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‘Avatar’aospoucosganha
formae impressionamuito

Celular

Cinema

■■■Descompassoentre investimentosnasnovasredesealtademandadosusuáriosprovocadesilusãocomo3G

■■■Linkassistea15minutosdomisteriosofilmeem3DdeJamesCameron

NÚMEROS

:FILIPESERRANO

51por cento
dos usuários de 3Gnão têmcone-
xão de banda larga fixa emcasa,
de acordo comoYankeeGroup

83por cento
dos usuários usama internet 3G
emcasa, 27%deles tambémutili-
zamessa tecnologia no escritório
e 12%, no trânsito

4,21milhões
é o número de celulares emodens
3GnoBrasil, até julho, segundo a
Anatel

29,5por cento
das reclamaçõescontra aClaroem
2009no siteReclameAqui se refe-
remao3G.NaVivo, onúmeroéde
10,5%,naTim, 5,4%enaOi, 3,4%

:BRUNOGALO
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Ohypeemtornodasuperprodu-
ção 3D Avatar (primeiro filme
de James Cameron desdeTita-
nic, de 1997) é, acredite, omaior
já despertado por um longa de
Hollywood–eacoisa só tendea
aumentar até sua estreia em 18
de dezembro. Mas o filme, cer-
cado demistério, começou a se
materializar na sexta passada,
quandomilharesdepessoasem
58países, lotaram444salas, in-
clusivenoBrasil, paraassistira
cerca de 15minutos de cenas fi-
nalizadas do filme 3D. E o Link
esteve lá para conferir.

O suspense precedia qual-
quer divulgação sobre o filme:
nenhumaimagemoficialoutrai-
lerhaviachegadoaopúblicoaté
o início da semana passada.

Tudo começou no final do
mêspassado,quandodurantea
Comic-Con, maior convenção
deculturapopdomundo,Came-
ronfezaprimeira–efestejada–
exibiçãopúblicadecenasdolon-
ga.Nestadata,eleanunciouain-
daquenodia21deagosto(sexta
passada), milhares de pessoas
aoredordomundopoderiamas-
sistir gratuitamente a cerca de
15minutos de cenas finalizadas

do filme, emcinemas Imaxe3D
selecionados.

Na segunda-feira (17), o site
oficialdofilme(www.avatarmo-
vie.com)saiudoardevidoàgran-
de procura por ingressos para
as tais sessões especiais. Já na
quinta-feira (20), dia em que o

primeiro trailer do filme che-
gou a rede, quemnão aguentou
foi o site da Apple, que fez até
uma contagem regressiva para
a disponibilização do vídeo (ve-
ja em bit.ly/3ZhANv).

Trailer assistido, foi a vez de
invadir redes sociais, como o

Twitter, onde o filme chegou
aosegundolugarnotrending
topics–eisso,sócomumtrai-
ler –, e o Facebook, onde as
pessoas compartilhavam
suas primeiras impressões
sobre o que viram.

O mais impressionante
nestahistóriatoda,entretan-
to, é que o filme não é basea-
do em nada, trata-se de uma
história original criada pelo
próprio Cameron. Assim,
não possui umpúblico fiel ao
material original, como Se-
nhor dos Anéis ou Harry Pot-
ter, o quegarantiria o burbu-
rinho em torno do filme. A
grandeatraçãodoprojetoes-
tá na tecnologia desenvolvi-
da porCameron para o filme
(leiamais em bit.ly/2EXg5x).

Avatar se passa no século
23,emumabela,distanteepe-
rigosa lua de Pandora, onde
vivem os Navis, seres azuis
com três metros de altura.
No meio dessa história, um
herói relutante vai liderar
uma batalha para salvar
aquela civilização.

Ascenas aaque oLinkas-
sistiu, mostram justamente
esseherói,queatendepelono-
me de Jake Sully, emmuitas
cenasdeação.Aestéticalem-
bra a dos games de tiro em
primeira pessoa (como
Doom) e a câmera está sem-
pre colada à ação, em alguns
momentos,mostrandoopon-
to de vista de Sully. Finda a
sessão,silêncioseguidodeal-
guns aplausos e, por fim, os
rostos embasbacados de boa
partedospresenteseraapro-
va de que ao menos tecnica-
mente o longa é incrível. ●

Osmaisde2,2milhõesdebrasi-
leiros que usammodens 3G pa-
raacessarainternetpassamho-
je por uma encruzilhada tecno-
lógica.Aquiloqueeraapromes-
sa de internet em qualquer lu-
gar emobilidade completa tem
deixado muitos consumidores
desapontados, principalmente
aquelesqueviamnaconexãope-
larededecelularumaalternati-
va às restritas opções de servi-
ços de banda larga fixa.

A insatisfaçãocomasveloci-
dadesecomaqualidadedosser-
viços mostra que a demanda
porinternetmóvelestáevoluin-
domuito alémdoquea tecnolo-
gia e a infraestrutura de teleco-
municações consegue acompa-
nhar. Com as vendas de note-
books em alta (em 2008 foram
vendidas 3,2 milhões de unida-

des), as pessoas passaram a
quererusarinternet3Gdames-
ma forma que usam banda lar-
ga fixa. E simplesmentenãodá.

É por isso que a velocidade
de conexão foi o pior atributo
dosmodens 3G em uma avalia-
ção entre mais de 600 clientes
pesquisadosparaumestudoso-
bre a internet móvel no Brasil,
da consultoria YankeeGroup.

O advogado Alexandre Cor-
rêa, de Osasco (SP), é um dos
que se frustraram. Usuário há
quase quatro meses, quando
comprou um netbook e cance-
lou o plano de banda larga de
casa, ele diz que a velocidade fi-
cou emumnível adequadoape-
nas no primeiro mês. “Só não
mearrependiporcompletopor-
que o benefício de levar o note-
bookeacessarainternetemou-
tros lugares ainda compensa.”

A situação dele é parecida à
deoutra clienteprocuradapelo
Link.MartadeSouza,deGuaru-
lhos (SP), chegou a trocar de
operadora para ver se a lenti-

dão mudava, mas não teve su-
cesso.“Nãovejo filmes,nãobai-
xo jogos, não faço download de
nada; uso para ler e-mail, notí-
cia e só; e não funciona. Tenho
medo de trocar (de empresa) de
novo e encontrar outro serviço

que não dê conta”, afirma.
Analistas e especialistas em

telecomunicações, porém, es-
tão mais otimistas do que os
usuários. De acordo com eles,
as dificuldades são causadas
porque houve um crescimento

muitoalémdoesperadoeas re-
des das operadoras não esta-
vampreparadas.Emumanode
crise,asempresasaindanãopu-
deraminvestirtantoparaacom-
panharaexpansão.Outraques-
tão é a própria tecnologia de
transmissão de dados pelas re-
des de celular, que tem proble-
masdetodosostipos:estásujei-
taàinterferênciaenãocompor-
ta uma grande quantidade de
tráfego de informação, como
nasredesfixas, jáconsolidadas.

“O 3G não está propondo
uma mobilidade estática (como
noWi-Fi).Éumamobilidadepa-
ratrocarpacotesdedadosmes-
mo em um carro. É uma rede
complexa e a probabilidade de
ter alguma interferência émui-
togrande”,explicaHélioSalles,
diretor de mercado de teleco-
municações do Centro de Pes-
quisaeDesenvolvimentoemTe-

lecomunicações (CPqD).
Oproblemaéexatamentees-

se. Assistir a vídeos, baixar ar-
quivos com centenas de mega-
bytes, fazerligaçãodevozjásão
hábitoscomuns(epesados).Co-
monão é possível garantir nem
uma velocidade de 1 megabit
porsegundo,noscasosmaisoti-
mistas, a impressão que o 3G
passa é a deuma tecnologia no-
va que não dá conta do que as
pessoas precisam.

“Atépelaformaquefoidivul-
gado, o modem 3G gerou uma
expectativa alta no consumi-
dor, que esperava uma banda
larga como a de casa, e a cone-
xão não suporta”, diz Vinicius
Caetano, analista do IDC. E Jú-
lio Püschel, do YankeeGroup,
conclui: “Entendo o lado das
operadoras,mas elas têm de se
preparar para não deixar uma
percepção ruimdo serviço”. ●

ANTESEDEPOIS-Jakeaonatural e azul já transformadoemumNavi
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classificados
ASSISTÊNCIA TÉCNICA

ABERTO 24 HORAS
R$15,00 /h. A domicílio, micro
lento, mensagem de erro, configur.
vírus, spywares, conflitos, defeitos,
atualizações, internet, rede, wire-
less,roteador, speedy, vírtua, com-
partilhamento. �(11)2236-7667

TÉCNICO A DOMICÍLIO
Resolvo tudo.�(11)4265-0847

ULTRA T.I. INFORMÁTICA
Em Domicílio,Vírus,Redes,Wireless
Servidores,Windows e Linux. Faça
seu contrato. Agora também com
telefonia, instalação de centrais KS,
monitoramento www.ultrati.com.br
(11)2966-9100/(11)2966-0152

COMPUTADORES IMPRESSORAS SERVIÇOS GERAIS

MAC BOOK 13.3 P C/
TECLADO AZ E JAPONES
Hiragana Kanji 2DUO 2.4, 2G,
160HD,R$2.750.(11)8571-9656

MICROS - OPORTUNIDADE
Serão vendidos 4ªF. (26/08/
2009): 1.000 CPUs, 4.400 Moni-
tores, etc. Infs. (11) 5071-8555
WWW.VIZEU.COM.BR

IMPRESSORAS/MONITORES
Conserto/Manutenç.5061-4793
www.compumatica.com.br

PROGRAMADOR
André. 3062-3221/ 9177-5343

SERVIÇOS NA WEB
Sites, Loja Virtual, Mkt. Google,
Micros, Acessórios/Equipamentos.

�(11)2268-0470

S I S T E M A S
PERSONALIZADOS
www.timemoney.com.br ou �
(11)3238-9020/7627-3710

SOFTWARE

SEGUNDA-FEIRA,24DEAGOSTODE2009 LINK L7
OESTADODES. PAULO LINK L7

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 24 ago. 2009, Link, online.




