
Quem há décadas assistia aodese-
nho dos "Jetsons" imaginava co-
mo seria o mundo com tanta tec-
nologia. Hoje, em pleno século 21
ainda não vemos carros voadores,
nem robôs como empregados do-
mésticos, porém a chegada da tec -
nologia denominada internet fa-
cilitou a vida das pessoas. Através
dessa rede mundial de computa-
dores, é possível viajar pelo plane -
ta, contatar pessoas do mundo in-
teiro e até fazer compras apenas
comclique.

Aliás, o e-commerce — comér-
cio on-line — é um mercado em
expansão, que somente no ano de
2010 faturou R$ 13,6 bilhões, um
crescimento de 30% em relação a
2009, segundo dados do ecom-
merce.org. O número de e-consu-
midores alcançou a marca de 23
milhões de pessoas, o que repre-
senta um crescimento também de
30%emrelaçãoa2009.

Dentre as principais estratégias
adotadas para atrair cada vez mais
clientes, as empresas têm aposta-
do no frete gratuito. Isso dá como-
didade para o usuário fazer suas
compras sem sair de casa e sem
custo adicional por isso. "Ao criar
formas para que os consumidores
não se preocupem com o valor da
entregano momento de finalizar o
processo de compra, automatica-
mente estamos extinguindo uma
barreira e criando um diferencial
positivo e estimulante para ala-
vancar mais vendas", afirma o
consultor de E-commerce, Mar-
celo Coberto de Azevedo. Um da-
do levantado pela Compete Onli-
ne Shopper, constatou que 93%
dos consultados sinalizaram que
frete gratuito incentiva a compra
on-line.

Físico e on-line
Há aproximadamente 11 meses, a
Etna decidiu investir em um am-
biente on-line. Segundo Fábio Lo-
lio, gerente de logística, o e-com-
merce é um nicho em crescimento.
"Por sermos uma grande compa-
nhia, não podíamos ficar de fora
desse mercado", explica.

A gama de produtos de ambos
os espaços é amesma, os preços de
loja e site também são os mesmos
—com exceção de algumas ações
promocionais que são realizadas
com intuito de atender o público
daintemet—.mas oque Lolio res-

salta como principal diferença é o
alcance. " Através do universo
on-line conseguimos chegar a lu-
gares que ainda não temos loja",
conclui.

Presente há mais de 20 anos no
mercado, a Giuliana Flores ino-
vou, em 2000, ao lançar sua loja
virtual. Hoje o empreendimento é
conhecido como o maior site de
venda de flores on-line do País.

País. Entre os últimos investimen-
tos, estão layoute atendimento.

"A estratégia rendeu bons fru-
tos. Estamos vivendo uma era em
que o consumidor dita as regras e
cria diferenciais que o fidelizam",
explica.

Segundo Fábio, a internet re-
presenta cerca de 90% do fatura-
mento na junção da loja física e
on-line. Atualmente o site recebe

possibilita maior crescimento à
marca. "Cerca de 30% das minhas
vendas são para clientes da inter-
net", conta.

Ele explica que entre as vanta-
gens, está o fato de que as compras
são feitas com maior agilidade,
além de ter o produto entregue na
porta de casa. "Temos um atendi-
mento muito próximo ao cliente.
A rede social tem sido usada para
essa proximidade, mas, além dis-
so, temos nossos canais de atendi-
mento e o MSN. Às vezes o cliente
já faz a compra pelo messenger
mesmo. Pergunta ao vendedor se
temnovidades e se interessar fina -
lizaacompranahora."

Livrarias
Entre as milhares de empresas que
tinham seus espaços físicos e op-
taram por investir no varejo on-li-

"Começamos a vender através de
catálogos, então resolvemos in-
vestir no site, mas no início foi difí-
cil. Hoje, apesar da concorrência
somos referência neste ramo", diz
o gerente Fábio Pereira.

O principaldiferencialdositeéa
preocupação com o transporte
das flores e arranjos, já que os pro-
dutos são enviados para todo o

cercade 12mil visitas diárias e esti-
ma 800 vendas pordia.

O quesito vestuário também
chama a atenção dos intemautas
na hora de fazer compras. A
Mumps vende camisetas colecio-
náveis e está no ramo desde 2003.
Para Marcos Rus, proprietário da
loja, o mundo virtual oferece mais
visibilidade aos produtos, o que

neestão as livrarias, que represen-
tamamaiorprocuradesse nicho.

A Livraria Cultura, uma das pio-
neiras no comércio virtual, em seu
segmento, possuia sua lojaon-line
desde 1995, e segundo o analista
de Negócios sênior Ricardo Schil,
o público da livraria costuma pas -
sear entre o físico e o virtual. "Hoje,
a loja representa 17% das vendas,

perde apenas para a unidade física
da Cultura da Av. Paulista. É a se-
gundalojaem faturamento", reve-
la Schil. Ele ainda aponta queoco-
mércio on-line tende a crescer e se
consolidar cada vez mais por con -
ta das vantagens e facilidades. "As
pessoas estão descobrindo o
quanto é fascinante receber os
produtos em casa. Não ter de se
deslocar até a loja para fazer as
compras", conta.

Originária da França, a Fnac
que marca presença há 12 anos no
Brasil, também aposta no am-
biente on-line. Existente desde de
2005, o site tem ganhado espaço
no mercado das compras. "A ven-
da virtual é vantajosa tanto para a
loja quanto para o cliente. A prin-
cipal vantagem é de não ter que
manter funcionários e o aluguel
do espaço. Desta forma podemos
repassar o preço baixo para os
compradores, além de termos a
oportunidade de fazer alguns lan-
çamentos exclusivos através do si-
te", explica Fábio Pereira, gerente
deMarketingdaFnac.

Tanto nas lojas como no site é
possível encontrar um mix de pro-
dutos da Fnac como livros, CDs,
DVDs, equipamentos de áudio, ví-
deo, telefonia, informática, foto-
grafia e serviços. "O maior benefí-
cio nesse tipo de compra são des-
contos e entrega fácil. Reparamos
que sites que possuem lojas ga-
nham mais credibilidade do pú-
blico e aceitação", explica Pereira.

On-line
Diversos empresários têm optado
por abrir uma empresa que aten-
da diretamente o meio on-line.
Dentre eles, Michele Kraus, pro-
prietária do Empório Mima Pet,
uma butique de luxo para animais
de estimação.

Para a empresária, quetrabalha-
va com comércio eletrônico antes
de abrir seu próprio negócio, esse é
um mercado em expansão e o ni-
cho que ela escolheu ainda não ha-
via sido atendido. "Ainda não recu-
perei o investimento, mas preten-
do obter esse retorno até o fim des-
te ano", afirma. "A segurança do
cliente também é importante. Por
isso trabalho com os selos de segu-
rança e com tudo terceirizado, pois
tenho respaldo", conclui.
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Atenta ao promissor mercado de
streaming, que começa a despon-
tar como uma das soluções para
salvar a indústria fonográfica dos
constantes prejuízos causados
pela pirataria de músicas na inter-
net, a Som Livre acaba de lançar o
Escute. Um site que disponibiliza-
ra músicaspormeiode um serviço
pago, mas com preço acessível, e
que agregará conteúdo não só da
gravadora, mas também de suas
concorrentes e artistas indepen-
dentes.

A idéia não é nova, e já existem
diversos sites semelhantes tanto
dentro quanto fora do Brasil, co-
mo os gringos Spotify e Pandora e
os nacionais Sonora e Rádio UOL
Para o presidente da Som Livre,
Leonardo Ganem, o Escute antes
mesmo de trazer novidades pre-
tende aliar o DNAcaracterístico da
gravadora como grande compila-
dora musical — conhecida por
suas tradicionais coletâneas e tri-
lhas sonoras da Globo — a uma
tendência de mercado: o strea-
ming.

"Na internet este papel é ainda
mais reforçado porque o consu-
midor está ali olhandoparaumbi-
Ihão de faixas e isso deixa as pes-
soas completamente perdidas",
explica Ganem. "Então nós acha-
mos um movimento muito natu-
ral estender esta franquia para
dentro do universo digital." O Es-
cute já está no ar em sua versão be-
ta disponível gratuitamente aos
usuários, mas ainda passa por pe-
quenos ajustes — como a cons-
tanteatualizaçãodeseucatálogoe
modificações na estrutura do site
—paramuitoembreve começara
cobrar pelos seus serviços.

Mudança de hábito
Mas o que diferencia o streaming
do tão consumido download? A
resposta é simples: facilidade.
Nesta nova configuração, o usuá-
rio não precisa mais baixar milha-
res de músicas para ter as faixas
que ele deseja escutar no seu
player predileto. Como streaming,
as músicas ficam hospedadas no
servidordoEscute e ele podeaces-
sar este conteúdo tanto pela inter-
net quanto pelo celular sempre
que quiser. Basta que a sua banda
larga suporte a transmissão de da-
dosdoservidorparaousuário.

Essa mudança está diretamen-

te ligada ao hábito dos consumi-
dores de música atuais, que dei-
xam de possuir suas playlists para
acessá-las em um site. O executivo
aponta que apesar de ser comum
o download nos dias atuais, ele
acredita que não passe de uma
tecnologia de transição dentro do
mercado musical. "Daqui há 20
anos as pessoas vãoolharpratráse

dizer 'o download foi só aquela
porcaria que existiu entre o O) e o
streaming". Porque num mundo
de streaming, em que a banda lar-
ga é disponívelpara todos e a qual-
quer hora e em qualquer lugar, o
download morre." E completa:
"Com a morte do download, a pi-
rataria tambémmorre, porque vo-
cê passa a vender um serviço e a

posse de música vai se tomar uma
coisa obsoleta".

É neste aspecto que o Escute
mira atualmente, apesar de ini-
cialmente também disponibilizar
todo o seu conteúdo para down-
load. O serviço estará dividido em
cinco pacotes para assinaturas
que vão de R$ 4,99 a R$ 15,99. No
pacote mais caro, além do acesso
ilimitado ao streaming, ele poderá
baixar todo o seu catálogo. Mas
Ganem alerta que os aproveitado-
res não vão se dar bem no Escute.
As músicas baixadas poderão ser
transferidas somente para dois
aparelhos de celular, e caso o assi-
nante cancele o pagamento do
serviço, alémdeperdero acesso ao
streaming ele perderá também
acesso aos downloadsfeitos. "Mas
se você voltar a pagar daqui a dois
meses, por exemplo, você recupe-
ra todo o seuhistórico do site."

Farto repertório
Entre as gravadoras que já assina-
ram parceria com o Escute, além é
claro da Som Livre, estão a Sony,
Deck, Universal e agregadores co-
mo o imusica e mais alguns artis-
tas independentes como a banda
Restart. O executivo conta que as-
sinaram recentemente com a
Warner e que em breve seu catálo -
go também constará no site. A ex-
ceção entre as grandes fica com a
EMI, que passa por um complica-
do processo de transição após ser
retomada pelo Citi Group, "então
provavelmente isto não estará no
topo das prioridades deles", diz
Ganem. "Masestamosatrásdeto-
dos os tipos de catálogos. Porque
entendemosqueparaumsztedes-
te tipo, quanto mais conteúdo
maisatraenteeleéparaopúblico."

Inicialmente o usuário terá
acesso a aproximadamente 3 mi-
lhões de faixas de artistas e gêne-
ros variados. A meta é de que até o
meio do ano que vem o site alcan-
ce um catálogo próximo dos 5 mi-
lhões de músicas disponíveis, o
que representaria para o executi-
vo, algo em torno de "95% do que é
desejado pelo perfil de consumi-
dorqueprocuramosparaosíZe".

Ganem explica este perfil de as-
sinante por meio de uma analogia
com a própria tradição da grava-
dora. 'Acho que a nossa vocação
como empresa de música vai se
espelhar no site, que é uma voca-

ção popular". Para ele, apesar da
grande quantidade de conteúdo,
ainda vai ser difícil, inicialmente,
agradar a grandes pesquisadores
musicais ou até mesmo àqueles
que procuram por novidades do
mundo alternativo. "O cara que
procurar no Escuteoprimeiro lan-
çamento de uma banda indie eu-
ropéia, com certeza não estará no
lugar certo".

Shows interativos
Outro ponto relevante do site esta-
rá na interatividade. Todo o seu
conteúdo será vinculado com as
principais redes sociais disponí-
veis como Facebook, Orkut eTwit-
ter, o que permitirá ao usuário
postar seus playlists entre outras
funções. Entre as novidades Ga-
nem destaca três pontos. O pri-
meiro deles é voltado para DJs,que
poderão postar os playlists das
músicas que estão escutando no
momento, e os usuários poderão
seguir os seus DJs prediletos. "Na-
turalmente que com a nossa pro-
ximidade com as empresas da
Globo, esperamos ter DJs bem fa-
mosos por ali."

O segundo está relacionado à
mistura de conteúdos produzidos
pelas outras empresas da Rede
Globo, da qual a Som Livre faz par-
te. Interligar o Escute ao siteda TVZ
— programa do canal Multishow
— para ver a letra da música que
você está escutando entre outras
funções vão fazerparte do serviço.
Pelo menos eoque promete o exe-
cutivo.

Mas é com o terceiro ponto que
o Escute realmente traz novida-
des. Importantes artistas da músi-
ca brasileira farão shows promo-
cionais ao vivo no site e através de
votação também realizada dentro
do serviço, os fãs definirão quais
músicas e em que ordem elas se-
rão executadas, dentro de um
playlist pré-definido. "Issofazpar-
te da filosofia por trás do Escute
que é o de escutar o que você dese-
ja, na hora que você quer", define
Ganem.

O primeiro músico convidado
para fazer parte deste projeto foi o
cantor Gilberto Gil, que se apre-
sentou na última terça-feira (15).
"Tinha que ser um cara da altura
do talento do Gil. Isso não é pra
qualquerum."

ALLAN HIPÓLITO



A revoluçãonãoserá televisionada
e muito menos terá grandes holo-
fotes para destacá-la. Mesmo as-
sim ela estará perto de você a todo
instante, modificando seus hábi-
tos, costumes e desejos.

Essa tal de internet está na sua,
na nossa e, quem sabe, futura-
mente na vida de todas as pessoas
que povoam esta esfera azul ao
qual chamamos PlanetaTerra

E é por meio dela, que muita
coisa começa a mudar, já, a partir
de agora. A tão discutida questão
do que é virtualeoqueéavidareal,
começa a perder a força para um
movimento "silencioso" chama-
do "cultura de internet", que une
em uma só coisa o on-lineeo offli-
ne. Silencioso não porque não
cause barulho, mas porque diaria-
menteeleinvadeasuavidadema-
neira sutil, seja pelo computador,
celular ou qualquer outra forma
que tepermita estar conectado.

ParaBia Granja, 30, curadorado
site youPIX especializado neste
universo que não pára de se ex-
pandir, "desde que existe a inter-
net, existe as coisas que são pró-
prias a este meio", em referência às
raízesdessacultura

E estas referências começam a
fazer o caminho inverso, migran-
do da webpara a vida offline, como
as pessoas deste meio costumam
dizer. Eventos, costumes, celebri-
dades, gírias, dentre outros, com-
provam essa invasão, e ela só vai
crescer.

Bia aponta que uma das maio-
res forçcas para que isso aconteça
está no mobile, ou como é conhe-
cido por todos, o celular. É por
meio do seu baixo custo que a in-
clusão digitaleaproliferaçãodeste
costume se dá. As operadoras de
telefonia estão atentas a isso e co-
meçam a oferecer pacotes básicos
de internet específicos para o per-
fil de pessoas que buscam apenas
acessar o Twitter, Facebook, Orkut
e MSN. Elas não precisam mais de
toda a rede para estarem conecta-
das, desde que tenham as redes
sociais.

Internet na vida real
Certos eventos também come-
çam a mudar esse paradigma do
virtual Além dos que são organi-
zados pela youPIX há três anos,
com o intuito de "materializar to-
da a vivência da internet na vida

Uma nova forma de
se relacionar com o
cotidiano da internet
Vida real e virtual se unificam de forma silenciosa

real", como afirma Bia, ainda exis-
te a Campus Party, o encontro de
maior expressão para um público
que enxerga a internet muito além
das suas tradicionais fronteiras.

Realizado anualmente, o even-
to foi criado na Espanha, e coube
ao Brasil ser o primeiro país a abri-
gar uma edição fora de seu país de
origem. Em São Paulo, ele se con-
solida cada vez mais no calendário

ramaedição2011 da Campus Par-
ty neste sentido, foi a palestra dos
blogueiros do Jovem Nerd (JN),
umdosmaioresfenômenosatuais
da internet Realizada no mesmo
local que havia abrigado uma pa-
lestra lotada de Stephen Wozniak
da Apple, o JN alcançou a mesma
quantidade de público e causou
comoção entre os presentes. "Eu
fiquei com uma lágrima no olho

consome mídia. Isso é ir pra Cam-
pus Party é ver a internet rolando
fora do browsef'. E completa: "Isso
éaculturadeintemeL"

Voz das minorias
Um dos exemplos recentes, mais
emblemáticos e que demonstram
aconfusãodo virtual comoreales-
tá relacionado ao estudante Renê
Silva, 17, morador do Complexo
do Alemão. No dia 28 de novem-
bro de 2010 em meio a maior ope-
ração policial realizada em uma
favela no Rio de Janeiro, uma voz
se sobressaia em meio a cobertura
massivadoscanaisdeTV

Foi através do jornal Voz da Co-
munidadeque Renê, relatou o que
acontecia naquele momento pela
visão dos moradores. Isso só foi
possível graças ao Twitter. "Todos
queriam ouvir—no caso, ler—as

da cidade como importante foco
da troca de experiências e conhe-
cimentos.

Para quem não está acostuma-
do com este universo pode até
achá-lo sem graça, mas para seus
participantes, os chamados cam-
puseiros, é a chance de se reco-
nhecerem.

Um dos fatos que mais marca-

naquele momento, e o Interney
[importanterepresentantedablo-
gosfera] sentado ao meulado tam-
bém",contaBia

A emoção de Bia faz sentido se
você analisar profundamente o
que isso representa "São só eles
que fazem o podcast. Nãoa tem ne-
nhuma corporação portrás, são só
eles mudando a maneira que se

notícias que vinham de uma pes-
soa que estava ali e não só dos jor-
nais que acompanhavam lá de fo-
ra", relata o estudante em entrevis-
ta publicada na revista Poder na
edição de janeiro deste ano: "Per-
cebi que deveria tuitar quase que
ao vivo, porque as pessoas cobra-
vam notícias locais o tempo todo".

Para Bia, exemplos como o de

Renêdemonstramaforçaearapi-
dez que só a internet pode propor-
cionar. "Elefezuma coisa em tem-
po real mais até do que os helicóp -
teros, que estavam ali filmando ao
vivo."

Apesar deste exemplo, a inter-
net brasileira carrega em seu DNA
muito mais o humor do que atitu-
des politizadas. Exemplos de blogs
e sílex não faltam como o Kibeloco
e o PapelPop, mas nem por isso ela
ficarestritaaestapostura.

Segundo a curadora do youPIX
o grande mote disso é o de falar so-
bre aquilo que te interessa. "Cada
um vai atrás da sua briga Essas re-
voluções ficaram muito mais pes-
soais e não passam pela política
necessariamente", explica "Não
que não tenha gente falando ou
escrevendo sobre o assunto. Mas
no final das contas você não con-
segue mais reunir uma massa de
pessoas, porque as questões polí-
ticas não são mais de massa En-
tão, vocêtemmenores comunida-
des, mas lutando pelas suas coisas
igualmente".

Mesmo depois de tantos exem-
plos, fica difícil não tocar em al-
guns que são responsáveis pelas
maioresfebres criadas na internet
as gírias, termoseexpressões.

Se você dissesse há cinco anos
que iria "tuitar", alguém jamais ia
saber do que você estava falando.
Eisso só entrounolinguajar popu-
lar graças ao advento do Twitter,
que ainda foi responsável por ex-
pressões como "Vou xingar muito
no Twitter".

Outra que ganhou força graças
a internet se refere ao "curtir".Agí-
ria do tempo dos seus avós voltou
com força total quando ela apare-
ceu nas páginas do Facebook.

Esse movimento todo não pas-
sou em branco aosolhos dos gran-
des meios decomunicação.

A emissora MTV enxergou ali
uma grande força de conteúdo e
começou a contratar a partir de
2009 os blogueiros que mais bom-
bavam na internet para dar uma
nova cara tanto ao canal de TVco-
moseuszíe.

De acordo comBia, isso aconte-
ce porque " eles são os maiores
produtores de conteúdo da inter-
netesão as pessoas que estão pro-
vocando a revolução na cultura e a
educação".

ALLAN HIPÓLITO



Eles surgiram com pouca popula-
ridade no início dos anos 90,
quando a Apple lançou uma espé-
cie de agenda eletrônica com tela
sensível ao toque que não encan-
tou pelo alto custo. Desde então,
outras empresas lançaram ver-
sões que também não fizeram su-
cesso. Surgiram modelos pareci-
dos, como os e-readers e as mesas
digitalizadoras, mas a sensação
tecnológica do momento são os
tablets.

O tablete uma espécie de com-
putador sintetizado, com cara de
prancheta. Não possui teclado e
sua telaé sensível ao toque.

O dispositivo possui os princi-
pais recursos do computador, co-
mo navegação na web, visualiza-
çãoeenvio de e-mails,edição elei-
tura de documentos, além da vi-
sualização de fotos e vídeos, entre
outros recursos. Por enquanto,
ainda não é possível trabalhar com
programas pesados, ou abrir ar-
quivos de certos programas, como
o Word, mas vale lembrar que o
mercado de tablets está apenas no
começo.

No início de 2010, eles foram
anunciados ao mundo. Primeiro o
iPad, da Apple, depois o Galaxy
Pad, da Samsung e no mesmo ano
os dois protagonistas desse mer-
cado chegaram ao Brasil, sendo
que o Galaxyveio na frente.

O iPad está em primeiro nalista,
divulgada pela IG Tecnologia, dos
produtos mais importantes de
2010.0 GalaxyTab está em4°.

iPad
Um dos maiores sucessos de ven-
das da Apple, o iPad possui cerca
de 700 gramas, 9,7 polegadas de
tela touch screen, com resolução
de 132 pixek por polegada, cuja
resposta ao toque é tão rápida que
a interface do aparelho logo desa-
parece pouco tempo após algum
comando.

Como a tela é menor que a do
PC, a ferramenta pinai to zoom
(belisque para ampliar),em que se
faz o gesto de uma pinça, é neces-
sária quando se quervisualizar de-
talhes defotosetextos.

O teclado aparece intuitiva-
mente logo que se seleciona um
comando de texto e suas teclas es-
paçadas respondem bem aos to-
quesdosdedos.

Como o iPad roda com o iOS,
mesmo sistema operacional do
iPhone, ele já surgiu contando
com mais de 140 mil aplicativos
emsualoja.

Quanto às características técni-
cas, há versões do iPad com capa-
cidade de 16GB, 32GB ou 64GB,

todas com conexão Wi-Fi. O con-
sumidor também pode optar pelo
modelo Wi-Fi+SG.

Falta de cedilhas e acentos no
teclado; ausência de webcam e en-
trada USB, o que faz com que a
transferência de conteúdos só seja
possível por meio de uma conexão
sem fio ou com um adaptador, são
pontos negativos do iPad.

Os preços variam conforme a
capacidade de armazenamento.
Nos EUA, o mais simples (16GB,
sem 3G) está custando 499 dóla-
res, no Brasil, R$ 1.649. Já o de
32GB, R$ 1.899 e o de 64GB, R$ 2.
199. Os que possuem conexão 3G
custam R$ 2.049 (16GB), R$ 2.299
(32GB)e R$2.599(64GB).

A Apple já lançou um novoiPad,
que será mais leve e deve chegar ao
Brasil emabrildesteano.

Galaxy Tab
Esse é o concorrente de peso do
iPad. Com um design atraente, o
zabferpossui uma tela de 7 polega-
das com ótima resposta aos to-
ques, 368 gramas (bem mais leve

que o iPad), e uma interface flexí-
vel, agradável de usar. A resolução
da tela é amesma do iPad, mas co-
mo é menor, a qualidade é melhor.
No geral seus recursos são bem
parecidos com os do concorrente,
mas o Galaxy Tab apresenta telefo -
nia (necessário fone), GPS e carne -
ra integrada (na frente e atrás), au -
sentes no primeiro, alémdapossi-
bilidade de ditar textos (em inglês)
em vez de escrever e usar o Google
Maps com comando de voz. Uma
curiosidade é que o Galaxy Tab no
Brasil é o único tabkt que possui
sintonizador de TV ausente inclu-
sive no modelo "gringo".

Seu sistema operacional é o An-
droid 2.2, do Google, o que permi-
te o acesso a qualquer aplicativo
dogrupo, mas nemtodoseles pos-
suem alta qualidade ou funcio-
nam bem, já que, diferente daAp-
ple, "o Google não monitora os
aplicativos publicados naloja. Por
isso a plataforma é ilimitada, caó -
tica e mais confusa", analisa o arti-
culista doThe new york Times, Da-
vidPogue,na IG Tecnologia.

A Samsung só lançou um mo-
delo do Galaxy Tab: o de 16GB, ex-
pansível para 32GB (menor que o
iPad demaiorcapacidade).

São pontos fracos do tablet na
tela de 7 polegadas não dá para ver
muito de livros eletrônicos, mapas
ou páginas da web sem rolar a tela.
O aparelho também não pode ser
carregado a partir de uma porta
USB e exigepara tanto uma tomada
convencional. Outro problema é
queamaioriados aplicativos daloja
do Android não foi projetada para
trabalhar em telas de tablets, mas
sim de smartphanes, o que faz com
que aparelho expanda a imagem
(reduzindo aresolução) ou deixe os
programas no tamanho original,

com umaborda preta em volta. Co-
mo só há ummodelo (desbloquea-
do) sendo vendido, o preço é fixo:
R$ 1.999 (599dólaresnosEUA).

A Samsung já lançou um novo
iPad com tela de l0 polegadas sem
data definida para chegar ao Bra-
sil.

Apesar dos rumores e da defini-
ção de Steve Jobs (criador da Ap-
ple) de que o tablet é "realmente
mágico", o produto ainda tem o
que caminhar para ser considera-
do uma evolução do computador
pessoal. Para o professor de Cy-
bercultura, Paulo Ranieri, evolu-
ção implica melhora e os tablets
até agora não apresentou ne-
nhum recurso mais significativo
do que o PC. "Além dos altos pre-
ços que não os tornam acessíveis a
um número tão grande de pes-
soas", afirma.

Altos preços
De acordo comoeconomistaMilton
Pignatari, as taxas internas pós-im-
portação, como ICMS e M, são as
responsáveis pelos altos preços no
Brasfl,, fora outras despesas como a
divulgação do produto, que entram
nopreço ao consumidor.

Segundo ele, as importadoras
pagam mais caro até para ter o
produto mais cedo que outros paí-
ses, preço que é repassado ao pro-
duto. "O problema do Brasil é que
o consumidor é muito imediatista
em termos de novidade", afirma
ele que acredita que daqui a sete
meses os preços dos tablets esta-
rão bemmaisemconta.

Além dos novos lançamentos da
Samsung e da Apple, outros tablets
de diversas empresas, inclusive
uma brasileira, serão anunciados
ainda esse ano.



Ao acessar a internet saiba: você
está vulnerável a ataques de cra-
ckers—pessoas que invadem sis-
temas para roubar informações,
ou enviar vírus. O modo como vo-
cê lida com as dados que disponi-
biliza na rede e a segurança que o
seu computador tem, serão deter-
minantespara garantir uma nave-
gaçãosemproblemas.

E com as redes sociais em cres-
cimento no Brasil, desde a vinda
do Orkut em 2004, elas também
passaram a ser fontes de recursos
para "larápios" on-line invadirem
sistemas de forma maliciosa, e
com isso ter acesso a informações
que são disponiblizadasnarede.

Além, claro, dos famosos
e-mails que não solicitamos ou
desconhecemos o remetente, co-
nhecidos como spams. Eles, em
grande parte, vêm carregados
com informações, que num pri-
meiro momento pareceminteres-
santes, como descontos "imper-
díveis",oucomoatualizações ban-
cárias, e até, aqueles famosos
"olha você nesta foto", "não acredi-
to que você fez isso, olhe as ima-
gens". Ao clicamos links inseridos
nessas mensagens, baixamos sem
saber programas dos crackers e o
sistema do computador fica todo
atreladoaestainvasão.

São duas as principais e mais
eficazes precauções que se deve
ter na internet Em primeiro lugar
manter um bom e atualizado sis-
tema de antivírus. "O ato de nave-
gar com um antivírus desatualiza-
do permite ao cracter instalar um
processo no computador do
usuário que permite monitorar o
que ele está fazendo. Tudo o que é
digitado é monitorado", afirma Jú-
lio Graziano Pontes, diretor de So-
luções da True Access, empresa
especializada em segurança dain-
formação. "Normalmente os pro-
gramas antivírus ficam conecta-
dos tempo integral com o fabri-
cante, de dez e dez minutos é veri-
ficado se há uma nova ameaça ou
vírus, então o fabricante disponi-
biliza avacinano tempo mais cur-
to possível", completa.

Outra forma de evitar transtor-
nos na rede ocorrem com as se-
nhas escolhidas. O especialista dá
uma dica simples para que não se
facilite a ação de quem quer rou-
bar suas informações pessoais. A
dica é chamada de "senhas fortes".

"Senha simples são aquelas envol-
vendo datas, nomes próprios. E
com a quantidade de senhas que
temos, invariavelmente procura-
mos não esquecê-las e, na tentati-
va de criar uma senha fácil de ser
lembrada, criamos uma senha fá-
cil de ser descoberta. Senha forte é
aquela que misture caracteres,
números, símbolos, letras maiús-
culas", esclarece o especialista.

Nas mídias sociais
Com o crescimento de usuários
nas redes sociais, a precaução
quanto ao bom uso delas também
deve ser levado em conta. Neste
caso, além de evitar colocar infor-
mações muito pessoais, como en-

dereço, telefone residencial, entre
outras, o modo como se interage é
de fundamental importância e, se
for devidamente cuidadosa, po-
derá evitar transtornos e até mes-
moprocessos.

"Depende muito da mídia so-
cial em si. Por exemplo, vamos fa-
lar de uma menos popular, o
FourSquare,que é um mídia social
de geolocalização em que o usuá-
rio faz check in nos lugares em que
está no momento. É interessante
para saber ondeseus amigos estão
ou, mesmo num evento, para sa-
ber quais pessoas estão naquele
mesmo local. Mas, não é interes-
sante fazer um check in em casa,
por exemplo. Fazer de modo cui-

Júlio Pontes adverte para a atualização constante do antivírus

dadoso", alerta André Telles, pri-
meiro brasileiro a publicar livros
voltados às redes sociais, como
Orkut.com, GeraçãoDigitaleARe-
voluçãodasMídiasSociais.

Em se tratando das mídias tra-
dicionais e usadas no Brasil - Or-
kut, Twitter e Facebook-, o espe-
cialista fala dos principais erros
que os usuários cometem nelas,
bem como as conseqüências ne-
gativas que isso traz para o inter-
nauta.

"Muita gente é contratada por
mídias sociais, inclusive pelo
Linkdim, que gera um networking
interessante,e é bem focadano la-
do profissional. O Facebook está
em amplo crescimento no Brasil
com quase dez milhões de usuá-
rios. Pode-se usar [a rede social],
mas com a consciência de que ela
pode ajudá-lo e também prejudi-
cá-lo", adverte Telles. "O erro mais
comum acredito que sejam os er-
ros de ortografia, que se encaixa
em todas as redes, e é um pecado
que não pode ser cometido, que o
compromete diretamente", deta-
IhaTelles.

Quanto as postagens, vale o vê -

lho ditado "pense duas vezes antes
de falar", neste caso, antes de pu-
blicar. No momento de raiva ou
inocência cometem-se muitos
descuidos que, se não forem evita-
dos, trará, com certeza, muita dor
de cabeça para o responsável
"Criticas exageradas, comparti-
lhar pensamentos xenofóbicos,
foram acontecimentos recentes
no Twitter: na época da eleição pa-
ra presidente, em que muitas pes-
soas do sudeste se manifestaram
contra pessoas nordestinas. Atos
de racismo também são vistos.
São atos que podem gerar proces -
sos", destaca o especialista.

É claro que no universo vir-
tual estas são apenas algumas
dicas, mas essenciais para que
se possa ter uma navegação
tranqüila e sem transtornos, po-
rém, se você tiver o computador
invadido, a dica é tentar recupe-
rar os dados que não estejam em
outro local, formatar a máqui-
na, checar a conta bancária e si-
tes de compras que utiliza para
evitar que haja, posteriormente,
perdas financeiras.

MARCEL ANDRADE PAULO

Text Box
 DCI, São Paulo, 18 fev. 2011, Shopping News, p. 11-15




