
grande parte dos usuários de tecnologia, mas, logica-

mente, não é perfeito, o que abre espaço para os con-

correntes oferecerem alternativas interessantes e

cheias de recursos. Um novo lote de competidores foi

anunciado recentemente por rivais de peso, como RIM,

Nokia e HTC, entre outros.

Um dos mais esperados smartphones dos últimos

tempos (por ser o primeiro a utilizar o sistema ope-

racional do Google, o Android], o G1 é um equipamen-

to fabricado pela HTC e lançado nos Estados Unidos

pela T-Mobile. Basta usá-lo por pelo menos cinco

minutos para perceber que se trata de um dos celu-

lares mais bem projetados que se pode encontrar por

aí. O uso do G1 não é apenas intuitivo. As opções de

customização, possíveis por meio do Android, tornam

o celular muito legal.

Retangular e com um acabamento emborrachado

na parte traseira, o design do G1 o deixou mais estrei-

to que o rival iPhone, embora um pouco

mais grosso (o G1 mede 11,7 centímetros

por 5,5cm por 1,5cm, e pesa 158,7 gra-

mas). O display de 3,2 polegadas sensível

ao toque domina quase toda a parte fron-

tal do telefone e os poucos botões físicos estão bem

colocados e identificado. Um teclado QWERTY comple-

to fica oculto sob o display. Um slot para cartões microSD

está oculto à esquerda do telefone; para acessá-lo, é

necessário deslocar o display.

De forma similar ao que vimos no iPhone e os

softwares da Apple, a integração do hardware do G1

com o Android é crucial e faz com que ambos - o celu-

lar e o sistema operacional - se destaquem. Graças

ao trackball e ao display touchscreen, o uso do G1 se

converte em algo bem intuitivo e ergonômico. O com-

portamento do display é exatamente o que os dedos

do usuário esperam dele.

O celular traz tanto GPS quanto AGPS, utilizados

pelo Google Maps, que já vem instalado. O G1 não ofe-

rece suporte para Bluetooth estéreo, funcionalidade

esperada para breve. Oferece acesso banda larga 3G

(HSDPA] e EDGE e traz câmera de 3 megapixels. Custa

179 dólares nos Estados Unidos.

BlackBerry touchscreen
Conhecida pela família BlackBerry (muito popular entre

os executivos], a RIM aposta no Storm, modelo com tela

sensível ao toque e suporte a redes EvDO e 3G HSDPA,

câmera de 3,2 MP e um recurso que o iPhone não tem:

função para copiar e colar textos. O usuário pode fazer

scroll,selecionar e arrastar conteúdos usando os dedos

sobre a tela sensível.

Nos Estados Unidos, o Storn será vendido pela

Verizon Wireless até novembro (preço ainda não reve-

lado). O celular funcionará em EvDO (versão A). Na

versão internacional do aparelho, ele traz suporte a

redes HSDPA (3G) na faixa de 2.100 MHz.de alta velo-

cidade, a mesma que está sendo usada pelas opera-

doras no Brasil.
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O Storm ainda oferece suporte a GPS e AGSP [que

utiliza a rede da operadora para completar as funções

de localização] e Bluetooth; diferentemente do iPhone,

ele não vem com conexão Wi-Fi (ponto negativo...].

Apesar de a RIM ter deixado de lado uma de suas mar-

cas registradas - o teclado QWERTY - em nome da

capacidade touchscreen, o Storm está longe de ser

considerado um clone do iPhone.

Ele é ligeiramente menor (11,25 centímetros de

comprimento por 6,22cm de largura por 1,39 cm de

espessura, contra os 11,55 centímetros por 6,21 cm

por 1,23 cm do iPhone), porém mais pesado (155g con-

tra 133g do rival). O Storm também tem uma tela LCD

um pouco menor (3,25 polegadas contra as 3,5" do tele-

fone da Apple); apesar disso, a resolução de 360 por 480

pixels é muito brilhante e tem bom contraste.

O Storm vem com 1 GB de capacidade interna, mas

tem um slot para cartões MicroSD e deve ser entregue

com um cartão de 8 GB. A RIM, como a Apple, colocou

um acelerômetro no dispositivo. É ele que dá ao display

a capacidade de ajustar a imagem conforme a posição

em que o aparelho estiver. O Storm vem com três dife-

rentes 'teclados'. Segurado na posição paisagem, a

interface apresenta um teclado QWERTY virtual - cada

tecla pressionada emite uma luz azul ao ser tocada.

Sem previsão de lançamento no Brasil.

A aposta da Nokia
A Nokia entrou na briga pelos celulares touchscreen ao

anunciar o lançamento do modelo 5800 XpressMusic.

Não é a primeira investida da empresa em telas com

toque - ela tem "internet tablets" (N800, N810 e N810

WiMax Edition) à venda desde 2007.

O 5800 XpressMusic (279 euros, desbloqueado) não

é um aparelho topo de linha, de acordo com a própria

Nokia. É um modelo intermediário que pretende popu-

larizar as telas touchscreen.

Mas, mesmo sendo intermediário, traz alguns recur-

sos melhores que os do iPhone: sua tela widescreen é

um pouco menor que a da Apple (3,2" contra 3,5"), mas

tem resolução maior (64-0 por 360 contra 480 por 320

pixels). E o celular da Nokia tem câmera digital com

melhor resolução (3,2 megapixels com flash) e que faz

vídeos em qualidade VGA (640 por 480, a mesma de

modelos topo de linha, como o N95), além de incluir

uma câmera frontal (recurso que não existe no iPhone)

para videochamada pela rede 3G.

O iPhone vem com 8 GB ou 16 GB de armazena-

mento interno e não removível. Já o 5800 tem pouca

memória interna, mas slot de expansão (padrão

microSD) e vem com um cartão de 8 GB, com opcio-

nalde16GB(ou mais).

Outro ponto ainda a ser testado é a bateria do 5800. A

Nokia promete quase 9 horas de conversação na rede

3G, contra apenas 5 (ou menos) do iPhone 3G. O 5800

também conta com um acelerômetro integrado que

muda a direção da tela do mesmo modo que o iPhone.

O 5800 conta com um software ainda inexistente no

iPhone, que é o de direções de mapas, presente no

Nokia Maps. E o Google Maps do iPhone fornece dire-

ções, mas não "fala" a direção.

À primeira vista a interface sensível ao toque da Nokia

ainda parece que precisa de refinamentos, em uma

área onde o iPhone brilha. A Nokia incluiu resposta tátil

(como a do LGViewty] no 5800, que pode ser manipula-

do com os dedos e, fato estranho, com uma caneta

stylus ou com uma palheta, como a de uma guitarra,

que fica "pendurada" no telefone. A Nokia pretende

oferecer o 5800 com acesso ilimitado e gratuito à Nokia

Music Store (prevista para chegar ao Brasil em 2009)

por conta do serviço Comes With Music na Europa.

Chega ao Brasil no primeiro semestre de 2009. (COM
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