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“O WAVE SEMPRE TEVE SEUS DETRATORES.
MAS NÃO É A PLATAFORMA, ESPECIFICAMENTE, QUE

ME PREOCUPA, MAS SIM QUE O GOOGLE
SIMPLESMENTE NÃO CONSEGUE

DESCOBRIR UM MEIO EFETIVO
DE LANÇAR NOVAS FERRAMENTAS”

“QUANDO ENTREI NO WAVE, NÃO VI NADA DE
INTERESSANTE. FICAVA A CARGO DO USUÁRIO DECIDIR
COMO VENDÊ-LO. MAS EU NEM ENTENDI O QUE AQUILO

ERA, OU SUAS CAPACIDADES, E ESTAVA SEMPRE
OCUPADO. SE EU GASTASSE TEMPO ALI, TALVEZ

PARECESSE INTERESSANTE. MAS EU NÃO GASTEI”

De roupa nova

“SEMPRE ACHEI INCRÍVEL O FATO DE ELES TEREM LANÇADO O WAVE.
TECNOLOGIA INTERESSANTE? CLARO. MAS, COMO PRODUTO, ERA QUASE

IMPOSSÍVEL DE DESCREVER. QUANDO UMA NOVA FERRAMENTA FAZ SUCESSO
MESMO SEM NINGUÉM ENTENDER, PARA QUE ELA SERVE?”

OQUEACONTECEUCOMO
A empresa canadense Resear-
ch in Motion (RIM), fabrican-
te do Blackberry, anunciou na
última semana o lançamento
de um novo modelo de smar-
tphone, o Blackberry Torch
9800. O aparelho tem tela
multitoque e teclado deslizan-
te, além de apresentar a nova
versão (6.0) do sistema opera-
cional da RIM.

O Blackberry foi o primeiro
modelo de smartphone a se
popularizar, ainda no começo
da década passada. Até há pou-
co a marca ocupava a lideran-
ça no mercado norte-america-
no de celulares inteligentes,
mas foi ultrapassada no últi-
mo trimestre pelos celulares

baseados em Android, o siste-
ma operacional do Google –
adotado por empresas como
Motorola, HTC e Samsung.

Ao mesmo tempo em que o
Blackberry começa a crescer
nos Estados Unidos, a RIM
ainda tem que se preocupar
com sua presença nos merca-
dos em desenvolvimento do
Oriente Médio – seu Messen-
ger virou assunto de seguran-
ça nacional em países como
Kuwait e Emirados Árabes.

Recriar o serviço de e-mail do ze-
ro, fundindo-o com o de um co-
municador instantâneo e cons-
truindo um ambiente totalmen-

te colaborativo. Era essa a
missão do Wave em

maio de 2009,
quando foi aber-
to àqueles que ti-
nham convites.
A disputa por
eles, no entanto,
não chegou nem
perto da que o
Google espera-

va. A maioria das

pessoas achava a ferramenta
complicada demais e, sem dispo-
sição para explorar o seu funcio-
namento, deixou a onda passar.

Três meses depois, a compa-
nhia anunciou que não trabalha-
ria mais em melhorias para ele.
Continua no ar, ao menos até o
final do ano, como que para regis-
trar mais uma falha do Google na
web social. Seu código foi aberto
– talvez os usuários descubram o
que fazer com ele.

Se o Twitter tem parte de uma
ideia simples que a maioria en-
tende, o Wave quis recriar a ro-
da. As pessoas teriam que rea-

prender a usar a internet e até
mudar como interagiam

uma com as outras.
O resultado?

Ninguém quis.
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TORCH ❙ Novo
smartphone da
Blackberry tem tela
multitoque e
teclado deslizante.
O sistema
operacional
também ganhou
atualização para
competir com
iPhone e Android

S I S T E M A S
PERSONALIZADOS
www.timemoney.com.br ou �
(11)3238-9021/7627-3710

SERVIÇOS GERAIS
ABERTO 24 HORAS
A domicílio, micro lento, mensa-
gem de erro, configur. vírus, spy-
wares, conflitos, defeitos, atualiza-
ções, internet, rede, wireless,rotea-
dor, speedy, vírtua,ajato, comparti-
lhamento. �(11)2236-7667.
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