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Ao entrar no edifício 99 no campus da Microsoft em Redmond, Washington, você será atendido 
por uma recepcionista de cabelos escuros chamada Laura. Ela não é uma pessoa de verdade. É 
uma criação digital que olha através da tela de um computador. Mesmo assim ela fala e 
interage com os visitantes. Responde a um aceno ou sacudir de cabeça, assim como outros 
gestos e comandos de voz. A tecnologia que existe por trás de Laura é um exemplo de como 
as companhias estão tentando libertar os consumidores dos teclados e controles remotos em 
favor de uma interação mais natural com os computadores, aparelhos de TV e dispositivos 
móveis. 
 
Laura não estará à venda em sua loja de produtos eletrônicos favorita no curto prazo. Mas a 
enorme popularidade do console de videogame Wii, da Nintendo, sensível aos movimentos, e 
do iPhone, da Apple, com sua tela sensível ao toque, está levando muitas pessoas a prever 
que os produtos eletrônicos de massa controlados por gestos e vozes se tornarão corriqueiros 
num futuro próximo. "Queremos melhorar a experiência do usuário, usando os gestos e a 
linguagem natural", diz Eric Horvitz, um pesquisador da Microsoft. 
 
A tecnologia começará a ser incorporada em TVs, PCs e outros aparelhos no ano que vem. A 
fabricante de televisores japonesa Hitachi pretende se tornar a primeira grande marca a 
vender aparelhos que respondem a comandos de gestos. Isso é parte de um esforço mais 
amplo para alcançar pessoas que estão se afastando por causa de aparelhos cada vez mais 
complexos. 
 
A ideia de equipamentos que respondem a gestos data antes mesmo de HAL, o computador 
que entra em colapso no filme "2001: Uma Odisseia no Espaço", de 1968. Somente agora, 
porém, a tecnologia avançou ao ponto em que sistemas à base de gestos estão entrando no 
mercado de massa. 
 
A maior das inovações? Câmeras melhoradas que podem detectar a distância que um objeto 
está da lente, tornando a interpretação dos movimentos mais acurada. Embora essas câmeras 
ainda sejam um pouco caras, os preços deverão cair o suficiente para que em breve seja 
possível colocá-las em televisores e outros aparelhos eletrônicos com um custo adicional baixo. 
Então, os consumidores poderão sentar-se em uma cadeira a três metros de um aparelho de 
TV e abanar a mão para mudar de canal; em uma apresentação no PowerPoint você poderá 
girar sua mão no sentido horário para aumentar o volume de um laptop que estiver no outro 
lado da sala. 
 
A tecnologia de gestos é nova o suficiente para que especialistas definam o mercado de 
maneiras diferentes. Alguns contam apenas produtos que as pessoas podem controlar sem 
tocar em nenhum botão ou tela. Outros incluem produtos com telas sensíveis ao toque, que 
exigem algum contato. O mercado de telas sensíveis ao toque vai crescer cinco vezes até 
2013, para US$ 500 milhões, calcula Roger L. Kay da empresa de pesquisa e consultoria 
Endpoint Technologies. 
 
Phil McKinney, diretor de tecnologia do grupo de sistemas pessoais da Hewlett Packard (HP), 
diz que a companhia deposita grandes esperanças na tecnologia de gestos. Ainda este ano a 
HP pretende incorporar mais características do tipo a seus PCs TouchSmart, embora não 
especifique quais serão. A capacidade de se usar gestos "elimina significativamente o fator 
intimidação sobre as pessoas que usam um produto", diz McKinney. 
 
À medida que os preços caírem, mais usos para os sistemas baseados nos gestos deverão 
surgir. Aparelhos equipados com câmeras poderão ajudar profissionais da saúde a determinar 
se pacientes idosos sofreram quedas ou se podem responder a perguntas com um gesto. Nas 
escolas, a interatividade dos sistemas de gestos poderá ajudar a manter as crianças 
interessadas nas aulas, diz McKinney. 
 



Gestos e sons apresentam desafios, como as variações idiomáticas regionais, os dialetos locais 
e a cultura. Os americanos apontam usando um único dedo, enquanto isso é considerado uma 
grosseria em partes da Ásia. Além disso, os consumidores ainda precisam aprender novas 
maneiras de levar os produtos a fazer o que eles querem. Apesar dos obstáculos, Horvitz, da 
Microsoft, diz: "Estamos começando a entrelaçar o que aprendemos juntos na realização desse 
trabalho". 
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