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A Apple é amplamente conhecida por produzir equipamentos muito fáceis de usar e igualmente 
elegantes. O que os clientes provavelmente não sabem é que algumas dessas funções não são 
exatamente novas, elas evoluíram a partir de software criado pela Apple para ajudar pessoas 
portadoras de deficiências físicas a usarem PCs. Entre elas: a nova opção de controle de voz 
do iPhone, que permite aos usuários falar com seus telefones para produzir uma ação, como 
dizer "mamãe" ou receber uma resposta oral para perguntas como: "Que música está 
tocando?" 
 
E as ferramentas "populares" para deficientes estão se disseminando. A firma de 
desenvolvimento de software Nuance Communications, por exemplo, inventou uma tecnologia 
de comando de voz para ajudar pessoas que não conseguem digitar num computador. 
Atualmente, os algoritmos da companhia são usados em produtos que vão do mais recente 
leitor eletrônico Kindle da Amazon.com até os carros da Ford. Enquanto isso, a Mattel está 
incorporando tecnologia, inicialmente destinada a ajudar paraplégicos, a um jogo controlado 
pelos impulsos elétricos cerebrais dos jogadores. 
 
Outras companhias deveriam considerar seguir no encalço dessas iniciativas pioneiras, dizem 
consultores de inovação. "As companhias poderiam considerar a área de projetos para 
acessibilidade como uma oportunidade de vendas. A maioria das funções que já são acessíveis 
para os deficientes possuem grande valor para todos", diz Donald A. Norman, ex-vice-
presidente da Apple para tecnologias avançadas, que chefia um programa conjunto comercial e 
de engenharia na Northwestern University. 
 
A integração dos deficientes tem uma longa história. Thomas Edison viu a sua invenção do 
fonógrafo como uma forma de abrir o mundo impresso aos cegos através da gravação de 
leituras de livros. Mais recentemente, o software de previsão de texto, os algoritmos que 
terminam as palavras que os usuários digitam em mecanismos de buscas ou no e-mail, teve 
suas raízes em tecnologias dirigidas para os deficientes. 
 
A função VoiceOver da Apple pode ter sua origem rastreada ao fim da década de 80, diz 
Norman, quando a fabricante de computadores decidiu tentar incluir "acesso universal" na sua 
linha de PCs Macintosh. O termo é usado nos círculos de engenharia e de design para 
descrever bens de consumo, que vão de tesouras a telefones celulares, produzidos de forma 
que pessoas de qualquer idade ou capacidade física possam usá-los. O VoiceOver tornou-se 
uma função padrão dos computadores Apple em 2006. Quando acionado, o Mac lê tudo 
realçado pelo cursor, desde textos da web até números num banco de dados, numa voz que 
soa normal. 
 
Ao mesmo tempo em que o VoiceOver ajudou a ampliar o alcance da Apple aos deficientes 
visuais, ele também se tornou um gerador de inovação dentro da companhia.  
 
Agora a tecnologia já se transferiu para o iPod Shuffle. Ao contrário dos seus irmãos de maior 
porte, o Shuffle é pequeno demais para ter uma tela para exibir informação sobre seu 
conteúdo de música. O modelo mais recente, lançado em março, contorna esse problema com 
um software que pode dizer que música está sendo tocada. 
 
O faturamento de vendas aumentou 51% na primeira semana do novo Shuffle na comparação 
com o lançamento do modelo anterior, diz o analista do Barclays Capital, Benjamin Reitzes. O 
preço baixo de US$ 79 certamente foi parte do motivo. Mas muitos usuários se entusiasmaram 
com a interface de voz, indicando que a função também ajudou a popularizar o tocador de 
música. 
 
A Apple acrescentou uma versão inversa do VoiceOver ao seu iPhone de terceira geração, 
lançado em junho, que permite aos usuários ditar ao telefone que execute funções, em vez de 
digitar comandos. Isso torna o dispositivo funcional para pessoas com deficiências visuais e 
outros tipos de deficiências, bem como para motoristas. "Alguns clientes necessitam de 



tecnologias de ajuda para pessoas com necessidades especiais, e outros querem comodidade", 
diz Greg Joswiak, vice-presidente da Apple para marketing de iPod e iPhone. 
 
A demanda crescente por dispositivos que podem falar e receber comandos de voz se tornou 
uma benção para a Nuance Communications. A companhia fornece software de comando de 
voz para um número crescente de produtos, de PCs a telefones celulares. Através de uma 
sociedade entre a Ford e a Microsoft, chamada Sync, a Nuance também fornece tecnologia de 
comando de voz para dispositivos de navegação como GPS. 
 
"Apesar de os portadores de deficiências não representarem uma porcentagem significativa 
dos nossos usuários atualmente, eles são os nossos maiores usuários sofisticados", diz Peter 
Mahoney, gerente geral da Nuance. "Eles nos ajudam a ser inovadores" no que diz respeito ao 
aprimoramento de produtos para o mercado em geral. 
 
Outras companhias estão desenvolvendo tecnologia para ajudar deficientes auditivos. No 
Google, um engenheiro de software surdo, Ken Harrenstein, encabeçou a criação de uma 
ferramenta para legendar vídeos transferidos para o YouTube, do Google. Sua intenção original 
foi ajudar usuários surdos. Mas a companhia logo percebeu que o software também poderia 
ajudar a traduzir idiomas. Essa ideia conduziu no fim de 2008 a uma ferramenta de auto-
tradução que permite às pessoas acrescentar legendas em 50 idiomas a vídeos do YouTube, 
aumentando o número de pessoas que podem assistir e entender os filmes. 
 
A Mattel está levando o conceito da integração dos portadores de deficiências ao mercado de 
brinquedos. A companhia planeja lançar este mês o Mindflex, um jogo de US$ 80 que 
incorpora tecnologia usada por pessoas gravemente incapacitadas para controlar dispositivos 
eletrônicos por meio da transferência de impulsos elétricos cerebrais via sensores. A Mattel 
licenciou a tecnologia de armazenagem de impulsos elétricos cerebrais de uma companhia de 
San Jose chamada NeuroSky. Para jogar, os usuários colocam na cabeça um dispositivo com 
sensores. Ao concentrarem os seus pensamentos no movimento, eles podem fazer um motor 
mover pequenas bolas de plástico por uma trilha de obstáculos sobre a mesa. Quando eles 
relaxam, os objetos param de se mover. 
 
A Mattel está apostando que a tecnologia se tornará a base para uma linha de jogos físicos 
controlados pela mente, com o Mindflex, inaugurando uma nova categoria para a indústria de 
brinquedos, diz Geoff Walker, vice-presidente sênior de marketing na companhia.  
 
À medida que pioneiros impulsionam as vendas incorporando tecnologias antes confinadas a 
produtos para portadores de deficiências, outras companhias certamente as seguirão. Elas 
poderão se antecipar às demais, diz Tim Bajarin, presidente da consultoria de tecnologia 
Creative Strategies. "Há uma população que está envelhecendo e que necessitará de 
tecnologia mais fácil de usar. Para as empresas isso se torna uma vantagem competitiva."  
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