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■■■Depoisdaweb2.0,donomadismoeletrônicoedosdispositivosmóveisde
acessoàrede,omundodigitalestáàsvésperasdemaisumsaltoevolutivo

Devoltaparaofuturo

Nossasinformações
vãoestarnainternete
teremosvárias
formasdeacessá-las,
nocomputador,no
celularounaTV.”
Felix Ximenes,
diretor de comunicação do Google

33D EM CASA - Com mais fil-
mes em 3D sendo lançados, é
questãodetempoparaqueatec-
nologia chegue na sua casa. Fa-
bricantes já apresentaram TVs
que exibem imagens em três di-
mensões. O próximo passo é le-
var o modelo para os games, co-
monopróximojogodofilmeAva-
tar,deJamesCameron,queserá
lançado em dezembro. “A con-
vergênciaentrecinemaegames
vai continuar contribuindo para
acriaçãodeuniversosmaisricos
e profundos”, diz Bertrand Cha-
verot,diretordaUbisoft.

3ULTRA BANDA LARGA - Em
2013,umaemcadatrêscasasda
América Latina já terá conexão
porbandalarga,segundoestudo
daconsultoriaIDC.Issonãoéna-
da,noentanto,pertodoquevem
poraí:abandalargaultraveloza
baixo preço. De acordo com a
Gartner,conexõescomvelocida-
deacimade50Mbpsserãobara-
teadase,comisso,finalmentese
tornarão domésticas. Como
acontece hoje na Coreia do Sul,
baixarumfilmeserámaisrápido
do que pegar o elevador e atra-
vessararuaparaalugá-lonaloca-
doramaispróxima.

3MOBILIDADE - A profusão
de netbooks e celulares com
acesso à web e GPS incita a
criação de serviços com con-
teúdodeacordocomasuapo-
sição no mapa. “O celular vai
criar um novo tipo de uso da
internet para procurar ape-
nas aquilo que está em volta
de você”, afirma Felix Xime-
nes, do Google. Mas, para is-
so, as baterias terão de evo-
luir. “Veremos produtos que
podematépassarde24horas
de autonomia”, diz Marcel
Campos,daAsusnoBrasil.

INTERNET DAS COISAS -
Nãoserãoapenasoseletrodo-
mésticosdasuacasaqueusa-
rãoawebparabuscarinforma-
ções,mastambémobjetosco-
mo sua escrivaninha, a mesa
decentro, a dispensa da cozi-
nha. Todos estarão interliga-
dos por uma rede doméstica.
“Haveráinteligênciaeconecti-
vidadeemtodoequalquerdis-
positivo, o que mudará a ma-
neiracomoaspessoasintera-
gem umas com as outras e
comatecnologia”,dizMichel-
le Holtaus, gerente mundial
dedesktopsdaIntel.

3WEB² - O conceito de web
ao quadrado ainda é novo,
maspropõeumatransforma-
ção na internet à medida que
asaplicaçõesderealidadeau-
mentada se tornem nossos
olhosparaomundo,viacelula-
res. Poderemos sobrepor as
camadas de informação da
web–geradasporumainteli-
gênciacoletiva–sobreareali-
dade fora da web, física. Sen-
soresdemovimento,proximi-
dade,localizaçãoedireçãoau-
mentarão os dados disponí-
veis na internet . E a web, por
suavez,chegaráàsruas.

3WEB3.0-Mecanismosdebus-
ca vão identificar não os termos
quevocêprocura,masosignifica-
do semântico da pesquisa. Por
exemplo, você digita “camisa 11
do Corinthians em 1982” e o no-
medo jogadoraparececomo re-
sultado.Emvezdeapesquisaser
realizadasobreaspáginasquete-
nham os termos “corinthians”,
“camisa”, “11” e “1982” separa-
dos,oquevaivalersãoosvalores
culturaise históricosda sequên-
ciadepalavras,comoseo“robô”
da pesquisa pudesse pensar co-
moumserhumanoesoubesseo
quevocêestáprocurando.

“

Oque vempor aí

Semasmãos

Para aMicrosoft

Sem copyright

Ofuturoprevistopelaempre-
satemumquêdeMinorityRe-
port, com telas touchscreen,
interfacesflutuanteseapare-
lhoscomcaradetablet

Vídeofaztestecomcarroque
se guia, igual ao do clipe de
“Karma Police”. Com scan-
nera laser e afins, ele traça a
rota,engataaprimeiraevai.
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Vídeocheiodeprevisões diz
que Lawrence Lessig, autor
dolivroCulturaLivre, será
secretário de Justiça dos
EUAproibiráocopyright.

Atecnologiavaimudarasuavi-
da–denovo.Apartirdesteano,
eletrônicosserãoprojetadospa-
raficarmaisinteligentes,conec-
tadosotempoecomoconteúdo
quevocêquiser, onde você esti-
ver. É o resultado dos últimos
cinco anos, que viram termos
como 3G, Wi-Fi, web móvel e
web 2.0 mudarem a paisagem
digital (leiamais na página L6).

SehojeBlu-rayeTVFullHD
sãoaúltimapalavraementrete-
nimento doméstico, em cinco
anostodomundovaiquererum
conversor que fará streaming

de filmes e programas de TV
viaconexãodesupervelozdire-
to para a televsião. Pormeio de
um cabo HDMI ativo (que tem
umchip), a imagem será trans-
ferida em altíssima qualidade e
velocidade para TVs OLED,
que exibem imagens 3D e têm
definição Super Hi-Vision – 16
vezes superior à da Full HD.

Esse é o futuro apontado no
estudo anual sobre próximas
tecnologias da indústria de ele-
trônicos,oHypeCycle forConsu-
mer Technologies, recém-publi-
cado pela consultoria Gartner.

Parece difícil imaginar esse
cenário. Mas, há cinco anos, o
YouTube não existia, o Orkut
era uma “comunidade virtual”
e não uma rede social, o celular
maisavançadotinhatelaminús-
cula,câmeradeummegapixele

custavamais deR$ 2mil.
Em parte, os últimos cinco

anos são responsáveis pela no-
va faseda tecnologia.Mobilida-
de, conexão total, interativida-
de,conteúdogeradoecomparti-
lhado pelo usuário são o motor
dodesenvolvimento dos eletrô-

nicos em 2009.
Entre as tecnologias que

mais têmpotencial de se tor-
nar populares nos próximos
anos, porém, estão nomes
mais comuns. Em menos de
doisanos, quase todomundo
jávaiusarserviçosbaseados
na localização por GPS. O
mesmo vale para leitores de
livros digitais, telas multito-
que, eletrônicos com Wi-Fi,
celulares feitos para acessar
a web e TVs com atalhos
(widgets) para assistir a ca-
naispelainternet.“Aconver-
gência dasmídias vai se con-
solidar e migrar para vários
aparelhos. Mas, de 10 a 30
anos, isso já estará obsoleto
também”, diz Fábio Bouci-
nhas, diretor de produtos do
Yahoo noBrasil. ●

Você já viu?

O vídeoDid You Know? (vo-
cê sabia?) já é um clássico
do YouTube. Ele apresenta
umasériededadoscuriosos
sobreopresente eofuturo.
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