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á poucas formas mais brilhantes 
de abrir um texto sobre tecnolo
gia do que a utilizada por Martin 
Peers para o Wall Street Journal, 
referindo-se ao novo iPad da 

Apple: "A última vez que uma tábua [tablet, em 
inglês] causou tanta comoção, tinha alguns man
damentos escritos nela". A referência à Bíblia e 
aos ditames religiosos que regram a vida cristã 
pode soar exagerada, mas o fato é que a tradicio
nal aparição de Steve Jobs com um brinquedo 
novo na mão agitou o universo digital no fim de 
janeiro. O citado tablet reforça — como já indica
vam Kindle, Nook e gadgets similares — a mudan
ça radical no modo de consumir informação. 

Toda reforma gera incerteza. A reflexão sobre 
novas maneiras de produzir conteúdo dialoga 
com meios variados, mas mantém as premissas 
do bom jornalismo. A informação mais precisa e 
isenta possível deve continuar a atrair consumi
dores no tempo e espaço que melhor lhe convie
rem. A base do prognóstico feito por IMPRENSA 
sobre a mídia do futuro (veja infográfico nas 
páginas seguintes) está na análise e na opinião 
de acadêmicos, jornalistas e profissionais da 
tecnologia, além de ampla pesquisa material. 

Muita coisa há ainda para se desenvolver e ser 
mais bem aproveitada pelo consumidor, como 
microchips, nanochips, polímeros ultrassensí-
veis, telas touchscreen e sistemas sensoriais. 
Tecnologias distribuídas em gadgets cada dia 
mais compactos e portáteis. O editor do cader
no "Link" do jornal O Estado de S. Paulo, Pedro 
Doria, lembra que falar de futuro e tendên

cias é apostar em 50% de possibilidades, mas 
que nunca a informação foi tão pulverizada. 

Realidade aumentada desponta como um forma
to cada vez mais presente e que mudará a maneira 
de ilustrar informações. A imagem projetada frente 
a uma câmera permite a transformação de uma 
figura em um vídeo ou animação 3D. Roberto 
Calderon, diretor de tecnologia da ABCZ comuni
cação, afirma que o recurso ainda poderá possibili
tar interação via celular, mídias out of home ou TV. 
A holografia — transmissão de imagens com dimen
são real de volume, ao contrário do 3D convencio
nal — também é uma tendência, de acordo com 
Paulo Guarini, diretor criativo da Eye Motion. 

O bom e velho videogame deve ganhar incre
mentos que o habilitem a também prover infor
mações, além de entreter. Luiz Adolfo Andrade, 
doutor em cibertecnologia pela Universidade 
Federal da Bahia, observa que "hoje já temos 
inúmeras aplicações em que o consumo de 
informação se encaixa, como os Alternate Reality 
Games, que misturam o real e o virtual". 

O telefone móvel continua sendo protagonista 
desse processo. "O celular é e será a ferramenta 
de maior acesso a informações pelo consumidor, 
pois está na mão de muitos e possibilita diver
sas tecnologias acopladas, das mais simples às 
sofisticadas", observa o diretor de vendas e ser
viços da Nokia Brasil, Fiori Mangone. Tablets 
como o iPad da Apple devem agregar cada vez 
mais funções de notebooks e smartphones e se 
tornar verdadeiros escritórios portáteis. Tudo 
indica que o maior mandamento dessas "tábuas" 
será: "Não deixeis de comprá-las." 
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