
Evolução contínua ajuda a manter demanda aquecida 
 
Ao contrário de outras tecnologias de armazenamento, os pen drives têm evoluído suas 
características à medida que o mercado pede, conseguindo se perpetuar. "A demanda por mais 
capacidade surge a cada 6 ou 10 meses", comenta Fabiano Cotait, gerente de varejo da 
SanDisk do Brasil. 
 
A aceitação da tecnologia acabou gerando uma revolução também na forma como as 
informações são armazenadas nos computadores de mesa e laptops. Juntando vários chips de 
memória flash, os fabricantes estão apostando nas unidades de estado sólido (Solid State 
Drives, ou SSDs) para substituir os tradicionais discos rígidos. Entre as principais vantagens do 
formato estão a redução do consumo de energia e a maior confiabilidade, já que não existem 
partes mecânicas que podem ser danificadas. A tecnologia já equipa produtos como o MacBook 
Air, da Apple, e está sendo promovida por fabricantes como Samsung e Intel. 
 
A Intel, aliás, é a responsável pelo desenvolvimento da terceira geração das conexões USB, 
que promete velocidade de transferência de informações 10 vezes maior que as existentes 
atualmente. A expectativa é de que os primeiros produtos usando o padrão USB 3.0 cheguem 
ao mercado em 2010. 
 
Com os 5 gigabytes por segundo prometidos para o novo padrão, será possível transferir 
quase que instantaneamente toda a discografia dos Beatles para um dispositivo portátil. 
Segundo a Intel, existem 6 bilhões de dispositivos equipados com conexão USB no mundo, e 
outros 2 bilhões chegam ao mercado todo ano. 
 
A ampliação das taxas de transferência levarão a aumentos cada vez mais constantes nas 
capacidades dos pen drives, abrindo caminho para que novas tecnologias surjam e os 
substituam. "O formato do pen drive é que é um sucesso. A forma como se colocam as 
informações lá dentro é que vai mudar", avalia Ricardo Frassini, gerente de produtos da 
Extralife.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 mar. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 
 


