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Campus Party 2009 
terá internet de 10Gb

Promessa de uma velocidade 
de conexão incrível, mudança de 
local para um espaço mais amplo 
e expectativa de aumento do 
número de “acampados” e dos 
visitantes que se interessam 
por tecnologia e internet. São 
essas as novidades que a Futura 
Networks apresentou na semana 
passada para a segunda edição 
brasileira da Campus Party, pre-
vista para janeiro de 2009.

A organização espera reunir 
na versão nacional do evento 
— originalmente realizado na 
Espanha — cerca de 6 mil par-
ticipantes, que ficarão instalados 
em um espaço de 38 mil metros 
quadrados durante todos os dias 
da feira de tecnologia digital, em 
São Paulo. 

Na Campus Party Brasil 
2008, ocorrida em fevereiro, a 
Futura Networks contabilizou a 
participação de 90 mil pessoas. 
Para a segunda edição, a expec-
tativa é receber cerca de 300 mil 
visitantes, o que configuraria 
ao encontro o título de maior 
evento mundial de tecnologia 
e internet. 

Principal patrocinadora da 
feira, a Telefônica marca pre-
sença em toda a infra-estrutura 
e atrações da segunda edição. A 

companhia promete levar para 
os “acampados” uma conexão 
de banda larga de 10Gb, o do-
bro da velocidade oferecida na 
edição deste ano. A Telefônica 
também estará nas 12 áreas de 
conteúdo do evento: Astrono-
mia, Blog, Desenvolvimento, 
Games, Modding, Robótica, Si-
mulação, Software Livre, Vídeo, 
Design, Fotografia e Música.

Com o anúncio da realização 
da feira em 2009, o objetivo da 
Futura Networks é angariar 
mais parceiros e apoiadores 
para o evento. Na primeira edi-
ção, diversas marcas e veículos 
de comunicação participaram 
da área de exposição da Cam-
pus Party, disponibilizando aos 
visitantes atividades interati-
vas e acesso à internet. Até o 
momento, apenas a Telefônica 
está confirmada, mas há um 
pacote de planos comerciais à 
disposição das empresas que 
desejarem ligar suas marcas ao 
encontro. A Futura Networks 
estima que a feira de tecnologia 
movimente um investimento 
total de cerca de R$ 10 milhões. 
As inscrições para a edição 
2009 da Campus Party come-
çaram na sexta-feira, 26. 

Bárbara Sacchitiello

Presentes de aniversário
Google celebra 10 anos, lança celular e cria projeto que distribuirá US$ 10 milhões para melhorar o mundo
Jonas Furtado

Era uma vez, dois estudan-
tes de graduação de Ciências 
da Computação em Standford 
(Estados Unidos) que come-
çaram a trabalhar em um me-
canismo de pesquisa chamado 
BackRub. Isso foi em janeiro de 
1996. Dois anos e alguns meses 
depois, em setembro de 1998, 
os universitários Larry Page 
e Sergey Brin registrariam a 
empresa — já com o nome que 
viria a se tornar sinônimo de 
busca na web — e abririam uma 
conta para depositar o cheque 
de US$ 100 mil de seu primeiro 
investidor. O que aconteceria 
pela próxima década todo 
mundo sabe (ou pelo menos 
deveria saber). 

Hoje, o Google está na van-
guarda da mídia digital e sua 
família de produtos, a maioria 
disponível em mais de 40 idio-
mas, inclui de domínio de e-mail 
a mapas via satélite de pratica-
mente todo o planeta, passando 
por um aparelho de telefone mó-

vel, o G1, que chega ao mercado 
norte-americano em outubro sob 
a expectativa de ser o primeiro 
concorrente à altura do iPhone.

O sistema de buscas, que 
deu início a todo o império, já 
contabiliza 1 trilhão de URLs 
únicos. As iniciativas sempre 
pioneiras refletem no caixa: no 
segundo trimestre deste ano, o 
faturamento da companhia foi de 
US$ 5,37 bilhões, um aumento 
de 39% em comparação ao re-
gistrado em 2007.

Para comemorar os muito 
bem-sucedidos 10 primeiros 
anos, o Google lançou na quar-
ta-feira, 24, o Projeto 10¹ºº. 
Destinado a internautas do 
mundo todo, trata-se de um 
concurso para promover idéias 
originais que tenham o intuito 
de melhorar a vida das pessoas. 
As cinco melhores propostas 
dividirão um orçamento de US$ 
10 milhões, disponibilizados 
pelo Google, para serem trans-
formadas em realidade. 

O site do projeto sugere que 
as idéias girem em torno de sete 
temas (Comunidade, Oportu-
nidade, Energia, Ambiente, 
Saúde, Educação e Moradia), 
mas relaciona também a cate-
goria especial Tudo Mais, sob a 
justificativa de que “às vezes as 
melhores idéias não se encai-
xam em nenhuma categoria”. 
Para Félix Ximenes, diretor de 
comunicação do Google Brasil, 

as boas idéias podem surgir de 
qualquer lugar. “A gente sempre 
recebeu muitas idéias do nosso 
usuário, mas a maioria delas para 
produtos. Queremos concentrar 
essa energia para pensar algo 
não para o Google, mas para a 
humanidade”, afirma.

O prazo para o envio das 
idéias é 20 de outubro. A seleção 
acontece a partir de 27 de ja-
neiro de 2009, com os internau-
tas votando nas propostas que 
considerarem merecedoras do 
financiamento. O resultado deve 
ser divulgado em fevereiro. 

Um dia antes do lançamen-
to do Projeto 10¹ºº, a T-Mobile 
apresentou, em Nova York, o 
G1, versão final do amplamente 
aguardado G-Phone e primeiro 
telefone celular a rodar sob a pla-
taforma aberta do Google, o An-
droid. O aparelho começa a ser 
vendido em 22 de outubro nos 
EUA, em meados de novembro 
no Reino Unido e chegará só em 
2009 a outros países europeus. 

Ainda não foram divulgados os 
planos para lançamento no Bra-
sil. O preço base será de US$ 179 
(mais taxas) no mercado norte-
americano, com fidelização do 
cliente por dois anos e plano de 
navegação e mensagens ilimita-
das a US$ 35. 

Comercializado em conjunto 
por T-Mobile e Google, o G1 vem 
com aplicativos como Google 
Maps, Gmail e YouTube e acesso 
direto à loja de MP3 da Amazon. 
A tecnologia do navegador será 
similar à do Chrome, o recém-
lançado browser do Google. A 
expectativa é que, até o final 
do ano, sejam vendidos 400 
mil aparelhos. Os números 
iniciais ficam muito abaixo dos 
alcançados pelo iPhone (a Ap-
ple vendeu mais de 3 milhões 
de unidades só no primeiro 
semestre de 2008), mas, dez 
anos atrás, quem apostaria que 
o BackRub, de Larry e Sergey, 
era o embrião de uma revolução 
no universo digital?

A T-Mobile e o Google criaram o G1, 
considerado um concorrente do iPhone
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