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HTC Ultimate estreia 
com Windows Phone 
ATAIDE DE ALMEIDA IR. 

Depois de desaparecer do 
Brasil por quase quatro anos, a 
fabricante de smartphones 
chinesa HTC retorna ao mer-
cado com o trunfo de ser a pri-
meira empresa a trazer um 
dispositivo móvel com siste-
ma operacional Windows 
Phone, o HTC Ultimate. O te-
lefone traz uma tela de 4,7 po-
legadas, a maior entre os apa-
relhos, resolução de 480x800 
pixels e um dos processadores 
mais rápidos na categoria, o 
Snapdragon S2 de 1,5GHz, da 
Quadcomm. 

Embora o telefone seja 
grande, o peso de 160g e a es-
pessura de 9,9mm, garantem 
a leveza no bolso. O Ultimate 
tem memória de 512MB e ca-
pacidade de armazenamento 
de 16GB. A câmera traseira é 
de 8MR com flash de led e sen-
sor de iluminação para me-
lhor capturar imagens de am-
bientes com pouca luz (ela 
ainda grava vídeos em alta de-
finição — 720p). Já a frontal 
conta com 1.3MP e serve para 
videochats. Quanto à duração 
da bateria, os executivos da 
empresa disseram apenas que 
"dura o suficiente para um dia 
com bastante uso". 

No entanto, a maior estrela 
desse lançamento é o Win-
dows Phone 7.5, conhecido 
também pelo codinome Man-
go. Apesar de estar atrás de 
quase todos os concorrentes, 
com apenas 1,6% de partici-
pação do mercado, segundo a 
consultoria Gartner, o OS da 
Microsoft é apontado com um 
forte candidato a ultrapassar a 
Apple até 2015 - pelo último 
relatório do IDC. E claro, para 
conseguir alcançar a meta, na-
da melhor do que expandir os 
mercados de atuação. "Os bra-
sileiros terão aceso a uma fan-
tástica e inovadora experiên-
cia em smartphones com a fa-
cilidade de acesso às ativida-
des que os usuários querem 
realizar diretamente no telefo-
ne", explica Cristina Palmaka, 
diretora de canais para o con-
sumidor da Microsoft Brasil. 

O diferencial do Windows 
Phone é a interface de navega-
ção pela tela. Enquanto a 
maior parte dos sistemas ope-
racionais oferece ícones na te-
la, a Microsoft estruturou os 
chamados hubs, que dão 

acesso às funções dos apare-
lhos. O hub social é um exem-
plo; ao pressionar o botão, o 
usuário passa a ver todas as 
atualizações recebidas nas re-
des sociais, nas quais ele tem 
cadastro, e o sistema ainda fa-
cilita a marcação e postagens 
de fotos nos murais do Face-
book e em posts do Twitter. 

Os bate-papos também es-
tão integrados. As mensagens 
de texto, os chats do Windows 
Live Messenger (também co-
nhecido como MSN Messen-
ger) e do Facebook aparecem 
em um só lugar e, o OS, ainda 
identifica quais amigos estão 
on-line para conversar. O 
Xbox 360 também tem um 
hub só para ele, no qual é pos-
sível ver o avatar do jogador -
que, pode, inclusive dançar se 
o telefone estiver tocando mú-
sica -, as notícias de lança-
mentos e até jogar AngryBirds, 
por exemplo, direto na tela do 
smartphone. 

ATUALIZAÇÃO. A HTC se apro-
veitou desse recurso de hub e 
passa a oferecer aplicativos 
exclusivos para o Ultimate. 
Com o auxílio do Bing maps e 
Footprint, o HTC Location 
permite compartilhar infor-
mações sobre a localização 
dos amigos, além de fotos e 
notas de voz. Há, ainda, pro-
gramas com animações em 
3D, como no caso da função 
de clima e tempo, e de bolsa 
de valores e notícias, com 
atualizações em tempo real. 
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 26 out. 2011, Seudinheiro, p. B5.




