
Tecnologia de
‘Minority Report’
vira realidade

O FUTURO JÁ CHEGOU

● Computação por gestos
John Underkoffler, cientista do
MIT que criou a computação
baseada em gestos que Cruise
usou em ‘Minorit Report’, fun-
dou sua própria companhia –
Oblong Industries – para produ-
zi-la e comercializá-la. Mas ele
já havia sido ultrapassado por
companhias como a Apple, com
o iPhone, que oferece inúmeros
recursos para imagens e textos
desde 2007. E evidentemente,
pela Microsoft, com seu novo
sistema de jogos Kinect e a tela
que trabalha pelo toque, Surfa-
ce, do tamanho de uma mesa,
que permite que você movimen-
te as coisas com as mãos.

● Carros guiados por
computador
Provavelmente o mais próximo
que chegaremos disto serão os

sistemas de navegação por saté-
lite, atualmente em toda parte.
Entretanto, a Agência de Proje-
tos de Pesquisa de Defesa Avan-
çada (que nos deu a internet) te-
ve um concurso para um “carro
autônomo”. Não seria maravilho-
so se o seu carro o levasse para
casa depois de uma noitada de
bebida? Os bares aplaudiriam.

● Vídeo em 3D.
Já viu ‘Avatar’? ‘Up’? O novo
serviço de TV em 3D da Sky? O
novo Nintendo em 3D? Es-
tá tudo aí.

● E-papel
O iPad da Apple e o Kindle da
Amazon são um pouco volumo-
sos, mas inúmeras organiza-
ções novas acham que são o
máximo em matéria de leitura
eletrônica. Mas o verdadeiro
“papel eletrônico” – flexível, ca-
paz de reter uma imagem, que
pode ser reaproveitado eletroni-
camente – está chegando cada
vez mais perto. Em janeiro, a
companhia coreana LG apresen-
tou um e-papel flexível de 19

polegadas, e companhias como
Plastic Logic e E-Ink estão con-
seguindo recursos no campo
eletrônico que parecem cada
vez mais próximos do papel. Tal-
vez sejam um sucesso quando
os jornais pararem de ser im-
pressos. Portanto, até 2054. Ou
quem sabe 2015?

● Reconhecimento
dinâmico da íris
A íris tem um desenho único em
cada um, e já é usada para a pes-
soa se identificar (basta que ela
fique de frente para uma câme-
ra) por departamentos de contro-
le nas fronteiras na Grã-Breta-
nha, Holanda, Emirados Árabes
Unidos, EUA e Canadá. No filme,
identifica-se a íris das pessoas
enquanto elas se movimentam,
apresentando o desafio suple-
mentar do movimento e da reso-

lução. mas, com câmeras e com-
putadores continuamente aper-
feiçoados, isto poderá se tornar
realidade antes de 2054.

● Publicidade
personalizada
Em ‘Minority Report’, o reconhe-
cimento da íris levou a anúncios
personalizados que bombar-
deiam as pessoas em cartazes
que estão por toda parte. Isso
não acontece offline, mas a gen-
te tem acesso a isso, até certo

ponto, na internet: DoubleClick,
a grande companhia de publici-
dade da Google, controla todos
os sites que a pessoa visita para
exibir seus anúncios, e pode
montar uma série de anúncios
que interessam a ela.

● Aranhas-robôs
O Exército americano está aper-
feiçoando ‘insetos-robôs’, com
a ajuda da British Aerospace.
Na realidade, eles têm oito per-
nas (portanto, robôs aracní-
deos) e poderão reconhecer
áreas perigosas onde ninguém
mandaria um ser humano, como
casas possivelmente ocupadas.
“Nosso objetivo fundamental é
desenvolver tecnologias que
deem aos nossos soldados ou-
tro par de olhos e de ouvidos”,
disse Bill Devine, da BAE Syste-
ms, ao World Military Forum.

Banda larga sem fio já supera a fixa
Pela primeira vez, número de brasileiros que usam celulares e modems para acesso à internet rápida é maior que o dos que usam fio
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O novo sistema de jogos Kinect,
da Microsoft, que permite que
os jogadores corram, pulem, ba-
tam e atirem sem precisar de
uma roupa estranha ou segurar
nenhum tipo de controle, tem
uma tecnologia que remete a
Tom Cruise e ao filme Minority
Report. Especificamente, ao mo-
mento em que Cruise, que no
longa faz o papel do policial John
Anderton, tenta analisar dados
de computador movendo as
mãos no ar para manipulá-los: vi-
rando-os, minimizando-os, ar-
rastando-os de lado, revolvendo-
os. Dentro de pouco tempo, com
toda a probabilidade estaremos
controlando nossos computado-
res de modo semelhante.

Quando Minority Report foi
lançado, em meados de 2002 – o
iPod tinha menos de um ano de
existência e o iPhone e o iPad se-
quer brilhavam nos olhos de Ste-
ve Jobs –, suas visões tecnológi-
cas do futuro pareciam incrivel-
mente fantásticas. O filme se pas-
sava em 2054 (o conto de Philip
K. Dick, no qual se baseia, não é

muito preciso quanto à data),
portanto, o diretor Steven Spiel-
berg supostamente calculou que
estava dando tempo o bastante
para a quantidade de tecnolo-
gias avançadíssimas vistas em ce-
na se tornarem parte da nossa
vida cotidiana.

Spielberg, no entanto, não
contou com alguma coisa que po-
deria se chamar “o efeito Star
Treck”. Se você exibe tecnolo-
gias imaginárias fantásticas em
um filme ou série de TV, crian-
ças, adolescentes e viciados em
tecnologia de todas as idades ten-
tarão o impossível para que elas
se transformem em realidade.
Quando James T. Kirk era trans-
portado para um planeta aliení-
gena e abria o seu comunicador,
quando Spok agitava o seu “tri-
corder”, aparelho de múltiplas
funções sobre formas de vida es-
tranhas e murmurava “intrigan-
te...”, e quando a tripulação da
Enterprise era teletransportada,
uma geração olhava aquilo e pen-
sava: este é o futuro e não terei a
chance de viver nele.

Engenhocas. O mesmo aconte-
ce com Minority Report. Assim co-
mo todos os melhores filmes de
ficção científica, ele mostrou nu-
merosas engenhocas, mas não
se baseou nelas como elemento
fundamental do enredo, que ain-
da girava em torno da capacida-
de das pessoas de enganar a si

mesmas em relação à verdade, à
mentira e à realidade. Mas, para
um grande número de fãs vidra-
dos em tecnologia, o enredo era
secundário em relação às possibi-
lidades oferecidas pelos recur-
sos tecnológicos mostrados.

E eram muitos: o pré-crime (a
previsão de que uma determina-
da pessoa cometeria um crime);

o reconhecimento da íris (que
permitia identificar qualquer
pessoa); a publicidade personali-
zada (o que a pessoa vê nos carta-
zes é uma mensagem dirigida a
ela particularmente); o e-papel
(papel eletrônico para jornais
com imagens em movimento); o
vídeo em 3-D (precisaremos ex-
plicar isto?); carros guiados por

computador; aranhas-robôs (pa-
ra seguir pessoas); jetpacks (má-
quinas voadoras individuais) e
alguns dispositivos tecnológi-
cos bem desagradáveis usados
pela polícia – como o bastão que
deixa a pessoa atingida doente e
“o colar” (que efetivamente pa-
ralisa a pessoa em que é coloca-
do).

Coisas como computação pe-
lo movimento da mão ainda esta-
vam longe (embora na cerimô-
niade abertura dos Jogos Olímpi-
cos de 1984 tenha sido usado um
jetpack). Mas, oito anos mais tar-
de, Spielberg e seus assessores
de tecnologia agora descobrem
que, na época, foram cautelosos
demais...

● Custo limita serviço
O uso da banda larga no Brasil
ainda é inferior à média mundial,
por causa do alto preço do servi-
ço. A causa é o peso dos impos-
tos e a falta de redes de transmis-
são, diz o estudo da Teleco.

Avanços mostrados
pelo filme, que se
passa em 2054, já
fazem parte do
dia a dia das pessoas

Rodrigo Petry

Os usuários de banda de larga
móvel ultrapassaram pela pri-
meira vez os usuários de ban-
da larga fixa no País, segundo
pesquisa da empresa de solu-
ções de telecomunicações chi-
nesa Huawei, em parceria
com a consultoria Teleco.

O acréscimo no número de
acessos na banda larga móvel
foi de 4,9 milhões no primeiro
trimestre, o que elevou a base
de clientes a um total de 11,9 mi-
lhões. Enquanto isso, o total de
assinantes da banda larga fixa
encerrou o primeiro trimestre
em 11,8 milhões de clientes.

O avanço da banda larga mó-
vel sobre a fixa foi impulsiona-
do, principalmente, pelos celu-
lares de terceira geração ( 3G),
que saltaram de 1,5 milhão no

primeiro trimestre do ano pas-
sado para 8,7 milhões este ano.
As conexões de banda larga com
modems 3G cresceram 100% no
período, chegando a 3,2 mi-
lhões.

Os planos com pacotes de
500MB e 1GB custam, em mé-
dia, R$ 69,90 e R$ 84,90, respec-
tivamente, bem mais que em ou-
tros países. Na Argentina é pos-
sível pagar o equivalente a R$
31,65 por 500MB, enquanto no
Reino Unido o custo do plano

de 3GB equivale a R$ 39,94.
Em março de 2010, a cobertu-

ra da banda larga móvel no Bra-
sil já era superior aos compro-
missos estabelecidos pela agên-
cia reguladora (Anatel) para
2012, atingindo 13,1% dos muni-
cípios. Todas as capitais e muni-
cípios com mais de 500 mil habi-
tantes passaram a ser atendidos
por quatro operadoras.

Expansão. Com os resultados
do estudo que mostra a expan-
são do serviço de banda larga
sem fio no País, a consultoria
Teleco reviu para cima as suas
estimativas para o mercado de
telecomunicações no Brasil em
2010.

Agora, a consultoria prevê
que o mercado brasileiro de in-
ternet de banda larga deverá
chegar até o final deste ano a um

total de 18 milhões de acessos
móveis e 13 milhões de acessos
fixos. A previsão anterior era de
15 milhões de acessos em banda
larga móvel e 14 milhões por re-
des fixas este ano.

O desempenho do primeiro

trimestre deste ano marca uma
expansão de 70% no número de
acessos móveis à internet de al-
ta velocidade em relação aos 7
milhões do final de 2009, segun-
do o levantamento.

Enquanto isso, a base de li-

nhas fixas de banda larga cres-
ceu apenas 3,5% na comparação
com os 11,4 milhões do ano pas-
sado. O estudo aponta a urgên-
cia das operadoras de telecomu-
nicações em reforçar suas ofer-
tas de internet móvel.

Recentemente, a Vivo, maior
operadora de telefonia celular
do País, anunciou plano para ex-
pandir sua cobertura de acesso
em tecnologia de 3G de 600 pa-
ra cerca de 2,8 mil cidades do
País até o final de 2011.

De acordo com o levantamen-
to da Teleco, a banda larga mó-
vel representou no primeiro tri-
mestre 15% da receita das opera-
doras celulares do País, contra
11,5% um ano antes. Do total de
acessos móveis, 8,7 milhões fo-
ram feitos por celulares, en-
quanto o restante por modems.
/ COM REUTERS

Na tela. Em 2002, quando o filme foi feito, a computação com o movimento das mãos ainda não passava de um sonho

Expansão. Modems representam 3,2 milhões de acessos

Todo sábado noEstadão.
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