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O
presidente e exe-
cutivo-chefe da
multinacional
f i n l a n d e s a
Nokia, Stephen

Elop, apresentou ontem o
Nokia Lumia 800 e o Lumia
710, os dois primeiros smar-
tphones da companhia com
sistema operacional Windows
Phone, da Microsoft. No seu
discurso na abertura do Nokia
World, evento que ocorre no
centro de convenções Lon-
don Excel, local onde a com-
panhia apresenta anualmen-
te suas novidades, Elop afir-
mou diante de mais de 3 mil
pessoas, entre jornalistas,
analistas e parceiros da
Nokia, que o Lumia 800 am-
plifica as características da
plataforma da Microsoft. “É o
primeiro Windows Phone re-
al”, destacou.

Por sua vez, o Lumia 710 é
um telefone com o mesmo
sistema operacional, porém
mais acessível, detalhou um
dos vice-presidentes da com-
panhia, Kevin Shields. A nova
linha de produtos Lumia in-
corpora funcionalidades do
pacote Office, da Microsoft, e
oferece a possibilidade de in-
teragir com as contas de
usuário da plataforma virtual
Xbox Live. Shields afirmou
que é “o único Windows Pho-
ne com navegação guiada por
voz” por meio de GPS.

Além disso, explicou que
estes terminais incorporam o
serviço Nokia Music com a
nova função MixRadio, total-
mente gratuita, que permite
aos usuários escutarem can-
ções em streaming – ou seja,
sem baixar. Os primeiros paí-
ses aos quais chegarão em no-
vembro os aparelhos serão Es-

panha, Reino Unido, França,
Alemanha, Itália e Holanda.

O Lumia 800, com tela sen-
sível ao toque de 3,7 polega-
das, processador de 1,4 gi-
gahertz e câmera de 8 mega-
pixels, custará 420 euros. O
Lumia 710, equipado com o
mesmo processador, tela de
3,7 polegadas e uma câmera
de 5 megapixels, terá preço de
270 euros. Elop adiantou que
já é possível fazer reservas dos
novos aparelhos no site da
Nokia, companhia que pro-
duz 12 aparelhos por segun-
do, 1 milhão por dia, contabi-
liza o diretor.

Estes são os primeiros ce-
lulares da Nokia com sistema
operacional Windows Phone
desde que em abril a compa-
nhia anunciou o fechamento
de acordo definitivo com a
Microsoft para desenvolver
terminais em conjunto. “Este
ano nos demos conta que tí-
nhamos que mudar nossa es-
tratégia”, disse Elop. Desde
então, afirmou, a Nokia expe-
rimentou uma “transforma-
ção significativa sem olhar
atrás”.

XPERIA PRO. A Sony Ericsson
vai lançar no Brasil mais um
modelo da sua linha de smar-
tphones com Android: o Xpe-
ria Pro. O novo modelo com
teclado QWERT e Android
2.3.4 tem previsão de lança-
mento para o mês de novem-
bro, e chegará ao mercado já
de olho nas vendas de Natal.
O Xperia Pro se destaca por
seu sistema operacional An-
droid 2.3.4 e o teclado
QWERTY físico deslizante,
especialmente concebido
para o aparelho. O Xperia Pro
é pensado para os usuários
que querem a produtividade
de um teclado físico, mas to-
da a versatilidade das telas
touchscreen.

Nele há também uma fun-
ção de envio de mensagens
inteligente, através do widget
Digite & Envie. Com esse re-
curso, o usuário digita a men-
sagem e, na sequência, esco-
lhe como quer compartilhar a
mensagem redigida: por e-
mail, por mensagem SMS ou
através das redes sociais e ser-
viços de comunicação na
web, como WhatsApp, Ever-

note, Facebook, Twitter, den-
tre outros.

O modelo vem com as
principais funções corporati-
vas presentes no Android, co-
mo sincronização de e-mail,
calendário e contatos através
do Microsoft Exchange. Outra
novidade é o aplicativo Mo-
xier Pro, que oferece um nú-
mero maior de funções e polí-
ticas de segurança corporati-
vas, protegendo os seus dados
mais importantes. Além dis-
so, você pode editar docu-
mentos do Word e Excel dire-
tamente no smartphone,
através do Office Suite Pro,
que vem pré-carregado no
smartphone. De modo com-
plementar, o modelo também
conta com o pacote de segu-
rança da McAfee, que permite
a localização, bloqueio e lim-
peza de dados pessoas do
aparelho remotamente em
caso de perda ou roubo, além
de proteção contra vírus e
ameaças mobile.

O Sony Ericsson Xperia Pro
tem tela Retina Display com
Mobile BRAVIA Engine de 3.7
polegadas, e câmera de 8.1
megapixels com foco auto-
mático, flash LED, tecnologia
de foto panorâmica em 3D e
sensor Exmor R Sony, garan-
tindo fotos e vídeos nítidos e
em alta definição.

O modelo vem com cartão
de memória de 8 GB, saída
HDMI, rádio FM, modo de vi-
deochamadas com o Skype e
GTalk, player musical (MP3 e
AAC), player de vídeo, conec-
tividade Bluetooth estéreo,
TrackID, Wi-Fi (e a função de
hotspot) e processador Qual-
comm de 1 GHz. O preço su-
gerido do Xperia Pro para o
mercado brasileiro é de R$
1.199,00, na versão desblo-
queada.

LANÇAMENTO - Nokia apresenta modelos de Windows Phone e promete voltar
a disputar a ponta do mercado. No Brasil, Sony Ericsson venderá o Xperia Pro
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Gasto com TI chegará
a US$ 144 bi em 2012
DA AGÊNCIA ESTADO

Os gastos com tecnologia
da informação (TI) no Brasil
podem chegar a US$ 143,8
bilhões em 2012, o que repre-
sentaria um aumento de
10,1% sobre os US$ 130,6 bi-
lhões registrados em 2010, de
acordo com levantamento da
consultoria especializado no
setor Gartner. A taxa de cres-
cimento anual média previs-
ta até 2014 é de 9,9% no País,
conforme dados apresenta-
dos ontem, em São Paulo.

O vice-presidente do Gar-
tner, Peter Sondergaard,
aponta como tendências as
tecnologias de computação
em nuvem (cloud), redes so-

ciais, mobilidade e arquite-
tura de informações, com
múltiplos sistemas para ges-
tão dos dados empresariais.
"O impacto dessas forças fa-
rá com que as arquiteturas
dos últimos 20 anos fiquem
obsoletas", afirma Sonder-
gaard, em nota.

O Gartner chama a aten-
ção para o fato de que 1,2 bi-
lhão de pessoas estão conec-
tadas nas redes sociais, cerca
de 20% da população mun-
dial. "A computação social
está em uma nova fase. Os lí-
deres de TI devem incorpo-
rar imediatamente as capa-
cidades de software social
em seus sistemas empresa-
riais", diz o executivo. 
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O cientista americano
John McCarthy, considera-
do o pai da inteligência ar-
tificial, morreu na noite de
domingo aos 84 anos. Mc-
Carthy lançou o termo em
sua proposta para a in-
fluente Conferência de
Dartmouth, em 1955. No
texto, ele defendeu que
“todo aspecto do aprendi-
zado ou qualquer outra ca-
racterística da inteligência
pode, em princípio ser tão
precisamente descrita que
pode-se fazer uma máqui-
na simulá-la.” Ele foi pio-
neiro da simplificação da
computação.

Três anos depois, Mc-
Carthy criou a linguagem
de programação Lisp, uma

das mais antigas ainda em
uso. O diretor de pesquisa
do Google, Peter Norvig,
apontou a linguagem co-
mo ancestral do JavaScript
e Python. “Ele é um resu-
mo do que significa com-
putação”, disse Norvig.
“Ele foi um dos primeiros a
colocar a essência da com-
putação numa linguagem
de programação simples.”

Nascido em Boston, em
1927, McCArthy foi um au-
to-didata, aprendendo ma-
temática avançada através
de livros da universidade
Caltech. Em 1951, se for-
mou Ph.D. pela universida-
de de Princeton. Em 62, co-
meçou a lecionar em Stan-
ford, instituição a qual este-
ve associado até sua apo-
sentadoria, em 2000.

John McCarthy, 84,
cientista

OBITUÁRIO

Novos tempos com
smartphone Lumia 

Os preços dos modelos variarão entre 270 e 420 euros
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O Google planeja lançar em
duas semanas uma ambiciosa
plataforma para vender músi-
cas, batizada por enquanto de
Google Music. O serviço fun-
cionará atrelado à rede social
Google +, que a empresa ainda
espera fazer decolar apesar da
concorrência desleal do Face-
book. Quem for cadastrado na
rede poderá ouvir as músicas
de graça uma vez, mas será co-
brado US$ 0,99 na próxima.

De acordo com o Wall Street
Journal, que publicou reporta-
gem antecipando as ações do
Google, o aplicativo oferecerá
músicas de todas as quatro
grandes gravadoras — Univer-
sal Music Group, Sony Music
Entertainment, Warner Music
Group e EMI.

O modelo tentará rivalizar

com a aliança entre o Face-
book e o serviço de música
por streaming Spotify, cujo
app gratuito permite que se
ouça dez horas mensais de
música. Para ouvir o acervo
completo é preciso optar pela
versão de US$ 4,99 (ilimitada
com anúncios) ou US$ 9,99
(ilimitada sem anúncios). O
serviço do Google já está em
testes sob o nome Music Beta,
permitindo que os usuários
subam músicas e as ouçam
em qualquer dispositivo com
conexão à internet.

NEXTDOOR. Uma nova empresa
de internet nos Estados Uni-
dos acaba de lançar a rede so-
cial Nextdoor, projetada para
fortalecer as comunidades lo-
cais permitindo conectar os vi-
zinhos do “mundo real”. A Nex-
tdoor.com foi lançada ontem

como uma versão digital da
‘praça do povo’, onde os vizi-
nhos se conhecem e sabem o
que acontece com os que os
rodeiam.

Ser membro da Nextdoor é
gratuito. A única ressalva é que
os usuários devem verificar
sua identidade e provar que vi-
vem no mundo real dentro dos
limites do bairro on-line ao
qual desejam se unir. O site foi
testado de maneira particular
por quase um ano e já se esten-
deu a mais de 175 bairros em
26 estados do país.

O design lembra o da rede
social Facebook, líder em redes
sociais on-line, mas as notícias
se centram em temas locais
que vão de filmes em DVD pa-
ra presente, animais de esti-
mação perdidos ou recomen-
dações de babás ou sorvete-
rias. (Com agências)

Músicas na rede social Google+

NOKIA/REUTERS

Rim adia
atualização
de sistema
operacional 
DA AGÊNCIA REUTERS

A empresa canadense Re-
search In Motion (RIM), fa-
bricante do BlackBerry,
adiou para fevereiro a atuali-
zação bastante aguardada
do sistema operacional do
seu tablet PlayBook, de
acordo com o jornal The
Wall Street Journal.

A RIM, que lançou o Play-
Book em abril e obteve opi-
niões pouco animadoras e
vendas decepcionantes, ha-
via sinalizado que a atuali-
zação ocorreria este mês.
Muitos analistas esperavam
vê-la na última semana em
uma conferência de desen-
volvedores de aplicativos
nos Estados Unidos.

Na conferência, a RIM ro-
dou uma versão beta do no-
vo sistema operacional. On-
tem, no blog, a companhia
disse que estava disponibili-
zando essa nova versão a de-
senvolvedores, mas que não
estava pronta ainda para
lançar a atualização de for-
ma mais ampla.

A atualização do sistema
operacional do Playbook é
aguardada com ansiedade
porque deve permitir que
usuários acessem o e-mail
sem ter de conectar o tablet
em um telefone BlackBerry. 
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