
O Link estreou nesta semana o
novo blog Press Start, dedica-
do à cobertura de games.
Quem faz é João Coscelli, repór-
ter do Estadão.com.br, que da-
rá destaque aos bastidores, ao
mercado e ao aspecto cultural
dos games, especialmente no
Brasil. “O entretenimento ele-
trônico tem crescido por aqui.”
Entre lá: http://blogs.estadao.
com.br/press-start

SERVIDOR

CURTIR À VENDA

Criminosos lucram
vendendo ‘likes’
Um golpe criado por brasilei-
ros infectou PCs para usá-los
remotamente e curtir páginas
de empresas interessadas no
Facebook. Por R$ 50 compra-
va-se mil “likes”; por R$ 3.990,
os criminosos geravam até
100 mil “likes”. A equipe de
segurança da Kaspersky Lab
descobriu e desarticulou o es-
quema depois de expor na in-
ternet os detalhes e o endere-
ço do responsável, de Goiânia.

DO ESPAÇO

Brasil terá banda
larga por satélite
O Brasil se prepara para cons-
truir e lançar um satélite
geoestacionário de comunica-
ção que vai permitir acesso à
banda larga em todos os muni-
cípios do País. O anúncio foi
feito pelo ministro de Ciência
e Tecnologia, Marco Antônio
Raupp. O governo federal de-
ve abrir neste mês o edital de
licitação internacional para o
projeto. O custo é estimado
em mais de R$ 750 milhões.

A VISITA DO CHEFE

82%
dos brasileiros nunca leram
um livro digital, segundo pesqui-
sa do Instituto Pró-Livro

3,4 bi
de filmes devem ser assisti-
dos via streaming neste ano,
superando DVDs e Blu-Ray

Dois gigantes unidos em uma
cartada decisiva. A parceria en-
tre Nokia e Microsoft chegou en-
fim ao Brasil. É a série de smart-
phones Lumia, com sistema ope-
racional Windows Phone. A li-
nha consiste em quatro modelos
(610, 710, 800 e 900), mas o Bra-
sil recebe apenas dois, o 710 e o
800. A Nokia não diz se há plano
de lançar os outros modelos.

E por que tanta atenção sobre
este lançamento? A Nokia quer
recuperar terreno no mercado
dos smartphones; é uma tentati-
va da Microsoft de conquistar re-
levância no mundo pós-PC; e,
mais significativo, é um experi-
mento para mostrar se um mer-
cado dividido entre iOS (iPhone/
iPad) e Android comporta um
terceiro sistema operacional.

O novo sistema faz parte da
estratégia de unificar as platafor-
mas da Microsoft para smartpho-
ne, tablet e PC (com o Windows
Phone 7 e o Windows 8). Ele é
muito diferente do Android e do
iOS, tanto no visual e quanto no
conceito. Com ele, a Nokia tenta
se reposicionar com algo diferen-
te, em vez de entrar na longa lista
de telefones com Android.

Por outro lado, o diferente
sempre carrega riscos. Como
convencer um fã de Android ou
de iPhone a migrar para um siste-
ma inteiramente novo? Foi o que
perguntei a um executivo da No-
kia durante o Mobile World Con-
gress, em Barcelona.

“Trazemos muito mais cor a
este setor, algo novo de
verdade. As pessoas es-
tão satisfeitas com a
experiência”, disse.

Essa conversa de
cor, que podemos
traduzir para de-
sign, é o primeiro
grande chamariz dos
Lumias. Começa pelo la-
do externo estiloso e ousa-
do, com opções de cores mar-
cantes. E continua dentro, com
a plataforma Windows, carac-
terizada por “azulejos” colori-
dos e tipologia elegante. O
efeito é de um ambiente lim-
po e de navegação fácil.

O conceito operacional
também é distinto do que

já existe: os blocos representam
aplicativos ou funções (como
e-mail ou música). Em Conta-
tos, por exemplo, pode-se agre-
gar listas de MSN, Facebook,
Twitter, Outlook, etc. Há ainda a
opção de exibir no bloco a ativi-
dade mais recente (exemplo: a
última ação do Facebook, a últi-

ma foto tirada, etc.).
As principais diferen-

ças entre o 710 e o
800, além do preço,
estão na tecnologia
das telas (a do 800 é
superior), nos mega-

pixels das câmeras
(respectivamente, 5 e

8), no design exterior e
na capacidade de armazena-

mento (8 GB e 16 GB). Em ou-
tros itens, como vídeo HD 720p
e processamento de 1,4 GHz, as
especificações são as mesmas.

Algumas inconveniências: ne-
nhum traz câmera frontal, o chip
usado é pequeno e a loja de apli-
cativos do Windows Phone ain-
da não é tão farta.
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Produto ❙ Nokia
Lumia 800
Preço ❙ R$ 1.699
(sugerido e sem
operadora)
Sistema operacional ❙

Windows Phone 7,5
Câmera ❙ 8 MP (atrás)
Armazenamento ❙

16 GB
Processador ❙ 1,4 GHz
Peso ❙ 142 gramas
Tela ❙ 3,7 polegadas
(AMOLED/Gorilla
Glass)
Conectividade ❙

Wi-Fi e 3G

● Os primeiros smartphones da parceria entre
Nokia e Microsoft chegam ao Brasil em um
mercado dominado por Apple e Android

Camilo Rocha | camilo.rocha@grupoestado.com.br
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5 MI
notebooks foram vendidos no
Brasil em 2011, 60% a mais do
que no ano passado

Produto ❙ Nokia Lumia 710
Preço ❙ R$ 999 (sugerido e
sem operadora)
Sistema operacional ❙

Windows Phone 7.5
Câmera ❙ 5 MP (atrás)
Armazenamento ❙ 8 GB
Processador ❙ 1,4 GHz
Peso ❙ 125,5 gramas
Tela ❙ 3,7 polegadas
(TFT/Gorilla Glass)
Conectividade ❙ Wi-Fi e 3G

O CEO da Apple, Tim Cook,
visitou uma linha de monta-
gem da Foxconn na China
em sua primeira visita ao
país, segundo maior merca-
do da empresa americana.
Depois de uma auditoria fei-
ta pela Associação do Traba-
lho Justo identificar práticas
abusivas contra os trabalha-
dores da Foxconn, a monta-
dora e a Apple fecharam um

acordo para melhorar as condi-
ções de trabalho dos mais de
1,2 milhão de operários que
montam iPads e iPhones. Entre
as medidas estão a contrata-
ção de dezenas de milhares de
novos operários, a eliminação
de horas extras ilegais, a me-
lhora do protocolo de seguran-
ça e das condições de moradia
e o conforto.

Em reunião com Cook, Li Ke-

qiang, o primeiro-ministro
chinês, que deve se tornar o
primeiro-ministro do país no
ano que vem, pediu que a
empresa dê mais atenção às
condições dos trabalhadores
e prometeu que a China vai
fortalecer a proteção dos
direitos intelectuais – a
Apple briga na Justiça com
uma pequena empresa chine-
sa pelo uso da marca iPad.
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Embuscadotempo
perdido Como convencer

um fã de Android
ou de iPhone a
migrar para um

sistema diferente?
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