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Berlim aponta o futuro da eletrônica

Feira realizada na capital alemã mostra que conectividade total, miniaturização e imagens em altíssima definição chegaram para ficar
FOTOS: ETHEVALDO SIQUEIRA/AE

ENVIADO ESPECIAL / BERLIM

ca

Conectividadetotal,equipamentos inteligentes, imagens em UltraHighDefinition(UD), segunda tela, tudo na nuvem, miniaturizaçãototal,interfaces humanizadas, tecnologia verde, revolução da 4G e a Radiodifusão Dinâmica – essas são as dez grandes
tendências da eletrônica de entretenimento para o ano que
vem, mostradas pela Feira de
Berlim, a IFA 2012, maior evento
mundialdeeletrônicadeentretenimento,realizadoháduassemanas. A seguir, uma breve análise
dessas novas tendências:
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Conexão total. Na eletrônica
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vos. É claro que, potencialmente,anuvemofereceriscosàprivacidade e à propriedade intelectual. Mas há sistemas de proteção que já nos dão alguma da segurança e tranquilidade.

Segunda tela. Atualmente, quase todos os conteúdos podem
sertransferidos paraumasegunda tela. Mas é essencial que o
usuário disponha de uma boa rede de banda larga. Eis aí um conceito interessante, que nos permite transferir fotos e vídeos do
PC para a TV. Ou da TV para o
tablet. Com essa tendência, o televisor, o computador e o smartphoneganham sempremaiorcapacidade de navegação na internet. Assim, o acesso aos conteúdos se torna ubíquo, quer dizer,
disponível a qualquer hora e em
qualquer lugar.

Tudo em miniatura. Não apenas os chips e microcircuitos,
mas todos os dispositivos podem ser menores, miniaturizados 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 Galaxy Note II. Pouco maior do que
um smartphone, o Galaxy Note
II permite ao usuário ver filmes
com excelente imagem, desenhar sobre sua tela de LED orgânico com uma caneta-estilete e
ainda oferece a tecnologia de
quarta geração (4G).
Uma miniaturização impressionantefoiexibidapelaTelefunken, marca alemã ressuscitada
por um novo grupo industrial,
ao projetar e construir um computador do tamanho de um pen
drive.ÉoSmartStick–quetransforma qualquer televisor ou monitor em um terminal inteligente e ainda possibilita o intercâmbio de fotos e vídeos.
Na área de som, a indústria revive o conceito de micro áudio,
comaparelhosdequalidadesempre melhor, com a nova safra de
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sung lançaram nesta IFA 2012 os
primeiros televisores de Oled de
55 polegadas e espessura de apenas 4 milímetros. O problema
dessa novidade ainda é o preço
proibitivo: entre € 7 mil e € 9 mil.

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 nuvem, armazenamos tudo: informação, programas, aplicativos,
cópias ou backups completos de
bibliotecas digitais, de conteúdos educativos, arquivos pessoais ou mesmo nossos CDs,
DVDs e Blu-rays. Dela podemos
também baixar tudo: música, filmes,livros,programaseaplicati-
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Futuro. No alto, avança interface entre homem e máquina;
abaixo, computador da Telefunken do tamanho de um pen drive

Quero viver nesta cidade

C

Rádio e TV do futuro. Os pesquisadores do Instituto Fraunhofer, da Alemanha, estão
criando o rádio e a TV do futuro.
Seu nome é Dynamic Broadcasting, ou seja, Radiodifusão Dinâmica, que será resultado da “fusão profunda de três mundos: o
rádio,aTVeaweb”. Alémdaqualidade digital de som e imagem,
essa nova radiodifusão aproveitará de modo muito mais racionaloespectrodefrequênciaseletromagnéticas. Com o Dynamic
Broadcasting, cada ser humano
poderá ter acesso ao rádio e à TV
de qualquer país, esteja onde estiver, em qualquer dispositivo
de uso pessoal PC, tablet, smartphone ou outros.

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 set. 2012, Economia & Negócios, p. B14.
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onfesso,caroleitor,quegostaria de viver em uma cidade como Fujisawa, em que a
vida urbana será totalmente sustentável, ecológica e muito
maishumanizadadoqueaesmagadora maioria das cidades que conhecemos. Sob muitos aspectos, ela realiza
nossossonhoscomoprojetodenominado 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 elétrica inteligente (smart power grid),
energia solar e baterias em cada casa,
iluminação pública interconectada,
vias públicas projetadas para bicicletas, pedestres e veículos elétricos. E
muito mais.
Que bom saber que a humanidade
tem iniciativas na área ambiental, tão
inovadoras e positivas como essa. Fico até mais otimista em saber que
existem pelo menos dez ou doze projetos de cidades sustentáveis como

Tecnologia verde. A natureza e
a sustentabilidade parecem despertar mais atenção das grandes
empresas visando à criação de
produtos sempre mais amigáveis aomeioambiente. São TVse
refrigeradores que consomem
menos energia, emitem menos
carbonoeevitam substânciastóxicas e poluidoras. Os céticos dizem que tudo é puro marketing.
Nem sempre, pois as corporações hoje parecem estar muito
maispreocupadasdoque nopassado em lançar produtos sustentáveis, ecológicos, que reduzam
sempre o consumo de energia
não contaminem o ambiente.
Até as cidades inteligentes e
sustentáveis merecem atenção
degrandes empresas,como aPanasonic e outras indústrias japonesas participantes do projeto
dacidadedigital sustentável:Fujisawa Sustainable Smart Town
– ou Fujisawa SST (leia mais em
minha coluna nesta página).

ção do celular (4G) está chegando a muitos países. Com velocidades de acesso à internet de até
100 megabits por segundo
(Mbps),elaviabilizarávideoconferências de alto padrão, centenas de novos serviços na área de
comércio eletrônico e integração a toda mídia social, como Facebook,Google, YouTube, Twitter ou redes musicais.
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com a máquina. Ela entenderá
seus comandos. Identifique-se
pela voz, pela íris, pelas impressõesdigitais, pelafisionomia,pelas formas biométricas. Comande o novo televisor ou um novo
game com gestos e movimentos
diante da TV. Os novos smartphonespodematélhedarrespostaemlinguagem natural ehumana.

A revolução 4G. A quarta gera-
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Tudo na nuvem. A Apple se van-
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da imagem perfeita, a tecnologia
tem criado telas mais avançadas
eníveisderesoluçãomuitosuperioresaodaHD,chamadosdeUltra Definition (UD) ou Super
High Definition, com número de
pixels 4 ou 8 vezes superior, designados por 4K ou 8K. Essas
imagens encantam pela nitidez,
contraste e beleza das cores.
Alémdamaiorresolução,épreciso considerar o impacto resultantedaqualidadedosnovosmonitores e displays, como LED,
LCD,NeoPlasmaouLEDorgânico(Oled).AscoreanasLGeSam-
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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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A imagem perfeita. Em busca
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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,
sistemasdeáudioecâmerasdigitais. O sucesso dessa integração
depende,entretanto,dadisponibilidade de uma banda larga de
boa qualidade e de uma rede doméstica sem fio (Wi-Fi).
Smart TV é a estrela. A Smart
TV resulta da convergência entre a TV, o computador e a internet. Ou TV-PC-web. Em Berlim,
ela foi a estrela de maior destaque entre os eletrônicos inteligentes. No passado, as pessoas
pareciam não ter muito interesse em interagir com a TV. Com a
internet, porém, as coisas mudam e, hoje, milhões de pessoas
em todo o mundo – incluindo o
Brasil – já utilizam seus televisores para baixar aplicativos e filmes, acessar sites de serviços especializados, navegar na internet e fazer compras em sites de
comércio eletrônico. Para facilitaraindamaispopularizaçãodessa nova televisão, os fabricantes
criaram em junho a Smart TV Alliance, a aliança internacional de
indústrias, com vistas à padronização das interfaces. No Brasil,
os fabricantes que mais apostam
na smart TV são a Samsung, a
LG,eaTPVision,quecomercializa a marca Philips na área de TV.

docks para iPods, de fones eliminadores de ruídos, de sistemas
de sonorização com pequenas
caixas acústicas sem fio, de 20
ou 25 cm de altura.
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Fujisawa em implantação no mundo.
Por que Fujisawa? O projeto da cidade sustentável inteligenteé financiado e
patrocinadoporoitoempresas,sobasupervisão da administração municipal da
cidade. As patrocinadoras são: Panasonic, PanaHome, Accenture, Orix, Nihon
Sekkei, Sumitomo Bank, Tokyo Gas e
Mitsui Fudosan. Os dados aqui citados
sobre o projeto Fujisawa SST foram colhidosementrevistacomdoisespecialistas, Yukio Nakashima e Shiro Nishiguchi, diretores da Panasonic, na feira de
Berlim (IFA 2012), há duas semanas.
Fundada na metade do século 20 e hoje com quase 500 mil habitantes, Fujisawa apresentava até recentemente os
mesmos problemas que afetam outras
cidades, resultantes da industrialização
edadegradaçãoambiental. Ao longodos
últimos anos, as indústrias foram transferidasparaoutrasregiõeseacidadepassou a ser inteiramente repensada, reestruturada, reconstruídae planejada para
tornar-se uma verdadeira cidade verde.

“Ao recuperar e regenerar as áreas urbanas degradadas, nosso objetivo é reeducarapopulaçãopara asustentabilidade sob todos os aspectos e orientar outras cidades a fazer algo parecido”, enfatiza Yokio Nakashima.
DiferentementedeBrasília,anovaFujisawanãonascedeumsonhoarquitetônico e urbanístico de dois gênios como

A energia nuclear será,
provavelmente, banida do
Japão em menos de 10 anos
Oscar Niemeyer e Lúcio Costa. A proposta japonesa tem como objetivos a
correção de rumos e a elevação permanente da qualidade de vida humana, dos
padrões educacionais, da racionalizaçãodos transportes,da autossuficiência
energética,daproteçãoaomeioambiente e da sustentabilidade como um todo.
Sonho verde. Fujisawa reformula con-

ceitosapartirdesuaexperiênciaconcre-

ta, para corrigir os erros mais frequentes que degradam as cidades e a própria
vida humana. A cidade se transforma
em uma espécie de campo de provas visando ao aprimoramento das estratégias de recuperação e de reconstrução
deumacidadequetemproblemassemelhantes aos de milhares de outras no século 20, desfiguradas pela industrialização e pelos combustíveis fósseis.
Mais do que criar uma nova cidade
hi-tec, altamente sofisticada, o projeto
visa reeducar moradores e administradores urbanos, em especial as novas gerações, para evitar que o ambiente urbano não se transforme no inferno social,
econômico e ambiental que conhecemostãobemaquiemSãoPaulo,naCidade do México ou em Jacarta, na Indonésia.
Mil casas. Em 2018, a cidade sustentável de Fujisawa começará a viver em sua
plenitudeaexperiênciadeuma comunidade verde de mil casas planejadas segundo padrões totalmente amigáveis ao
meioambiente.Umadasmetasmaisambiciosas do projeto será reduzir em 70%
as emissões de carbono em relação aos
níveis recordes de 1990.
Embora o conceito de edifícios verdes não seja novo, tudo ali está sendo
repensadoparacorrigirtodasasestruturas existentes que não atendam aos padrõesetecnologiasecológicassustentáveis.A ideiafundamental éque as tecnologias atuais e as estratégias de planejamento urbano caminhem juntas desde
oprimeiromomento,paraobteromáxi-

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
desegurança,dasmetasdeautossuficiência energética e de mobilidade
máxima.E,diantedasmuitascomunidades japonesas devastadas em fase
de reconstrução, Fujisawa já tem oferecido boas sugestões e um modelo
de renascimento urbano.
Nova cabeça. É impressionante como, depois do tsunami de março de
2011, muitas empresas e líderes japoneses passaram a defender novos paradigmasparaavidasocialeeconômicadopaís.Aenergianuclearserá,provavelmente, banida em menos de 10
anos. A indústria já busca todos os
meiospossíveisparareduzirodesperdício de energia e a emissão de carbono. Não se trata mais de mera propaganda 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 propostarussadacidadesustentáveldeSkolkovo, nas proximidades de Moscou.
Será que o Brasil não poderia pensar, também, em um projeto parecido, apoiado por uma dúzia de grandes corporações?

