
executivo Márcio Roldão, de São
Paulo, passou, recentemente, pela
segunda grande virada tecnoló-

gica em sua vida. A primeira foi há 15
anos, quando adquiriu um laptop - um
artigo caro e chamativo na ocasião, mas
essencial para seu trabalho de consultor.
Ele visitava cinco capitais brasileiras por
semana. O computador portátil, com
tela de 10 polegadas, pesava 3 quilos e ti-
nha pouca memória, além de nenhuma
conexão de internet. Ainda assim, era o 
escritório que cabia dentro de uma pasta.
"Eu não esqueço como facilitou a minha
vida naquele tempo", afirma. Isso mudou
no final do ano passado. Na véspera de
uma ida ao Rio de Janeiro, para atender
um cliente de sua consultoria empresarial
Avention, Roldão trocou de companheiro
de viagem. Ao preparar a mala, deixou pela
primeira vez o notebook de fora. Seu lugar
foi ocupado - com folga - pelo iPad. Rol-
dão diz que foi uma decisão natural. "Eu
tinha tudo de que precisava no tablet: os
programas de escritório, principalmente o 
de apresentação de slides", diz. "Também já
achava o teclado virtual bom o bastante • 



para meu uso." Enquanto esperava seu voo
no aeroporto de Congonhas e folheava
uma revista digital no tablet, Roldão não
sabia que embarcava em uma viagem mais
longa que os 430 quilômetros de São Pau-
lo ao Rio de Janeiro. Ele estava decolando
rumo à era pós-PC.

A chegada do iPad mudou o jeito de
lidar com a máquina. Criou uma nova ca-
tegoria de produto tecnológico: os tablets.
Em vez de se firmar em nichos específicos,
como o GPS automotivo e os netbooks
que surgiram na década passada, esses
computadores sem teclado e com uma tela
sensível ao toque estão sendo apontados
como os substitutos dos computadores
pessoais. Olhe para seu desktop ou note-
book. Num futuro próximo, eles podem
ser destinados apenas a tarefas esporádicas
e específicas. Seu companheiro eletrônico
do dia a dia caberá na bolsa, na mochila
e até no bolso do paletó. É ele que car-
regará seus documentos, fotos, vídeos e 
informações pessoais. Nele, você fará seus
trabalhos da escola, montará apresenta-

da Apple, foram apresentados cerca de 80
aparelhos inspirados no iPad na Mobile
World Congress, maior feira de tecnologia
móvel do mundo, em Barcelona, Espanha.
Segundo a consultoria Gartner, foram ven-
didos 21 milhões de tablets em 2010 (90%
deles são iPads). Para este ano, a previsão
é de 65 milhões de tablets. Deles, segun-
do alguns analistas, 45 milhões seriam da
Apple. Outros modelos entraram na briga:
os sofisticados Samsung Galaxy Tab, o LG
Optimus Pad, o Motorola Xoom, o Black-
Berry Playbook, entre outros.

O tablet ganhou diferentes usos rapi-
damente e vem substituindo os PCs em
empresas e na vida pessoal. A indústria
farmacêutica EMS tinha uma equipe de
propagandistas com o equipamento em
mãos já no primeiro dia de vendas do iPad
no Brasil. A decisão de adotar o equipa-
mento na hora de apresentar os medica-
mentos do laboratório aos médicos foi
tomada em agosto de 2010. "Fizemos um
levantamento e estimamos o gasto anual
de mais de R$ 4,2 milhões apenas com o 

ções para o trabalho e, claro, navegará na
internet, nas redes sociais e acessará seus
e-mails. Mais ainda: os tablets serão os vi-
deogames, as bancas de jornais e revistas,
a biblioteca de livros, as câmeras e fuma-
doras digitais (3-D, em alta resolução), os
guias de viagem, com mapas detalhados e 
sugestões de pontos turísticos. Serão mais
baratos e mais fáceis de usar, atraindo um
público que hoje não tem dinheiro ou
simplesmente é avesso à tecnologia dos
computadores.

O início da era pós-PC pode ser datado
pelo lançamento do iPad, em janeiro de
2010, por Steve Jobs, dono da Apple. Mui-
tos chegaram a menosprezar o produto,
apelidando-o de um "iPhonão que não
fazia ligações". Mas foram só as vendas co-
meçarem, no mês de abril daquele ano, que
as expectativas foram revistas. A média de
iPads vendidos por semana nos primeiros
dois meses superava as 200 mil unidades,
enquanto a do MacBook era de 110 mil.
O sucesso do iPad gerou uma corrida dos
concorrentes para lançar seus próprios ta-
blets. Um ano depois do anúncio do tablet

papel. Eram usadas
50 toneladas com
as propagandas da
empresa todos os
anos", afirma Wal-
dir Eschberger Jr.,
vice-presidente de
marketing da EMS.

A meta da farmacêutica é abandonar o 
impresso em suas campanhas a partir do
meio deste ano. Para isso, gastou R$ 2,5
milhões com a compra de 1.500 iPads, a 
adaptação do material e o treinamento da
equipe. Os ombros da representante de
vendas Simone Costa agradeceram. "Fez
muita diferença. Antes eu carregava uma
pasta com 5 a 8 quilos de papel pelas ruas
e corredores de hospitais para visitar os
médicos. Agora é só o aparelho levinho."
Segundo ela, até o interesse dos clientes é 
maior. "Como as apresentações vêm com
gráficos animados, eu consigo ficar mais
tempo na sala de cada médico para mos-
trar nossos produtos."

Os tablets também estão sendo usados
para a educação. A concentração de muito
conteúdo em um equipamento do tama-
nho de um único livro levou o cursinho
pré-vestibular Integral Sistema de Ensino,
de Campinas, interior de São Paulo, a ado-
tar os iPads na sala de aula. O tablet é for-
necido para o aluno em regime de como-
dato, no momento da matrícula. Durante
todo o ano escolar, cada um dos 30 alunos



tem um iPad para si, podendo levá-lo para
casa, mas o equipamento ainda pertence
ao Integral. No final do ano, se o aluno
estiver em dia com as mensalidades (cerca
de R$ 1.500 mensais), fica com o iPad.
"Já usamos tecnologia em todas as salas
de aula desde 1998, com computadores e 
datashow. O iPad é uma modernização do
processo", afirma Ricardo Falco, diretor
do cursinho. Para os alunos, a adoção dos
iPads tira - literalmente - um peso das
costas. As apostilas foram todas adaptadas
para o tablet. "Fica bem mais fácil estu-
dar em qualquer local", diz o vestibulando
Afonso Felipe Borgonovi Christiano, de
18 anos. Em junho, ele viajará para o ex-
terior com a família. Quando soube, pro-
curou o diretor, preocupado com as aulas
que perderá. "Falei para ele que não tem
problema, pois levará o cursinho atuali-
zado na viagem: informações, simulados,
dicas dos professores e os e-mails. Basta
ter uma rede Wi-Fi."

Embora os tablets sejam a parte mais
palpável da era pós-PC, esse novo período

de nossa relação com a tecnologia vai além
deles. Trata-se de uma nova forma de co-
municação com as máquinas, baseada em
gestos mais naturais. "A nova geração de
computadores surge quando há mudança
na maneira de o homem interagir com a 
máquina", diz Horace Dediu, um dos mais
respeitados analistas de tecnologia móvel
e autor do blog Asymco. "Passamos a usar
os dedos para enviar e receber informa-
ções do computador." Outro indicador,
segundo Dediu, é o aumento de público,
atraído por uma tecnologia mais acessível
em termos de preço e facilidade de uso.
É natural que as máquinas fiquem mais
próximas de nosso dia a dia, pois o con-
teúdo digital se infiltrou completamente
no mundo moderno. As mudanças - redes
sociais, álbuns de fotos, livrarias, agen-
das - são tamanhas que até os principais
líderes da indústria estão perdidos (leia a 
charge na página 63). 

Outra forma de enxergar a chegada de
uma nova era é constatar o fim do cresci-
mento da anterior. A consultoria Gartner • 



reduziu suas projeções das vendas mun-
diais de PCs. A perspectiva é que 387,8
milhões de computadores serão vendidos
neste ano, crescimento de 10,5% em re-
lação a 2010. Nos dados divulgados ante-
riormente, as projeções eram de acréscimo
de 15,9% no período. O maior declínio é 
esperado nas vendas de notebooks: pre-
via-se crescimento de 25,1% em 2011, ele
deverá ficar em 14,6%. "Achávamos que
as pessoas comprariam os tablets como
o segundo ou terceiro aparelho mais im-
portante", diz George Schiffler, diretor de
pesquisas do Gartner. "Vimos que as pes-
soas os estão usando como uma extensão
de seus computadores pessoais."

Isso não significa que a chegada dos
tablets extinguirá os PCs. "A idade da pe-
dra não terminou porque nós paramos
de usar pedras", diz Dediu. Ele compara
a transição atual à mudança dos grandes
computadores centrais dos anos 70 para
os PCs dos anos 90. As máquinas criadas
na década de 1940 do século passado, que
se popularizaram nas grandes empresas
nos anos 60 e 70, eram equipamentos
que ocupavam salas ou andares inteiros.
Fabricados principalmente pela IBM,

concentravam as operações e os funcio-
nários (engenheiros) interagiam com a 
máquina por terminais, meros monitores
com teclado e alguma capacidade de pro-
cessamento local. Mas, ainda na década
de 70, começaram a surgir os minicom-
putadores. Eram mais baratos e simples de
operar. Nos anos 80 e 90, os PCs viraram a 
principal ferramenta de trabalho. "Main-
frames não deixaram de existir, apenas fi-
caram restritos a tarefas mais específicas",
diz Dediu. O tablet é o próximo passo na
história dos últimos 50 anos.

Quem está liderando esse movimento
não são só os tradicionais consumidores
de PCs, mas gente que até então olhava
de lado para as máquinas. A dona de casa
Elfrida Lindner, de 57 anos, entrou na era
digital ao comprar um iPad. Antes, tinha
medo de usar o computador das filhas e 
quebrar alguma coisa. A decisão de com-
prar um tablet para chamar de seu veio há
três meses, e o modelo da Apple a atraiu
pelo design e pelo tamanho diminuto. "As-
sim eu posso usá-lo na sala e na cozinha,
não preciso ficar sentada em uma escrivani-
nha", afirma Elfrida. "Levo até quando vou
ao cabeleireiro." Ela ainda toma alguns • 





sustos. "Outro dia abriu uma janela com
um homem dizendo que queria me conhe-
cer. Desliguei correndo o iPad e telefonei
para a minha filha para contar que alguém
entrou no computador. Ela me explicou
que era apenas uma propaganda."

Se existe um homem por trás dessa re-
volução, é Steve Jobs. Ironicamente, o mes-
mo Jobs que colocou pela primeira vez um
mouse num computador foi quem decidiu
matá-lo. O visionário fundador da Apple
está diretamente envolvido com a evolu-
ção da tecnologia pessoal nas últimas três
décadas. Ele criou, em 1984, junto com
o americano Steve Wozniak, o primeiro
computador verdadeiramente pessoal.
O Macintosh estreou um sistema opera-
cional com um visual mais atraente, com
formas gráficas ricas e com os comandos
dados pelo mouse. Foi nele que Bill Gates
se inspirou para desenvolver o Windows.

Em 2007, Jobs criou o iPhone com a 
primeira tela multitoque. Era uma evolu-
ção de outros aparelhos com tela sensível
ao toque, como os Palms, que dependiam
de uma caneta especial para funcionar.
O iPhone trouxe para a ponta dos de-
dos a função de comandar o aparelho. O 
embrião do que se transformaria na era
pós-PC teve uma nova fase de desenvol-
vimento com a iTunes Store, criada por
Jobs em 2008, junto com o lançamen-
to do iPhone 3G. A loja de aplicativos
hoje é um dos grandes trunfos da Apple.
Ela não só traz receita com a venda dos
programas, mas garante a fidelidade dos
usuários, que não querem abrir mão de
seus aplicativos. Das mãos de Jobs nasceu
em 2010 o iPad, a máquina que tornou
mais claro o fim da era dos PCs.

A estratégia de Jobs para inovar tanto
é incomum na indústria: ele não ouve o 
consumidor. "Nós não fazemos pesquisas
de mercado nem ouvimos consultores",



costuma dizer. Para Jobs, nós não sabemos
o que são os produtos que vamos apren-
der a adorar. "Você não pode perguntar às
pessoas qual é a próxima grande coisa. Se o 
Henry Ford tivesse perguntado aos clientes
o que eles queriam, eles responderiam: um
cavalo mais potente. E não um carro", disse
à revista Fortune, em 2008. Essa filosofia
vem garantindo à Apple a primazia em
produtos revolucionários.

Um termômetro do potencial revolu-
cionário dos tablets é a receptividade que a 
nova geração de usuários - as crianças - de-

monstra. Para a geração mais nova, a tela de
toque que Jobs criou é tão natural quanto o 
mouse que ele botou no computador para a 
geração anterior. Bem que os pais de Gabriel
Doher Magnanelli tentaram afastá-lo da tec-
nologia, mas o menino de 4 anos sempre
preferiu os games aos parquinhos. Primeiro
descobriu o iPhone da mãe, Caroline. Com
os dedos, manipulava a tela sem dificulda-
des, via fotos e mexia nos aplicativos. "Já que
o Gabriel sempre gostou do iPhone, deci-
di baixar alguns jogos educativos para ele
brincar" diz. Os preferidos são os de colorir

palavras e os que imitam bonecos de Lego.
Quando o pai da criança comprou um iPad,
a tentação dos jogos cresceu de tamanho.
"Estabelecemos um limite de tempo para ele
jogar. O Gabriel ainda não sabe ver horas,
mas eu coloco o timer no próprio iPad, e ele
sabe que, quando o alarme toca, deve parar",
afirma Caroline. Com os olhos atentos à tela
e os dedos prontos para o toque, Gabriel usa
o iPad com a naturalidade de quem cresce
na era pós-PC.



Bruno Ferrari

ANALISTA
romeno Horace
Dediu é um dos mais

respeitados especialistas em
tecnologia móvel. Trabalhou
por quase uma década na
Nokia e hoje dedica seu
tempo ao Asymco, site que
produz as mais respeitadas
e ousadas projeções (quase
sempre corretas). Para Dediu,
o surgimento dos tablets,
ainda que recente, significa
o fim da era dos PCs.

ÉPOCA - Os PCs vão morrer?

HORACE DEDIU - O nascimento
de uma era tecnológica não
significa o fim da anteces-
sora. As máquinas que hoje
chamamos de computadores
pessoais serão usadas para
trabalhos mais focados. As
empresas ainda hoje usam os
antepassados dos PCs, como
os mainframes. Uma nova era
tecnológica oferece formas di-
ferentes de resolver problemas
antigos. Os tablets são ainda
mais pessoais que os PCs. As
pessoas migrarão para eles em
busca de mais interação social
e entretenimento.

ÉPOCA - O mouse vai acabar?

DEDIU - O mouse está nos PCs porque é o 
único meio de controlarmos aquilo que
está na tela. Com os tablets e os smartpho-
nes, esse contato será direto. As crianças que
estão nascendo hoje vão crescer sem nunca
terem usado um mouse. Comandar a tela
usando somente os dedos é muito mais
intuitivo do que usando um meio indireto.
Em contrapartida, a geração que cresceu
usando o mouse enfrentará no início difi-
culdades para viver sem ele. Mas as pessoas

sempre se adaptam. Os pró-
prios botões físicos mudaram
radicalmente. Aprendemos a 
usar trackpads e as bolinhas
dos celulares BlackBerry.

ÉPOCA - Por que es tar íamos

na era pós-PC?

DEDIU - É o contexto em que as
pessoas usam esses aparelhos.
Tablets e smartphones permi-
tem que a computação se reali-
ze em contextos inéditos na era
dos PCs. Em pé, na companhia
de outras pessoas, enquanto
viaja ou enquanto deita e rela-
xa. Também será um aparelho
ainda mais individual. Quando
criaram os radinhos de pilha,
os adolescentes puderam
ouvir o rock and roll fora do
alcance dos pais, que tinham o 
controle sobre o que a família
escutava nos aparelhos de casa.
Com os tablets e smartphones,
as pessoas terão uma relação
ainda mais íntima com o con-
sumo e a comunicação.

ÉPOCA - O q u e v i rá depo is da

era dos tablets?

DEDIU - Não tenho ambições
de ser um vidente. Tento

apenas enxergar os padrões de motiva-
ção das empresas. Para ver o futuro, você
precisa olhar para o que as pequenas
empresas estão experimentando agora.
Elas é que serão compradas pelas grandes,
para expandir essas ideias. Algumas não
vingarão. Não acredito muito no poder
dos controles de voz. Mas acredito em
uma redefinição da televisão que conhece-
mos. Percebo muita inovação em métodos
de comunicação e socialização. Acredito
que os próximos aparelhos serão vistos
mais como companhias pessoais do que
apenas como instrumentos.



Alexandre Mansur

le parece um notebook comum.
Design básico, carcaça de plásti-
co preto fosco emborrachado. O 

único detalhe intrigante é a ausência de
marca, nome ou mesmo logotipo. Trata-
se do Cr-48, o protótipo desenvolvido
pelo Google para uma nova geração de
notebooks feitos para rodar inteiramente
na internet, apenas usando o navegador
Chrome. Com ele, o Google propõe uma
nova rotina digital, amparada em serviços
on-line, a computação em nuvem.

Testei um Cr-48 durante três semanas.
A experiência é distinta dos outros no-
tebooks desde o momento em que você
começa a usá-lo. A primeira coisa que fiz
foi configurar o computador para a rede
Wi-Fi. É só clicar nas barras de recepção
no canto superior direito, parecidas com
a dos celulares e tablets. Já conectado, cli-
quei em criar uma nova conta e inscrevi
meu login e senha do Google. Também
é possível entrar como "convidado" na
máquina e navegar sem identificação.

Depois de apertar "enter", o Cr-48 abre o 
navegador Chrome e pronto. Tudo o que
você faz depois é a partir de sites abertos
nas abas do navegador. Você pode instalar
programinhas (ou aplicativos) disponíveis
na loja Chrome Web Store. A loja já tem
opções para programas comuns, como as
redes sociais Foursquare e Facebook, além
de dicionários, editores de fotos, pran-
chetas de desenho etc. Funcionam como
complementos ao navegador, como os do
Mozilla Firefox. Depois de instalados, eles
ficam disponíveis em novas abas abertas
no navegador. Também podem ser insta-
lados no Chrome de qualquer PC comum,
o que oferece uma experiência unificada
entre as diferentes máquinas.

Sem conexão de internet, você
não faz nada além de ver as páginas que já
baixou. No máximo, edita textos no aplica-
tivo Quick Note, que depois sincroniza suas
notas com um arquivo on-line. Até a calcula-
dora é um aplicativo on-line. O plano é ven-

der o aparelho com conexão 3G embutida,
além do modem Wi-Fi. É uma opção para
computadores compartilhados por várias
pessoas porque os aplicativos não são ins-
talados na máquina. Ficam on-line, vincu-
lados à conta no Google. Assim, centenas ou
milhares de pessoas diferentes podem usar
o mesmo computador. Ele fica como novo
depois que cada um se desconecta.

Pela simplicidade de uso e pela segu-
rança (há pouco risco de alguém instalar
algo nocivo ou desconfigurar a máquina),
o notebook Chrome é atraente para quem
não fica à vontade com os computadores
tradicionais. Um efeito parecido com o 
dos tablets. Não há previsão de quando
o primeiro produto chegará ao mercado.
Mas o sistema sugere um novo jeito de usar
computador. Em vez de ter notebook com
seus arquivos pessoais, você apenas pos-
suiria uma conta no Google e usaria várias
máquinas (emprestadas ou alugadas) de-
pendendo do lugar ou de sua necessidade.
O computador viraria nuvem.

mcleide
Text Box
A utilização deste artigo é exclusiva para fins educacionais.



Finos, leves e cada vez
mais potentes. Os tablets
e os smartphones
estão substituindo
tarefas específicas
dos PCs, levando toda
a vida digital para
as nossas mãos

s principais fabricantes de tecnolo-
gia do mundo estão lançando apa-
relhos que unem a tela sensível ao

toque a uma biblioteca rica de aplicativos.
São smartphones e tablets que nos tornam
cada vez menos dependentes dos compu-
tadores. A HP e a RIM (do BlackBerry)
anunciaram seus sistemas próprios. Moto-
rola, LG, Samsung, Sony Ericsson e HTC
optaram por usar o Android, sistema criado
pelo Google. Sem contar a Apple, criadora 
desse novo modelo de aparelho, que lan-
çou no mês passado o iPad 2. Fizemos uma
seleção, nas próximas páginas, com alguns
dos principais lançamentos de 2011 que
embarcaram na era do pós-PC.

Passamos duas semanas
com o tablet. Tem sistema

Android 3.0, o Honeycomb,
tela de 10,1 polegadas
e um processador de

dois núcleos. A câmera
traseira é de 5 megapixels

e a dianteira, para
videochamadas, é de 2 
megapixels. O peso de

730 gramas é incômodo
quando segurado com

apenas uma mão. A versão
com Wi-Fi custa R$ 1.899



A fabricante optou por lançar um tablet com Android mais
compacto, com tela de 8,9 polegadas. Isso o torna mais portáti l.
Outro diferencial são as duas câmeras traseiras que, em conjunto,
produzem imagens em 3-D. Com óculos especiais, é possível ver
filmes em 3-D. Não tem previsão de preço nem data de chegada

0 tablet da HP usa o sistema WebOS, incorporado com a aquisição
da Palm. Ele tem o mesmo tamanho, formato e resolução de
tela do iPad 2, da Apple. O tablet tem apenas uma câmera
frontal e opções com memória interna de 16 GB e 32 GB

A RIM foi outra que optou por uma tela menor, de
7 polegadas, para seu tablet. O aparelho tem sistema
operacional próprio, mas num futuro será compatível
com os programas do Android. A versão de 16 GB com
Wi-Fi é vendida nos Estados Unidos por US$ 499

A HTC lançou seu tablet de 7 polegadas com Android com uma
pequena diferença. Em vez de usar o Honeycomb, sistema
do Google específico para celulares, apostou no Android 2.2,
usado nos smartphones. Tudo para garantir que o HTC Sense,
seu software baseado em Android, funcione sem problemas

Foi a grande promessa do início do ano. Ele consegue aliar o 
Android 3.0, com processador de dois núcleos, a uma câmera
traseira de 8 MP num aparelho leve. Pena que demorará tanto
para ser lançado (em junho). Custará a partir de US$ 499

A segunda versão do tablet da Apple ganhou uma câmera frontal e 
uma traseira e um processador de dois núcleos. Conseguiu colocar
tudo isso sem modificar o preço, a partir de US$ 499. E ainda
conta com a maior base de programas exclusivos.
São 65 mil opções. Ainda não tem data para chegar ao Brasil



É o mais fino e leve do mercado. A 
câmera de 5 megapixels funciona bem,
mesmo com pouca luz. Vem com apenas
2 GB de memória interna. Você precisará
instalar um cartão SD para filmar,
fotografar e carregar suas músicas

Enquanto a Nokia não
lança seu primeiro
Windows Phone, em
parceria com a Microsoft,
os fãs do Symbian podem
contar com o E7. Ele tem
uma tela sensível ao
toque de 4 polegadas,
teclado físico, uma ótima
câmera de 8 megapixels e 
navegador GPS gratuito

Um de seus destaques é o leitor de impressão digital,
que garante a segurança do aparelho. Também tem
processador de dois núcleos. Vem com o polêmico Motoblur,
software que integra diversas redes sociais e contatos
(às vezes é invasivo). Ele usa a versão 2.2 do Android

O "PlayStation Phone", como é chamado, deverá chegar
até o final do semestre. Para jogar, basta deslizar o teclado
atrás da tela. Os botões são similares aos do PSP, console
portátil da Sony. É divertido, mas não é um "PSP que fala",
como alguns esperavam. Ainda faltam recursos gráficos

É bonito e prático. O HTC
Desire A tem sistema
Android. Um aplicativo
permite acompanhar
os amigos em várias
redes sociais. Os pontos
fracos são a câmera,
de 5 megapixels, que
deixou a desejar na
qualidade das imagens, e 
a memória interna, com
capacidade apenas de
512 MB. Custa R$ 899







O jogo é o mais popular dos smartphones

e tablets. Virou febre entre crianças, jovens

e até executivos, que confessam que é uma

das melhores formas de passar o tempo

na espera dos aeroportos. Sua missão

é "estilingar" pássaros raivosos contra

monstrinhos verdes escondidos atrás de

obstáculos. Cada pássaro camicase tem uma

característica, como explosão, soltar "ovos

bombas" ou se dividir em mais partes para

atingir o alvo. Recentemente, ganhou uma

versão chamada Rio, inspirada na animação

do diretor Carlos Saldanha que retrata o 

Rio de Janeiro. Entre os novos personagens

estão aves brasileiras, como as ararinhas-

azuis que protagonizam o filme. E os micos

do Pão de Açúcar. A versão para celular

não está disponível na AppStore do Brasil.

Saudosistas de um dos jogos

mais famosos da história dos

games podem baixar no telefone

ou no tablet uma nova versão

do Pacman. O visual simples e 

2-D continua o mesmo. Mudou

apenas a forma de jogar, já

que a "máquina de Fliperama"

cabe na palma da mão. E é bom

avisar para evitar que você tenha

problemas: o jogo é viciante.

O jogo de corrida oferece 27

pistas diferentes e você pode

escolher entre os níveis Amador,

Profissional e Expert. Os gráficos

são de ótima qualidade e você

controla o automóvel movendo

o aparelho para a direita ou

para a esquerda, como se ele

fosse um volante. O controle

de aceleração e frenagem é 

feito com um toque na tela.

O objetivo do jogo é levar uma

vaca saltitante (isso mesmo)

até uma nave espacial que está

estacionada no céu. Para isso,

é preciso escalar morros de

grama que formam o cenário.

As vacas são guiadas pela

movimentação do aparelho.

Um RPG de ação com gráficos

espetaculares. Seu objetivo

é vencer desafios e matar

criaturas das trevas. É possível

escolher diferentes tipos de

heróis. Uma vez selecionados,

é hora de equipá-los com

armas e poderes especiais.



O aplicativo dá acesso à previsão

do tempo no Brasil feita pela

Climatempo, uma das principais

empresas do setor no país. É 

possível buscar informações por

região, praias e até pelo CEP do lo-

cal. O programa mostra imagens

de satélite e também oferece a 

previsão do tempo em vídeo,

como vemos na televisão.

O programa é um grande aliado

para o cuidado com seu bicho

de estimação. É possível criar

uma galeria de fotos, fazer o 

acompanhamento veterinário e 

guardar informações do registro

do animal. Você pode cadastrar

os endereços de veterinários que

ele mostra no mapa. Se você tiver

mais de um bicho, basta criar uma

conta para cada um.

O maior livro de receitas no

menor espaço. Oferece todo tipo

de prato, do canapé ao prato

principal. É possível marcar suas

receitas favoritas para lembrar

mais fácil depois. Ou saber as re-

ceitas que você preparou recente-

mente. Dá para buscar receitas por

palavras-chave, como ingredientes

ou tipos de preparo. Muitas, é claro,

usam produtos Nestlé.

Um organizador financeiro para

quem não gosta de calcular.

Oferece opções para programar

despesas, como contas a pagar,

gastos de supermercado e com

o cartão de crédito. Gráficos

mostram o peso de cada um des-

ses gastos em seu orçamento. É 

possível trabalhar com múltiplas

contas, adicionar fotos e arquivos

de comprovantes e operar com

várias moedas. E é em português.



O Android tem um programa para
tocar música que funciona bem,
mas há uma opção bem mais
sofisticada. O Cubed, ainda em
fase de testes, tem como principal
apelo o design. Ele baixa as capas
das músicas e oferece os álbuns
num menu em forma de cubo. Dá
para organizar sua biblioteca e se
divertir com as imagens em 3-D.

Uma música que você gostou
muito toca no rádio do carro, num
filme ou numa balada, mas você
não consegue pegar o nome dela
e do artista? O Shazam faz isso
para você. O aplicativo reconhece
a música que está tocando, dá
as informações sobre ela e ainda
permite que você a compre em
lojas on-line. 

Um dos sites de streaming de
música mais populares da internet
tem um aplicativo para telefones.
A biblioteca traz músicas dos
principais artistas do mundo,
incluindo do Brasil. É possível criar
listas de execução, compartilhar
com outros usuários do aplicativo
e baixar músicas em seu telefone
para ouvir fora do ar. Recentemen-
te, a Apple bloqueou o programa
na App Store por problemas com
direitos autorais.

O aplicativo dá acesso a mais de
40 mil rádios on-line do mundo.
Se não puder ouvir o programa
no horário em que ele estiver
passando, é possível gravá-lo na
memória do telefone e escutar
depois. Também tem a função de
despertador, o que o transforma
num bom radiorrelógio.



O aplicativo transforma o telefone

da Apple num GPS da TomTom,

uma das marcas mais tradicionais

de guias por satélite. Fique atento

na hora de comprar o mapa, pois

é preciso pegar a versão brasileira.

Há um acessório da fabricante para

fixar o iPhone no para-brisa do

carro. O programa oferece recursos

como guia de serviços, edição de

rotas (para que ele não repita o 

erro) etc. Poderia ser mais barato.

O aplicativo oferece mais de

120 mil opções de hotéis em 99

países. Ele dá acesso a avaliações

feitas por hóspedes e fotos dos

hotéis desejados. Outra função

útil é a possibilidade de fazer re-

servas e enviar informações para

um check-in mais ágil nos hotéis.

O maior site de mapas do mundo

tem uma versão para celulares e 

tablets. É possível traçar rotas e 

acessar imagens de satélite. As-

sim como o Navigator, o Google

Maps oferece um guia de serviços

muito bom. Também é uma forma

de conferir opções e rotas de

transporte público

e calcular o tempo médio para

chegar aos lugares.

O aplicativo oficial da Infraero traz

um guia com informações para

os passageiros antes de viajar.

São dicas que explicam como

funciona o acesso às salas de em-

barque, o que é permitido levar

na bagagem de mão e check-in

pela internet. Também é possível

acompanhar o status dos voos.



A rede social que nasceu no celu-

lar usa a tecnologia de geolocali-

zação. Por meio do GPS do celular,

é possível ver quais os estabe-

lecimentos que estão próximos

de você, pegar dicas e participar

de promoções. Pode ser um bar,

restaurante, cinema ou até um

monumento. Você pode adicionar

amigos e informá-los de sua

localização fazendo "check ins"

nos locais cadastrados.

O aplicativo reúne num só progra-

ma vários serviços de chat na in-

ternet, como o Facebook, o Gtalk,

o MSN e até o saudoso ICQ. Ótimo

para quem possui contas em

diversas redes sociais e serviços

de e-mail. Mas não oferece todos

os recursos desses serviços.

A maior rede social do mundo

não poderia deixar de ter um

aplicativo para telefones e tablets.

Não tem todos os recursos do

Facebook. Mas oferece alguns

extras. Se você clicar sobre a 

imagem de um amigo, ele dá

opção de telefonar, mandar uma

mensagem ou um e-mail direto.

É a melhor forma de saber das

novidades e dicas de seus amigos.

A versão para celulares do princi-

pal serviço de voz por internet do

mundo traz economia para quem

usa muito chamadas de longa

distância. O usuário pode fazer

ligações Wi-Fi (que são gratuitas

caso o destinatário também tenha

o programa) ou então pela rede

3G. Só tome cuidado no caso do

3G se você não tiver um plano de

dados. A dica é priorizar o Wi-Fi e 

deixar o 3G para emergências.



O aplicativo mostra o lance a lance

dos principais jogos dos campeo-

natos nacionais e internacionais.

Desde os campeonatos estaduais,

o Brasileirão, até a Champions

League (a liga dos campeões

da Europa) e a Copa do Mundo.

Há páginas com fotos e vídeos

e também seções para cada um

dos times brasileiros. O programa

oferece ainda uma ferramenta de

bate-papo para os fãs do esporte.

Passou por um link na internet,

mas está sem tempo para ler?

O Instapaper salva a página

em seu aparelho e permite que

você leia depois. Você também

pode compartilhar suas marca-

ções com outros usuários que

tenham o programa, formando

uma rede social de troca de

notícias. Para usuários do siste-

ma Android, há um programa

compatível chamado iPaper.

O programa do maior canal

brasileiro de notícias separa

artigos, reportagens e entrevis-

tas em diferentes vídeos. Eles

vão se atualizando ao longo do

dia. Se precisar de um atalho

para o que foi mais importante

no dia, há uma lista dos vídeos

mais vistos. A qualidade da

imagem é muito boa quando o 

aparelho é conectado por Wi-Fi.

ÉPOCA tem duas opções para

quem quer acompanhar as

notícias em tablets e smartpho-

nes. Nos celulares, um aplicativo

exibe as principais notícias do

dia, atualizadas constantemente

pela equipe do on-line. Há seções

com os blogs e os colunistas do

site. Já no iPad, há uma versão

da revista semanal, que chega

todos os sábados, com conteúdos

digitais extras à edição impressa.



Quer deixar seu iPhone, iPod

Touch ou iPad mais estiloso?

Esse aplicativo oferece 50 opções

de papéis de parede para os

aparelhos da Apple. Há opções

com diferentes cores e temas. Os

fundos de página se adaptam per-

feitamente aos aplicativos. Há um

modelo que simula uma biblioteca

e os programas ficam dispostos

como se estivessem organizados

numa estante.

O Tom é um gatinho com cara de

triste que repete o que você fala

para ele. Mas a voz dele é fina e 

sofrida. O aplicativo ainda permite

que você envie mensagens por

e-mail para amigos e namoradas.

Ele faz outras gracinhas, como

ronronar quando recebe carinho

ou passar a unha na tela do seu

telefone simulando um barulho

aflitivo. A versão paga do progra-

ma tem mais gracinhas.

O aplicativo da Amazon dá acesso

ao maior site de livros, revistas

e jornais do mundo inteiro. É 

uma versão do leitor de livros

eletrônicos para smartphones e 

tablets. Tudo o que você compra

fica armazenado numa conta

on-line. Isso permite que você

leia seus livros em qualquer

aparelho, no aplicativo do Kindle

O programa perfeito para aquele

tio piadista. Você aperta um bo-

tão, e ele faz o som de tiro, buzina,

helicóptero, latidos e até pum.

Você pode transformar um desses

sons em seu toque de celular. Ou

enviar, como um recado, para a 

caixa postal de outras pessoas.



O popular programa de edição

de vídeos para Mac ganhou uma

versão simplificada para o tele-

fone e o tablet da Apple. Dá para

editar vídeos em poucos minutos,

montar uma apresentação de sli-

des animada ou fazer um clipe de

suas últimas férias. O aplicativo

oferece três opções de tamanho

para exportar: 360 pixels (médio),

540 pixels (grande) e HD (720

pixels).

São 68 efeitos e mais 56 tipos de

camada para usar em suas fotos

e vídeos. 0 programa é uma boa

opção para donos de Android

que querem dar um aspecto retrô

ou fantástico para as imagens

captadas pela câmera do apare-

lho. Ela também tem um modo

que simula as fotos tiradas pelas

antigas Polaroids.

j

O aplicativo permite um passeio

no passado com seus recursos

retrô. Como se você estivesse

filmando na mesma ocasião

em que Charles Chaplin gra-

vou seus maiores sucessos. Os

efeitos incluem o barulho do

retroprojetor, as cores sépia ou

preto e branco e o botão mute

para a voz. Dá para fazer até

cinema mudo em seu telefone.

O aplicativo replica os vídeos que

estão no site Wimp. Todos os dias,

ele atualiza a página com cinco

vídeos incríveis. Nem sempre

eles são novos, mas é um ótimo

recurso para quem quer passar o 

tempo vendo vídeos engraçados,

chocantes ou curiosos. A versão

para Android não é oficial, mas

funciona bem.



Quem baixar o aplicativo vai

perder peso. É a promessa do Ca-

loryGuard, programa que controla

o que você come e as atividades

que você pratica. Ele informa a 

quantidade de calorias de uma

refeição normal e calcula quanto

você pode comer ao longo do dia.

Cada tipo de alimento recebe uma

cor e uma pontuação. O programa

também calcula calorias perdidas

numa atividade física.

Um guia para os praticantes de

academia. São mais de 700 exer-

cícios divididos pelas diferentes

regiões do corpo, músculos ou

equipamentos. Vídeos mostram

o movimento correto a ser feito.

Um guia por voz ajuda o atleta a 

realizar os movimentos.

0 programa transforma o tablet

da Apple num verdadeiro pro-

fessor de ioga. São 27 posições

do estilo flow yoga. O programa

mostra imagens de como o exer-

cício deve ser feito. As dicas para

fazer os movimentos com mais

precisão são dadas pela voz

de um professor virtual.

0 programa é um aliado para

quem tem problemas na hora

de dormir. Ele tem um con-

junto de sons que simulam

situações de tranquilidade,

como o barulho do mar, do

vento ou de uma chuva leve.

Text Box
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