star conectado a qualquer
momento e de qualquer lugar não é mais um
sonho distante: é uma realidade tão presente
e corriqueira como trocar de roupa. Como se
não bastasse esse feito - que em parte já é
possível há algum tempo graças à tecnologia
wireless (sem fio) e aos celulares com acesso
à internet, ingressamos agora numa outra
etapa em que a experiência da conexão em
tempo integral é potencializada. Essa nova
fase se caracteriza pelo barateamento - e,
conseqüentemente, a massificação - dos
aparelhos que permitem a convergência
tecnológica, capazes de reunir numa só
plataforma funcionalidades antes espalhadas
por vários dispositivos. Assim, podemos
ter o mundo na palma da mão por meio de
um único aparelhinho que permite falar ao
telefone, navegar na internet, enviar e receber
fotos, vídeos, dados, documentos, brincar com
games, baixar e ouvir música, ver arquivos
de word, excel, power point, e por aí vai. São
os smartphones, que muito resumidamente
podem ser descritos como uma espécie de
celular que é também computador - ou viceversa. Com eles, é possível levar no bolso um
escritório móvel e também uma plataforma
para múltiplas formas de comunicação,
entretenimento e lazer.
Mas as inovações não param por aí. Com
a promessa de transformar o smartphone
atual em peça de museu, a Apple apresentou

do design caprichado, segundo a Apple. Outro
atributo é a tela multitoque, pela qual o usuário
opera o aparelho movendo os dedos para discar,
escrever mensagens e utilizar os demais recursos
do equipamento. A nova coqueluche da Apple deve
chegar ao mercado americano pelo preço de US$
499 (versão de 4GB) e US$ 599 (8GB).
Se por um lado esse admirável mundo novo nos
deixa maravilhados, por outro suscita uma série
de interrogações: de que maneira a interação
em tempo integral propiciada pela convergência
tecnológica vai interferir na forma como as
pessoas se relacionam; qual o efeito na maneira
como se faz negócios e em como se consome
mídia; o que ainda vem por aí?

Costa,da PUC:circulaçãodeidéiaspotencializadapelamobilidade

recentemente um protótipo do iPhone, cujo
lançamento oficial deve ocorrer no meio do
ano, nos Estados Unidos. Em linhas gerais,
o aparelhinho vai reunir as mesmas funções
do smartphone, como telefonia, navegador
de internet e organizador digital, mais todas
as funções do iPod, o tocador de música da
companhia de Steve Jobs que causou frisson
quando foi lançado, em 2001.
O principal diferencial do iPhone, no entanto,
é a facilidade de operação e manuseio, além

Um bom ponto de partida para reflexão é
perceber que a essência desse fenômeno é
a mobilidade. O importante é estar "ligado" a
todo o momento e em qualquer lugar . Dessa
forma, constata-se que a revolução real da
computação sem fio não é apenas comercial ou
tecnológica, mas também social. Conectadas
24 horas por dia, independentemente de onde
estiverem, as pessoas podem interagir, trocar
informações e cooperar umas com as outras. "A
mudança fundamental provocada pela mutação
tecnológica no mundo contemporâneo ocorre
no regime do ecossistema de idéias", declara
a Meio Digital Rogério da Costa, professor do
.programa de pós-graduação em comunicação e
semiótica da Pontifícia Universidade Católica de
São Paulo (PUC/SP).
Para explicar o raciocínio, ele recorre à transição
entre os séculos 19 e 20, quando houve uma
grande revolução nos transportes, com a
consolidação de meios como o trem, navio, avião
e automóvel. Como conseqüência do surgimento
de meios que permitiam o deslocamento mais
rápido e para grandes distâncias, houve também
uma revolução na maneira como as pessoas
se relacionavam. "Houve uma densificação nas
relações. As pessoas passaram a se encontrar
mais", diz.
Por volta dessa mesma época também surgia o
telefone, que representou a grande revolução da
comunicação naquele período. "Na época, diziase que as pessoas não iriam mais se encontrar
porque passariam a conversar só pelo telefone.
E aconteceu o contrário: elas se encontram
mais porque têm telefone para combinar seus
encontros", diz.
Ao traçar esse paralelo, Rogério da Costa deseja
mostrar que a facilidade de comunicação, aliada à
interação de grupos e comunidades, potencializa
a circulação de idéias, criando um ambiente
fértil para inovações em diferentes campos
da sociedade. No contexto da era digital, isso
significa o avanço da inteligência coletiva, conceito
desenvolvido pelo filósofo francês Pierre Lévy,
segundo o qual a construção do conhecimento
é viabilizada por conexões sociais estabelecidas
graças à utilização das redes abertas de
computação da internet.

Convergência
de negócios
A combinação de ingredientes como incentivo governamental, facilidades de pagamento, necessidade de uso
para atividades profissionais e aumento da concorrência
tem feito do mercado brasileiro de tecnologia um prato
suculento. A receita caiu no gosto do consumidor de tal
forma que está em curso um processo de massificação
de itens até pouco tempo restritos a uma pequena parcela da população, especialmente notebooks e celulares
dotados de recursos multimídia. Embora não haja um
levantamento oficial no Brasil sobre as vendas de produtos com foco em convergência tecnológica, como os
smartphones, percebe-se o aumento na oferta desses
itens por parte de operadoras e fabricantes de celular
e empresas de computação móvel, o que indica aquecimento no consumo.
Só para se ter uma idéia da expansão geral dos negócios de
tecnologia, a indústria eletroeletrônica (que engloba desde
automação industrial a telecomunicações e informática]
cresceu 14% em 2006, alcançando um faturamento de
R$ 105,6 bilhões - aumento real de 7,5 % na comparação
com 2005, quando o setor movimentou R$ 92,8 bilhões.
O segmento de informática foi um dos que efetivamente
puxaram a expansão, crescendo 22%, o que elevou as
vendas dessa área de R$ 24,4 bilhões em 2005 para R$
29,9 bilhões no ano passado. A estimativa para este ano,

segundo a Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica (Abinee) é de crescimento de 23%, totalizando um
faturamento de R$ 36,6 bilhões.
O mercado de celulares não fica atrás; ele se expande ao
mesmo tempo em que investe no aperfeiçoamento dos
produtos com novas funcionalidades. Depois de alcançar uma base de 100 milhões de celulares no Brasil no
ano passado - 16% a mais que em 2005 -, o setor tem
como uma de suas principais tendências no momento
o fornecimento cada vez mais intenso de recursos de
computação móvel, multimídia, como vídeos e tocadores
de música.

No caso da própria Nokia, os aparelhos convergentes
estão reunidos na linha Nseries. O próximo passo é viabilizar em larga escala o serviço de televisão. A companhia
apresentou este ano o aparelho multimídia Nokia N77,
um dispositivo de W móvel com tela de 2,4 polegadas,
som estéreo e sistema de alerta sobre o começo de programas televisivos. No exterior ele começa a ser vendido
no segundo semestre.

Consumidor Final

Esse movimento é uma resposta ao desejo manifestado
pelo próprio consumidor, como indica pesquisa encomendada pela Nokia. Segundo o levantamento, 77% dos
entrevistados acreditam que o celular será o seu principal
tocador de música no futuro. E com base nessa premissa
que a companhia tem investido em sua plataforma de
música, que envolve desde eventos como o Nokia Trends
a novos recursos nos aparelhos.

O avanço das operadoras no segmento de aparelhos
convergentes - todas as principais companhias têm
no seu leque de produtos os smartphones - é a maior
demonstração de que o celular inteligente chegou de vez
ao cidadão comum, avalia Alexandre Szapiro, vice-presidente para o Cone Sul e Chile da Palm, companhia líder
no mercado de PDAs. "Os negócios na área corporativa
são maiores, mas o usuário final começou a abraçar o
produto", afirma.

Um exemplo dessa estratégia é o modelo Nokia N91, lançado há pouco tempo e que permite baixara música tanto
para o celular como para o microcomputador. "A música
é uma forte aposta da companhia, tanto que temos em
nosso portifólio atual no Brasil 22 aparelhos com tocador
de música", afirma Fiore Mangone, gerente de multimídia
da Nokia no Brasil. Na área de vídeo, a empresa fechou
este ano uma parceria com o YouTube, que permitirá aos
usuários assistir aos vídeos disponíveis nos site.

Como exemplo, cita o caso dos adolescentes. "Para
esse público, os comunicadores instantâneos e sites de
relacionamento como Orkut são tão importantes quanto
o serviço de voz. A geração digital aceita muito bem um
produto como esse, porque pode levar para qualquer lugar o que antes tinham apenas no computador", afirma
o executivo. Sem revelar valores, ele projeta aumento de
100% nas vendas de smartphones da empresa nos próximos dez meses.
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