
Tecnologia

MEMÓRIA É O QUE
NÃO VAI FALTAR
O disco holográfico, desenvolvido pela GE, armazena 500
gigabytes e custa, proporcionalmente, menos que um disco Blu-ray

ígumas tecnologias surgem na
hora certa para causar uma revo-
lução. Outras são revoluciona-

Irias, mas aparecem na hora er-
rada e não causam tanta sensação. Qual
será o caso do disco holográfico, uma
nova tecnologia de armazenamento di-
gital de dados anunciada pela General
Electric na semana passada? De tama-
nho convencional, o produto tem capa-
cidade para armazenar 500 gigabytes de
informação, o equivalente a l00 DVDs
— o que é um desempenho sensacional.
Quando foram lançados, o CD, em 1982,
e o DVD, em 1995, mudaram tudo o que
se conhecia nessa área. O primeiro ar-
mazenava 200 vezes mais dados que a
tecnologia antecessora e representou
uma revolução na indústria fonográfica.
O segundo ultrapassou a marca dos gi-
gabytes, permitindo a gravação de fil-
mes inteiros numa única mídia. Já" com
o Blu-ray, lançado há seis anos, foi dife-
rente. Apesar de aumentar a capacidade
de armazenamento, tornou-se apenas
mais uma alternativa entre outras tantas.
"A nova tecnologia holográfica terá de
competir também com outras formas de
armazenamento, como HDs externos,
pen drives e o cloud computing, a esto-
cagem de dados em senadores gigantes
e remotos acessados pela internet", diz
Waidemar Schuster, analista da Interna-
tional Data Corporation (ÍDC). instituto
especializado em tecnologia.

O nome da tecnologia faz alusão à
possibilidade de aproveitar todas as três
dimensões do disco para arquivar da-
dos. Ao contrário das mídias ópticas,
nas quais os dados são '"escritos" numa
fina camada de metal, toda a espessura
do disco holográfico é composta de um
material fotossensível, capaz de arma-
zenar informações. Há outras pesquisas
com armazenagem holográfica em an-
damento. Uma empresa americana
anunciou neste ano planos de introduzir

um sistema que usará máquinas de
18000 dólares e discos igualmente ca-
ros. A GE tomou um caminho diferente.
Reduziu a qualidade do holograma para
baratear o produto e atingir um público
mais amplo. A tecnologia ainda está em
fase de laboratório e precisa ser adapta-
da para a produção em massa. "Nosso
objetivo é. com pequenos ajustes, do-
brar a capacidade de armazenamento
até a data de lançamento do produto, em
2012", disse a VEJA o americano Brian
Lawrence, chefe do programa de arma-
zenamento holográfico da GE.

O preço por gigabyte do disco ho-
lográfico é estimado em 10 centavos de
dólar, contra 50 centavos do Blu-ray.
Essa pode ser uma vantagem competi-
tiva. Estima-se que três quartos dos
gastos com tecnologia da informação
de uma empresa vão para a ampliação
da capacidade de armazenamento de
dados. Baratear o custo é uma necessi-
dade crucial para estúdios de cinema,
redes de TV e hospitais. Se o disco no-
lográfico conseguir reduzir pane desses
gastos, talvez consiga, atinai de contas,
desencadear sua própria revolução tec-
nolósica. _ THOMAZFAVARO
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