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MA • MOOCA • MORUMBI • PAULISTA • PENHA • PINHEIROS • POMPEIA • PRAÇA RAMOS • RADIAL LESTE • REBOUÇAS • SANTANA • SANTO AMARO • SÃO BENTO • SÃO MIGUEL • TATUAPÉ • VERGUEIRO • VILA 
OGI DAS CRUZES • OSASCO • SHOPPING UNIÃO OSASCO • SANTO ANDRÉ • SÃO BERNARDO DO CAMPO • SÃO CAETANO DO SUL • SUZANO • TABOÃO DA SERRA • INTERIOR DE SÃO PAULO • BAURU • CAMPINAS 
SÃO JOSÉ DO RIO PRETO • SÃO VICENTE • SOROCABA • SOROCABA DOM AGUIRRE • DISTRITO FEDERAL • BRASÍLIA • MINAS GERAIS •  BOULEVARD SHOPPING BH • SAVASSI (BELO HORIZONTE) • UBERLÂNDIA - 

PE • GUANABARA • JACAREPAGUÁ • MADUREIRA • SHOPPING BOULEVAR RIO IGUATEMI • GRANDE RIO DE JANEIRO • DUQUE DE CAXIAS • NOVA IGUAÇU •  SÃO GONÇALO SHOPPING • SHOPPING GRANDE RIO   
s o estoque de 40 unidades de cada produto ofertado na rede até o término desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. No Televendas, exclusivamente para a capital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, 
somente com aprovação cadastral. Apresentação de CPF, RG, referências pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para Pessoa Física. Para Pessoa Jurídica, acrescer CNPJ, documentos dos sócios, referências 

Ofertas válidas até 11.11.2012
ou enquanto durarem nossos estoques.

43,333x R$
ou R$ 130,00 à vistasem juros

Com 6 tomadas, bivolt
Cód. 242138

Estabilizador 
Revolution VI 
430 VA

6
ta

V 

Netbook 
Processador Atom N450 de 1.66 GHz,
2 GB de memória, HD de 320 GB,
tela de 10.1”, Windows 7 Basic
Cód. 220970

116,50
R$

Por: R$ 699,00 à vista
De: R$ 899,00

6x
sem juros

116,50
R$

Por: R$ 699,00 à vista
De: R$ 899,00

6x
sem juros

Netbook 
Processador Atom N435 de 1.33 GHz,
2 GB de memória, HD de 320 GB,
tela de 10.1”, Windows 7 Starter
Cód. 220907

Imprime até 27 ppm em cores 
e 35 ppm em preto 
Cód. 220661

 119,9010x R$
     ou   R$ 1.199,00 à vistasem juros

Multifuncional A3
MFC-J5910DW

186,003x R$
ou R$ 558,00 à vistasem juros

Com 5 tomadas, mono 115 V
Cód. 446880

No break Net 4+
1400 VA

Anna Carolina Papp
carol.papp@estadao.com

A reportagem da semana
passada sobre o celular
PureView, da Nokia,
contém dois erros.
O número de aplicativos
disponíveis não é 30, mas
centenas. E as fotos podem
ser enviadas por e-mail.

● P2P
Tatiana de Mello Dias está em férias e não escreve a coluna nesta edição

SERVIDOR

MEDIÇÃO

Anatel testa banda
larga no País
A Agência Nacional de Teleco-
municações iniciou as medi-
ções da qualidade da banda lar-
ga no Brasil, tanto para internet
fixa quanto móvel. O Rio de Ja-
neiro será o primeiro Estado
avaliado. Segundo a Anatel, em
junho de 2013 o projeto terá al-
cançado todo o País.

CTRL+Z

Scott Forstall,
responsável
pelo iOS, foi
afastado da
empresa após
o fiasco do
Apple Maps

CONCORRÊNCIA

Apple
demite
executivo

CRIMESONLINE

BECK DIEFENBACH /REUTERS – 6/6/2011

● Google azeita linha de produtos para
enfrentar a Apple em todas as frentes:
smartphone e tablet em dois tamanhos

FOTOS: JEFF CHIU/AP

Desta vez não teve evento nem
apresentação glamurosa. Devi-
do à passagem do furacão Sandy
por Nova York, o anúncio dos
lançamentos do Google para o
fim de ano se deu apenas em um
comunicado no blog da empre-
sa, no início da semana passada.

Com o título “Nexus: O me-
lhor do Google, agora em três ta-
manhos”, a companhia anun-
ciou os novos produtos de sua
linha de hardware: o Nexus 10,
tablet de 10,1 polegadas; o smart-
phone Nexus 4, de 4,7 polegadas;
e atualizações do Nexus 7, seu
tablet de 7 polegadas lançado em
junho deste ano. Todos rodam a
nova versão do sistema operacio-
nal da empresa, o Android 4.2,
que manteve o nome da ante-
rior, “Jelly Bean”.

O Nexus 10, fabricado pela
Samsung, tem processador de
1.7 GHz, 2 GB de memória RAM e
uma tela com resolução de 2.560
× 1.600 pixels. Pesando 603 gra-
mas, ele tem câmera frontal de
1,9 MP e câmera traseira de 5 MP.
O aparelho, que só usa conexão
Wi-Fi, custará US$ 399 (16 GB) e
US$ 499 (32 GB) nos EUA.

O Google também anunciou
seu novo smartphone, o Nexus
4, cujo lançamento já era especu-
lado. Fabricado pela LG, ele tem
processador de quatro núcleos,
tela de 4,7 polegadas (mesmo ta-
manho do Samsung Galaxy S3),
carregador sem fio e permite fa-
zer fotos 360 graus. Mas não é
compatível com 4G. Custa US$
299 (8 GB) e US$ 349 (16 GB).

A empresa lançou ainda novas
versões de seu primeiro tablet, o
Nexus 7, agora com mais memó-
ria. Os aparelhos com conexão
Wi-Fi custarão US$199 (16 GB) e
US$ 249(32 GB). Já o modelo de
32 GB com conexão 3G sairá por
US$ 299. Os novos aparelhos
(com exceção do Nexus 7, já à
venda) chegarão aos Estados
Unidos e em outros 13 países no
dia 13 de novembro.

Procurado pelo Link, o Google
afirmou que os prazos para a che-
gada dos novos lançamentos ao
Brasil ficam a cargo das empre-
sas fabricantes. A Samsung disse
que ainda não há previsão para o
lançamento do Nexus 10 no
País. Já a LG disse ao Link que
estuda a viabilização da chegada
do Nexus 4 por aqui em 2013.

A nova versão do Android traz
poucas mudanças significativas
– talvez por isso o nome tenha
sido mantido. Algumas das novi-

dades: ferramenta para fazer fo-
tos panorâmicas, streaming de
conteúdo, swype (digitar pala-
vras arrastando o dedo de uma
letra a outra) e, no tablet, criar
diferentes perfis de usuário para
utilizar o aparelho.

Com seu novo “combo Ne-
xus”, o Google proporciona ao

usuário formas diversas de expe-
rimentar o Android, competin-
do diretamente com a Apple em
diferentes categorias de disposi-
tivos. Para ela, faltava um tablet
menor para abocanhar um mer-
cado crescente para o qual ainda
não tinha um produto próprio;
ao Google, um tablet maior, para
disputar um mercado já consoli-
dado no qual a Apple tem ampla
liderança.

Os recém-lançados iPad Mini
(7,9”) e Nexus 10 (10,1”) vieram
para suprir essas deficiências e,
junto de outros produtos lança-
dos, travam o embate pelas com-
pras de fim de ano, também com
os Kindles da Amazon e com o
Surface, tablet recém-lançado
da Microsoft.

Vale lembrar que o Nexus 7 foi
atualizado poucos meses depois
do lançamento da versão ante-
rior, assim como a quarta gera-
ção do iPad. Na corrida por me-
lhores configurações, mais me-
mória e processamento mais rá-
pido, um diferencial pode ser o
preço – e é esta é a aposta do Goo-
gle, uma vez que a diferença en-
tre os modelos da Apple é sem-
pre de no mínimo US$ 100.

E assim as duas gigantes che-
gam a um fim de ano apostando
nas mesmas categorias. Quem
vencerá?

O Senado aprovou na semana
passada em votação simbóli-
ca o projeto de lei que tipifica
os crimes de internet. A pro-
posta altera o Código Penal,
introduzindo crimes como in-
vasão de computadores e
equipamentos e violação de
senhas. As penas variam de

três meses a três anos de de-
tenção, mais multas. O texto
original foi aprovado em maio
na Câmara dos Deputados, na
ocasião do vazamento das fo-
tos íntimas da atriz Carolina
Dieckmann na internet, e terá
de ser reexaminado devido a
alterações feitas pelo Senado.

COMBO
NEXUS

A vez do Google. Com o
tablet Nexus 10 (acima) e o
smartphone Nexus 4 o
Google também chega a
temporada de compras
com produtos renovados

O ESTADO DE S. PAULO SEGUNDA-FEIRA, 5 DE NOVEMBRO DE 2012 link L5
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Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 5 nov. 2012, Link, p. L5.




