
Com tiradas engraçadas e uma
capacidade de raciocínio envol-
vente, o futurista italiano Vito
di Bari, professor de design e
gestão da inovação na Universi-
dade Bocconi e diretor científi-
co do LabNext, detalha como se-
rá o dia a dia e os desafios de se-
gurança e privacidade do futu-
ro. Veja trechos da entrevista:

Como novos produtos, como
os Óculos do Google, vão
mudar a forma de as pessoas
interagirem com a internet?
Até 2022, a internet vai transfor-

mar completamente as expecta-
tivas e comportamento dos con-
sumidores de todo o mundo. Es-
te processo já começou. Apenas
imagine a situação. Você está
andando pela rua e de repente
vê um acidente na estrada. A câ-
mera embarcada em seus Ócu-
los do Google vai gravar tudo,
transformando você em um re-
pórter ao vivo. A função de um
sistema de reconhecimento de
face vai permitir que você saiba
quais são os envolvidos. E mais:
você não terá de apertar ne-
nhum botão para postar as infor-
mações na rede. Graças à tecno-
logia de reconhecimento de on-
das cerebrais você poderá aces-
sar sites com o poder da mente.

Como serão os dispositivos
da nova era?
Fiz uma previsão há alguns
anos dizendo que os dispositi-
vos da nova era seriam “vestí-
veis”, conectados e escondidos
em nossos objetos do dia a dia.
Computadores e celulares inte-
ligentes vão se fundir e desapa-
recer em joias digitais e acessó-
rios de realidade aumentada e
produtos similares aos Óculos
do Google. Nanochips e nanos-
sensores vão transformar nos-
sos objetos do dia a dia em com-
putação poderosa, que não vão
somente entender o ambiente,
mas comunicar essas informa-
ção com a “nuvem” em tempo
real. ■ IT Web

O ano de 2013 vai marcar a des-
pedida de algumas tecnologias
com as quais o consumidor es-
tá habituado. Pelo menos é o
que preveem os especialistas
do Instituto de Engenheiros Elé-
tricos e Eletrônicos (IEEE), or-
ganização internacional volta-
da para o desenvolvimento de
equipamentos.

Para a entidade, uma das mu-
danças que veremos é que as
possibilidades trazidas pela tec-
nologia de Comunicação de
Campo Próximo (NFC na sigla
em inglês) e aplicações em nu-
vem, como PayPal, substituirão
o dinheiro e os cartões de crédi-
to como meios de pagamento
em 2013. “O dinheiro eletrôni-
co de todos os tipos está se tor-
nando mais popular e pode subs-
tituir moedas governamentais
convencionais”, diz o especialis-
ta americano Tom Coughlin,
membro do IEEE.

Além disso, ainda na opinião
dos especialistas da IEEE, a co-
municação sem fio se tornará o
padrão para a conexão em todos
os smartphones, laptops e ta-
blets, colocando fim aos carre-

gadores e adaptadores.
A entidade também aponta

que a dificuldade para estacio-
nar o carro está com os dias con-
tados. Para os especialistas, as
tecnologias para transportes in-
teligentes permitirão o estacio-
namento paralelo automático e

a prevenção automática de coli-
sões. O IEEE prevê que a tecno-
logia passará a ser padrão para
os fabricantes, tornando as es-
tradas mais seguras.

Outra previsão da equipe de
“futurologistas” é de que dispo-
sitivos complexos, com compo-

nentes difíceis de ser encontra-
dos e pouco espaço de armaze-
namento e memória RAM, tor-
narão os consertos mais caros
que as trocas.

Internet
Vídeo sob demanda, nuvem e

interconectividade de dispositi-
vos serão mais populares entre
os usuários em 2013 que os tra-
dicionais cabos e satélites. Isso
porque a tendência é que o con-
sumidor irá acessar apenas o
conteúdo que desejar, de qual-
quer lugar, em vez de receber
uma vasta quantidade de con-
teúdo que não interessa.

Outra tendência é a de que os
dispositivos móveis rapidamen-
te substituirão desktops em to-
do lugar, com a tendência de
adoção de produtos como os ta-
blets, que concorrerão com os
telefones inteligentes para subs-
tituir os desktops nos lares das
famílias de menor renda.

Segundo o IEEE “estas ten-
dências se cruzarão em meados
de 2013, transformando os
atuais desktops em artigos obso-
letos para a vida cotidiana do
consumidor”. “Tecnologias que
desaparecem são aquelas que
não têm os recursos e flexibilida-
de que os consumidores quei-
ram ver em produtos moder-
nos”, analisa Coughlin. No en-
tanto, ele admite que as tecnolo-
gias mais baratas, como é o caso
dos desktops, “muitas vezes, so-
brevivem por mais tempo em
áreas de baixa renda”. ■

Dispositivos serão “vestíveis”
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 11, 12 e 13 jan. 2013, Inovação & Tecnologia, p. 12.
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