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SEGUNDA-FEIRA, 13 DE JUNHO DE 2011

APPLE QUER MAIS...
DIVULGAÇÃO/AP/MUNICÍPIO DE CUPERTINO

Espaçonaveestacionada
Jobs quer construir
‘o melhor prédio
comercial do
mundo’ em formato
de nave espacial

●

Um dia depois de subir ao palco
em São Francisco para lançar o
iCloud, Steve Jobs fez outro
anúncio. E mais importante.
Foi no Conselho Municipal de
Cupertino,cidadequeabrigaasede da Apple. O presidente da empresa, em licença médica, apresentou os planos de construção
de seu novo prédio-sede, em um

Jessica Guynn
Salvador Rodriguez
Los Angeles Times

Ainda magro por causa de sua luta contra um tipo raro de câncer,
Steve Jobs interrompeu sua licença médica e apresentou o novo projeto da Apple: o iCloud.
Naquilo que ele descreveu como uma grande mudança na forma com que milhões de pessoas
armazenam e organizam suas
músicas, documentos, fotos e
e-mails em diferentes dispositivos, Jobs apresentou um serviço
online que permitirá aos usuários da Apple acessar sua mídia
digitalemqualquer aparelho.Para o diretor executivo da Apple,
as pessoas não podem mais depender do computador como o
centro digital de suas vidas.
“A tarefa de manter estes dispositivos em sincronia está nos
deixandoloucos”,disseelenasegunda, durante a abertura da
Conferência Mundial da Apple
para Desenvolvedores (WWDC,
em inglês) realizada em São
Francisco.“Temosumaexcelente solução para este problema.
Vamos rebaixar o PC ao status
de apenas mais um dispositivo.
Vamos transferir o centro de sua
vida digital para a nuvem”, disse,
se referindo à internet.
A Apple, maior distribuidora
mundial de músicas, vai permitir que os consumidores acessem todas as músicas armazenadas em seus discos rígidos – tenham elas sido copiadas legalmente ou não – por US$ 25
anuais, com o consentimento da
indústria musical. Segundo ele,
é uma proposta inédita.

novo terreno. Depois de afirmar
que o Infinite Loop, atual sede, já
não dá conta da quantidade crescente de funcionários, ele disse
que “tem um plano para que a
Apple continue em Cupertino”.
Do início ao fim de sua fala, ele
deixouaentrelinhaapossibilidade de sair da cidade, o que seria
um desastre para a economia local. Jobs sabe como isso influencia na aprovação do prédio.
Oterrenofoiempartecomprado da HP, empresa em que Jobs
estagiou aos 13 anos, e lá será erguida uma estrutura “muito parecidacomuma naveespacialestacionada”, nas palavras dele,
com capacidade para 12 mil pes-

ONLINE,
A APPLE QUER SER

O CENTRO

DIGITAL
Jobs prepara a Apple para futuro em que o
computadornãoserámaisocentrodasmídiasdigitais
●

A empresa também quer que
osconsumidores guardemtodas
as suas informações online. De
acordocomos analistas, trata-se
de uma tentativa da Apple de
manter sua posição dominante
nos mercados de smartphones e
tablets diante da concorrência
cada vez mais acirrada com os
celulares Android, do Google.
Dessa forma, como ocorreu
no caso do iPhone – um produto
que chegou atrasado, mas acabou revolucionando o mercado

de smartphones –, a Apple pode
ser a empresa responsável por
popularizar a computação em
nuveme,assim,obteriaumavantagem competitiva em relação
aos rivais Google e Amazon.
“A Apple vai definir como será
ao futuro dos serviços online”,
disse o analista Tim Bajarin, da
Creative Strategies.
Segurança. Mas a empresa está embarcando na computação
em nuvem num momento em

que serviços online enfrentam
ameaças crescentes. O recente
roubo de centenas de contas do
Gmail, incluindo as de funcionários do alto escalão do governo
americano,mostrouavulnerabilidade das informações armazenadas na rede.
No caso do Google, um usuário pode acessar todo tipo de dado por meio de uma única conta.
Com a senha de um usuário, hacker poderiam acessar os arquivos, a agenda, os contatos e as

soas. “Parece estranho, 12 mil
pessoas em um prédio só. Mas
esses complexos com um monte
de prédios ficam entediantes
muito rapidamente. Nós gostaríamos de fazer algo melhor.”
As imagens, projetadas enquanto Jobs falava, mostravam
uma construção em círculo, parecida com um estádio, e um espaço livre no centro. O prédio
ocupa20% da áreatotal do terrenoe orestante deveser arborizado. Jobs, apoiado no discurso
sustentável, ressaltou que 2.300
árvores serão plantadas.
No fim da apresentação, os
membros do conselho da cidade
fizeram perguntas. Um deles,

uma mulher, questionou o que a
cidadeganhaemtroca.Comgentileza, Jobs lembrou que a Apple
é o maior contribuinte do município. Ela então pediu Wi-Fi grátis em Cupertino. Jobs respondeu que, se a Apple fosse isenta
deimpostos, ficaria feliz em prover internet para a cidade toda.
Outro sugeriu iPads para todos.
E o prefeito reivindicou uma
AppleStore.Ospedidoseram intercaladosaelogios. Jobsagradeciacommodéstiatípica:“Obrigado. Eu acho que temos a chance
de construir o melhor prédio comercial do mundo e eu acho que
estudantes de arquitetura do
mundo inteiro virão visitá-lo.”

informaçõespessoaisarmazenadas ou enviadas por e-mail.
Apesar de os dispositivos da
Apple terem um bom histórico
relacionadoàsegurança,especialistas dizem que o iCloud pode,
no futuro, adotar um método de
autenticação adicional para proteger informações importantes.
Além da senha, um aplicativo de
segurança pode ser usado para
enviar um segundo código de login. Google e Facebook já utilizam um recurso desse tipo. “Se
alguém roubar sua senha, ainda
terá de obter este código”, disse o especialista em segurança
Tin Zaw. “E este código
só poderá ser usado
uma vez”.

rivais Amazon e Google (compare-os abaixo)– que ainda não chegaram a acordos com a indústria
musical, e por isso exigem que o
usuário transfira todas as músicas do seu acervo –, Jobs disse
que o serviço da Apple funciona
emquestãodeminutos,enãohoras ou dias. A Apple vai dividir
com as gravadoras e distribuidoras de música a taxa anual de
US$ 24,99 cobrada pelo acesso
ao iTunes Match.
Foi a segunda aparição de Steve Jobs em um lançamento da
Apple desde que ele entrou em
licença médica em janeiro. Na
primeira, em março, o fundador da Apple apresentou o iPad 2, o que
“Manter os
indica a importância
aparelhos
Música. A Apple
destesegundoanúnsincronizados está
também criou uma
cio para ele e para
nos deixando
ferramentaquefacisua empresa. Steve
loucos”, disse Jobs.
litar a tarefa de baiJobs chamou a ideia,
xar e ouvir as coleções
surgida há uma décade músicas em qualquer
da, de sua “próxima
dispositivo. Assim, os 200
grande sacada”.
milhões de usuários do iTunes
A música “I Got You (I Feel
não terão de transferir manual- Good)”, de James Brown, tocou
mentecadaarquivodemúsicapa- pouco antes de Jobs subir ao palra seus iPods, iPhones e iPads. Is- co. Usando a clássica combinatosóépossívelporqueaApplefez ção de camiseta preta de gola alacordos com as quatro principais ta e jeans, o executivo, mais magravadoras de música.
gro, foi recebido com aplausos
A nova tecnologia da Apple, de pé enquanto milhares de dechamada de iTunes Match, vas- senvolvedores de software usaculha o disco rígido em busca de vam seus iPhones e iPads para
músicas e permite que elas se- tirarfotosde Jobs.Umdeleschejam tocadas em todos os apare- gou a gritar “Nós te amamos”, ao
lhos – independentemente se o que ele respondeu, “isto ajuda”.
usuário comprou a música na loJobs dividiu os holofotes com
jadaApple ounão. Asúnicascan- outrosfuncionáriosdoaltoescações que terão de ser transferi- lão da empresa e se mostrou anidas manualmente serão aquelas mado ao apresentar o iCloud
que não constam no catálogo na “Achamos que esta novidade vai
loja online da Apple.
se tornar algo bem grande.”/
Numa crítica aos serviços dos TRADUÇÃO DE AUGUSTO CALIL
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 13 jun. 2011, Link, p. L6.

Para ouvir música online

Com a chegada do iCloud, agora há quatro opções que permitem ouvir
música em diferentes plataformas. Duas são de gigantes da rede - Google
e Amazon - e outra é queridinha de quem baixa conteúdo sem se preocupar
em fazer compras online - o Dropbox. Qual a diferença entre os serviços?

iCloud

Google Music (Beta)

Amazon Cloud Drive

Dropbox

Disponível
Preço

Já está disponível
US$ 24,99 por ano para até 20 mil músicas

Só através de convites
De graça (por enquanto)

Já está disponível
Há versão gratuita e dois modos de versão
premium (a US$ 9,90 e US$ 19,90)

Capacidade

Ilimitada

20 mil músicas ou 100 GB

Já está disponível
5 GB de graça para consumidores Amazon /
20 GB para quem pagar US$ 20 por ano e US$
1 a cada GB além dos 20 iniciais
Até 1 TB

Formatos
de música
Acordo com
gravadoras
Ferramentas
únicas

MP3 e AAC

MP3, AAC, WMA e Flac

MP3 e AAC

2 GB na versão gratuita / 50 GB por mês por
US$ 9,90 / 100 MB por mês por US$ 19,90
MP3, AIFF, M4A e WAV

Com as maiores gravadoras do mundo

Nenhum

Nenhum

Nenhum

Acesso à loja iTunes. O iTunes Match permite
sincronizar playlists rapidamente

Canções de graça assim que é instalado

Acesso à biblioteca de MP3 da Amazon

Armazena outros arquivos além de música,
tem vários aplicativos criados por terceiros e
pode ser gerenciado via e-mail

Aplicativo
Requisitos do
sistema

Aplicativo próprio para iOS
Apple: iOS 4.3 ou mais recente;
Windows: software iTunes 10.2.2 em Windows
XP ou mais recente

Via Web ou aplicativo próprio para Android
Apple: Mac OS X 10.5 ou mais recente
Windows XP ou mais recente

Via Web ou aplicativo Droptunes
Funciona em qualquer plataforma

Bom

Sincronização mais rápida e melhor qualidade
de áudio
Não tem streaming

Fácil de usar e de organizar playlists

Via Web ou aplicativo próprio para Android
IE 8 ou mais recente
Firefox 3.5 ou mais recente
Chrome
Safari
Fácil de usar e funciona bem via Android
Difícil de usar nas primeiras vezes

Não é 100% seguro

Ruim
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Demora para subir músicas e o streaming às
vezes é lento

Muito fácil de usar
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