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Usando amigos
para descobrir
novos aplicativos
Software usa contatos
no Facebook para
fazer indicações

André Machado

● A desenvolvedora Noise Toys
criou o Apptitude, um aplicativo
gratuito para ajudar o usuário a
achar novos aplicativos a partir
de recomendações indiretas de
seus amigos no Facebook.

Segundo explicaram os cria-
dores da novidade, os progra-
madores Shalin Mantri e Vivek
Agrawal, ao site “Inside Mobile
Apps”, após baixar o Apptitude
via iTunes, o usuário o abre e se
loga no Facebook. São mostra-
dos numa barra horizontal os
amigos do usuário no Face.

Clicando em um deles, apa-
recem os aplicativos de iPho-
ne (ou iPad, ou iPod touch)
que o tal amigo vem usando
nos últimos tempos. Assim,
pesquisa e descobre novos
programinhas que podem ca-
sar com seus gostos. O App-
titude também mostra quan-
tos amigos baixaram determi-
nado aplicativo; quantos “cur-
tiram” um programa; e se a app
em questão pode ser baixada
direto para o dispositivo. (Veja
como funciona a app pelo link
<bit.ly/ev6wVY>).

Segundo Salin e Vivek, o
Apptitude pode ser usado
para criar rankings das apps
mais usadas no iOS (sistema
operacional dos gadgets da
Apple). Aliás, a próxima ver-
são da app incluirá uma lista
desse tipo.

A Noise Toys desenvolveu
também o aplicativo Hitmaker,
um game para iOS em que os
jogadores competem para levar
suas músicas favoritas ao topo
de um ranking, ao mesmo tempo
em que pesquisam e descobrem
novas canções com os amigos.

O Apptitude pode ser bai-
xado em <bit.ly/hGNuWU>. Há
outros aplicativos que classi-
ficam apps para iOS. Um deles
é o Chomp, igualmente grátis,
que pode ser baixado no en-
dereço <bit.ly/8qqti5>. ■

Juiz livra Apple
de multa de
US$ 625 milhões
Empresa estava
sendo julgada por
violação de patentes
● NOVA YORK. Um juiz federal
do Texas livrou a Apple de
uma multa de US$ 625 mi-
lhões em um processo de
violação de patente afirman-
do que o júri se equivocou ao
entender que a criadora do
iPad utilizou ilegalmente tec-
nologia da empresa Mirror
Worlds LLC.

A Mirror Worlds garante
que vários recursos que es-
tão presentes em produtos
da Apple, como Spotlight,
Cover Flow e Time Machine,
utilizam seu software paten-
teado para arquivamento e
exibição de documentos.

No ano passado, um júri
no tribunal federal de Tyler,
no Texas, considerou que a
Apple violou três patentes
da Mirror Worlds, condenan-
do a empresa a pagar US$
208,5 milhões para cada uma
delas, totalizando US$ 625,5
milhões.

A Apple recorreu da sen-
tença e o tribunal atendeu
seu pedido, decidindo que a
Mirror Worlds não apresen-
tou evidências suficientes no
decorrer do processo.

“A Mirror Worlds pode ter
pintado uma imagem atraen-
te para o júri, mas não con-
seguiu fundamentar de for-
ma sólida sua argumentação
como deveria pelos termos
da lei”, escreveu o juiz fe-
deral Leonard Davis em sua
decisão.

Ele também negou o pe-
dido da Apple para um novo
julgamento. A Apple e a Mir-
ror Worlds não comentaram
o caso. ■

Recursos para banda larga ameaçados
Fazenda quer rediscutir projeto que permite usar taxa da telefonia para expandir internet rápida

Ailton de Freitas

PAULO BERNARDO diz esperar conciliação de interesses com Fazenda: verba do Fust compõe hoje superávit

Mônica Tavares

● BRASÍLIA. Considerado plano
prioritário no governo, pela
própria presidente da Repú-
blica, Dilma Rousseff, a expan-
são da internet em alta ve-
locidade vai sucumbir à ne-
cessidade de ajuste fiscal. O
ministro das Comunicações,
Paulo Bernardo, afirmou on-
tem que a Fazenda pediu que
seja rediscutido o projeto de
lei que permite a utilização de
recursos do Fundo de Univer-
salização dos Serviços de Te-
lecomunicações (Fust) para a
banda larga. O texto — que
liberaria entre R$ 300 milhões
e R$ 800 milhões por ano à
iniciativa, dependendo das es-
timativas, se oficiais ou dos
empresários — está na fila de
votações prioritárias desta se-
mana da Câmara.

O projeto original que des-
tina os recursos para banda
larga é de autoria do ex-se-
nador e atual ministro de Ciên-
cia e Tecnologia, Aloizio Mer-
cadante, e já foi aprovado pelo
Senado.

O Fust é formado pela con-
tribuição mensal de 1% da re-
ceita operacional bruta das em-
presas de telecomunicações e
é recolhido desde 2001. Já fo-
ram arrecadados até agora cer-
ca de R$ 9,8 bilhões, nunca
utilizados para a sua finalidade
e sempre reservados para com-
por a economia para pagamen-
to de juros da dívida pública
(superávit primário).

Pela legislação em vigor, os
recursos do Fust só podem ser
usados para universalizar os

serviços de telefonia fixa, que
são prestados pelas conces-
sionárias — Oi, Telefônica e
Embratel.

Bernardo contou que esteve
com o ministro-chefe da Casa
Civil da Presidência, Antonio

Palocci, pedindo que ele co-
ordenasse estas negociações
para que se buscasse o con-
senso e se conciliassem os
interesses.

— Vamos buscar fazer isto
da forma mais tranquila pos-

sível — disse Paulo Bernardo,
que lembrou durante audiên-
cia na Câmara que a meta do
Plano Nacional de Banda Larga
(PNBL) é levar o serviço a 35,2
milhões domicílios até 2014, a
um preço de R$ 35. ■
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CISCO: Ações da empresa avançam quase 5% com comentários de presidente

JAPÃO: Receita com venda de chips subirá em 2011 por causa de terremoto

Acompanhe a cobertura de tecnologia e de mídia no Twitter: twitter.com/digitalemidia
.

Oi já entrou
na Portugal

Telecom
Bruno Rosa

● A Portugal Telecom
(PT) anunciou ontem os
dois representantes da Oi
(ex-Telemar) que farão
parte de seu conselho de
administração. Otávio
Azevedo, presidente do
conselho de administra-
ção da Telemar Partici-
pações — holding que co-
manda a Oi — e Pedro
Jereissati, diretor-presi-
dente da holding, terão
mandato até o fim deste
ano na operadora lusa.

Por outro lado, Zeinal
Bava, presidente global da
PT, e Shakhaf Wine, pre-
sidente da PT no Brasil,
serão indicados para o
conselho da Tele Norte
Leste Participações (Gru-
po Oi) durante assembleia
que será realizada no dia
29 de abril. Zeinal Bava
também irá assumir a pre-
sidência do Comitê de En-
genharia e Redes que será
criada na Oi. Esse comitê
estará acima da presidên-
cia-executiva da tele.

A PT ainda nomeou Abí-
lio Martins, presidente do
portal Sapo, vice-presiden-
te da PT no Brasil.
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