
Além do telefone
O celular vira a nova
mídia. Na terceira geração,
ele transmite sinais
de TV digital, e-mail,
GPS e funciona como
chave de tudo em sua casa

celular já não é mais o mesmo - ele hoje não
é o de ontem e amanhã não será o dos dias
atuais. "Agora o celular é melhor, cada

vez melhor, e no futuro será insuperável", diz Ed
Zander, presidente mundial da Motorola. A frase
do comandante de uma das maiores empresas
de telefonia móvel reflete um vitorioso cenário
tecnológico. Os laboratórios especializados
nunca trabalharam tanto e, também como nunca,
a indústria investe pesado para dar aos minúsculos
aparelhos uma diversidade de funções. Foi assim,
por exemplo, que o celular deixou de operar apenas
como um equipamento de comunicação através da
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voz e passou a ser literalmente a cha-
ve de tudo - inclusive a de nossa casa,
pois há aparelhos através dos quais se
acionam senhas que destravam portas,
ligam luzes e até acionam a banheira.
A mais nova conquista nesse setor da
tecnologia é agora o desenvolvimento
de um chip que permite a recepção da
tevê digital. "É uma televisão de ver-
dade", diz Yannick Levy, engenheiro
da empresa francesa Dibcom, respon-
sável pela produção desses modernís-
simos chips.

O mundo já tem celulares que to-
cam música, fotografam em boa reso-
lução e realizam funções básicas de um
computador. Tem agora a febre de re-
cepção de tevê digital. "Esperamos que
até 2010 isso seja tão comum quanto
são os aparelhos com câmera fotográ-
fica", diz Levy. Na verdade, assistir
numa telinha ao que se passa numa te-
lona já é realidade no Japão, na Coréia

do Norte, África do
Sul e Finlândia - na
Europa essa tecnolo-
gia dá os primeiros
passos. Os especialistas
estimam, no entanto, que no
máximo em uma década se
estará assistindo à tevê,
através de celular, em qual-
quer canto do mundo. Para
se entender a diferença do
que já existe em relação ao
que está chegando, vale res-
saltar que as operadoras
brasileiras oferecem ao con-
sumidor conteúdos pagos de
canais estrangeiros como a
CNN. São imagens difundi-
das via sistema de recepção
de imagens (streaming) que
funciona como um download,
fazendo com que uma gravação de no
máximo um minuto chegue à tela do

aparelho em baixa qua-
lidade. A novidade, por
sua vez, chama-se Di-
ffusion Vídeo Numéri-
que Portable (DVB-H) e
permite ao ce lu lar
funcionar como uma

VERSÁTIL
Além de novos

designs, os
aparelhos se
transformam
em centrais
multimídia

CINEMA Os novos
modelos possuem
tecnologia para
reproduzir filmes
ou sintonizar
no canal preferido

tevê de bolso de qualidade
digital, abrigando até 30 ca-
nais. O DVB-H transmite di-
retamente das antenas de
tevê para os celulares, sem
passar pela rede das ope-
radoras. Na Europa o preço
para se receber sinal de te-
levisão no celular é em mé-
dia de 10 euros.

Agora, troquemos de ca-
nal. O mesmo aparelho que
permitiu assistir àquela par-
tida de futebol ou ao último

capítulo da novela pode ser-
vir para abrir a porta da sua casa. No
Brasil já existe uma empresa que de-
senvolveu um software para ligar a fe-
chadura digital ao teclado do apare-
lho telefônico. "Do escritório é possí-
vel abrir a porta. Basta digitar uma se-
nha e enviar via satélite o comando para
o microcomputador instalado na entra-
da de casa", diz Leonardo Senna, da
empresa iHouse, que além de transfor-
mar o aparelho em chave ainda o utili-
za para controlar a temperatura da ba-
nheira e a iluminação ambiente. Para
os apaixonados por música e fotos, já
existem aparelhos como o Motorola Ro-
ckr Z6, o Samsung F300 Ultra Music e
o Sony Ericsson W610 com capacida-
de de reproduzir a música preferida em
alto e bom som, graças a novas plata-
formas de áudio. Para substituir as má-
quinas fotográficas convencionais, os
especialistas agregaram ao aparelho len-
tes profissionais e potentes flashs. Sa-
indo do lazer e mergulhando no mun-
do corporativo, os executivos estão des-
lumbrados com seus smartphones - ce-
lulares que funcionam como computa-
dores. Nessa área, o novo objeto de de-
sejo chama-se Blackberry Curve - pesa
apenas 110 gramas - permite acesso à
internet em alta velocidade, sincroniza
calendários e visualiza documentos. Por
fim, os novos aparelhos, é claro, ainda
fazem ligações telefônicas.
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