
Mobilidade é palavra-chave em tecnologia neste ano.
Enquanto as vendas de notebooks continuam batendo recordes, os
smartphones se popularizam e o acesso à internet ganha novas opções
na forma do celular 3G e do WiMax. Conheça essas e outras tendências
que devem se manifestar com força em 2008.

A telefonia celular 3G vai ser o caminho para uma variedade de
serviços móveis no smartphone e também uma opção para aces-
so à internet no computador. Embora já houvesse serviços 3G em

algumas cidades brasileiras - como o EVDO da Vivo em São Paulo -,
eles operam em freqüências diferentes das usadas na maioria dos paí-
ses, o que limita a oferta de aparelhos compatíveis. Com o leilão das
freqüências de 3G feito pela Anatel no fim do ano, esses serviços pas-
sarão a ser oferecidos de forma mais ampla e padronizada. Devem re-
petir, aqui, o sucesso observado em outros países. Uma estimativa da
Claro aponta que há cerca de 300 milhões de celulares 3G no mundo,
cerca de 10% do total de aparelhos em uso. Parte da procura por esses
serviços deve ser de usuários de notebooks, para acesso à internet. Em
comparação com o Wi-Fi, o 3G terá a vantagem da cobertura geográfi-
ca ampla. Em países onde a telefonia 3G está mais madura, há note-
books vendidos já com o modem celular. Em dezembro, a Positivo
anunciou um acordo com a Vivo, e a HP, um com a Claro para oferecer
o modem com os micros. Com certeza, isso é só o começo.



Notebooks com memória flash no lugar do disco mag-
nético devem se tornar comuns em 2008. Os SSD (so-
lid state disks), como vêm sendo chamadas essas uni-

dades de memória, são mais rápidos e mais resistentes a
choques, além de consumir menos energia que os tradicio-
nais discos magnéticos. Notebooks com SSD de 32 ou 64 GB
têm aparecido nos Estados Unidos desde 2006, quando o pri-
meiro modelo foi anunciado pela Samsung. No final de 2007,
fabricantes como a Toshiba apresentaram dispositivos SSD
de até 128 GB. No Brasil, puxando a fila dos micros com SSD
está o mininotebook Eee PC, da Asus. Esse micrinho tem ca-
pacidade de apenas 4 GB, compatível com seu preço de 1099
reais. Unidades maiores encarecem o micro. O custo porgiga-
byte dos SSD é cerca de 30 vezes superior ao do disco mag-
nético. Por isso, é pouco provável que os modelos que chega-
rão ao Brasil em 2008 passem de 64 GB. Enquanto o SSD não
se populariza, os HDs híbridos podem se firmar como solução
intermediária. Combinando memória flash com disco magné-
tico, eles tentam aliar desempenho com custo acessível.

Assim como o acesso a redes celulares 3G, o WiMax
deve aparecer embutido nos notebooks já neste ano.
A próxima versão da plataforma móvel Centrino, da

Intel, conhecida pelo codinome Montevma, devera ter um
chip wiMax entre seus componentes. Ao oferecer acesso sem
fio à internet a até 50 quilômetros da antena-base, o WiMax
promete levar a banda larga a mais lugares e por preços mais
baixos. A velocidade - de até 70 Mbps - também é atraente.
A estimativa da Intel é que, nos Estados Unidos, o WiMax che-
gará a 100 milhões de usuários neste ano. A tecnologia avan-
ça também no Brasil, onde não faltam projetos piloto. De Por-
to Alegre a Parintins, no Amazonas, já há dezenas de redes
WiMax em operação. A tecnologia também é usada por em-
presas como a Neovia, que prove acesso à internet. Em geral,
elas trabalham na freqüência livre de 5,8 GHz, não homologa-
da pelo WiMax Fórum, a organização que cuida dos padrões
de WiMax. O uso de outras freqüências depende de licenças
da Anatel. A agência reguladora planeja fazer um leilão para
vender as concessões até março.



A computação
quânticadeve
voltar a ser
notícia. Em 2007,
o grande avanço
nessa área veio
da empresa
canadense
D-Wave, que
demonstrou
o primeiro
processador
quântico
realmente
funcional. Essa
máquina, de
16 qubits, não
tinha capacidade
suficiente para uso
comercial. Mas a
D-Wave trabalha
em projetos que
passam
de 500 qubits,
e deve exibir um
processador
de pelo menos
32 qubits já
neste ano.

Infelizmente, a lista de tendências para 2008 não
traz apenas boas notícias. Está a caminho, também,
uma nova safra de ameaças de segurança. Uma das

novidades é que os smartphones, até agora pouco visados
pela turma do mal, passarão a ser alvo mais freqüente de ata-
ques. O motivo para a mudança é o crescente uso desses apa-
relhos para pagamentos e acesso a serviços bancários. A pre-
visão da empresa de pesquisas Berg Insight é que haverá 365
milhões de smartphones em uso até 2012. Um estudo da Sy-
mantec aponta que, já em 2008, os crackers vão tentar explo-
rar vuinerabilidades desses aparelhos para furto de informa-
ções e fraudes. Outro estudo, da Websense, afirma que o
enorme sucesso do iPhone torna o celular da Apple um óbvio
alvo para os ataques neste ano.

Que tal pegar seu avatar do Second Life, dar uma
passada no There.com, comprar uma armadura no
Word of Warcraft ou no EverQuest II, dar uma volta

no Multiverse e terminar o passeio no Gaia Online? Isso de-
verá ser possível em breve. Em outubro de 2007, a Linden
Labs, dona do Second Life, anunciou um acordo com 30 ou-
tros parceiros - incluindo IBM, Cisco, Intel, Microsoft, Moto-
rola, Google e Sony - para criar um padrão de interoperabi-
lidade entre universos virtuais. Um avatar criado num
universo virtual poderá viajar para outros, dando início à
web 3D. Os planos da Linden e seus parceiros incluem su-
porte a transações financeiras seguras e melhor integração
com a web 20. Mas a interoperabilidade poderá trazer situ-
ações inusitadas. Os violentos ogros do jogo World of War-
craft, por exemplo, podem decidir atacar os pacíficos cida-
dãos do Second Life e causar um estrago e tanto.

Em outubro de 2007, o Google Does, conjunto de
aplicativos online do Google, atingiu a marca de 1,4
milhão de usuários, sete vezes o registrado um ano

antes. Esse crescimento explosivo da uma idéia de quanto o
uso de aplicativos online vem se expandindo. E a expansão
deve continuar acelerada neste ano. Se, até agora, os princi-
pais adeptos são os usuários individuais, agora é a vez de as
empresas aderirem. Para elas, um dos principais apelos são
as facilidades de trabalho em grupo dos serviços online. Na-
turalmente, esses serviços ainda são limitados em recursos
se comparados aos aplicativos que rodam nos PCs. Mas isso
também deverá mudar com o tempo. Bruce Chizen, que até
novembro era CEO da Adobe, chegou a dizer que, em dez
anos, todos os aplicativos serão online. É uma afirmação ou-
sada para uma empresa que produz aplicativos pesadíssi-
mos - como as edições mais completas do Photoshop do
Premiere - que hoje não poderiam rodar na internet com
um desempenho aceitável. Mas, como a velocidade na inter-
net tende a aumentar com o tempo, haverá um momento
em que a banda e a capacidade dos servidores serão sufi-
cientes até para um Photoshop online.



Telas baseadas em diodos orgânicos do tipo OLED já
são comuns em pequenos aparelhos móveis. Neste
ano, vão aparecer em tamanhos maiores e em novas

aplicações. Um dos primeiros passos nesse sentido foi dado
pela Sony em dezembro, quando começou a vender no Japão
seu televisor SonyDrive XEL-1, com tela OLED de 11 polega-
das. O aparelho tem tela com 3 mm de espessura e a impres-
sionante taxa de contraste de 1000 000:1. O preço de lança-
mento - equivalente a 3 100 reais - ainda é alto, mas essa
tecnologia está apenas engatinhando. Toshiba e Panasonic
pretendem colocar televisores OLED à venda até 2009. Pro-
tótipos de até 42 polegadas vêm sendo testados nos labora-
tórios. Como o processo de fabricação do OLED é mais sim-
ples que o do LCD, a tendência é que, quando as novas telas
forem produzidas em larga escala, custem até menos que as
atuais. Um problema a resolver é a durabilidade reduzida.
Enquanto um LCD agüenta 60 mil horas de uso, um OLED
dura cerca de 5 mil horas.

A tecnologia de identificação por radiofreqüência
(RFID) também deve encontrar novas aplicações
em 2008. Etiquetas RFID já estão presentes nos no-

vos passaportes brasileiros, são usadas para cobrança de
pedágio em estradas e fazem parte de crachás de identifi-
cação. Mas isso é só o começo. Uma resolução do Conselho
Nacional de Trânsito publicada em novembro dá um prazo
de cinco anos para que todos os carros tenham dispositi-
vos de RFID. Em São Paulo, o plano é instalar os chips já
neste ano. Outros usos, já comuns em outros países, in-
cluem cobrança de passagens em ônibus e trens, identifi-
cação de livros em bibliotecas e de pacientes em hospitais.
Fica para uma etapa posterior o uso amplo dessas etique-
tas no comércio varejista, já que seu custo ainda é muito
superior ao do onipresente código de barras.

Para quem acha que a chamada TI verde é uma onda
passageira, é melhor repensar o assunto. O Gartner
Group prevê que a preocupação com o consumo de

energia nos data centers vai crescer no mundo inteiro em
2008. Há várias razões para isso. Novas normas estão sendo
adotadas em muitos países estimulando a economia de ener-
gia. As empresas tendem a usar a postura "ecológica" em seu
marketing de imagem. Por fim, há a questão do custo da
energia, que se torna cada vez mais importante. No Brasil, o
descompasso entre o crescimento da demanda e da oferta
deve aumentar o temor de um apagão ou, pelo menos, de
uma alta no preço da eletricidade. Um estudo do Sindicado
dos Eletricitários de São Paulo diz que, já neste ano, o consu-
mo de energia no país pode atingir 53 gigawatts, enquanto a
oferta deve ficar em 50 gigawatts. Embora esses números se-
jam constestados pelo governo, é provável que sejam toma-
das medidas para conter o crescimento do consumo. E o au-
mento de preço é a mais simples dela.

A virtualizaçao de servidores já melhorou a efici-
ência dos data centers, ajudando-os a aproveitar
os recursos disponíveis e adaptar-se a flutua-

ções na carga de trabalho. O Gartner Group prevê que, em
2008, essa tecnologia entrará numa segunda fase. Ela será
integrada a técnicas de gerenciamento e automação de servi-
ços para ampliar seus benefícios. Em outra vertente, a virtua-
lização do desktop vai se expandir nas corporações, prevê a
empresa inglesa Infiniti Research. Em muitas situações, os
usuários vão rodar aplicativos no servidor interagindo com
eles como se estivessem no próprio micro, numa versão mo-
derna dos antigos sistemas de terminais. Isso pode reduzir os
custos de gerenciamento em muitas empresas, além de faci-
litar o trabalho remoto.
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