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Google quer crescer ‘com a sua permissão’
Eric Schmidt afirma em congresso que a gigante vê uso de informações pessoais como crucial para mobilidade

relhos de 27 fabricantes. O ro-
bozinho verde que simboliza o
Android está presente em cada
esquina do congresso.

Pontuando a fala com res-
salvas do tipo “com a sua per-
missão”, Schmidt explicou que
não é possível pensar nas apli-
cações do futuro sem imaginar
o uso e a associação inteli-
gentes das informações que os
usuários compartilham.

— Enquanto estivermos de
acordo “com a sua permissão”,

acho que as pessoas vão adotar
o que propusermos e não ha-
verá problemas legais — disse.

Schmidt citou situações prá-
ticas, mas não planos concre-
tos. Disse que a Google quer ser
capaz de entregar resultados de
busca de forma mais perso-
nalizada. E reforçou a aposta da
empresa na tecnologia NFC
(Near Field Communications),
capaz de transformar o celular
em um cartão de crédito:

— Temos aí uma megaopor-
tunidade pela frente.

Mobilidade para conectar
pessoas em todo o mundo
A maior parte de sua fala foi

dedicada às transformações que
a mobilidade vem trazendo à
sociedade. O celular, disse, serve
primariamente para comunica-
ção. Em seguida, para serviços
de dados e navegação. “Mas e se
fosse uma plataforma que aju-
dasse você a conhecer coisas e
encontrar pessoas que não co-
nheceria ou encontraria de outra
forma? Este é o futuro”.

— É alarmante o quão po-
derosas são as coisas que po-
demos colocar na mão das pes-
soas — disse Schmidt, referin-
do-se ao casamento entre redes
de dados mais rápidas (as pri-
meiras LTE entram em opera-
ção este ano) e telefones com a
capacidade de um PC.

Além disso, “dois bilhões de
pessoas novas estão entrando
na conversa graças à mobili-
dade”, disse Schmidt sobre os
mercados em que o celular é o
primeiro contato de muitas pes-
soas com a internet e as redes.

— Não sei se vamos evitar
guerras, mas vamos fazer as pes-
soas se falarem mais. (*Com sites
e agências) ■

Cilene Guedes*

Enviada especial

● BARCELONA.A Google pede a
sua licença para usar um pouco
mais do que sabe sobre você,
mas promete que será para o
seu bem e para, de quebra,
mudar o mundo. Bom, pelo me-
nos foi isso que garantiu o CEO
(diretor-executivo) da Google,
Eric Schmidt, ontem, no Con-
gresso Mundial de Mobilidade,
que ocorre em Barcelona, ao
falar sobre os planos da em-
presa para esse setor.

Schmidt disse também que,
ao contrário do que alardeia o
mercado, a empresa de buscas
não encara o Facebook como
rival. Segundo ele, esse papel
ainda cabe à Microsoft.

— O usuário do Facebook
acaba fazendo mais buscas no
Google, e não acho que o mo-
delo de anúncios direcionados
deles atrapalhe o nosso — afir-
mou o executivo, que será subs-
tituído pelo cofundador da Go-
ogle Larry Page em abril.

Próxima versão do Android
contemplará tablet e celular

Para Schmidt, a grande de-
safiante da Google ainda é a
Microsoft, gigante de software
que, apesar de problemas de
inovação, tem feito progressos
nos ramos de buscas e mo-
bilidade. O CEO da Google apro-
veitou para alfinetar sua rival.

— A Microsoft tem um bus-
cador muito bom, o Bing, mas
acho que os resultados das pes-
quisas às vezes são bons de-
mais. Sugiro que vocês leiam um
post publicado no nosso blog há
algumas semanas (sobre isso)
— ironizou Schmidt, referindo-
se à acusação feita pela Google

de que o Bing estaria copiando
resultados do Google.

Sobre a parceria da Microsoft
com a Nokia — que lançará
celulares com sistema Windows
— Schmidt afirmou que ficaria
feliz se a empresa finlandesa
tivesse escolhido o sistema ope-
racional da Google Android.

— Adoraríamos que tives-
sem escolhido o Android. Es-
colheram os outros caras, a
Microsoft. Mas a oferta está de
pé para o futuro. Achamos que

o Android era uma escolha me-
lhor para a Nokia.

A fala de Schmidt esclareceu
uma das dúvidas do mercado:
qual será a próxima versão do
Android, que já é o sistema
operacional móvel mais popular
do mundo. Segundo o CEO, ela
vai combinar num único sistema
as qualidades das atuais ver-
sões Gingerbread (voltada para
smartphone) e Honeycomb (de-
senvolvida para tablets).

Ou seja, será pensada para os

dois tipos de aparelhos simul-
taneamente. Seguindo a tradi-
ção de batizar as versões do
sistema com nomes de doces,
Schmidt adiantou que o nome
da versão seguinte começará
com a letra I. Todos já tão como
certo o nome Ice Cream (sor-
vete, em inglês).

O executivo revelou que, em
um ano, o Android passou de
aposta a um sistema com 300 mil
ativações por dia em 69 países.
Já está em 170 modelos de apa-

ERIC SCHMIDT, no Congresso Mundial de Mobilidade, na Espanha: rival da Google ainda é a Microsoft, não a rede social Facebook
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HTC lança ‘celulares do Facebook’
Aparelhos vêm com um botão especial para acessar a rede social

● Após meses de rumores, os
“celulares do Facebook” foram
finalmente apresentados ao
mundo ontem pela HTC no
Congresso Mundial de Mobi-
lidade, em Barcelona. Os dois
novos modelos não são pro-
duzidos pela rede social , mas
interagem intimamente com
ela. Mark Zuckerberg, presi-
dente-executivo do Facebook,
deu um depoimento durante a
apresentação, dizendo que
“este ano podemos esperar de-
zenas de celulares com maior
integração a redes sociais”.

O HTC ChaCha e o HTC Salsa
têm um botão fixo para facilitar
o acesso ao site. Com apenas
um clique é possível compar-
tilhar mensagens, fotos, artigos
e notícias. Além disso, o botão
reage a determinados conteú-
dos acionados no celular. Se
você tirar uma foto, por exem-
plo, ele acende, indicando que
aquela imagem pode ser com-
partilhada no Facebook.

A interação com a rede social
não para por aí. Ao ouvir uma
música, basta clicar no botão
para que todos os amigos do
usuário saibam o nome da can-
ção. E, se ele receber a ligação de um
amigo que tenha perfil no Facebook, o
status da pessoa aparece na tela.

Os dois aparelhos rodam o Android
2.4. Ambos têm uma câmera traseira
com 5 megapixels e outra na frente para
videoconferências. O ChaCha traz um
teclado QWERTY completo e tela de 2,6
polegadas, enquanto o Salsa tem tela
sensível ao toque de 3,4 polegadas. Os
dois serão lançados na Europa e Ásia no
segundo semestre e os preços deverão
ser amigáveis.

— Buscamos o mercado jovem e de
massa. Seremos o mais agressivos que
pudermos — disse Philip Blair, diretor
de produtos da HTC Europa.

A HTC pretende replicar o sucesso da
pequena INQ Mobile, que construiu seu
negócio em torno de modelos focados
em redes sociais. A INQ também apre-
sentou novos celulares em Barcelona. O
Cloud Touch e o Cloud Q contam com
câmera de 5 megapixels, Android 2.2,
GPS e, claro, integração com o Face-

book. O “feed de notícias”, por exemplo,
pode ser transformado na página inicial
do smartphone. O Cloud Touch tem tela
de 3,5 polegadas e o Q, de 2,6 polegadas.
Os dois modelos serão lançados em
abril na Europa e custarão apenas US$
50, mediante contrato com a operadora
local. Desbloqueados, os celulares saem
por US$ 250.

A taiwanesa também apresentou um
tablet, o Flyer. Ele traz uma tela de 7
polegadas com resolução de 1024 x 600 e
uma caneta stylus para pintar, escrever e
retocar fotos. Vem com Android 2.4, pro-
cessador de 1,5GHz, 1GB de RAM e 32GB
de memória flash, corpo de alumínio,
câmera traseira de 5 megapixels e uma de
1,3 megapixels na frente.

EM CIMA, o Salsa e o ChaCha,

ambos com botão que os

conecta diretamente ao

Facebook e permite enviar,

com um toque, mensagens e

fotos para a rede social. À

esquerda, o novo tablet Flyer,

que traz uma caneta stylus

para escrever notas à mão e

retocar imagens

ReutersReuters
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Apple cria assinatura
digital para conteúdo
Até agora, iTunes só permitia compra de uma
edição ou música. Empresa ficará com 30%

● NOVA YORK e PEQUIM. A Apple
está lançando um serviço de
assinatura de conteúdo digital
voltado para revistas, jornais,
vídeos e músicas comprados
por meio de sua loja on-line
iTunes App Store. As empresas
podem definir o preço e a du-
ração da assinatura — uma rup-
tura em relação ao sistema an-
terior, do tipo “banca de jornal”
em que cada edição de uma
revista, por exemplo, tinha de
ser comprada separadamente.

A Apple vai processar todos
os pagamentos e ficar com 30%
da receita. Mas vai permitir que
os donos de conteúdo vendam
assinaturas digitais em seus si-
tes, desde que pelos mesmos
preços cobrados na App Store.
Nesse caso, não haverá com-
partilhamento de receita.

“Nossa filosofia é simples.
Quando a Apple gera um novo
assinante, a empresa ganha par-
cela de 30%; quando o produtor
traz um novo assinante ou usuá-
rio existente, ele fica com 100%,
e a Apple não ganha nada”,
afirmou em comunicado o pre-
sidente da Apple, Steve Jobs.

As empresas têm até 30 de
junho para se adaptarem às no-
vas regras. Especialistas ouvi-

dos pelo “Wall Street Journal”,
no entanto, disseram que o novo
sistema pode chamar a atenção
das autoridades antitruste.
Shubha Ghosh, professor de di-
reito na Universidade de Wis-
consin, teme que a Apple acabe
dominando o mercado.

A decisão de lançar um ser-
viço amplo de assinaturas sur-
ge semanas depois de a Apple
se aliar à News Corp. para lan-
çar o “The Daily”, o primeiro
jornal voltado para o iPad.

Nas fornecedoras, trabalho
infantil e contaminação

Ontem, a Apple divulgou ainda
o resultado de uma auditoria em
127 fornecedoras, a maior parte
na Ásia, em países como China e
Malásia. A Apple descobriu 91
crianças trabalhando nessas em-
presas no ano passado, contra 11
em 2009. A empresa cancelou o
contratocomumfornecedorque
empregava 42 crianças, informou
o jornal britânico “Guardian”.

Além disso, a Apple revelou
que 137 trabalhadores foram
contaminados por hexano em
uma fornecedora chinesa. No
ano passado, a Apple ficou na
berlinda após uma onda de sui-
cídios na chinesa Foxconn. ■
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