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Confesso, caro leitor, que gos-
taria de viver em uma cida-
de como Fujisawa, em que a
vida urbana será totalmen-

te sustentável, ecológica e muito
mais humanizada do que a esmagado-
ra maioria das cidades que conhece-
mos. Sob muitos aspectos, ela realiza
nossossonhos com o projeto denomi-
nado Fujisawa Sustainable Smart
Town (Fujisawa SST).

Vale a pena conferir. A partir de
2018, as primeiras mil residências da
nova Fujisawa vão dispor de rede elé-
trica inteligente (smart power grid),
energia solar e baterias em cada casa,
iluminação pública interconectada,
vias públicas projetadas para bicicle-
tas, pedestres e veículos elétricos. E
muito mais.

Que bom saber que a humanidade
tem iniciativas na área ambiental, tão
inovadoras e positivas como essa. Fi-
co até mais otimista em saber que
existem pelo menos dez ou doze pro-
jetos de cidades sustentáveis como

Fujisawa em implantação no mundo.

Por que Fujisawa? O projeto da cida-
de sustentável inteligente é financiado e
patrocinado por oito empresas, sob a su-
pervisão da administração municipal da
cidade. As patrocinadoras são: Panaso-
nic, PanaHome, Accenture, Orix, Nihon
Sekkei, Sumitomo Bank, Tokyo Gas e
Mitsui Fudosan. Os dados aqui citados
sobre o projeto Fujisawa SST foram co-
lhidosem entrevista com dois especialis-
tas, Yukio Nakashima e Shiro Nishigu-
chi, diretores da Panasonic, na feira de
Berlim (IFA 2012), há duas semanas.

Fundada na metade do século 20 e ho-
je com quase 500 mil habitantes, Fujisa-
wa apresentava até recentemente os
mesmos problemas que afetam outras
cidades, resultantes da industrialização
e da degradação ambiental. Ao longo dos
últimos anos, as indústrias foram trans-
feridaspara outrasregiões ea cidadepas-
sou a ser inteiramente repensada, rees-
truturada, reconstruída e planejada para
tornar-se uma verdadeira cidade verde.

“Ao recuperar e regenerar as áreas ur-
banas degradadas, nosso objetivo é ree-
ducar a população para a sustentabilida-
de sob todos os aspectos e orientar ou-
tras cidades a fazer algo parecido”, enfa-
tiza Yokio Nakashima.

Diferentemente de Brasília, a nova Fu-
jisawa não nasce de um sonho arquitetô-
nico e urbanístico de dois gênios como

Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. A pro-
posta japonesa tem como objetivos a
correção de rumos e a elevação perma-
nente da qualidade de vida humana, dos
padrões educacionais, da racionaliza-
ção dos transportes, da autossuficiência
energética, da proteção ao meio ambien-
te e da sustentabilidade como um todo.

Sonho verde. Fujisawa reformula con-
ceitos a partir de sua experiência concre-

ta, para corrigir os erros mais frequen-
tes que degradam as cidades e a própria
vida humana. A cidade se transforma
em uma espécie de campo de provas vi-
sando ao aprimoramento das estraté-
gias de recuperação e de reconstrução
de uma cidade que tem problemas seme-
lhantes aos de milhares de outras no sé-
culo 20, desfiguradas pela industrializa-
ção e pelos combustíveis fósseis.

Mais do que criar uma nova cidade
hi-tec, altamente sofisticada, o projeto
visa reeducar moradores e administra-
dores urbanos, em especial as novas ge-
rações, para evitar que o ambiente urba-
no não se transforme no inferno social,
econômico e ambiental que conhece-
mos tão bem aqui em São Paulo, na Cida-
de do México ou em Jacarta, na Indoné-
sia.

Mil casas. Em 2018, a cidade sustentá-
vel de Fujisawa começará a viver em sua
plenitude a experiência de uma comuni-
dade verde de mil casas planejadas se-
gundo padrões totalmente amigáveis ao
meio ambiente. Uma dasmetas mais am-
biciosas do projeto será reduzir em 70%
as emissões de carbono em relação aos
níveis recordes de 1990.

Embora o conceito de edifícios ver-
des não seja novo, tudo ali está sendo
repensado para corrigir todas as estrutu-
ras existentes que não atendam aos pa-
drões e tecnologias ecológicas sustentá-
veis. A ideia fundamental é que as tecno-
logias atuais e as estratégias de planeja-
mento urbano caminhem juntas desde
o primeiro momento, para obter o máxi-

mo de eficiência e resultados.
Até os desastres naturais, como os

terremotos e tsunamis ocorridos nos
últimos anos no Japão, inspiraram e
motivaram os autores do projeto de
Fujisawa SST em busca de respostas
àquelas catástrofes. Os habitantes da
cidade já se orgulham de seus planos
de segurança, das metas de autossufi-
ciência energética e de mobilidade
máxima. E, diante dasmuitas comuni-
dades japonesas devastadas em fase
de reconstrução, Fujisawa já tem ofe-
recido boas sugestões e um modelo
de renascimento urbano.

Nova cabeça. É impressionante co-
mo, depois do tsunami de março de
2011, muitas empresas e líderes japo-
neses passaram a defender novos pa-
radigmas paraa vida social e econômi-
ca do país. A energia nuclear será, pro-
vavelmente, banida em menos de 10
anos. A indústria já busca todos os
meiospossíveis para reduzir o desper-
dício de energia e a emissão de carbo-
no. Não se trata mais de mera propa-
ganda ou relações públicas, mas de
sobrevivência.

O mundo tem muito a aprender
com projetos como Fujisawa SST e,
talvez, com uma dúzia de outros, em
fase de implantação, como a propos-
tarussa da cidade sustentável de Skol-
kovo, nas proximidades de Moscou.

Será que o Brasil não poderia pen-
sar, também, em um projeto pareci-
do, apoiado por uma dúzia de gran-
des corporações?
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Conectividade total, equipamen-
tos inteligentes, imagens em Ul-
tra High Definition (UD), segun-
da tela, tudo na nuvem, miniatu-
rização total, interfaces humani-
zadas, tecnologia verde, revolu-
ção da 4G e a Radiodifusão Dinâ-
mica – essas são as dez grandes
tendências da eletrônica de en-
tretenimento para o ano que
vem, mostradas pela Feira de
Berlim, a IFA 2012, maior evento
mundial de eletrônica de entrete-
nimento, realizado háduas sema-
nas. A seguir, uma breve análise
dessas novas tendências:

Conexão total. Na eletrônica
moderna, tudo se conecta. Essa
é a característica dominante dos
serviços e produtos eletrônicos
nestes tempos de mobilidade e
internet. A conectividade une
PCs, TVs, tablets, smartphones,
sistemas de áudio e câmeras digi-
tais. O sucesso dessa integração
depende, entretanto, da disponi-
bilidade de uma banda larga de
boa qualidade e de uma rede do-
méstica sem fio (Wi-Fi).

Smart TV é a estrela. A Smart
TV resulta da convergência en-
tre a TV, o computador e a inter-
net. Ou TV-PC-web. Em Berlim,
ela foi a estrela de maior desta-
que entre os eletrônicos inteli-
gentes. No passado, as pessoas
pareciam não ter muito interes-
se em interagir com a TV. Com a
internet, porém, as coisas mu-
dam e, hoje, milhões de pessoas
em todo o mundo – incluindo o
Brasil – já utilizam seus televiso-
res para baixar aplicativos e fil-
mes, acessar sites de serviços es-
pecializados, navegar na inter-
net e fazer compras em sites de
comércio eletrônico. Para facili-
tar ainda mais popularização des-
sa nova televisão, os fabricantes
criaram em junho a Smart TV Al-
liance, a aliança internacional de
indústrias, com vistas à padroni-
zação das interfaces. No Brasil,
os fabricantes que mais apostam
na smart TV são a Samsung, a
LG, e a TP Vision, que comerciali-
za a marca Philips na área de TV.

A imagem perfeita. Em busca
da imagem perfeita, a tecnologia
tem criado telas mais avançadas
e níveis de resolução muito supe-
riores ao da HD, chamados de Ul-
tra Definition (UD) ou Super
High Definition, com número de
pixels 4 ou 8 vezes superior, de-
signados por 4K ou 8K. Essas
imagens encantam pela nitidez,
contraste e beleza das cores.
Além da maior resolução, é preci-
so considerar o impacto resul-
tanteda qualidade dos novos mo-
nitores e displays, como LED,
LCD, Neo Plasma ou LED orgâni-
co (Oled). As coreanas LG e Sam-

sung lançaram nesta IFA 2012 os
primeiros televisores de Oled de
55 polegadas e espessura de ape-
nas 4 milímetros. O problema
dessa novidade ainda é o preço
proibitivo: entre€7 mil e€9 mil.

Segunda tela. Atualmente, qua-
se todos os conteúdos podem
ser transferidos para uma segun-
da tela. Mas é essencial que o
usuário disponha de uma boa re-
de de banda larga. Eis aí um con-
ceito interessante, que nos per-
mite transferir fotos e vídeos do
PC para a TV. Ou da TV para o
tablet. Com essa tendência, o te-
levisor, o computador e o smart-
phone ganham sempre maior ca-
pacidade de navegação na inter-
net. Assim, o acesso aos conteú-
dos se torna ubíquo, quer dizer,
disponível a qualquer hora e em
qualquer lugar.

Tudo na nuvem. A Apple se van-
gloria de abrigar 150 milhões de
usuários em sua nuvem, a
iCloud. Com as demais redes, as
nuvens servem a mais de 1 bilhão
de pessoas no mundo. Na nu-
vem, armazenamos tudo: infor-
mação, programas, aplicativos,
cópias ou backups completos de
bibliotecas digitais, de conteú-
dos educativos, arquivos pes-
soais ou mesmo nossos CDs,
DVDs e Blu-rays. Dela podemos
também baixar tudo: música, fil-
mes, livros, programas e aplicati-

vos. É claro que, potencialmen-
te, a nuvem oferece riscos à priva-
cidade e à propriedade intelec-
tual. Mas há sistemas de prote-
ção que já nos dão alguma da se-
gurança e tranquilidade.

Tudo em miniatura. Não ape-
nas os chips e microcircuitos,
mas todos os dispositivos po-
dem ser menores, miniaturiza-
dos e de boa qualidade. É a volta
triunfal do conceito de “small is
beautiful”. Os tablets têm agora
tamanhos para todos os gostos:
de 10, 7 ou 5,5 polegadas, como o
novo tablet da Samsung, o Ga-
laxy Note II. Pouco maior do que
um smartphone, o Galaxy Note
II permite ao usuário ver filmes
com excelente imagem, dese-
nhar sobre sua tela de LED orgâ-
nico com uma caneta-estilete e
ainda oferece a tecnologia de
quarta geração (4G).

Uma miniaturização impres-
sionante foi exibida pela Telefun-
ken, marca alemã ressuscitada
por um novo grupo industrial,
ao projetar e construir um com-
putador do tamanho de um pen
drive. É o Smart Stick – que trans-
forma qualquer televisor ou mo-
nitor em um terminal inteligen-
te e ainda possibilita o intercâm-
bio de fotos e vídeos.

Na área de som, a indústria re-
vive o conceito de micro áudio,
com aparelhos de qualidade sem-
pre melhor, com a nova safra de

docks para iPods, de fones elimi-
nadores de ruídos, de sistemas
de sonorização com pequenas
caixas acústicas sem fio, de 20
ou 25 cm de altura.

Interfaces humanizadas. Fale
com a máquina. Ela entenderá
seus comandos. Identifique-se
pela voz, pela íris, pelas impres-
sões digitais, pela fisionomia, pe-
las formas biométricas. Coman-
de o novo televisor ou um novo
game com gestos e movimentos
diante da TV. Os novos smart-
phones podem até lhe dar respos-
ta em linguagem natural e huma-
na.

Tecnologia verde. A natureza e
a sustentabilidade parecem des-
pertar mais atenção das grandes
empresas visando à criação de
produtos sempre mais amigá-
veis ao meio ambiente. São TVs e
refrigeradores que consomem
menos energia, emitem menos
carbono e evitam substâncias tó-
xicas e poluidoras. Os céticos di-
zem que tudo é puro marketing.
Nem sempre, pois as corpora-
ções hoje parecem estar muito
mais preocupadas do que no pas-
sado em lançar produtos susten-
táveis, ecológicos, que reduzam
sempre o consumo de energia
não contaminem o ambiente.

Até as cidades inteligentes e
sustentáveis merecem atenção
de grandes empresas, como a Pa-
nasonic e outras indústrias japo-
nesas participantes do projeto
da cidade digital sustentável: Fu-
jisawa Sustainable Smart Town
– ou Fujisawa SST (leia mais em
minha coluna nesta página).

A revolução 4G. A quarta gera-
ção do celular (4G) está chegan-
do a muitos países. Com veloci-
dades de acesso à internet de até
100 megabits por segundo
(Mbps), ela viabilizará videocon-
ferências de alto padrão, cente-
nas de novos serviços na área de
comércio eletrônico e integra-
ção a toda mídia social, como Fa-
cebook, Google, YouTube, Twit-
ter ou redes musicais.

Rádio e TV do futuro. Os pes-
quisadores do Instituto Frau-
nhofer, da Alemanha, estão
criando o rádio e a TV do futuro.
Seu nome é Dynamic Broadcas-
ting, ou seja, Radiodifusão Dinâ-
mica, que será resultado da “fu-
são profunda de três mundos: o
rádio, a TV e a web”. Além da qua-
lidade digital de som e imagem,
essa nova radiodifusão aprovei-
tará de modo muito mais racio-
nal o espectro de frequências ele-
tromagnéticas. Com o Dynamic
Broadcasting, cada ser humano
poderá ter acesso ao rádio e à TV
de qualquer país, esteja onde es-
tiver, em qualquer dispositivo
de uso pessoal PC, tablet, smart-
phone ou outros.

Futuro. No alto, avança interface entre homem e máquina;
abaixo, computador da Telefunken do tamanho de um pen drive
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Quero viver nesta cidade

A energia nuclear será,
provavelmente, banida do
Japão em menos de 10 anos
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Segunda tela. Com uma boa rede de banda larga, transferir conteúdos de uma tela para outra se torna a cada dia mais fácil
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 set. 2012, Economia & Negócios, p. B14.




