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Motorola Razr i

Tamanho e
custo ideais

DA REDAÇÃO

P
elo discurso da Motoro-
la, ela não está tão preo-
cupada com a concor-
rência, tanto é assim

que mal se falou de outros fa-
bricantes durante o lançamen-
to do Razr i, no caso o Samsung
Galaxy SIII e o Apple iPhone 5.
O objetivo da empresa é con-
quistar os países emergentes
que estão carentes de bons apa-
relhos a custos mais baixos (o
dispositivo chegou ao mercado
ao preço de R$ 1.299). O novo
membro da família Razr veio
com uma novidade: é o primei-
ro a utilizar os chips da Intel,
que, até então, era conhecida
apenas por fabricar hardwares
para computadores.

O Razr i pretende atrair o pú-
blico que não deseja um topo
de linha, mas quer qualidade.
Para isso, a empresa não econo-
mizou para ter um bom acaba-
mento. Feito em fibra de Kevlar,
é resistente a quedas e a riscos,
além de garantir firmeza na
mão. As dimensões também
agradam. O Razr i tem 12cm de
altura, tal qual o iPhone 5, e
0,8cm de espessura, 0,04cm
mais espesso que o da Apple. A
tela de 4,3 polegadas tem o ta-
manho ideal e a Motorola apro-
veitou o toda área frontal, quase
até o limite das bordas.

Outra aposta da fabricante é
na duração da bateria. Durante
os testes realizados pelo Infor-
mática, a autonomia foi de nove
horas, com navegação na inter-
net e uso intenso de aplicativos.
Em um modo mais moderado,
com pouca utilização de pro-
gramas e feitas algumas liga-
ções, foram necessários cerca
de 60 horas para esgotá-la. 

O chip da Intel de 2GHz mos-
trou-se adequado para o apare-
lho. O tempo necessário para li-
gá-lo foi de apenas 30 segundos
e levou menos de cinco segun-
dos para desligar. Nos testes
com jogos – o Razr i vem com
games de demonstração, como
o Fifa 12 e o Shrek Kart –, eles ro-
daram sem nenhuma falha ou
travamento. 

Câmera

Para quem não é acostu-

mado com o sistema ofereci-
do pela empresa, o aparelho
oferece o Guide Me Motorola.
A função ensina a navegar por
todas as funções do dispositi-
vo e aprender a manuseá-lo.
Outro bom aplicativo é o
Smart Actions, capaz de colo-
car o dispositivo no modo si-
lencioso e ligar o wi-fi quando
entrar no escritório ou tocar
músicas pré-selecionadas,
por exemplo. 

Se a intenção é atrair os
mercados emergentes, a Mo-
torola deveria ter apostado no

fone de ouvido, principal-
mente, para não proliferar os
conhecidos DJs de ônibus. Os
fones são bem simples, o ma-
terial não é de boa qualidade
e a sonorização é abafada. 

A câmera traseira, de 8MP
também deixou a desejar. As
fotos saíram com falhas e
com cores desbotadas, mes-
mo as feitas em ambientes
mais claros. De qualquer for-
ma, o Razr i serve para aque-
les que não querem gastar
tanto, mas optam por um
smartphone com qualidade.

Em parceria com a Intel, empresa apresenta smartphone voltado aos mercados
emergentes. Boa autonomia da bateria, dimensões e preço são pontos positivos

Ficha Técnica
»»  TTaammaannhhoo  ((AA  xx  LL  xx  EE  eemm  ccmm))::  

12,2 x 6,09 x 0,8

»»  PPeessoo::  126 gramas

»»  DDiissppllaayy::  4,3 polegadas com
tecnologia Amoled e resolução
de 540 x 960 pixels

»»  RReevveessttiimmeennttoo::  fibra de Kevlar
para aumentar a resistência 
do gadget

»»  SSiisstteemmaa  OOppeerraacciioonnaall::  Android 4.0
(Ice Cream Sandwich)

»»  PPrroocceessssaaddoorr::  Intel de 2GHz

»»  MMeemmóórriiaa  iinntteerrnnaa::  8 GB
(expansível até 32GB com 
cartão microSD)

»»  MMeemmóórriiaa  RRAAMM::  1GB

»»  CCââmmeerraa::  8MP (traseira), 
1.3MP (frontal)

»»  CCoonneeccttiivviiddaaddeess::  Bluetooth, 
wi-fi e 3G

»»  PPrreeççoo  ssuuggeerriiddoo::  R$ 1.299

Preço
O valor sugerido 
de R$ 1.299 é
compatível com as
funções do celular

Bateria
Tem autonomia de
nove horas em uso
intenso e 60 horas
em uso moderado

Câmera
Mesmo sendo de
8MP apresentou
falhas e ruídos nas
fotos captadas

Fone
O modelo que vem
com o aparelho é
simples e o som não
é dos melhores

Temperatura média: 8
O telefone consegue rodar sem
travamentos. Os aplicativos e a

duração da bateria também
elevaram a nota

» MONITORES

NOVA LINHA DA AOC
A recém-lançada série 51 de monitores da AOC vêm com duas op-

ções de tamanho, 21,5 polegadas e 23 polegadas. Os modelos são
compatíveis com os sistemas operacionais Mac e Windows. O apare-
lho pode ser utilizado em base normal ou porta-retrato, além disso, a
tecnologia LED backlight permite uma economia de até 50% de ener-
gia em comparação ao LCD comum. Os preços sugeridos são R$ 499
(21,5 polegadas) e R$ 599 (23 polegadas). Mais informações no site da
empresa: www.aoc.com.br

» TELEFONIA

ACRÉSCIMO DE DÍGITO
A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) divulgou o

cronograma nacional com as datas limites para adequação do nono
dígito em todo território brasileiro. Segundo a agência, até dezem-
bro de 2016, todos os estados e o Distrito Federal devem ter núme-
ros de telefones móveis no molde: 9XXXX-XXXX. Atualmente só os
números de São Paulo utilizam o modelo. A mudança no formato
virou necessidade devido ao crescimento das vendas dos aparelhos.
Com a adição do nono dígito esse número sobe para 90 milhões.

» ELETRÔNICOS

TABLET ULTRAFINO
A fabricante brasileira DL produziu o tablet Everest apostando

no design fino, com 0,6 cm de espessura. O gadget conta com siste-
ma operacional Android 4.0, tela de 7 polegadas, 1GB de memória
RAM e capacidade de processamento de até 1,5GHz. O modelo ain-
da permite acesso à internet sem fio e entrada USB para modem 3G.
O Everest chegou às lojas neste mês com preço sugerido de R$ 449.
Mais informações pelo site: www.dl.com.br.

» SMARTPHONES

A INOVADORA APPLE
A Apple é a companhia mais inovadora de 2012, segundo o estu-

do The Global Innovation 100, da consultoria Booz & Co. Em segun-
do lugar ficou o Google e na terceira posição a 3M. A Samsung ficou
apenas na quarta colocação do ranking. O top 10 foi liderado pelo
ramo da tecnologia com seis representantes. O estudo ouviu cerca
de 700 executivos de diversas partes do mundo.

» DEMO

ACELERE FUNDO
A versão demo do game Race Stars já está disponível para joga-

dores cadastrados no Xbox Live e no PC. Para os gamers da Playsta-
tion Network, a previsão é que seja oferecido hoje. Com o lançamen-
to, será possível testar a jogabilidade e conhecer as pistas persona-
lizadas com as características dos circuitos automobilísticos, in-
cluindo o Interlagos, Mônaco e Silverstone. O jogo chegará ao Brasil
totalmente em português e contará com os pilotos Felipe Massa e
Bruno Senna como personagens.

» VIRUS

BROWSERS PERIGOSOS
Quando uma nova versão de um navegador é lançada, a maioria

dos usuários leva mais de um mês para fazer o upgrade. É o que diz
a pesquisa realizada pela Kaspersky, empresa de antivírus, levando
como base seus usuários do mundo todo. A instituição aponta que
23% executam navegadores antigos e 8,5% das pessoas usam ver-
sões obsoletas, aumentando as chances de terem o computador
atacado por vírus. O levantamento ainda detectou que o Internet
Explorer é o navegador mais popular entres os clientes da empresa
com 37,8% seguido de perto pelo Google Chrome com 36,5%.

Oportunidades iguais para todos
ACESSIBILIDADE

Dar chances iguais para to-
das as pessoas é um dos desa-
fios – e também conquistas –
da tecnologia. Vários sistemas
têm sido criados para ajudar os
deficientes visuais e motores
para que eles possam utilizar
smartphones, computadores e
tablets mais facilmente. Um
deles é o sistema Rybená Web,
que foi lançado para permitir
que usuários com necessida-
des especiais, idosos, iletrados
e daltônicos tenham acesso à
rede de computadores de for-
ma independente. 

Desenvolvido pelo Instituto
Centro de Pesquisa e Desenvol-
vimento em Tecnologia de Soft-
ware (ICTS) em parceria com o
Centro de Tecnologia de Soft-
ware (CTS), o programa contou
com a participação direta de

pessoas portadoras de defi-
ciências auditivas e visuais. “Já
trabalhamos com soluções vol-
tadas para esses públicos há
anos, mas, agora decidimos in-
tegrar em uma única platafor-
ma. Consertamos os erros do
passado com avaliação dos
próprios usuários”, explica Re-
nato Prestes, diretor do grupo
desenvolvedor do projeto. 

O Rybená Web é fornecido
gratuitamente em instituições
filantrópicas. Renato Fernan-
do Pereira é coordenador de
tecnologia do Instituto Em-
preender, organização atendi-
da pelo programa no Distrito
Federal. Segundo ele, a partir
do sistema é possível instruir o
público do projeto de forma
mais qualificada. “Antes, era
necessário ter alguém para fa-

Personagem ajuda a traduzir
textos para a Libras

zer contato verbal com o usuá-
rio. Hoje, eles conseguem ter
acesso à informação sem que
estejamos presentes”, afirma. 

Ao ser instalado, quatro íco-
nes aparecerão no topo da pá-
gina da internet. O usuário se-
leciona o texto e escolhe uma
das opções: a primeira traduz
o texto em português para a
Língua Brasileira de Sinais (Li-
bras); a outra converte do por-
tuguês escrito para voz; a ter-
ceira têm a função de ampliar
ou reduzir o tamanho do tex-
to; e a última muda o contras-
te da página tornando o fundo
e o texto em preto e branco,
respectivamente. Por enquan-
to, o programa é vendido ape-
nas para empresas. Mais infor-
mações sobre o software em:
www.grupoicts.com.br.
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» BLU-RAY

COM CONECTIVIDADE
A Panasonic acaba de lançar dois Blu-rays players que

têm conexão com a internet sem fio, resolução Full HD e re-
curso DLNA, que permite reproduzir arquivos de mídia do
computador. Apesar do modelo BD77 contar com os diferen-
ciais, o destaque fica para o BDT220 (ffoottoo), que ainda converte
imagens 2D para o 3D, inclusive do YouTube e do Netflix. Ele
conta ainda com a funcionalidade Smartphone Remote, a
qual é possível controlar o aparelho com o telefone inteligen-
te equipado com os sistemas Android, iOS e Blackberry. O
BDT220 tem preço sugerido de R$ 599 e o BD77, de R$ 349.

PÁSSAROS NERVOSOS

2,5 horas
Tempo que foi necessário para que o game

Angry birds: star wars se tornarsse o primeiro 
colocado na App Store norte-americana da Apple

Panasonic/Divulgação

XBOX/DIVULGAÇÃO

RYBENÁ/DIVULGAÇÃO
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 14 nov. 2012, Seudinheiro, p. B-9.




