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C e l u l a re s Aparelho com o novo sistema Android traz melhorias, mas não uma edição totalmente mudada

Google terá smartphone ‘evoluc ionário’
JEFF CHIU/AP

Google inicia venda de aparelho no mercado americano na próxima semana

Walter S. Mossberg
The Wall Street Journal

O sistema operacional An-
droid, do Google, é usado em cen-
tenas de smartphones e tablets.
Mas os carros-chefes dos disposi-
tivos Android, aqueles que a em-
presa chama “o melhor do Goo-
g l e”, são os Nexus. Eles foram fei-
tos para mostrar ao mundo tudo
que um dispositivo Android po-
de ser, e são projetados e vendi-
dos diretamente pelo Google.

Na semana que vem, a empresa
vai começar a vender o último mo-
delo da linha, o telefone Nexus 4.

Esse novo telefone é parte de um
portfólio de dispositivos projeta-
dos pelo Google e que inclui dois
outros: os tablets Nexus 7 e Nexus
10. Ele traz uma versão nova do
Android. E ele chega ao mercado
num momento em que a Apple foi
bem-sucedida com o seu remode-
lado iPhone 5, e em que Nokia e
HTC estão apresentando dispositi-
vos com uma versão nova do
software para telefones da Micro-
soft, o Windows Phone 8.

No entanto, nos meus testes,
achei o Nexus 4 um dispositivo
mais evolucionário do que revolu-
cionário. Ele tem algumas funções
atraentes e segue a tradição de pre-
ços baixos do Google. Mas não há
nada de ‘arregalar os olhos’ nesse
novo celular. Mesmo a versão nova
do Android é apenas um aperfei-
çoamento da atual, chamada Jelly
Bean, em vez de uma edição total-
mente mudada, como a que o Go-
ogle lançou ano passado com o an-
tigo telefone Nexus.

E faltam no Nexus 4 duas fun-
ções que eu considero importan-
tes: a capacidade de rede 4G de alta
velocidade LTE e uma memória
maior que 16 gigabytes, o espaço
mínimo em muitos smartphones.
O novo telefone também não tem

um slot de expansão de memória.
E tem mais: a capacidade mais

alardeada do Nexus 4, a de tirar
fotos em 360 graus, não funcio-
nou muito bem nos meus testes.

Fora isso, eu achei esse último
Nexus um celular sólido e confiá-
vel, que vale o quanto custa. Em
13 de novembro, o Google vai co-
meçar a vender nos Estados Uni-
dos, por US$ 299, o modelo mais
básico — aquele sem assinatura

de celular —, com parcos 8 giga-
bytes de memória. Um modelo
com 16 gigabytes, também sem
assinatura, custará US$ 349.

Para compreender como o Ne-
xus 4 é barato, considere que o
popular Galaxy SIII custa nos
EUA cerca de US$ 550 sem assina-
tura, embora ele saia por US$ 199
com um contrato de dois anos
com uma operadora de celular.

O Nexus 4, fabricado para o

Google pela sul-coreana LG, tem
uma tela ampla de 4,7 polegadas
com alta resolução, maior que a
da tela retina de 4 polegadas do
iPhone 5, da Apple. O novo Ne-
xus é 20% mais grosso que o iPho-
ne 5 e 24% mais pesado. Mas suas
bordas curvas o tornaram con-
fortável na minha mão.

Ele é feito de plástico, mas co-
berto, tanto na frente quanto
atrás, por um relativamente re-
sistente vidro Gorilla Glass 2.
Tem uma câmera de 1,3 megapi-
xels na frente e uma de 8 mega-
pixels na traseira. Essas câmeras
registraram fotos e vídeos níti-
dos e vívidos, e você pode apli-
car filtros às imagens.

Embora eu não tenha feito um
teste padrão de bateria, a do Ne-
xus 4 durou um dia inteiro de
trabalho de uso variado, que in-
cluiu navegar na internet, usar
muitos aplicativos, e-mail, men-
sagens de texto, assistir a vídeos
curtos, à vezes ouvir uma música
e fazer uma ligação. A bateria é
lacrada dentro do aparelho.

Uma função nova no Nexus 4
permite carregar a bateria sem
conectar um adaptador, mas
simplesmente colocando-o num
carregador ligado à tomada. Es-
ses carregadores, que o Google
não vende, têm de se adequar a
um padrão da indústria chama-
do Qi. Testei-o com duas bases Qi;
uma funcionou, a outra não.

Em vez da LTE, o Nexus se ba-
seia num padrão de rede 4G cha-
mado HSPA+. Essa rede pode ser
tão ou mais rápida que a LTE em
alguns lugares, mas nos meus
testes, que compararam o Nexus
4 usando HSPA+ com o iPhone 5
usando LTE, a diferença quase
sempre foi notável. Num certo lu-
gar, as velocidades foram quase
as mesmas, pouco abaixo de 15
megabits por segundo para bai-

xar arquivos. Mas, em outros lo-
cais, em duas cidades diferentes
dos EUA, o Nexus 4 usando HS-
PA+ alcançou uma velocidade
média de download de apenas
2,8 Mbps e 3,8 Mbps, enquanto o
iPhone 5 com LTE chegou a uma
média de quase 30 Mbps.

Alguns outros celulares ofere-
cem tanto LTE quanto HSPA+.

Eu achei as ligações claras e con-
fiáveis, mas o viva-voz pareceu fra-
co, e é pior quando você não está
segurando o telefone porque o al-
to falante fica na parte traseira.

.

Com alta de 8%, serviço móvel
direciona receita da Telefônica

LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Paulo Cesar Teixeira, da Telefônica: efeito “p o s i t i vo” do plano de metas da Anatel, que ainda precisa detalhar regras

Daniele Madureira
De São Paulo

O serviço de telefonia móvel da
Te l e f ô n i c a puxou os resultados da
operadora no terceiro trimestre do
ano. Na comparação de julho a se-
tembro de 2012 com o mesmo pe-
ríodo de 2011, a receita líquida da
companhia subiu 2,1%, para
R$ 8,46 bilhões. A receita de serviço
móvel, que representa 60% do to-
tal, avançou 8,1%. Já a receita com
serviço fixo caiu 7,3%. O serviço fi-
xo significava 40,6% das vendas da
Telefônica no terceiro trimestre de
2011 e, agora, responde por 37%.

“Estamos focados em pós-pa-
gos e temos crescido um monte
nesse segmento”, disse ontem o
diretor-geral da Telefônica Bra-
sil, Paulo Cesar Teixeira, durante
teleconferência com analistas.
No terceiro trimestre deste ano,
a participação do pós-pago foi
de 23,4% sobre o total de aces-
sos, um avanço de 0,5 ponto per-
centual sobre o terceiro trimes-
tre de 2011. Segundo ele, a em-
presa passou a oferecer novas

opções no segmento, como o
pós-pago com controle.

O número de adições líquidas
de clientes — a diferença entre os
usuários que entraram e os que
saíram da base no período — so -
mou 1.086 no trimestre, o que re-
presenta uma queda de 64% sobre
as adições líquidas do intervalo en-
tre julho e setembro de 2011.

Apesar da forte retração, a Tele-
fônica aumentou em dez pontos
percentuais a sua participação de
mercado em adições líquidas, para
39,8%. Ou seja, a cada dez novos
clientes de telefonia móvel no pe-
ríodo, quatro foram da V i v o. Desse
total, 72% referem-se a clientes do
segmento pós-pago.

Parte do crescimento se deve ao
serviço Vivo Direto, rival da Nextel,
voltado ao segmento empresarial.
Teixeira destacou que, em relação
ao concorrente, a Telefônica tem o
diferencial da cobertura maior, es-
pecialmente em 3G, o que permite
oferecer pacotes de dados com ve-
locidade mais alta.

Questionado sobre o efeito do
Plano Geral de Metas de Competi-

ção, aprovado pela Agência Nacio-
nal de Telecomunicações na sema-
na passada, para os negócios da
companhia, Teixeira argumentou
que é cedo para avaliar, pois a Ana-
tel ainda precisa detalhar as regras.
Mas, em linhas gerais, “é positivo”.
Na visão da companhia, a iniciati-
va criou um cenário regulatório
mais claro aos competidores.

O lucro líquido da Telefônica
no terceiro trimestre caiu 30%,
para R$ 935,8 milhões. A opera-
dora justificou a queda a partir
da alta base de comparação com
o terceiro trimestre de 2011,
quando realizou pagamento de
juros sobre capital próprio. De
acordo com a empresa, descon-
tado esse efeito extraordinário, o
aumento do lucro seria de 3%.

Houve um recuo de 21,4% no in-
vestimento do terceiro trimestre
em relação ao mesmo período de
2011 mas, segundo a diretora de
controladoria da Telefônica, Cris-
tiane Barreto, essa queda foi pon-
tual e o investimento em bens de
capital da companhia se mantém
em R$ 6 bilhões este ano.

Nexus 4 chega aos EUA
barato, por US$ 299;
enquanto o popular
Galaxy SIII é vendido a
US$ 550 sem assinatura

O processador rápido do celu-
lar, junto com as melhorias da
nova versão do Jelly Bean, cha-
mada Android 4.2, tornaram a
tela de toque do Nexus 4 rápida e
fluida. Uma função nova do últi-
mo sistema operacional, chama-
da Gesture Typing em inglês (di-
gitação com gestos), permite di-
gitar textos somente deslizando
o dedo de tecla para tecla, em vez
de bater na tela. Isso funcionou
bem, mas é semelhante a um sis-
tema chamado Swype, que há
muito está disponível em outros
telefones Android.

Outra função interessante do
Android 4.2 é a sua autocorreção
melhorada, que tenta adivinhar
a próxima palavra a ser digitada.

Eu achei, porém, a função mais
nova mais comentada do Nexus
4, as fotos panorâmicas chama-
das em inglês de Photos Sphere
(Fotos Esfera), uma decepção.
Uma foto esfera é a imagem de
uma cena em 360 graus, na qual

você pode mover a câmera para
ver em cima e embaixo ou de la-
do a lado. O Google tornou fácil
tirar essas fotografias, orientan-
do você com pontos azuis à me-
dida que se move de uma área
para a outra em torno de um
ponto de partida, e adiciona au-
tomaticamente mais imagens da
cena em todas as direções até vo-
cê decidir parar.

Entretanto, em todos os qua-
tro testes de fotos esferas os re-
sultados foram ruins. Coisas co-
mo cadeiras e o teto, e mesmo
pessoas, saíram distorcidas e en-
rugadas. Funcionários do Google
disseram que não tinham como
explicar esses resultados.

Você também só pode compar-
tilhar essas fotos esferas com ou-
tros, por enquanto, através da re-
de social da empresa, o Google+.
Se você enviá-las por e-mail, elas
chegarão como cenas estáticas.

A nova versão do Android in-
troduzida no Nexus 4 também
tem uma versão incrementada
do motor de buscas do Google,
que produz mais respostas, em
vez de apenas links, e fala algu-
mas respostas para você quando
faz a busca usando a voz em vez
de digitar. Mas essa mesmas no-
vidades acabaram de ser lança-
das na nova versão do motor de
buscas do Google para o iPhone
e, nos meus testes, a versão do
iPhone às vezes me deu respostas
mais completas.

Em geral, o Nexus 4 é um bom
telefone, com preços especial-
mente bons para as versões sem
contrato. Mas eu aconselharia os
adeptos do Android a considerar
outros modelos com LTE, alto-fa-
lantes melhores e a capacidade
de adicionar mais memória.

Leia na página B13 mais conteúdo do
THE WALL STREET JOURNAL

| PROGRAMA |
| 09:30 | Recepção e credenciamento dos convidados |

| 10:00 | Abertura |
| Dr.Antonio Duarte Carvalho de Castro, Presidente da Abrasca |

| 10:20 | Pronunciamento da Professora Lucy Sousa, Presidente da Comissão Julgadora do
Prêmio Abrasca – Melhor Relatório Anual |

| 10:30 | Palestra de representante da Ernst & Young Terco |

| 11:00 | Palestra ITR – FATOR DE VOLATILIDADE
Lélio Lauretti, ex-presidente da comissão julgadora do Prêmio ABRASCA melhor Relatório Anual e
especialista na área. |

| 11:30 | Entrega das menções honrosas nas categorias |
| Análise econômico-financeira |
| Aspectos sócio-ambientais |
| Estratégia |
| Gestão de Risco |
| Governança Corporativa |

| 11:45 | Entrega do prêmio para a vencedora da categoria
Organização não Empresarial e pronunciamento da vencedora |

| 11:50 | Entrega dos prêmios para as empresas fechadas vencedoras das
categorias 1 e 2 e pronunciamento dos premiados |

| 12:00 | Entrega do prêmios para as companhias abertas Vencedoras das
categorias 1 e 2 e pronunciamento das premiadas |

| 12:20 | Encerramento do evento |

| 12:30 | Brunch e showroom de relatórios anuais |

14º PRÊMIO
ABRASCA
RELATÓRIO
ANUAL

OrganizaçãoRealização

Patrocínio

Apoio Promocional

Apoio Institucional

INFORMAÇÕES E INSCRIÇÕES
ABRASCA – Tel.: [11] 3107.5557

nilsonjunior@abrasca.org.br

Data: 29 de novembro de 2012
Local: BM&FBOVESPA
End.: Rua XV de Novembro, 275
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