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●

2/1/2012
Congresso dos
EUA começa a
discutir o Sopa

●

20/1/2012
Polícia da Nova Zelândia
prende o fundador do Me-
gaupload, Kim Dotcom

●

20/1/2012
Senador Lamar
Smith recua do
projeto Sopa

●

21/1/2012
Site da cantora
Paula Fernan-
des é invadido

●

19/1/2012
FBI fecha o
site Megau-
pload.com

Uma nova safra de equipa-
mentos portáteis está
chegando ao mercado.
São novos ultrabooks, ta-

blets e smartphones. Você vai se
surpreender com os avanços des-
ses dispositivos, a começar pelo ul-
trabook, um dos maiores sucessos
do Consumer Electronics Show
(CES 2012), realizado em Las Ve-
gas, há duas semanas.

Tudo indica que 2012 será o ano
do ultrabook. Para reforçar essa
previsão, é bom lembrar que serão
lançados 70 modelos diferentes de
ultrabooks nos próximos meses,
em todo o mundo. Por isso, não du-
vido que esse computador se trans-
forme até numa espécie de sonho
de consumo de tecnologia pessoal.
Uma dream machine.

Sua chegada ao mercado brasilei-
ro deverá ocorrer daqui a três me-
ses. Embora ainda seja um concei-
to recente de computador portátil,
o ultrabook veio para ficar. Por is-
so, sugiro que você esqueça três no-
mes do passado: notebook, laptop

e netbook. Pense daqui para frente
em ultrabook. Como é fácil de con-
cluir, ele se inspirou no conceito, na
elegância e no sucesso do Macbook
Air, da Apple, criado por Steve Jobs e
lançado em 2008. Sua expansão mun-
dial agora resulta de uma iniciativa da
Intel, que lançou o Projeto Ultrabook
há poucos meses e obteve a adesão de
mais de uma dúzia de indústrias de
todo o mundo.

Oito exigências. Para um computa-
dor ser ultrabook, não basta ser fini-
nho. Ele deverá ser ultraleve, ultrafi-
no e ultrarrápido. E mais: seus fabri-
cantes prometem que ele terá vida útil
ultralonga. Para dar maior uniformi-
dade ao conceito, o Projeto Ultrabook
da Intel sugere que essa máquina te-
nha, pelo menos, oito características
básicas.

São elas: 1) espessura máxima de
19,3 milímetros ou 0,8 de polegada; 2)
muito mais durável e mais compacto;
3) utilizar microprocessador avança-
do, multinúcleo, de baixo consumo de
energia; 4) preço sugerido para o con-

sumidor não superior a US$ 1.000; 5)
armazenamento de dados em memó-
ria flash, ou seja, com tecnologia de
estado sólido (SSD-solid state drive);
6) inicialização rápida; 7) religação
instantânea ao sair de hibernação; 8)
garantia de, no mínimo, cinco horas
de autonomia da bateria, sem necessi-
dade de recarga.

Muitas opções. Muitas indústrias de
renome em todo o mundo aderiram
ao projeto e já estão fabricando seus
próprios modelos de ultrabooks. Até
2013, serão cerca de 120 produtos des-
sa geração no mercado. Entre os pri-
meiros, estão o Sony Vaio Z; o Asus
Zenbook UX 21; o Acer Aspire S3; o
Toshiba Portégé Z 830; o Dell XPS
14Z; o Lenovo Ideapad U300S; o Sam-
sung Series 9; e o HP Envy 14 Spectre.

O melhor desempenho dessas no-
vas máquinas é assegurado, acima de

tudo, pelos superchips mais recentes
da Intel, da Qualcomm, da IBM, da
Texas, da ARM, bem como micropro-
cessadores já famosos, como o Fusion
da AMD e o Tegra 3 da Nvidia.

Vale lembrar que a AMD anunciou
no CES 2012 de Las Vegas seus planos
para a produção do Trinity, um chip
de baixíssimo consumo de energia,
destinado a ultrabooks superfinos,
cujo preço deverá ser no máximo de
US$ 500.

Como exemplo de economia de
energia, o ultrabook Sony Vaio Z pro-
mete, com bateria auxiliar acoplada à
máquina, autonomia de 15 horas de
trabalho sem necessidade de recarga.

Raras vezes a indústria tomou ini-
ciativa tão louvável como essa, aten-
dendo a tantas aspirações dos usuá-
rios quantas são contempladas por es-
sa nova geração de portáteis. Embora
o limite superior de preços sugerido
seja de US$ 1.000, é mais provável que
a maioria dos ultrabooks custe entre
US$ 500 e 700. Alguns, mais sofistica-
dos, como o HP Envy 14 Spectre, custa-
rão por volta de US$ 1.400.

Tablets vs. ultrabooks. É pouco pro-
vável que o ultrabook seja um compe-
tidor direto de tablets de sucesso co-
mo o iPad ou o Galaxy II. Até porque a
Apple e a Samsung estarão lançando
periodicamente versões mais avança-
das. Reciprocamente, esses tablets
não deverão inviabilizar a aceitação
do ultrabook pelo mercado. É muito
mais provável que ambos os dispositi-
vos sejam complementares e tenham
seu espaço próprio.

Pessoalmente, para quem tem
dúvidas, aconselho que optem pe-
lo portátil que melhor atenda às
suas necessidades: seja o ultra-
book, para quem gosta dos recur-
sos de funcionalidade e usabilida-
de tradicionais dos computadores;
seja o tablet, para aqueles que pre-
ferem a leveza e a versatilidade des-
ses dispositivos.

O trio de gigantes. Com o recente
lançamento do novo sistema opera-
cional do Windows Phone, o mun-
do dos smartphones ganha mais
um forte competidor para enfren-
tar o iOs da Apple e o Android do
Google, os dois sistemas operacio-
nais dominantes, que detêm hoje a
fatia de 74% do mercado. Segundo
o presidente do Google, Eric Sch-
midt, a cada dia são ativados 700
mil smartphones com o sistema
operacional Android.

Para tornar a concorrência no
mercado muito mais acirrada, espe-
cialmente com modelos como o Lu-
mia 900, da Nokia, e o HTC Titan
II, da taiwanesa HTC, esses novos
smartphones baseados no sistema
operacional Windows Phone têm
recursos realmente muito atraen-
tes e úteis.

O que o usuário busca, em resumo,
é facilidade de uso e abundância de
aplicativos. E isso é o que podem ofe-
recer o Android, o iOS Apple e o Win-
dows, os três sistemas operacionais
que disputarão o mercado com
maior possibilidade de sucesso.

Teremos uma boa guerra.

APERTO AOS SITES
PIRATAS

Hackers invadem sites brasileiros
Protestos contra o fechamento do site Megaupload chegam às páginas da cantora Paula Fernandes, da Universal e do governo do DF

JEAN-PHILIPPE KSIAZEK/AFP

A revolução dos portáteis

Embora ainda seja um
conceito recente de portátil,
o ultrabook veio para ficar

Luiz Guilherme Gerbelli
Roberta Scrivano

Os protestos contra o fecha-
mento do site de compartilha-
mento de arquivos Megau-
pload.com chegaram ao Brasil.
Portais do governo do Distrito
Federal – com domínio df.gov.
br – e da cantora Paula Fernan-
des (www.paulafernandes.
com.br) foram hackeados pelo
grupo Anonymous na madruga-
da de ontem.

Enquanto permaneceu fora do
ar, a página da cantora exibia a
mensagem em inglês “If Megau-
pload is down.... You Are Down
Too!!!” (Se o Megaupload caiu...
Você também caiu) com a másca-
ra do filme V de Vingança, tradi-
cional marca do grupo. O acesso
à página online da cantora só foi
restabelecido por volta das 11h30
da manhã. A assessoria de im-
prensa da artista informou que a
cantora está de férias e que o site
é hospedado no portal da grava-
dora Universal – que também foi
invadido. Ao todo, os hackers do
Anonymous informaram ter der-
rubado 114 portais brasileiros.

Sites em todo o mundo estão
sendo hackeados por causa do fe-
chamento do Megaupload e tam-
bém porque o grupo é contra o
projeto de lei americano Stop
Online Piracy Act (Sopa). O pro-
jeto – do senador republicano La-
mar Smith, do Texas – tinha co-
mo proposta apertar o cerco aos
sites quecompartilhavam “mate-
riais pirateados”. Por causa da
avalanche de protestos virtuais,
Smith retirou o projeto da pauta
do Congresso dos Estados Uni-
dos na última sexta-feira.

Também para protestar, os si-
tes Wikipédia e Craigslist tira-
ram seus conteúdos do ar na se-
mana passada. O Facebook, o
Google e a Amazon ameaçaram
ficar fora do ar, mas não aderi-
ram ao movimento. A ameaça,
no entanto, também serviu de

pressão para derrubar o projeto
de lei.

Megaupload. O grupo Anony-
mous precisou de apenas alguns
minutos para iniciar o protesto
contra o fechamento do Megau-
pload. Após o anúncio do FBI, foi
apenas uma questão de tempo
até que os hackers se manifestas-
sem por meio do seu perfil no
Twitter, anunciando a #OpPay-

back (operação vingança). De-
pois de publicar a expressão ‘tan-
go down’, que no universo dos
games sinaliza a eliminação de
um alvo, o site do FBI e da Justiça
americana, por exemplo, caí-
ram.

Os hackers também garantem
em seu Twitter que derrubaram
outros grandes portais como o
da gravadora Universal.

O site da presidência francesa

é outro que ficou fora do ar e exi-
biu por alguns instantes a mes-
ma mensagem publicada no site
da cantora brasileira. O ataque
foi feito logo depois que o presi-
dente francês Nicolas Sarkozy
demonstrou apoio público ao ve-
to do site Megaupload.

Prisão. Na sexta-feira, a polícia
da Nova Zelândia prendeu o fun-
dador do Megaupload, Kim Dot-

com, 37 anos, e outros três fun-
cionários do site em Auckland.
Eles haviam sido indiciados em 5
de janeiro. Na operação, que in-
vadiu várias propriedades do em-
presário, a polícia encontrou ar-
mas e carros de luxo, que somam
US$ 5 milhões.

O Megaupload é um dos maio-
res portais do mundo no compar-
tilhamento de arquivos e tem
cerca 150 milhões de usuários re-

gistrados. Ao dia, o portal recebe
50 milhões de visitas e represen-
ta 4% de todo o tráfego mundial.

De acordo com o FBI, o funcio-
namento do Megaupload cau-
sou prejuízos de US$ 500 mi-
lhões para as empresas detento-
ras de direitos autorais. “Essa
ação está entre os maiores casos
de direitos autorais já registra-
dos pelos Estados Unidos”, in-
formou o FBI.
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Onda. Com a tradicional máscara do personagem do filme ‘V de vingança’, marca do grupo Anonymous, hackers protestam contra lei americana para a internet
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