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Tecnologia

THE NEW YORK TIMES

O s telefones celula-
res já invadiram o
território dos reló-
gios como uma fer-

ramenta para informar as ho-
ras. Agora, algumas das maio-
res empresas de tecnologia
também estão de olho no seu
pulso. Companhias como
Apple, Nike e Sony e dezenas
de empresas iniciantes que-
rem prender um aparelho no
seu pulso.

Vaiser uma nova ruptura pa-
ra o relógio de pulso, que, aliás,
não nasceu há muito tempo.
Embora digam que ele foi in-
ventadoem1868pelofabrican-
te suíço de relógios Patek Phi-
lippe, ele só se firmou após a 1.ª
Guerra Mundial. Antes disso,
as pessoas carregavam reló-
gios em seus bolsos ou presos
em correntes.

“Os fabricantes de relógios
estavam se perguntando isso
nos anos 1900, se fazia sentido

ter um relógio no bolso”, disse
Blaise Bertrand, diretor de design
industrial da IDEO, uma empresa
de design. “Creio que a mesma
pergunta está sendo feita agora,
mas num contexto bem diferen-
te, com os smartphones em nos-
sos bolsos.”

Os novos aparelhos de pulso
não substituirão os smartphones,
mas se conectarão a eles. A maio-
ria continuará tendo a tarefa bási-
cadeinformarotempo,eliminan-
do a necessidade de tirar um
smartphone do bolso ou da bolsa.
Mas eles fornecerão muito mais
informaçõesqueo maisavançado
relógio G-Shock hoje disponível.

A Sony, por exemplo, lançou
este ano o Smartwatch, com tela
de 2 polegadas quadradas que po-
de exibir e-mails, postagens no
Twitter e outros tipos de texto,
todos puxados de um smartpho-
ne Android. A Nike Fuel, uma fai-
xa preta com um arranjo de luzes
coloridas, mede a energia que vo-
cê produz numa base diária e a
envia a um smartphone.

A Jawbone vende o Up, um
bracelete que rastreia a ativi-
dade diária do usuário e envia
a informação a um aplicativo
de iPhone. O Peeble, um reló-
gio inovador que toca música
e exibe texto, as condições do
tempo e outras informações
de um telefone, deve chegar
ao mercado em 2013.

É a extensão do telefone
que está agradando. “O pulso
vira uma tela remota onde vo-
cêtem a capacidade de contro-
lar seu telefone com algumas
aplicações diferentes”, disse
Stephen Sneeden, diretor de
marketing de produtos da
Sony. “O smartphone vai aju-
dar a redefinir o que vai em
seu pulso.”

Segundo Sneeden, executi-
vos de empresas foram atraí-
dos para o Smartwatch por-
que ele lhes permitiria intera-
gir com seus telefones em reu-
niões sem parecer rude. (Ele
disse também que comissá-
rios de bordo não diriam para
as pessoas desligarem seus re-
lógios durante a decolagem
ou o pouso).

Mas apenas oferecer uma
tela extra no pulso pode não
ser suficiente. Segundo Ho-
sain Rahman, presidente exe-
cutivo da Jawbone, uma fabri-
cantes de fones de ouvido e
alto-falantes portáteis para
smartphone, os aparelhos dis-
poníveis para o pulso deviam
alcançar um equilíbrio entre
tecnologia e moda para sedu-
zir um público mais amplo.

“Não sei se o mercado de
massa vai querer um grande
mostrador no seu pulso se já
tem um mostrador no bolso”,
disse. “O pulso é usado para
moda e visual. Você não pode
simplesmente tornar uma coi-
sa funcional, e ela não pode
simplesmente ser moda, tam-
pouco.” Ele sugeriu também
que as pessoas poderiam pos-
suir vários aparelhos que usa-
riam e tirariam ao longo do
dia. Os consumidores prova-
velmente não comprarão vá-
rios smartphones. Mas, e vá-
rios aparelhos de pulso? É exa-
tamente isso que a indústria
eletrônica gostaria de saber. /

TRADUÇÃO DE CELSO PACIORNIK

● A Associação Brasileira das
Empresas de Tecnologia da In-
formação e Comunicação (Brass-
com) comemorou o lançamento
do plano TI Maior, anunciado
ontem pelo governo, com desta-
que para a futura certificação de
softwares nacionais proposta

pelo Ministério de Ciência, Tecno-
logia e Inovação, para atender
os requisitos da Lei 12.549.

Segundo comunicado da asso-
ciação enviado à imprensa, o pla-
no deve privilegiar a busca de
soluções de TI, “enobrecendo a
compra governamental no senti-
do de que ela seja um efetivo in-
dutor da capacidade tecnológica
das empresas brasileiras e não
um problema só de busca do me-
nor preço, como é hoje”.

“O programa TI Maior articula

a iniciativa público/privada em
medidas que fornecem instru-
mentos para o desenvolvimento
de soluções de alto valor agrega-
do no Brasil, impactando os mais
diversos setores econômicos”,
afirmou a nota.

O programa contempla tam-
bém o projeto Brasil Mais TI, de-
senvolvido em parceria com a
Brasscom, com o objetivo de ca-
pacitar jovens em TI e potenciali-
zar a geração de empregos quali-
ficados no País. / AGÊNCIA ESTADO
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Governo faz plano
de R$ 500 milhões
para software e TI
Programa tem a meta de desenvolver a área de tecnologia no País,
mas especialistas afirmam que volume de recursos é insuficiente

Ethevaldo Siqueira

O Programa TI Maior – Progra-
ma Estratégico de Software e
Serviços de Tecnologia da In-
formação, do governo federal,
faz um dos mais completos
diagnósticos dos problemas
setoriais e de suas necessida-
des, mas, segundo especialis-
tas, prevê investimentos mo-
destos e insuficientes do setor
público – da ordem de R$ 500
milhões.

Lançado ontem, em São Pau-
lo, o TI Maior abrange o período
2012-2015 e tem como principal
objetivo fomentar a indústria de
software e serviços na área de
tecnologia da informação (TI).
Na área educacional, prevê a for-
mação e “capacitação de 50 mil
jovens” até 2015. Especialistas
lembram que a Coreia do Sul for-
ma mais do que esse número
anualmente, em nível de pós-gra-
duação.

O ministro da Ciência, Tecno-
logia e Inovação (MCTI), Marco
Antonio Raupp, afirmou que o
governo quer que “a produção
de software cresça no Brasil a
uma taxa muito alta, e que esse
crescimento represente divisas
para o País, geração de renda pa-
ra as empresas e criação de pos-
tos de trabalho qualificados”.

O programa foi apresentado
em detalhes pelo professor Virgí-
lio Almeida, secretário de Políti-

ca de Informática do ministério.
Depois de um longo diagnóstico
do setor de TI e de suas implica-
ções no desenvolvimento brasi-
leiro, ele anunciou o investimen-
to total de R$ 500 milhões – con-
siderado “insuficiente e tímido”
por especialistas e por entidades
profissionais do setor.

O TI Maior, com ênfase na par-
ticipação das entidades privadas
e na maioria dos investimentos
já em curso no setor público, pre-
vê a ação de incubadoras e de ace-
leradoras de empresas com base
tecnológica, consolidação de
ecossistemas digitais, preferên-
cia para software com tecnolo-
gia nacional nas compras gover-
namentais, capacitação de jo-
vens para atuar na área de TI e
atração de centros de pesquisa
globais.

O professor Virgilio Almeida
destacou que um dos maiores de-
safios do programa será a redu-
ção da defasagem científica e tec-
nológica que separa o Brasil das
nações mais desenvolvidas. “O
setor de TI já tem 73 mil empre-

sas no Brasil e faturou US$ 37
bilhões apenas em 2011, ou seja,
nossa indústria é qualificada. O
TI Maior chega para fomentar es-
se campo portador de inovação,
acelerando os demais setores
econômicos do País.”

Apoio às empresas. Um outro
ponto importante do programa
TI Maior será o fomento às no-
vas empresas de software e de TI
em geral, sob a forma de star-
tups, aceleradoras de pesquisa e
desenvolvimento na área de soft-
wares e serviços.

Esse apoio às novas empresas
será estruturado por uma “rede
de mentores e investidores, por
meio de consultorias tecnológi-
cas, institutos de pesquisa e incu-
badoras, parcerias com universi-
dades, articulação com grandes
empresas nacionais e internacio-
nais, além de programas de aces-
so a mercado e compras públi-
cas”.

A certificação de software e
serviços (Certic’s) deverá ser
ampliada para se estabelecer
uma metodologia de avaliação
do processo de preferência de
compras e produtos resultantes
de inovação e desenvolvimento
tecnológico local, atendendo ao
disposto na Lei 12.349/2010. O
Centro de Tecnologia da Infor-
mação Renato Archer, vinculado
ao MCTI, será responsável por
emitir essas certificações.

Tecnologia. Para Raupp, a produção de software precisa crescer a taxas ‘muito altas’ no País

O RELÓGIO DE
PULSO SE ADAPTA
À ERA DIGITAL
Aparelhos se conectam aos smartphones para
exibir e-mails ou informar a condição do tempo

Associação de
software elogia
plano do governo

Futuro. Smartwatch exibe e-mails ou postagens no twitter

● Porte

VIRGÍLIO ALMEIDA
SECRETÁRIO DE POLÍTICA DE
INFORMÁTICA DO MCTI
“O setor de TI já tem 73 mil
empresas no Brasil.”
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