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● Aos14 anos,ele já
irritoua Appleetem
empregogarantido.
Profissão:
desenvolvedor

N a BestBuy, uma loja de eletrô-
nicos de preços populares,
nos EUA, o Motorola Xoom
com 32 GB, 3G e Wi-Fi, sai por

US$ 800. É o melhor modelo de tablet
rodando o sistema Android, do Google.
O iPad 2 equivalente custa, nas lojas da
Apple, US$ 730.

O PlayBook, tablet da Research in Mo-
tion que faz o Blackberry, ainda não está
no mercado. Os rumores correntes são
de que custará US$ 500 no modelo com
16 GB. É o preço pelo qual sai o iPad 2 só
Wi-Fi nesta configuração. Mesmo que
tenha acesso 3G, o PlayBook chegará ao
mercado com tela de 7 polegadas. Nos
iPads 1 e 2, ela tem 9.7 polegadas.

É um jogo novo este que anda pela
praça. A tradição da Apple é a de lançar

produtos excepcionalmente bem acaba-
dos com preço alto. O consumidor sem-
pre encontra alternativas mais baratas.
No mundo dos tablets, a empresa co-
mandada por Steve Jobs está demons-
trando uma agressividade ímpar.

Ainda estão para sair modelos de ta-
blets da HP e o novo da Samsung. (O
Galaxy Tab, lançado no ano passado, en-
velheceu terrivelmente com o anúncio
do novo Android, que ele não suporta.)
Ao que tudo indica, todas as concorren-
tes terão dificuldades de enfrentar a
Apple no preço. Talvez consigam lançar
produtos competitivos, mas o preço fi-
cará mais ou menos parecido.

Não é assim com celulares, muito me-
nos com computadores. Mas o novo
iPad é mais fino, tem um duplo processa-

dor, câmera HD atrás e câmera para con-
versas em vídeo na frente. Além disso, é
a segunda geração do produto. Já vem
mais bem acabado porque a empresa te-
ve um ano para aprender com os erros
do primeiro.

O resultado é que, para o consumidor
de tablets, preço não será um fator deci-
sivo na escolha de seu modelo. Se esco-
lher um modelo com Android foi por-
que realmente o preferiu. Mas se busca
uma desculpa para ingressar no univer-

so Apple, o iPad 2 acaba de se tornar
uma porta de entrada.

Para aqueles que já vivem no universo
Google, o Android é mais adequado.
Agenda, Gmail, arquivos do Google
Docs, tudo é integrado com muita facili-
dade e mais apuro. Gmail não tem todas
as funcionalidades no iPad, embora fun-
cione no essencial. A agenda dá proble-
minhas. Para aqueles que usam compu-
tadores Macintosh e ou iPhones, não há
dúvidas de que o tablet da Apple é mais
indicado.

E quem vive no universo que começa
no pacote Exchange da Microsoft e pas-
sa pela telefonia centrada em e-mail do
Blackberry? É o caso tipico do ambiente
corporativo. Talvez o PlayBook seja
uma opção. Mas é um risco, uma plata-
forma ainda não testada.

Nenhuma dessas atividades é central
no uso de um tablet. E-mail urgente se
responde no celular, e-mail daqueles
que exige tempo e reflexão continuam
melhores quando escritos no computa-
dor. Tablet serve para consumir infor-
mação, seja vídeo, livro ou mesmo web.

Análises tanto da Forrester Research
quanto da IDC, empresas especializa-
das no assunto, preveem que a Apple
terminará 2011 com algo próximo de
80% do mercado mundial de tablets. O
motivo é simples e baseado no parágra-
fo anterior.

Tablet serve para lazer, não produtivi-
dade. É para leitura relaxada, na poltro-
na, não para a pressa do dia a dia em que
celular e computador resolvem. É para
assistir a série de TV, navegar de forma
divertida e atenta, via Flipboard ou algo
no estilo, pela torrente de Twitter.

Em 2010, a Apple deu um nó na con-
corrência com o iPad. Ditou o padrão.
Resolve as deficiências em 2011, quan-
do os outros estão lançando a primeira
batelada de alternativas. Se iPad virar
sinônimo de tablet, o jogo pode acabar
cedo. Não terá sido a primeira vez. Foi
assim com o iPod.
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8mi
de Kinects foram vendidos
nos 60 dias após o lançamento,
o recorde de eletrônico mais
bem sucedido no Guinness

ÊXITO

RECORDE “Gostar”

Orkut copia ‘curtir’
Depois de ser reformulado e
ficar igualzinho ao Facebook, o
Orkut decidiu clonar também o
botão ‘curtir’, que virou ‘gostar’
na rede do Google e permitirá o
uso de 11 emoticons para que o
usuário detalhe como se sente.

ERRATA

Reembolso do iPad
vale na loja da Apple
O reembolso para quem com-
prou o iPad duas semanas antes
da redução de preço (em 2/3) é
válido apenas para a loja online
da Apple. O desconto de R$ 200
é revertido em crédito.

NOVA GERAÇÃO

IE, Chrome e Firefox
têm novas versões

O IE9 será lançado hoje. E a cor-
rida está começando. O Google
lançou o Chrome 10 no dia 7, e a
Mozilla já apresentou a versão
quase final do Firefox 4.

Aos 11 anos, Ludwig van Beetho-
ven, compunha suas primeiras
peças. Aos 12, Einstein domina-
va cálculo diferencial e integral.
Pablo Picasso, aos 14, destacava-
se na academia de arte La Lonja
em Barcelona. Pedro Frances-
chi, aos 12, distribuía para o mun-
do o desbloqueador (ou jail-
break) do então super protegido
iPod Touch 2G da Apple.

O garoto deve ter deixado Ste-
ve Jobs decepcionado com sua
equipe. A prática de desblo-
queios de aparelhos Apple já era
algo comum, por isso a empresa
encheu a então nova versão de
seu iPod Touch de proteções,
achando que assim dificultaria o
trabalho dos jailbreakers. Não
demorou muito para um furo ser
descoberto, mas era preciso exe-
cutar uma série de códigos com-
plexos para o desbloqueio.

Pedro Franceschi estava can-
sado de ficar repetindo o proce-
dimento nos aparelhos dos seus
amigos (cobrando R$ 50 de cada
um), então pensou: “Por que não
criar uma programa simples que
resuma tudo isso a dois cli-
ques?”. E em cinco horas a sua
invenção, o Quick2gPwner, esta-
va pronta. Após ser lançado, o
programa foi baixado 17 mil ve-
zes em menos de cinco dias.

O grupo online de desblo-
queio ao qual Pedro pertencia
chegou a receber uma carta da
Apple, sugerindo-lhes que era
melhor pararem de brincar com
a segurança dos seus aparelhos.
Mas a gigante não foi além disso.

O garoto, ainda com 12 anos,
criou outro aplicativo, chamado
QuickOiB, que tornava mais se-
guro e fácil substituir o sistema
operacional original do aparelho
Apple (iOS) pelo livre Linux. Es-

te obteve 25 mil downloads em
duas semanas.

Franceschi ficou então famo-
so, dentro e fora do País. O suces-
so fez o menino receber propos-
tas de trabalho – enquanto ainda

não tinha idade suficiente nem
para trabalhar como aprendiz – e
ganhou o reconhecimento dos
pais, que finalmente passaram a
levar o menino a sério.

Em sua casa no Rio de Janeiro,

Pedro, ainda aos 8 anos, mexia
no então potente Macintosh do
pai, que trabalhava como editor
de imagens. “Em casa sempre ti-
vemos ótimos computadores,
mas só usava Windows quando o

Mac ou o Linux estava quebra-
do”, diz rindo. Nesse ambiente
começou a aprender linguagens
de programação, que o ajuda-
riam a criar aplicativos que fun-
cionassem nos seus dois siste-
mas operacionais.

A cultura do desbloqueio o
atingiu pela primeira vez quan-
do ganhou um iPod Nano. Ele
queria muito que o aparelho tam-
bém rodasse vídeo. Pesquisou e
encontrou a fórmula. A partir dis-
so não parou mais.

“Eu percebi que o hardware
podia oferecer muito mais ao
usuário do que o software per-
mitia”, explica. Pedro acredita
que os aparelhos pertencem a
quem os possui, discurso que
legitimaria o desbloqueio.

“Se eu jogar meu celular no
chão eu não estou que-

brando a propriedade
da Apple, eu estou

quebrando algo que
é meu”, argumenta.

Franceschi foi
chamado paraparti-
cipar do TEDx Su-
deste em 2010 (pa-

ra o qual fez um apli-
cativo com informa-

ções, palestrantes, vídeos e
notícias) e recentemente tem
agido como uma espécie de con-
sultor na área de games. Em um
evento em fevereiro no qual se
discutiam propostas a serem le-
vadas ao Ministério de Ciência e
Tecnologia visando alavancar a
indústria de jogos eletrônicos
no País, Pedro pegou o microfo-
ne e deu aula. “Se a gente pode
melhorar o setor de games no
Brasil eu sugiro que isso seja fei-
to primeiramente pela área mo-
bile. Quatro em cada 10 brasilei-
ros jogam; desses, 29% joga jo-
gos de celular. Games é a catego-
ria de aplicativos mais usada e
eles só existem há cinco anos.
Nem os videogames com mais
de 20 anos tem essa audiência.
Pensem nisso”.

Zuckerberg
criou uma pági-
na para seu
cão, Beast.
Na semana
passada, seis
executivos do
Facebook en-
traram na lista
de bilionários
da Forbes.

REPRODUÇÃOKIMIHIRO HOSHINO/AFP

Menos de um
ano depois
do início das
vendas do
primeiro iPad,
consumidores
norte-america-
nos fizeram
fila para com-
prar o iPad 2
na sexta-feira.

ARQUIVO PESSOAL

ESTRATÉGIA
Concorrência tem sido
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Na fila
outra
vez
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17 MIL
downloads em menos de
5 dias: esse foi o desempenho
do jailbreak criado por Pedro

Se jogo meu celular no chão,
não estou quebrando a propriedade
da Apple, eu estou quebrando
algo que é meu’

diz ele, ao justificar porque altera
os equipamentos
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