
Quando os cientistas do Media Lab do M.I.T. começaram
a desenvolver os primeiros protótipos de papel eletrônico
há mais de uma década, o Santo Graal da pesquisa era o
"jornal eletrônico": um aparelho levíssimo e ultra fino que
substituiria os jornais comuns, com grandes vantagens am-
bientais e de logística.

Mas como muitas tecnologias revolucionárias, o "e-paper"
está demorando a se tornar um produto palpável. No ano
passado, a Amazon.com lançou o aparelho de leitura Kindle
e a Sony lançou o Reader, mas ler livros e jornais nesses
aparelhos ainda é um privilégio para pouquíssimos, mesmo
nos EUA. Ainda assim, um equipamento como o Kindle é
um protótipo real de um futuro sem papel. Um aparelho de
e-paper oferece uma portabilidade sem precedentes (é mui-
to mais leve que o mais leve dos laptops), e seria a platafor-
ma ideal para a leitura "pura", sem as distrações, barulhos
e luzinhas piscantes de um laptop.

As editoras de jornais e revistas dos Estados Unidos sonham
com o e-paper como uma solução para seus problemas eco-
nômicos. As empresas acreditam que o leitor estaria disposto
a pagar uma assinatura desse serviço (coisa que raramente
ocorre na Web) e que os anunciantes pagariam mais por anún-
cios no e-paper do que em um site. O jornal eletrônico também
eliminaria os custos de impressão e distribuição — que repre-
sentam uma boa parte dos custos das editoras.

O Kindle pode ser visto como o "ancestral" do e-paper
ideal do futuro. A Amazon oferece atualmente 24 jornais
para serem lidos no aparelho. Os assinantes pagam entre
US$ 5,99 e US$ 14,99, e cada edição é carregada por conexão
sem fio logo de manhã. Mesmo os mais apaixonados pelo
aparelho dizem que ler um jornal no Kindle é meio decep-
cionante. A tela em preto e branco do equipamento não é
boa para exibir fotos e gráficos, e o Kindle ainda não tem
anúncios. A navegação ainda é difícil.



O maior problema é que o Kindle e aparelhos similares
funcionam melhor para leituras "lineares", como ocorre
com um livro. Ler um jornal ou revista é uma experiên-
cia totalmente diferente: o maior prazer está justamente
em saltar de página, seção ou caderno, lendo trechos de
interesse numa ordem totalmente pessoal. Essa dificul-
dade de navegação é o maior empecilho dos aparelhos
atuais. Por conta dela, os analistas estimam que dos qua-
se 500.000 Kindles vendidos pela Amazon em um ano,
apenas uns poucos milhares são de fato usados para a
leitura de jornais.

Mas isso pode mudar em breve. Russell Wilcox, executi-
vo-chefe da E Ink (que fornece a tecnologia usada no Kindle
e no Reader da Sony), declara que a evolução do sistema
está muito acelerada e que entre 12 e 18 meses uma nova
geração de aparelhos com papel eletrônico deve chegar ao
mercado. Esses aparelhos deverão ter telas maiores (ide-

ais para a exibição de gráficos, imagens e anúncios). Outra
promessa é que esses aparelhos serão mais acessíveis (o
Kindle custa hoje em torno de US$ 360).

A tela colorida ainda vai demorar mais alguns anos, mas
várias empresas estão preparando telas com área equiva-
lente a 21,59 cm por 27,94 cm. E em vez da tela de vidro,
os aparelhos da nova geração vão usar telas plásticas fle-
xíveis e muito mais leves. A Plastic Logic é responsável
pela comercialização deesse material plástico de alta
tecnologia, desenvolvido na Universidade de Cambridge.
Segundo Richard Achuleta, CEO da Plastic Logic, o apa-
relho com tela plástica vai funcionar muito melhor que
o Kindle. O executivo disse que será possível a leitura
como um jornal de papel, saltando entre artigos e itens.
O aparelho da Plastic Logic deverá ter apenas um terço
da espessura do Kindle. A previsão de lançamento é no
primeiro semestre de 2009.
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