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ENVIADO ESPECIAL 

NO que depender dos fa-
bricantes de celulares, 
o smartphone vai ficar 
cada vez mais popular. 

No Mobile World Congress 2013 
(MWC), que ocorre anualmen-
te na Espanha, os aparelhos de 
baixo custo ganharam bastan-
te espaço e foram estrelas de 
alguns estandes. Essa e outras 
tendências marcaram o princi-
pal evento da indústria dos dis-
positivos móveis, que termi-
nou na semana passada. 

Além dos celulares mais ba-
ratos, nos gigantescos pavi-
lhões do centro de exposições 
Fira Gran Via, que reuniu cerca 
de 70 mil pessoas, os estandes 
mostravam outra vocação dos 
aparelhos: as grandes telas. Os 
foblets (smartphones + tablets) 

dominaram o topo de linha, 
com displays que chegam a gi-
gantescas sete polegadas -
imagine-se fazendo uma cha-
mada telefônica com um tablet 
no ouvido. No segmento, pro-
cessadores de quatro núcleos e 
câmeras de 13 megapixels tam-
bém se tornaram configura-
ções padrão. 

Por trás dos holofotes, no 
entanto, o MWC foi um evento 
que pensou muito nos segmen-
tos médios e até mesmo popu-
lares. Basta ter como exemplo 
o featurephone (o termo usado 
hoje para celulares sem acesso 
à internet) Nokia 105, com pre-
ço sugerido de apenas 15 euros 
(cerca de R$ 38). Na categoria 
dos smartphones, a faixa dos 
US$ 100 também era uma rea-
lidade, principalmente por 
conta do Firefox OS, desenvol-
vido pela Mozilla, para tornar 

esse tipo de dispositivo mais 
acessível a quem não tem con-
dições de gastar muito dinhei-
ro em um celular de ponta. 
Alta velocidade 

Uma questão recorrente 
em relação às tecnologias em 
alta é saber se as funcionali-
dades serão compatíveis com 
a rede de telefonia brasileira 
ou terão alguma utilidade. É 
o caso do 4G, que se encontra 
em fase de testes - mas já co-
meçou a ser disponibilizado 
em cidades como Recife - e 
que deve chegar a todas as 
sedes da Copa das Confede-
rações em junho. A preocu-
pação é se os aparelhos se-
guirão o caminho do iPhone 
5, que não suporta a frequên-
cia de 2,5GHz, reservada para 
o 4G nacional. 

A maioria dos aparelhos 4G 
anunciados, entretanto, su-
portam esse espectro, princi-
palmente em faixas interme-
diárias e com caraterísticas 
que estão no gosto do brasilei-
ro, como a função dois chips. 
Além disso, a feira também 
contou com lançamentos vol-
tados para o mercado brasilei-
ro, caso do Samsung Galaxy 
Express, que deve ser posicio-
nado como telefone habilita-
do ao 4G, com um preço de R$ 
1,5 mil, mais barato do que os 
outros integrantes do segmen-
to, todos na faixa dos R$ 2 mil. 

Os aparelhos que não têm 
supor te a 2,5GHz também 
têm chance de funcionar no 
Brasil, contanto que seja re-
solvido um impasse na tele-
comunicação nacional: a li-
beração da f requência de 
700MHz. A faixa, atualmente, 

é ocupada pela televisão ana-
lógica. A demora para liberá-
la no País leva o governo a 
considerar subsídios à con-
versão total ao sinal digital. 

"Se eu quiser acelerar a di-
gitalização, não posso falar ' 
para as pessoas que elas não 
podem mais ter TV analógica. 
É preciso haver medidas para 
que o consumidor compre. 
Ou damos o receptor ou o con-
versor, ou em alguns casos, 
até mesmo o aparelho. O go-
verno vai ter que resolver, pois 
queremos usar a frequência 
da tevê hoje na banda larga", 
afirmou o ministro das Comu-
nicações, Paulo Bernardo, em 
coletiva no MWC. 

Outra funcionalidade que 
começa a pintar em smar-
tphones de ponta no País é o 
Near Field Communication 
(NFC, ou comunicação de 

campo próximo, em tradu-
ção livre). A tecnologia pode 
ser utilizada, por exemplo, 
para pagamen tos , com o 
mesmo nível de segurança 
de um car tão de crédi to . 
"Acredito que de 12 a 18 me-
ses essa função estará dispo-
nível", estima Rodrigo Meire-
lles, chefe de mobile para a 
América Latina da Visa. 

Recentemente, a compa-
nhia anunc iou um acordo 
com a Samsung para a inclu-
são de aplicativos de paga-
mento integrados com NFC 
direto do celular. Segundo 
Meirelles, isso deve agilizar a 
implantação da tecnologia. 
"Antes, as transações eram 
baseadas no car tão SIM e 
também envolviam as ope-
radoras de telefone na dis-
cussão. Com o NFC, corta-
mos um intermediário." 

Para fugir do Android 
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Um pequeno celular da fa-
bricante chinesa ZTE roubava 
a atenção dos foblets, dos ta-
blets e dos smartphones. Não 
por conta das especificações, 
mas pela novidade do sistema 
operacional que fazia a má-
quina funcionar: o Firefox OS, 
que passou por sua primeira 
grande exibição duran te o 
Mobile World Congress. Qua-
tro fabricantes (LG, Sony, ZTE 
e Alcatel-Lucent) anunciaram 
que farão dispositivos equi-
pados com essa nova plata-
forma. 

Além do fator novidade - e 
de ser uma das poucas alter-
nativas ao bata lhão de An-
droids e Windows Phones exi-
bidos na feira -, o Firefox OS 
chama a atenção pela filoso-
fia. Concebido como um soft-
ware barato para celulares a 
preços acessíveis, ele é feito 
em código aberto com base 
na linguagem HTML5, a mes-
ma utilizada nos navegado-
res de internet mais avança-
dos. Isso significa que a loja 
de aplicativos dos celulares 
com esse sistema é basica-
mente toda baseada na web. 

"O Firefox OS traz a liber-
dade e a inovação sem limi-
tes da internet aberta para os 
usuários de telefones móveis 
no mundo. Com o apoio da 
nossa comunidade e dos par-
ceiros, nosso objetivo é au-
mentar a área de atuação e 
oferecer u m a explosão de 
conteúdo e serviços que vão 

ao encontro da diversidade 
exigida pelas pessoas que es-
tão on-line", disse Gary Ko-
vacs, CEO do Mozilla. 

A interface também ajuda 
a consolidar essa ideia. No 
menu de apps, há uma barra 
de busca que interliga infor-
mações com aplicativos em 
HTML5. Digitar o nome de 
uma banda, por exemplo, le-
va a perfis em redes sociais, 
aos sites oficiais e até mes-
mo aos links com músicas 
ou vídeos para serem ouvi-
dos no SoundCloud ou vis-
tos no YouTube. Há também 
uma loja de aplicativos, mas, 
segundo a Mozilla, respon-
sável pelo sistema, é apenas 
para não confundir os usuá-
rios acostumados com esse 
modelo de download. 

Os dois aparelhos dispo-
níveis na feira com o sistema 
também reforçam a ideia de 
que o Firefox OS é feito para 
smartphones baratos. O ZTE 
Open e o Alcatel One Fire 
compartilham diversas espe-
cificações: tela de 3,5 polega-
das, câmera de 3.2 megapi-
xels e p roces sado r Qual-
comm com frequência entre 
600MHz e 800MHz. 

Outro sistema operacional 
que deu as caras no MWC foi 
o Sailfish OS, da startup fin-
landesa Jolla. O software é 
conhecido como sucessor do 
MeeGo, que era baseado em 
Linux, n a s c e u d e n t r o da 
Nokia e acabou abandonado 
em detr imento da parceria 
com a Microsoft (Windows 
Phone). No evento, a empre-

sa mos t rou uma versão de 
tes tes do s is tema rodando 
em um Nokia N9, e apontou 
que, até o fim do ano, vai lan-
çar um aparelho com o siste-
ma, embora não tenha men-
cionado se o licenciamento 
será feito por meio de código 
aberto. 
Intuitivo 

Alguns dias an t e s do 
MWC, a empresa anunciou 
uma parceria com a ST-Erics-
son para adicionar o sistema 
à p l a t a f o r m a da empresa . 
"Queremos convidar os ou-
tros empresários da indús-
tria móvel para que se unam 
a nós e contribuam com esse 
momento de mudança", dis-
se Marc Dillon, CEO da Jolla. 

Sem utilizar botões, o sis-
tema operacional tem uma 
interface fluida e intuitiva. 
Com duas passadas de dedo 
para baixo, o aparelho sai da 
tela de bloqueio para a área 
de t rabalho e, em seguida, 
para a lista de aplicativos. Os 
programas most ram infor-
mações na interface princi-
pal, mesmo quando minimi-
zados, e um movimento com 
o dedo para a d i re i ta abre 
uma central de notificações. 
O celular t ambém permi te 
que dois apps rodem ao mes-
mo tempo em tela dividida -
uma função reservada a ape-
nas alguns apare lhos bem 
mais po ten t e s mos t rados , 
como o Galaxy Note 8. 

O jornalista viajou a convite da Sam-
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 mar. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




