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EU&E ST I LO
T EC N Ó P O L IS

Tamanho da tela é
documento no mundo
dos eletrônicos
Enquanto os notebooks encolhem, telefones voltam à era do
“t i j o l ã o”. Por Gustavo Brigatto e João Luiz Rosa, de São Paulo

Houve um tempo em que “tela
g r a n d e” era sinônimo de sala de
cinema, assim como “t e l i n h a” era
uma referência clara à televisão.
Agora, com as telas sendo adota-
das em uma enorme variedade
de dispositivos, nem tudo é tão
óbvio. De tablets e celulares até
impressoras e geladeiras, prati-
camente qualquer produto ele-
trônico tem pelo menos um mo-
delo com tela embutida. Até ob-
jetos de decoração, como por-
ta-retratos, entraram na onda.

Essa multiplicação foi impul-
sionada pelo crescimento do
mercado de smartphones, que
ganhou fôlego nos últimos três
anos, popularizando o uso das te-
las sensíveis ao toque. Ao dispen-
sar botões e comandos complica-
dos, as telas tornaram-se parte da
vida de consumidores de todas as
idades e classes sociais.

Com o interesse do público,
os fabricantes de telas passaram
a desenvolver tecnologias mais
sofisticadas e expandiram as li-
nhas de produção. O volume
maior reduziu o custo unitário,
dando às companhias de pro-
dutos eletrônicos a possibilida-
de de testar o mercado com te-
las maiores ou menores, segun-
do a conveniência do consumi-
dor. Tamanho virou um atrativo
de marketing, tão poderoso
quanto a cor e o design.

Os notebooks, por exemplo,
ficaram menores. Durante mui-
to tempo, foi difícil encontrar
equipamentos com telas inferio-
res a 14 polegadas. A exceção fo-
ram os netbooks, que atraíram a
atenção no primeiro momento,
mas frustraram as expectativas
por causa do desempenho mais
fraco e acabaram saindo de ce-
na. O recente avanço no mundo
das telas, no entanto, proporcio-
nou que os fabricantes de PCs
criassem notebooks completos
com telas menores. Nas pratelei-
ras, hoje, os modelos com telas
entre 11 e 13 polegadas estão
entre os mais vendidos.

Mas o fenômeno mais curioso
dos últimos tempos não é a mi-
niaturização. Ao contrário, é a
tendência de aumentar as telas.
Não é difícil entender por que
isso já vinha ocorrendo com os

aparelhos de televisão. Telas gi-
gantes são um ótimo comple-
mento para a transmissão digi-
tal e em alta definição. Mas o
que dizer dos smartphones?

Na pré-história dos celulares,
era impossível guardar um apa-
relho no bolso. Além de grandes
demais, os aparelhos do tipo ti-
jolão eram desajeitados — vi -
nham com antenas que precisa-
vam ser levantadas antes de fa-
lar. Rapidamente, no entanto, os
celulares foram diminuindo de
tamanho. O auge da tendência
“quanto menor, melhor” foi no
ano 2000, quando a Motorola
lançou o V8160. Com apenas oi-
to centímetros de altura, o apa-
relho pesava só 68 gramas e ca-
bia em qualquer bolso, ou bolsa.
Não era difícil perder o apare-
lho, de tão pequeno que era.

A partir daí, os celulares volta-
ram a aumentar. Os modelos Bla-
ckberry e os aparelhos da Palm co -
meçaram esse movimento, até
que, em 2007, o iPhone definiu o
que se tornaria o padrão de merca-
do. Pouco tempo depois, a coreana
Samsung e a HTC, de Taiwan, apre-
sentaram modelos ainda maiores.

A trajetória lembra a de um
Gulliver digital, com os smart-
phones saindo de uma Liliputh
com dimensões minúsculas para
uma verdadeira terra de gigan-
tes. Em junho, a Sony Mobile lan -
çou o Z Ultra, um smartphone
com um formato paquidérmico.
São 18 centímetros de altura, por
nove de largura, o que equivale a
uma tela de 6,4 polegadas. Para
efeito de comparação, é quase o
dobro do tamanho da tela de
modelos como o iPhone 4 e o 4S.

Segundo os fabricantes, as te-
las cada vez maiores são uma de-
manda dos consumidores. Em
pesquisas feitas no Brasil, a Sony
detectou que as pessoas que já
têm um aparelho com tela gran-
de tendem a procurar um ainda
maior quando vão trocar de
smartphone. “Os consumidores
querem telas grandes para con-
sumir conteúdo”, disse Ricardo
Junqueira, presidente da fabri-
cante japonesa em recente entre-
vista ao Va l o r . O Z Ultra chegará
ao país até o fim do ano.

Um truque que tem sido usado

pelos fabricantes é reduzir o tama-
nho das bordas dos aparelhos, pa-
ra preencher o espaço com mais te-
la. Assim, um equipamento com
tamanho típico de 13 polegadas
pode, na verdade, ser equipado
com uma tela de 14 polegadas.
“Em algum momento, você só vai
ter tela no aparelho”, disse Pablo
Vidal, diretor de marketing da LG.

Tanta variedade criou uma
certa confusão. Com smartpho-
nes maiores e cada vez mais pa-
recidos com os tablets, os limites
entre um e outro dispositivo tor-
naram-se tênues. A saída foi
criar uma nova categoria de pro-
dutos. Nasceram os “phablets”,
aparelhos que têm telas grandes
como as dos tablets, mas podem
ser usados para falar como os te-
lefones tradicionais.

Segundo Roberto Soboll, dire-
tor de produtos de telecomunica-
ções da Samsung, o limite para au-
mentar a tela dos smartphones é
simples: eles vão continuar a cres-
cer até o ponto em que seja impos-
sível carregá-los com uma só mão.
“Ao passar desse ponto, [o disposi-
tivo] vira tablet”, disse o executivo.

A próxima grande tendência
pode estar em gestação. É a capa-
cidade de transformar qualquer
superfície em uma tela. Na sema-
na passada, a americana Ubi Inte-
ractive colocou à venda, na loja
de aplicativos do sistema opera-
cional Windows 8, um programa
que torna isso possível. Desenvol-
vido em parceria com a Microsoft,
o aplicativo usa o sensor de movi-
mentos Kinect e um projetor.

O Kinect, criado originalmen-
te para o console de videogame
Xbox, mapeia as imagens proje-
tadas e detecta onde o toque foi
feito. Depois envia os dados de
volta ao computador. A tecnolo-
gia ainda é embrionária e cara:
só o aplicativo custa entre US$
150 e US$ 1,5 mil, dependendo
dos recursos disponíveis, e ainda
é preciso gastar com o projetor e
o Kinect. Mas como costuma
ocorrer, a tendência é que tecno-
logias caras caiam rapidamente
de preço, à medida que mais
gente as usa. Aquela cena do fil-
me “Minority Report”, em que
Tom Cruise manipula telas no ar,
pode não estar tão longe assim.
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Ritmo acelerado de inovação traz desafios
De São Paulo

Já faz algum tempo que esco-
lher uma TV nova deixou de ser
só uma questão de encontrar o
modelo que cabe no orçamento
ou no móvel da sala. Os apare-
lhos ficaram parecidos com
computadores, com conexão à
internet e recursos como a capa-
cidade de usar aplicativos e fazer
videoconferências.

As telas passaram por uma in-
tensa fase de renovação quando o
LCD e o plasma começaram a subs-
tituir os antigos tubos de raios ca-
tódicos. Agora, uma nova fase pa-
rece estar a caminho: aparelhos
com tecnologias de definição de
imagens ultra-alta, ou UltraHD, es-
tão chegando às prateleiras.

As mudanças são uma tentativa
de reforçar as vendas. Como os
computadores, as TVs perderam
espaço para tablets e smartpho-
nes, que se tornaram um meio de
consumir conteúdo, como vídeos e
música. É cedo para dizer se as TVs
serão perderão sua hegemonia na
sala-de-estar, mas os fabricantes
têm se apressado para incluir re-
cursos capazes de torná-las mais
interessantes. O problema é que as
mudanças podem confundir os
consumidores e criar desafios téc-
nicos para as emissoras de TV.

Mal começou a se acostumar
com o padrão HD, o espectador
está sendo estimulado a migrar
para o UltraHD, também co-
nhecido como 4K, e para sua
evolução, o 8K. Isso significa ter
imagens com qualidade até 16
vezes superior à dos aparelhos
de alta resolução à venda hoje,
mesmo que o conteúdo dispo-
nível não se aproveite das van-
tagens do novo padrão.

“A indústria precisa lançar coi-
sas novas para ter o que vender”,
disse o engenheiro Raul Colcher,
membro do Instituto de Enge-
nheiros Elétricos e Eletrônicos
(Ieee). Para as emissoras, a novi-
dade pode significar aumento
dos custos, segundo Colcher. Ca-
da minuto de vídeo no formato
8K precisa de 200 gigabytes (GB)
de espaço para ser armazenado.
Para uma hora de programação,
a emissora teria que ter mais de
um terabyte (TB) de espaço. Mul-
tiplicando-se isso por 24 horas e
30 dias de transmissão, o custo fi-
caria praticamente inviável com
os preços atuais dos equipamen-
tos. A conta pode ficar mais leve
no futuro, se a tendência de que-
da nos preços se mantiver.

Para o consumidor, o UltraHD
pode resolver um dilema moder-
no: a falta de espaço. Há uma dis-

tância recomendada entre o sofá e
a televisão. Sob a tecnologia HD
atual, adquirir TVs com telas muito
grandes sem ter uma sala que ga-
ranta essa distância frequente-
mente compromete os resultados.

Com o UltraHD, mesmo quem
tem uma casa pequena pode com-
prar um modelo de tela gigante
sem medo. Segundo Colcher,
quanto maior a resolução, menor a
distância necessária para ver as
imagens com qualidade. “Nos mo-
delos HD, a distância média é de
três vezes a altura da tela. No Ul-
traHD, é menos de uma vez”, disse.

Além das resoluções mais altas,
os fabricantes também têm inves-
tido em uma nova tecnologia para
fabricação de seus televisores, os
LEDs orgânicos, ou Oleds. O mate-
rial é uma evolução da tecnologia
de LED usada nas TVs atuais e per-
mite criar aparelhos mais finos,
com menor consumo de energia e
até em formatos diferentes dos tra-
dicionais. A coreana LG, por exem-
plo, lançou uma TV Oled com tela
curvada. De acordo com a compa-
nhia, o formato é mais confortá-
vel para o olho humano. Todas es-
sas novidades, claro, têm um pre-
ço. As TVs UltraHD podem custar
R$ 100 mil. A sala pode ser peque-
na mas, por enquanto, o bolso
precisa ser fundo. (GB e JLR)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 ago. 2013, Eu & Investimentos, p. D3.




