
O Google lançará a nova versão
de seu tablet Nexus 7 com o pro-
cessador Snapdragon, da Qual-
comm, em meados de julho, dis-
seram duas fontes à Reuters.
Mais um sinal de que a gigante
de software se aprofunda no
mercado de dispositivos móveis
de preços reduzidos.

O Google quer atingir até 8
milhões de tablets produzidos
pela Asustek no segundo semes-
tre, lançando o desafio para ou-
tros tablets de menor valor co-
mo o Kindle Fire, da Amazon, e
o iPad mini, da Apple, segundo

as fontes com conhecimento do
novo produto.

Esta é a primeira vez que de-
talhes sobre o prazo e a meta de
vendas do novo tablet do Goo-
gle foram revelados, apesar de
a companhia não ter divulgado
nenhum informação revelante
para o público.

A empresa, que tem quase to-
do seu ganho proveniente de
anúncios online, planeja que o
tablet Nexus seja um grande su-
cesso, uma vez que mais usuá-
rios do produto significaria
maior exposição às propagan-
das no Google.

Novidades
A versão mais recente terá uma
tela com resolução maior, de-
sign mais fino da moldura e pro-
cessador da Qualcomm, em vez
do Tegra 3, da Nvidia, que foi

usado nos primeiros Nexus 7
lançados neste ano, informa-
ram as fontes. Um porta-voz
do Google não quis comentar so-
bre o novo tablet.

Qualcomm e Nvidia também
se recusaram a responder ques-
tões sobre o assunto.

O Google e outras empresas
que não atuam tradicionalmen-
te em hardware, como Ama-
zon e Microsoft, começaram a
fazer incursões no mercado de
dispositivos móveis, à medida
que consumidores têm cada
vez mais acesso à internet em
qualquer lugar.

O primeiro tablet do Google
foi apresentado em junho do
ano passado, com a expectativa
de replicar o sucesso de seu
smartphone em um mercado al-
tamente disputado, agora domi-
nado por Kindle Fire e iPad. ■

O Baidu, maior site de busca da
China, está desenvolvendo um
protótipo de óculos digital pare-
cido com o Google Glass do que
irá alavancar as forças da com-
panhia chinesa na pesquisa de
imagens e reconhecimento fa-
cial, informou um porta-voz da
Baidu, ontem.

Conhecido internamente co-
mo projeto “Baidu Eye”, os ócu-
los estão sendo testados apenas
dentro da empresa e não está cla-
ro se o produto será comercializa-
do algum dia, disse o porta-voz
da empresa, Kaiser Kuo.

Ele disse que o dispositivo se-
rá montado em um fone de ouvi-
do com uma pequena tela LCD e
permitirá aos usuários fazer pes-
quisas de imagem e voz, além
de identificações por reconheci-
mento facial. “O que você está
fazendo com a sua câmera, por
exemplo, tirando uma foto de
uma celebridade e depois em
nossa base de dados para ver se
temos uma imagem facial cor-
respondente, você pode fazer a
mesma coisa com um dispositi-
vo visual que se pode vestir”. A
incursão do Baidu em tecnolo-
gia acoplada ao corpo atrairá
comparações ao Google Glass. ■

AGRONEGÓCIO

Grupo HJ Baker compra Fanton e Rumiphos

O grupo norte-americano HJ Baker, que atua nas áreas de nutrição

animal e fertilizantes, anunciou a compra de 100% da Fanton Nutrição

Animal, companhia de suplementos minerais, proteinados para

pecuária e rações para equinos, com sede em Bauru (SP). A companhia

adquiriu, ainda, a Rumiphos, de Mato Grosso do Sul, produtora de

suplementos minerais. O valor do investimento não foi informado,

mas o faturamento anual dos dois negócios ultrapassa R$ 20 milhões.

Google deve iniciar as vendas da
segunda geração do Nexus 7 em julho
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Chinês Baidu
desenvolve
óculos digital

É a primeira vez que
detalhes sobre o novo
produto, prazos e metas
são revelados

Modelo é semelhante ao Google
Glass e deve impulsionar
empresa na pesquisa de imagem
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 4 abr. 2013, Empresas, p. 25.
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