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DIGITAL & MÍDIA

MAIS DIGITAL & MÍDIA
NA INTERNET:
oglobo.com.br/digitalemidia

.............................................................

O GLOBO

REDES SOCIAIS:
Facebook busca novo

executivo para construir

laços com Hollywood

BRIGA: Samsung

considera medidas legais

contra iPhone 5 na

Europa, dizem fontes

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

L I V R E M E R C A D O

A REDE D’OR espera atender de 800 a mil pessoas por dia no Rock in

Rio. São três dias do Copa D’Or. Cerca de 15 mil pessoas se cadastraram

no site que reúne dados clínicos para apoiar o atendimento no festival.

• O HORTIFRUTI espera vender
por dia de Rock in Rio quatro mil
porções de salada de frutas, 1.200
litros de suco, mil frutas
cristalizadas e quatro mil in natura.
A rede terá loja no festival.

• O ITAÚ distribuirá pulseiras com
tecnologia RFID (radiofreqüência) no
Rock in Rio. O acessório permite
compartilhamento, em tempo real,
das fotos tiradas no evento.

• A MIX RIO FM montou estúdio
de rádio no Rock in Rio. Locutores
apresentarão de lá os programas.

• A PARS, distribuidora do
AutoCAD no país, dará 40% de
desconto no software a empresas
com obras no PAC. Prevê alta de
30% nas receitas até o fim do ano.

• A EXPO Festas e Noivas reúne
160 expositores de hoje a domingo,
no NorteShopping. A previsão de
negócios é de R$ 10 milhões.

• O FÓRUM Imobiliário da Barra
discute expansão da hotelaria local
hoje, no Sheraton. Participam Alfredo
Lopes (ABIH-RJ), Marco Adnet (EBX)
e Ariovaldo Rocha Filho (Basimóvel).

E-mail: colunanegocios@oglobo.com.br

COM GLAUCE CAVALCANTI e PILAR MAGNAVITA

Divulgação

PATROCINADOR VAI reunir 500 pessoas para formar sorriso

Rock in riso
● A Trident, patrocinadora do
Rock in Rio, fará balanço
diário do número de sorrisos
no público do Palco Mundo.
Vai usar fotos panorâmicas
para contá-los. O resultado
vai todo dia para o Facebook.
Dia 29, a marca reunirá 500
espectadores para formar
uma carinha sorridente. As
ações são da Espalhe. O
festival é o maior aporte em
marketing feito pela Trident.

Chão do rock
● Custaram R$ 44 milhões as
obras para estabilizar o solo
e aplicar piso no terreno do
Rock in Rio. A Secretaria de
Obras do município usou na
empreitada 24.450 caminhões
de aterro. Instalou 53 mil
metros quadrados de piso e
37 mil de grama sintética,
além de asfaltar uma área de
3,5 quilômetros. A Cidade do
Rock abrigará o Parque dos
Atletas nos Jogos 2016.

Google+ termina testes e é liberado
ao público sem exigência de convite
Aberta rede social da Google, que passa a ameaçar frontalmente o Facebook

● A Google liberou ontem o
acesso à sua mais nova rede
social — o Google+ (lê-se Go-
ogle Plus ou Google Mais) —,
que já estava sendo testada
há meses em regime restrito
com acesso apenas por con-
vite. Ou seja, a partir de ago-
ra, o rival do Facebook é uma
rede social aberta e que não
depende de convite para que
o usuário faça parte dela.

Em um post na própria rede,
Vic Gundotra, vice-presidente
de Engenharia da Google,
anunciou que, com a libera-

ção, o Google+ “segue para
atender à demanda de novos
usuários que desejam conhe-
cer a plataforma”.

Desde sua estreia em ju-
nho, como projeto “beta”,
analistas vêm especulando
que o site, também desig-
nado como G+, pode ser o
único concorrente à altura
do Facebook.

Estima-se que a rede já te-
nha mais de 25 milhões de
usuários cadastrados, mas a
Google não confirma esse nú-
mero. No entanto, muitos de-

les apenas se registraram pa-
ra conhecer o ambiente, sem
ter adotado um hábito forte
de uso.

O Google+, em que até o
diretor-executivo do Facebo-
ok, Mark Zuckerberg, está ca-
dastrado, ainda está imerso
em certo ceticismo. Não se
sabe se a plataforma conse-
guirá manter o ritmo rápido
de crescimento de seus pri-
meiros meses.

Durante a fase beta, a Go-
ogle fez 91 aprimoramentos
na plataforma, alguns deles

inspirados no concorrente
Facebook, outros originais.
Mas novos melhoramentos
estão a caminho.

Entre as novidades que se-
rão lançadas próximos dias
constam hangouts via smart-
phone, os chamados hangouts
on air (transmissão pública de
vídeos), busca no Google+,
compartilhamento de tela, ca-
derno de desenho e Google
Docs compartilhados.

Vale lembrar que, para criar
uma conta G+, é preciso ter um
endereço válido no Gmail. ■

Android que combina teclas e toque
O smartphone Spice Key, da Motorola, é simples e prima pela praticidade

juga as funções touch com um
bom teclado no padrão Qwer-
ty, indispensável nestes tem-
pos de muitos posts em redes
sociais e mensagens para ami-
gos e colegas. O teclado é
maior e mais fácil de usar que
o Qwerty do BlackBerry.

Gingerbread com apps
Google e câmera intuitiva
O sistema do aparelho é o

Android Gingerbread (versão
2.3), e estão lá todos os apli-
cativos da Google — Gmail,
Orkut, Latitude, Mapas, Mar-
ket —, bastando ao usuário
entrar em sua conta na gigante
de buscas para acessá-los.
Além de rádio FM, QuickOffice,
notas de voz, app de previsão
do tempo e jogos como Tetris e

Midnight Bowling.
A câmera tem 3 megapixels e

interface intuitiva, simples de
operar, permitindo ir direto à
galeria e ver slideshows, enviar
a foto para as redes sociais ou
mesmo cortá-la e editá-la na
hora. A resolução é razoável —
não é o caso de fazer grandes
fotos com o aparelho —, mas
dá para o gasto. A filmadora
segue o mesmo esquema, sem
grandes firulas.

O Spice apresenta conecti-
vidade 3G, Wi-Fi e Bluetooth. É
vendido exclusivamente na
operadora Claro, a R$ 99 no
plano Sob Medida 130, com pa-
cote de dados de 250MB, mas
há versões desbloqueadas
anunciadas no Mercado Livre a
aproximadamente R$ 350. ■

André Machado
amachado@oglobo.com.br

● O Motorola Spice Key é mais
esguio e um pouco mais com-
prido que um BlackBerry, e
mais leve (pesa pouco mais que
cem gramas). Entretanto, está
longe de ser um smartphone do
tipo “tijolo”, desses que aspi-
ram a ser um tablet. Ele cabe
com conforto no bolso da ca-
misa e provou-se jeitoso ao ser
configurado. Foi fácil, seguindo
as indicações na parte de trás
do aparelho, inserir o cartão
SIM da operadora e o cartão de
memória expandida.

Para quem não gosta muito
de usar telas de toque, esse
modelo da Motorola (agora
parte do império Google) con-

Positivo anuncia
dois tablets, de
7 e 10 polegadas
● A brasileira Positivo entrou
ontem no aquecido mercado
de tablets ao lançar uma linha
chamada Positivo Ypy. Os apa-
relhos serão vendidos em
duas versões: com telas de 7 e
10 polegadas. Além dos dis-
positivos móveis, a compa-
nhia também lançou um portal
com uma loja de aplicativos,
livros e músicas.

Uma das apostas do fabri-
cante é a oferta de mais de 50
aplicativos exclusivos para o
mercado nacional pré-instala-
dos nos aparelhos — que ro-
dam uma versão do Android,
da Google, 100% adaptada pa-
ra o português.

Os tablets da Positivo têm
Wi-Fi e 3G, suporte a Adobe
Flash, saída HDMI para cone-
xão com a TV e acelerômetro
para uso em jogos. O Positivo
Ypy 7, com Android 2.3.4, che-
ga ao varejo na segunda quin-
zena de outubro, a partir de R$
999. Já a linha Ypy 10 estará
disponível até o Natal. Trará
Android 3.2 (Honeycomb) e
não tem preço definido. ■

SPICE KEY: fácil de usar

Divulgação

AutoCAD faz muito mais pelo seu projeto.
Principalmente se o seu projeto for o Brasil.

AutoCAD com 40% de desconto
para empresas participantes do PAC.

O PAC está lutando e transformando a infraestrutura
do Brasil e nós queremos ajudar, diminuindo radicalmente

o preço do AutoCAD para reduzir os custos dos seus
projetos. Assim, todas as empresas que realizam ou
executam projetos para o PAC terão desconto de 40%.

Este é o meu compromisso como Presidente da Distribuidora
do AutoCAD no Brasil e creio que muitos outros empresários

podem fazer o mesmo para ajudar o PAC. Traga a sua
necessidade de AutoCAD para analisarmos juntos

a melhor maneira de atender você.Pedro Antonio
Presidente da Distribuidora
Autodesk no Brasil

Contate um de nossos Revendedores
Autodesk (vide: http://autocadpac.com.br) ou
diretamente com a PARS no (21) 2122.0800

ou no email: autocadpac@pars.com.br

Promoção válida até 24/10/2011. Esta promoção não se aplica em conjunto com qualquer outro
desconto ou campanha promocional. O desconto não se aplica ao programa Subscription ou para
atualizaçãode licençasantigas.OdescontoanunciadosóéválidoparausonosprojetoseobrasdoPAC
e para empresas devidamente contratadas comesta finalidade. O desconto anunciado não se aplica
aoutrosprojetosdeumaempresaquenãoosespecificamentedoPAC.Aempresadeveráapresentar

comprovação do destino das licenças para projetos e obras do PAC.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 27.




