a unidade
vem de fábrica com toda a estrutura de au-
tomação colocada, que são tubos que fa-
zem a interligação por todos os ambientes.
Isso possibilitaria, por exemplo, que todos
os pontos de luz da casa fossem controla-
dos a partir de um só lugar", diz Figueiredo.

Com a casa ou apartamento prontos
para receber aparelhos variados, chega a
hora de escolher o "kit de personalização"
desejado. "Imagine voltar da academia no
inverno e acionar o preparo do banho de
imersão durante o trajeto, via celular. Ao
chegar é só entrar na banheira. Isso tam-
bém funciona para a sauna, que precisa de
tempo certo para o aquecimento. Quando
as pessoas começam a usar isso, não que-
rem mais ficar sem o recurso", diz Leonardo
Senna, presidente da lhouse, empresa es-
pecializada em automação residencial. A

banheira descrita por Senna "liga de volta"
para avisar que o banho está pronto assim
que a temperatura e o nível de água estão
no ponto desejado. Um chuveiro, o Smart-
shower, também faz parte da mesma linha.

A empresa gastou 10 milhões de reais no
desenvolvimento dos produtos e vendeu
mais de 400 imóveis com as diferentes tec-
nologias em São Paulo, Manaus, Rio de Ja-
neiro e Florianópolis. Atualmente o sistema é
negociado com as incorporadoras antes do
lançamento de empreendimentos para o pú-
blico, mas existe a intenção de promover a
venda em associação com arquitetos, "que
são o elo com clientes potenciais", diz Senna.

As portas de uma residência desenvol-
vida pela lhouse são abertas por impres-
são digital e o leitor pode ser programado
para aceitar um dedo por função. Dessa
maneira o usuário pode indicar que a cada
dedo inserido ele pretende que diferentes
tarefas sejam cumpridas. O anular destra-

va a porta, mas o indicador,
ao ser colocado no leitor,

pode instruir o sistema a li-
gar o ar-condicionado, subir as persia-
'nas e colocar a ilumirfação interior na

luminosidade desejada. "Acho que nossas
casas ficaram defasadas em relação ao que
a tecnologia pode realizar. Por isso criamos
essa linha de produtos, que vem preencher
uma lacuna no mercado", diz o empresário.

Resta saber se quem possui um siste-
ma de automação usa todos os recursos.
"À primeira vista, existe a surpresa. Antes
de conhecerem, alguns usuários pensam
que pode ser complicado, mas, logo após
a entrega do apartamento, percebem o
contrário. É mais fácil apertar um botão e
ter o banho pronto do que controlar dois
registros manualmente", afirma Senna.



^ para oferecer uma experiência única
ao consumidor", afirma José Cláudio
Motta, diretor de calçados da Nike do
Brasil. Um dispositivo é instalado por
baixo da palmilha do modelo, que se co-
munica com o iPod e monta uma pro-
gramação musical apropriada para o ní-
vel de exercício feito pelo usuário.

Os dois executivos concordam, no
entanto, que a principal motivação para
o consumidor ainda está na beleza do
calçado. O tênis pode ter toda a tecno-
logia possível, "mas um design moder- •;
no e bonito ajuda muito".

Outro campo em que a tecnologia é
pouco notada por consumidores é o su-
permercado. Os sinais mais evidentes
são leitores de códigos de barra espa-
lhados pelas gôndolas e o desapareci- j
mento gradual das tropas de etiqueta-
dores de produtos, mas a experiência
fundamental é a mesma há décadas. O
consumidor passeia pelas gôndolas, es-
colhe o que quer comprar, deposita tu-

vertida em pouco tempo.
A revolução1 vem pela identificação

por radiofreqüência, mais conhecida
pela sigla RFID (do inglês Radio Fre-
quency Identity). Ela é hoje usada em
passaportes, sistemas de pagamento ex-
presso de pedágios e cartões de transpor-
te coletivo como o RioCard no Rio de Ja-
neiro ou o Bilhete Único em São Paulo.
A etiqueta RFID nos objetos é acionada
por ondas de rádio e pode ser lida a me-
tros de distância, sem que o leitor preci-
se "ver" a etiqueta a ser identificada.

Redes como a alemã Metro querem
implementar a tecnologia para centrali-
zar todo o processo de compra no carri-
nho de supermercado. Equipado com
um monitor e um leitor de RFID, o car-
rinho mostra para o comprador o preço
do produto e a validade e registra o que
foi escolhido. Ao passar pelo caixa, uma
antena capta os dados do carrinho e os
transmite para o computador do aten-
dente, que fica responsável somente
pela cobrança do valor devido. Feito o
pagamento, a compra está finalizada. Is-
so facilita o processo para o cliente, mas
é importante para a logística da loja.

A cada produto escolhido e tirado da
gôndola o carrinho comunica-se com o
controle de estoque e f az o ajuste neces-

sário, permitindo que a empresa saiba o
momento exato de pedir a reposição do
produto. O Carrefour estuda na Europa
um meio para acelerar a adoção do RFID,
que visa a essa reposição rápida. Isso aju-
daria a reduzir custos e a aumentar as
margens de lucro.

A rapidez na logística é importante
para um setor dinâmico que viu as ven-
das aumentarem em 6,55% no primei-

ro quadrimestre de 2007, na compara-
ção com o mesmo período de 2006. Um
resultado muito superior aos dos dois
últimos anos, quando o crescimento
não passou de 1%.

Uma questão importante e ignorada
até há pouco tempo por consumidores de
tecnologia é a relação entre os aparelhos
comprados e o meio ambiente, tanto na
interação destes com o seu redor quan-

to o destino deles ao final da vida útil.
A primeira relação, dos usos que os

aparelhos fazem de recursos ambientais,
ficou evidente desde a efetivação do selo
Procel em 1993, parte do Programa Na-
cional de Conservação de Energia Elétri-
ca. O selo visa orientar o consumidor no
ato da compra ao identificar os produtos
com melhores níveis de eficiência ener-
gética. Atualmente é colocado era refri-
geradores, freezers, ares-condicionados,
motores elétricos e reatores de lâmpadas.
Existem planos para que aparelhos como
fornos de microondas, televisores e ven-
tiladores sejam incluídos no programa.
O selo é colado na frente dos aparelhos e
dividido em cores e categorias, das letras
A até G, a última sendo a menos eficien-
te e a que gasta mais energia.

A segunda é o destino dos aparelhos
quando o consumidor não os quer mais.
Antigamente o processo era simples e rá-
pido. Se um televisor pifava, procurava-
se um conserto. Se o conserto fosse mais
caro do que um aparelho novo, esse era
jogado no lixo sem maiores considera-
ções com o destino dos componentes
utilizados na fabricação.

Hoje as empresas têm grande interesse
em promover uma imagem verde, porque
sabem que o consumidor se importa com
a questão ambiental. O Greenpeace, or-
ganização global independente que faz
campanhas para proteger e conservar o
meio ambiente, publica desde agosto de
2006 o "guia para eletrônicos mais ver-
des". É um ranking dos 14 principais fa-
bricantes de computadores e celulares de.;
acordo com as políticas que praticam em
relação a químicos tóxicos e reciclagem.
A edição atual, de junho deste ano, tem a
Nokia como companhia mais verde e a
Sony e a LG disputando a lanterna.

Segundo o Greenpeace, a Nokia con-
quista o primeiro lugar por ter elimi-
nado o uso de PVC dos novos modelos
de celulares e pelo processo de remo-
ção de BFR, um químico que retarda
chamas, dos circuitos internos. A com-
panhia finlandesa tem planos de cons-
truir celulares inteiros com plásticos
biodegradáveis feitos a partir de bio-
massa, mas o lançamento de um apa-
relho com essas características ainda
deve demorar um bom tempo. •
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