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Assim se passaram 40 anos

S e um habitante de 1973 entrasse numa má-
quina do tempo e viesse dar uma voltinha em
2013, encontraria um mundo relativamente

parecido com o que conhecia. Não temos os carros
voadores dos Jetsons, não colonizamos a Lua, não
nos teletransportamos, não temos robôs fazendo o
serviço de casa. O que este ser do passadomais es-
tranharia nas ruas, com certeza, seriam as pessoas
falando sozinhas demão na orelha— isso para não
falar na ausência de cabines telefônicas e de ore-
lhões, e na onipresença de lojas de operadoras de
celulares. Mais tarde, quando tivesse tempo de sa-
ber como os telefones móveis estão difundidos, e
como transformaram o planeta, custaria a crer que
mudança tão radical tivesse ocorrido em apenas 40
anos. Na verdade, mesmo para quem se lembra de
como era o mundo há quatro décadas — e eu me
lembro — essa evolução é inacreditável.
Em 3 de abril de 1973,Martin Cooper, daMotoro-

la, fez a primeira ligação de celular da História. Ele
chamou a imprensa, atravessou a Sexta Avenida,
emNova York, e ligou para Joel Engel, do Bell Labs,
que estava trabalhando num conceito parecido.
— Joel, aqui éMarty. Estou te ligando de um tele-

fone celular, um celular portátil, de verdade.
Ao contrário de Cooper, Engel apostava as fichas

num modelo de celular para carros. Cooper, po-
rém, que havia criado uns aparelhinhos de comu-
nicação para a polícia deChicago, intuía que o tele-
fone móvel ideal tinha que acompanhar o usuário,
aonde quer que ele fosse. Sua inspiração era o co-
municador usado pelo Capitão Kirk, de “Star Trek”.
Aquele primeiro aparelho, no entanto, estava bem
longe do pequeno objeto dourado do capitão: era
um tijolão de mais de um quilo, que passou a ser
conhecido como the brick, o tijolo (embora se cha-
masse DynaTAC). Sua bateria durava vinte minu-
tos, e levava dez horas para recarregar.
Foram precisos mais dez anos para que o Dyna-

TACse transformassenumaproposta viável comer-
cialmente. Ele chegou ao mercado com uma vida
de bateria umpouco ampliada (30minutos de con-
versa) e preço de US$ 4 mil. Os custos de operação
eram igualmente salgados, o que fazia dele um ob-
jeto de elite. Um outro modelo, com mais autono-
mia, vinha comuma bateria parecida com as de fil-
madoras profissionais, que se carregava a tiracolo.
Era perfeitamente ridículo.
O resto é história. E que História! Nunca houve

uma tecnologia que fosse aceita tão vasta e rapida-
mente; nunca houve, tampouco, uma tecnologia
que mudasse de tal maneira a forma como intera-
gimos uns com os outros. Um único aparelho, o
Nokia 1100, vendeu 250 milhões de unidades (e é,
até hoje, o recordista mundial); já existem seis bi-
lhões de celulares. Em pouco tempo, teremos mais
telefones do que pessoas sobre a face da terra.
Não há ramoda atividade humana que não tenha

sido afetado pelos celulares. O impacto da teleco-
municação universal é maior do que jamais tería-
mos imaginado: em países do terceiro mundo que
nunca chegaram a ter linhas fixas, o PIB cresceu
quando os celulares alcançaram a população.
Até a forma como contamos histórias mudou di-

ante da nova realidade: acabaram os enredos em
que a distância mantinha as pessoas desinforma-
das sobre os destinos umas das outras, e em que as
notícias chegavam por cartas e telegramas.
Ninguém pode prever o que vai acontecer nos

próximos 40 anos. Fala-se emmais video, emmaior
rapidez de conexão com a internet, em comunica-
ção entre celulares e eletrodomésticos e máquinas
de venda. A verdade, porém, é que tudo isso é deta-
lhe diante da grande revolução que já aconteceu.
Ah, sim: Martin Cooper está vivo e bem. Aos 84

anos, continua dando expediente no Vale do Silí-
cio. Ele é casado com Arlene Harris, uma das in-
ventoras do sistema pré-pago e primeira mulher a
integrar o Wireless Hall of Fame. Que dupla! l

Em 3 de abril de 1973, Martin Cooper
fez a primeira ligação de celular da
História, e nada mais foi como antes
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Alô?. Cooper fala no DynaTAC em 2010, lembrando 1973
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-SÃO PAULO- Depois de extinguir
o “Jornal da Tarde” (JT), em
outubro passado, o Grupo Es-
tado anunciou ontem uma
reestruturação do jornal “O
Estado de S. Paulo”. Suple-
mentos como Link e Sabático
deixarão de circular e o noti-
ciário diário passará a ser
agrupado em três cadernos fi-
xos. No primeiro, estarão as
editorias de Política, Interna-
cional, Metrópole e Esportes.
O segundo trará o noticiário
de Economia, Negócios e Tec-
nologia. No terceiro estará o
Caderno 2, com cobertura so-
bre entretenimento. As mu-
danças passam a valer no pró-
ximo dia 22.
Ainda devido à reestrutura-

ção, não haverá mais a distin-
ção de conteúdo entre as edi-

ções Brasil (que era concluída
mais cedo) e São Paulo (com
noticiário atualizado). O fe-
chamento será único, às
21h30m, com trocas progra-
madas no decorrer do proces-
so de impressão.
Também no dia 22, estreia o

novo aplicativo do Estadão
para celulares e tablets, que
funcionará em todos os siste-
mas disponíveis.
O presidente do Grupo Es-

tado, Francisco Mesquita Ne-
to, disse que as mudanças es-
tavam sendo estudadas há
seis meses por um grupo de
trabalho multidisciplinar e se
basearam em pesquisas qua-
litativas e entrevistas. Segun-
do ele, essas sondagens “mos-
traram que os leitores querem
mais conveniência e eficiên-

cia de leitura, sem perder o
aprofundamento e o poder de
análise”. Ele disse ainda que
não teme descaracterizar o
jornal ou perder leitores.
— Muito pelo contrário. Es-

te é mais um dos ajustes ne-
cessários para a adequação às
demandas do mercado. É re-
sultado de nossa visão de fu-
turo e do nosso compromisso
em focar os negócios de for-
ma a manter uma situação fi-
nanceira sempre saudável —
afirmou Mesquita Neto.
As alterações provocaram

corte de funcionários do jor-
nal. O número de dispensas
não foi anunciado oficial-
mente pela empresa. O Sindi-
cato dos Jornalistas de São
Paulo estima entre 25 e 30 o
número de profissionais de-

mitidos da publicação.
Desde quinta-feira, o sindi-

cato havia pedido esclareci-
mentos à direção do jornal so-
bre possíveis mudanças. Mas,
segundo André Freire, secre-
tário-geral do sindicato, não
houve resposta por parte da
empresa.
— Queríamos diminuir a

ansiedade na redação, fazen-
do uma interlocução entre
jornalistas e diretoria. Mas,
como no caso do JT, não hou-
ve essa preocupação com os
jornalistas nem respeito com
o sindicato — afirmou Freire.
Uma campanha publicitá-

ria, criada pela agência W/
McCann, será veiculada a
partir do dia 14 para explicar
as mudanças para mercado
publicitário e leitores. l

‘O Estado de S.Paulo’ anuncia
nova reestruturação editorial
Jornal altera organização de cadernos e terá edição única para todo o país
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A Microsoft enxerga o Brasil
como um dos mais importan-
tes mercados estratégicos no
mundo em tecnologia e, além
dos R$ 200 milhões que já in-
vestiu este ano num centro de
pesquisa noRio, empenhouR$
170 milhões nos últimos anos
em projetos de educação e fo-
mento a start-ups no país —
que vão continuar a acontecer,
diz o presidente da empresa no
Brasil, Michel Levy.
—OBrasil é umdos dezmer-

cados-chave no mundo para a
Microsoft.—diz Levy.—E, en-
tre os Brics, se Índia e China
contam com mercados maio-
res, até por conta do tamanho
de suas populações, o Brasil
compensa isso com a vitalida-
de de seu mercado, e lidera.
Para o executivo, há na ver-

dade dois Brasis a considerar:
omaduro e o emergente.Opri-
meiro se traduziria nos indica-
dores do World Economic Fo-
rum quanto à pujança domer-
cado financeiro e à sofisticação
dos grandes ambientes de ne-
gócios. Mas, diz Levy, ainda há
uma miríade de pequenas e
médias empresas em regiões
emergentes, numa fase anteri-
or de desenvolvimento.
—Mas a TI avança no país, e

assim trabalhamos aqui em
novos recursos do buscador
Bing, bem como em nossos
sistemas de relacionamento
com o cliente e gestão, que
compõem a plataformaMicro-
soft Dynamics — diz. (Leia a
íntegra no site do GLOBO.) l

Microsoft:
Brasil é
mercado
estratégico

A ssim como os sucessos “Call of
Duty” e “Battlefield”, o “Gesta Final”
leva o jogador para um cenário de
guerra. Porém, em vez de bravos

soldados americanos que lutam contra a
opressão, o roteiro é a revolução cubana. En-
tre plantações de cana e trilhas montanho-
sas, o personagem participa, ao lado de Fidel
Castro e Ernesto Che Guevera, da derrubada
do ditador Fulgencio Batista.
— O jogador se identifica com a história de

Cuba— disse Haylin Corujo, diretor de Estu-
dos emVideogame doClube Juvenil de Com-
putação de Cuba, ligado ao Ministério das
Comunicações, e líder do time de doze de-
senvolvedores do game.—Você podepartici-
par das batalhas travadas entre 1956 e 1959.
As referências históricas aparecem logo no

começo. O jogador é um dos 82 revolucioná-
rios que, em 1956, navegaram do México à
Cuba a bordo do Granma. Ao todo, são cinco
fases, todas com nomes de batalhas como
“La Plata” e “El Uvero”.
Não é possível jogar como os líderes da re-

volução, mas os três personagens disponí-

veis, todos com barba e uniformes verdes,
lembramFidel Castro, CheGuevara e Camilo
Cienfuegos.
Como o enredo de “Gesta Final” busca ser

fiel aos fatos, o objetivo não é invadir o palá-
cio presidencial ematar Batista,mas sobrevi-
ver até o último nível, que recria a batalha de
“Pino del Agua II”, ocorrida meses antes da
fuga do ditador da ilha.
“Gesta Final” será o primeiro jogo comerci-

al desenvolvido emCuba. Como não existem
muitos consoles no país, o game foi desen-
volvido exclusivamente para PCs. Ele será
lançado para o mercado cubano nos próxi-
mos meses, mas não há planos para o lança-
mento fora da ilha. l

Game recria cenário da
revolução cubana

Jogador luta ao lado de Fidel Castro
e Ernesto Che Guevara contra o
ditador Fulgencio Batista

REPRODUÇÃO

Fatos históricos. Fases do jogo retratam batalhas

HASTALAVICTORIA

Nova tecnologia permite ver imagens 3D
em telas de celulares e tablets sem óculos
Técnica é incipiente e só
deve chegar aomercado

em uma década

DOELPAÍS

-MADRI- Muito esforço está sen-
do feito pela ciência e pela tec-
nologia para conseguir artifici-
almente algo que nosso orga-
nismo faz com aparente facili-
dade: ver em relevo. O truque
natural da visão tridimensio-
nal reside na distância (cerca
de 6 centímetros) que separa
um olho do outro. Assim, ao
enxergar uma coisa, cada olho
recebe uma imagem ligeira-
mente diferente, e o cérebro as
integra em uma só em 3D. Co-
piar, ou emular, esse sistema é
umdesafio que foi vencido, em
suas versões mais difundidas,
mediante os incômodos ócu-
los que se usam para ver um
filme em3D.Há algumas alter-
nativas, mas com limitações.
Daí o impacto do anúncio de
uma nova tecnologia de ima-
gem tridimensional sem ócu-
los, baseada em ótica difrativa,
que oferece boas perspectivas

de utilização em telefones ce-
lulares, relógios e tablets. Po-
deria inclusive chegar a se im-
por como tecnologia para TV
em 3D sem óculos.
O líder da equipe que lançou

a ideia, o físicoDavid Fattal, ex-
plicou o resultado ao apresen-
tar a tecnologia na revista “Na-
ture”: “Se você tem projetada
uma imagem do planeta, por
exemplo, com o polo norte
aparecendo em 3D na tela, ao
girar a cabeça em volta, pode-
ria ver qualquer país do globo
terrestre”. Em resumo, uma vi-

são tridimensional com dife-
rentes ângulos em todas as di-
reções, sem óculos especiais e
podendo até ser de fabricação
barata. No entanto, a nova tec-
nologia ainda é incipiente, e
terão que ser resolvidos vários
problemas para que ela che-
gue ao mercado — o que não
acontecerá antes de umadéca-
da, indicam os especialistas. l

REVISTA NATURE

Em teste. Por enquanto, só foram criadas imagens de tartarugas e flores
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l APPLE I: Empresa quer
lançar serviço iRadio de
streaming de música até o fim
do ano, diz site

l APPLE II: EUA dizem que
companhia violou patentes da
sul-coreana Samsung

l MEME WEB: Facebook Home
já é vítima de paródia no
YouTube

l OLHOS NOS OLHOS:
Microsoft desenvolve rival para
o Google Glass, afirmam
analistas
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 6 abr. 2013, Economia, p. 30.




