
Uma pesquisa que a Intel enco-
mendou em oito países, entre
eles o Brasil, mostrou que 60%
dos adultos e adolescentes que
usam tecnologia móvel acham
que os internautas publicam bem
mais do que deveriam, como fo-
tos impróprias, opiniões que nin-
guém pediu e detalhes da vida
que não interessam.

“Amamos a nossa tecnologia
porque ela nos conecta e nos dá
um veículo de expressão, mas ao
mesmo tempo sen-
timos que há certo
exagero”, opinou a
porta-voz da Intel,
Jessica Hansen.

Quase a metade
dos 7.087 adultos e
1.787 adolescentes
que responderam à
pesquisa se mos-
trou insatisfeira com o excesso de
informações. Cerca de 90% dos
participantes gostariam de que as
pessoas pensassem mais sobre o
que estão postando.

Apesar de muitos reclama-
rem do excesso, poucos assu-
mem uma parcela de culpa nis-
so. “Achamos que os outros
compartilham muitas informa-
ções, mas ao fazer uma autoava-
liação, claro (...) que não esta-
mos entre os que publicam de-

mais”, acrescentou a porta-voz.
A maior reclamação entre os

australianos são os detalhes irre-
velentes que as pessoas publicam
sobre a própria vida. Na Indoné-
sia, é o uso de linguagem chula.
Os americanos não toleram
quem vive se queixando da vida.

A maioria dos entrevistados
acha que as pessoas revelam infor-
mações demais e que boa parte
não é verdade.

No Japão, cerca de 30% dos
adultos admitiram já ter divulgado
informações falsas e 55%reconhe-
ceram que na Internet agem dife-
rente. Nos EstadosUnidos, 19% as-
sumiram já ter mentido online.

A maioria das pessoas usa a tec-
nologia móvel para expressar opi-

niões e se comuni-
car com amigos e fa-
miliares. Na maior
parte do mundo, os
usuários o fazem
uma vez por sema-
na, mas no Brasil,
China e Índia meta-
de faz atualizações
todos os dias.

Quase metade dos brasileiros
troca informações sobre espor-
tes, mas na China, França e Japão
o tema costuma ser notícias e opi-
niões. Para 41% dos franceses, fa-
zer revelações pela Internet é
mais fácil do que pessoalmente.
Brasileiros e franceses reclamam
que as pessoas não têm boas ma-
neiras na rede. A pesquisa entre-
vistou usuários na Austrália, Bra-
sil, China, EUA, França, Índia, In-
donésia e Japão. ■

O smartphone iPhone 5, que de-
ve ser apresentado ao público
na semana que vem, deve atin-
gir vendas entre 6 milhões e 10
milhões de unidades em apenas
uma semana, de acordo com pro-
jeções da consultoria Piper Ja-
ffray. A expectativa é que a en-
trega dos primeiros aparelhos
ao varejo ocorra a partir do dia
21. Em entrevista à publicação
digital AllThings Digital, o ana-
lista Gene Munster especulou
que, se a data de início das ven-
das for confirmada, a Apple po-
deria sim atingir a marca.

Os analistas do setor de tecno-
logia esperam vendas entre 22
milhões e 23 milhões de iPho-
nes durante o terceiro trimestre
- incluindo na conta a versão
atual, o modelo 4S.

É notável a escalada nas ven-
das do smartphone da Apple. A
terceira versão do equipamen-
to, lançada em 2008, vendeu 1
milhão de unidades em sua pri-
meira semana de lançamento.
Já o iPhone 4S, lançado no ano
passado, alcançou 4 milhões de
unidades em apenas sete dias
no varejo.

A Sharp, fornecedora de telas
LCD da Apple, estimava come-
çar a entrega dos displays para a
versão 5 do smartphone até o fi-

nal de agosto, porém um atraso
não permitiria saber quando, ao
certo, começariam os embar-
ques. Mas, ao que tudo indica, o
atraso já foi resolvido.

Galaxy 3
Lançado em junho deste ano, o
Galaxy S3 é o concorrente dire-
to do iPhone 5, por mais que
muitos especialistas tentassem
justificar uma rixa entre a ver-
são 4S e o último aparelho da
Samsung. Junto ao lançamen-
to, a Samsung projetou que até
o final de julho teria vendido
mais de 10 milhões de unida-
des do Galaxy S3, meta que foi
cumprida, de acordo com Shin
Jong-kyun, presidente da divi-
são de TI e comunicação móvel
da Samsung.

A chegada do iPhone 5 traz
também traz dois efeitos distin-
tos, mas complementares: o
preço das versões anteriores 4
e 4S devem cair, o que ajudará
no aumento das vendas da fa-
bricante em todo o mundo, e as
empresas ganharão uma nova
dor de cabeça nos processos de
popularização e na oficializa-
ção de programas de BYOD (a
sigla de “Bring Your On Devi-
ce”, ou seja, cada vez mais as
companhias incentivam que os
funcionários usem tablets e te-
lefones particulares no ambien-
te de trabalho ao invés de forne-
cer tais equipamentos), uma
vez que os usuários querem
sempre contar com a última
versão desses dispositivos. ■

A operadora de telecomunica-
ções GVT chegou a dois mi-
lhões de clientes em seu servi-
ço de banda larga fixa em agos-
to, informou a companhia em
comunicado.

A empresa do grupo francês
Vivendi não forneceu compara-
ção anual sobre os dados, mas
relatou que o primeiro milhão
de clientes de seu serviço de

banda larga de alta velocidade
foi alcançado em outubro de
2010. A GVT atribuiu o cresci-
mento da base de assinantes
de banda larga “como conse-
quência da qualidade do servi-
ço, atratividade dos preços e
acelerada expansão geográfica
da empresa”.

Nesta semana, a empresa in-
formou que passou a operar em
135 cidades após a entrada em
dois novos municípios, com in-
vestimentos de R$ 38 milhões
em rede. ■ Reuters

GVT alcança dois milhões
de clientes em banda larga fixa

Vendas do iPhone 5
podem bater recorde

Divulgação

AVIAÇÃO

Dona da British Airways encerrará atividade
da empresa de baixo custo BMIbaby

Justin Sullivan/AFP

Brasileiro lidera
na atualização
de redes sociais
Pesquisa da Intel revela que,
nos emergentes, 50% dos
internautas renova dados todo dia

Em uma semana, Apple deve
comercializar 10 milhões de
unidades, preveem analistas

A companhia, do grupo francês
Vivendi, atua em 135 cidades e
investiu R$ 38 milhões em rede

A IAG, dona da British Airways, decidiu encerrar as atividades
da companhia aérea de baixo custo BMIbaby. A decisão foi tomada
após a IAG ter falhado na busca por um comprador. O último
voo será realizado neste fim de semana e 450 funcionários
serão demitidos. A IAG havia concluído a compra da BMIbaby,
que pertencia à Lufthansa, em maio deste ano.

Quase metade
dos pesquisados
está insatisfeira
com o excesso
de informações

publicadas
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CONCORRÊNCIA ACIRRADA

Mercado mundial de 
telefones celulares 

Fonte: IDC

Samsung    20,7%

86,5 milhões

Nokia    19,8%

83,1 milhões

Apple    7,9%

33,1 milhões

ZTE    4,2%

17,4 milhões

LG    3,5%

14,7 milhões

Huawei            
Device    2,6%

10,7 milhões

Research              
in Motion    2,4%

9,9 milhões

Motorola    2%

8,3 milhões

Sony               
Mobile    1,9%

7,8 milhões

HTC    1,8%

7,7 milhões

Outras    33,2%

140 milhões

Vendas

TimCook:àsvésperasdo lançamentodanovaversãodo iPhone,estimativasdevendasrecorde
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 6, 7, 8 e 9 set.  2012, Primeiro Caderno, p. 19.




