
SISTEMA OPERACIONAL

» MICHELLE MACEDO
ENVIADA ESPECIAL A SÃO PAULO

Após 13 anos trabalhando
com a mesma plataforma, a
Research In Motion (RIM)
lança no primeiro trimestre
do próximo ano o novo siste-
ma operacional BlackBerry
10 para smartphones e para o
tablet PlayBook. A empresa
divulgou a informação du-
rante a edição brasileira do
BlackBerry 10 Jam, que já pas-
sou por mais de 20 países.

A nova plataforma em na-
da se parece com outros sis-
temas feitos para BlackBerry.
A funcionalidade ficou mais
simples, assim como a conec-
tividade com a internet e as
redes sociais, além de melho-
res gráficos. Para os desenvol-
vedores, a RIM fortaleceu o
sistema aberto e com isso aju-
dou na programação e na
adaptação com o HTML5, o
Adobe Air e o Android/Java.

Uma novidade é o Time-
Shifting Camera ou câmera
mágica. O usuário poderá “vol-

tar” dez segundos no tempo. O
recurso é possível porque o
dispositivo grava a cena antes
mesmo de ser acionada. O
Glance back é outro destaque.
Esse recurso permite que o
usuário veja na tela do smar-
tphone mais de uma janela de
um aplicativo. Não será neces-

sário sair de um para entrar
em outro. A funcionalidade é
ideal para quem precisa fazer
várias ações ao mesmo tempo.

Para Adriano Lino, geren-
te de inteligência de merca-
do da Rim para América La-
tina, esse é um momento de
transição para desenvolve-

dores e para usuários. “Não é
apenas um smartphone, os
aplicativos também contam.
A tendência é que mais pro-
gramas estejam conectados
ao celular e essa nova plata-
forma corresponde a isso”,
explicou Adriano. Com o
BB10, a RIM pretende ter for-
ças para entrar na briga pelo
topo do mercado, pois nos
últimos anos a participação
no mercado caiu quase que
pela metade.

Segundo o palestrante De-
mian Borba, desenvolvedor
de aplicativos para a platafor-
ma, hoje, a BlackBerry tem 77
milhões de assinantes na App
World e mais de 3 bilhões de
downloads. “A experiência do
usuário é muito importante
para nós e essa plataforma foi
bem pensada para todos os
públicos: desenvolvedores,
empresas e usuário final”,
disse. Foram cerca de três mil
pessoas trabalhando no BB
10 durante três anos.
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Até o fim de 2012, mais de 61 milhões de dispositivos estarão conectados à internet.
Empresas aproveitam para desenvolver apps que ajudam a agilizar ações do cotidiano

» CECILIA PINTO COELHO
ENVIADA ESPECIAL A SÃO PAULO

O
aumento das cone-
xões 3G no mundo
tem criado possibi-
lidades que pare-

ciam inimagináveis, como o
caso da Índia, onde pescado-
res usam celulares conectado
à internet para conseguirem
atendimento médico e evi-
tam a sobrecarga dos hospi-
tais. A iniciativa foi mostrada
durante o Inovation Qual-
comm São Paulo, evento que
reúne os principais especia-
listas do mercado de teleco-
municações. “A tecnologia
sem fio é a plataforma para
melhorar a qualidade de vida,
aumentar os negócios e mu-
dar as indústrias de energia,
por exemplo”, disse Paul Jaco-
bs, o CEO da Qualcomm, es-
pecializada em tecnologias
para dispositivos móveis. 

A expectativa é de que ini-
ciativas como a da Índia che-
guem a outros países. Segun-
do dados da empresa, são fei-

tas mais de 1 milhão de novas
conexões 3G no mundo dia-
riamente. No Brasil, a previ-
são é que existam 61 milhões
de dispositivos conectados
até o fim deste ano. Em para-
lelo, há também o número
crescente de tráfego de dados
por celulares. A empresa pre-
vê um crescimento de 12 ve-
zes até 2015. 

Média chinesa

O Brasil segue o ritmo. Dá-
rio Dal Piaz, diretor de desen-
volvimento de negócios da
Qualcomm América Latina
calcula que, em dois anos, o
brasileiro, que baixa hoje cerca
de 25 aplicativos por ano, al-
cançará a média chinesa de 80
aplicativos anuais. “O brasilei-
ro adora o telefone inteligente
e sabe das oportunidades que
ele pode proporcionar”, afir-
ma. A estimativa é que sejam
vendidos 5 bilhões de smar-
tphones até 2016 no mundo. O
País é o quinto maior mercado
desses dispositivos.

“Cerca de 50% dos brasilei-
ros checam o telefone a cada
20 minutos. As pessoas estão
usando o telefone como um
sexto sentido. Com ele você vê
e até controla o que está lá fo-
ra”, afirma Jacobs. Um exem-
plo disso, é quando uma pes-
soa tirar uma foto da rua ou da
sala da casa e, a partir daí, ob-
tém todo tipo de informação,
como a temperatura externa,
os restaurantes disponíveis ou
consegue controlar o ar-con-
dicionado do ambiente.

Embora o País esteja no ca-
minho certo, ainda há muito
o que fazer para estimular o
uso da tecnologia para me-
lhorar a qualidade de vida.
Um dos passos foi o acordo
firmado entre a empresa
Qualcomm e o governo, que
começa a sair do papel: a
construção de um laborató-
rio da empresa em São Paulo.
Segundo Dal Piaz, o local con-
tará com unidades satélites
em outras regiões do Brasil e
estará operando a partir de
outubro. O lugar terá três fun-
ções principais: trabalhar
com catálogo de aplicações
relevantes e otimizá-las para
o consumidor; difundir tec-
nologia e dar suporte em por-
tuguês; e trazer para os tele-
fones bons negócios para os
usuários. “Na China, o telefo-
ne de US$ 200 vem com US$
400 de aplicativos. Queremos
o mesmo aqui no Brasil”, afir-
ma Dal Piaz.
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SMARTPHONES

» FERRAMENTA 

SINCRONIZAÇÃO
O clear.fi é um programa da Acer capaz de sincronizar arquivos de

diferentes dispositivos, como media player HD, smartphone e PC all-in-
one, desde que ligados à mesma rede. Assim, todos os arquivos multi-
mídia são organizados nas categorias vídeos, fotografias ou música.
Além de fazer a gestão, armazenar e partilhar os mesmos documentos,
a ferramenta ainda publica, quando autorizado, no Facebook, no Flickr e
no YouTube os arquivos.

» ACESSÓRIOS

NOVOS MOUSES
A Sony Brasil lança uma linha de mouses para personalizar e otimi-

zar notebooks. Entre eles: o USB com fio, nas cores preto, branco ou rosa
(R$ 59); e o mini mouse wireless (preto, rosa ou branco). Os dispositivos
oferecem maior mobilidade. Os acessórios estão disponíveis no mercado
brasileiro e podem ser adquiridos em redes varejistas, nas lojas Sony
Store e pelo website da empresa: www.sonystyle.com.br.

» JOGO

GAME OF THRONES 
O best-seller As crônicas do gelo e fogo, de George R. R. Martin, popu-

larizou-se na televisão com o seriado Game of thrones da HBO e promete
conquistar mais fãs no mercado de jogos para PC. A novidade, A game of
thrones: genesis, chegou ao Brasil no último mês, com quase um ano de
atraso em relação aos Estados Unidos. O game dos jogadores diplomacia e
estratégia para administrar recursos, espionar adversários e, claro, enfren-
tar exércitos. Vendido por R$ 49,90, funciona em Windows XP (SP2), Vista
(SP 1) ou Windows 7, com processsador de dois núcleos, de 2.2GHz, memó-
ria de 1GB, espaço em disco de 10GB e internet.

» NEGÓCIOS

MAIS CLIENTES
O serviço de TV por assinatura da Oi superou no mês passado a marca

de meio milhão de clientes. Em novembro de 2011, a empresa passou a
oferecer uma grade de programação completa, com 11 canais pagos em
HD já no pacote de entrada. No início de 2012, a companhia investiu em di-
versas ações, como a inclusão da programação Globosat, o Comedy Cen-
tral, o Canal Combate e a Fox Sports, com a transmissão dos principais
campeonatos de futebol. O serviço é 100% digital e está presente em todo o
Brasil, menos no estado de São Paulo. Ao todo, são oito pacotes.

ACER/REPRODUÇÃO DA INTERNET

ATLUS/REPRODUÇÃO DA INTERNET

» FOTOGRAFIA

CÂMERA ANDROID
Um dos mais conhecidos sistemas operacionais de smartphones

chegou às câmeras fotográficas. A Nikon divulgou a Coolpix S800c,
equipada com Android 2.3.3 (Gingerbread). Os usuários poderão baixar
aplicativos na loja Google Play, inclusive softwares voltados à fotogra-
fia, e ainda compartilhar as fotos tiradas na internet com outros smar-
tphones ou tablets. O dispositivo tem suporte para rede wi-fi, mas não
utiliza tecnologia 3G. A câmera vem com resolução de 16 megapixels,
zoom óptico de 16x e tela traseira touchscreen de 3,5 polegadas. O apa-
relho, no entanto, ainda não está disponível para venda.

» INOVAÇÃO

PINGENTES USB
A C3 Tech, fabricante de produtos de informática, apresenta três novos

minicabos USB: Mini USB, Micro USB e Apple Docking. Os modelos foram
desenvolvidos em forma de pingente para transporte rápido e prático, ser-
vindo para recarregar dispositivos móveis e permitir acesso aos arquivos.
Os dispositivos, que vêm nas cores preto e branco, ainda podem transpor-
tar um cartão Micro SD, transformando-o em pendrive. Os preços sugeri-
dos vão de R$ 11 a R$ 14, dependendo do modelo.

NIKON/DIVULGAÇÃO

RIM/DIVULGAÇÃO

Para Paul Jacobs, CEO da Qualcomm, as conexões 3G podem melhorar a qualidade de vida das pessoas e aumentar o volume de negócios dos países

O desenvolvedor Demian Borba mostra as novidades do OS da RIM

CARLOS DELLA ROC/DIVULGAÇÃO

Conexões aliadas
Durante o Innovation Qualcomm
São Paulo 2012, a Claro anunciou
as primeiras cidades do Brasil que
contam com o sistema 4G: Campos
do Jordão (SP); Búzios (RJ) e Paraty
(RJ). A ideia, segundo o presidente
da Claro, Carlos Zenteno, é fazer um
piloto para a Copa das
Confederações. Nas cidades,
constatou-se a velocidade acima de
30Mbps e foi possível assistir filmes
on-line sem atrasos na imagem.

4G em teste

RIM lança plataforma BlackBerry 10
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