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A vida nefelibata

D epois de confessar, na semanapassada, o fi-
asco de perder uma coluna quase pronta
por descuido, recebi, de leitores e de ami-

gos, várias estratégias para evitar que issome acon-
teça de novo. Descobri que muito mais gente do
que eu pensava já abriumão de aplicativos instala-
dos no computador e trabalha direto na nuvem, se-
ja no Google Docs ou noWeb Apps daMicrosoft. Já
usei ambos em situações de emergência, em geral
em viagens, para textinhos rápidos e pequenos,
embora, até aqui, nunca tivesse pensado em usá-
los no dia a dia. Estou (estava) contente com o
Word, velho conhecido, ainda que não aproveite
nem 1% dos seus recursos: em tese, eu poderia es-
crever até no Notepad, já que todo o acabamento
dos meus textos — como tipologia e diagramação
— é feito no jornal.
Mas issomudou. Depois de tantas opiniões favo-

ráveis aos aplicativos nefelibatas, comecei a sema-
na escrevendo na nuvem. Usei tanto um quanto o
outro, e acabei optando, finalmente, pelo Google
Docs. OWord doWeb Apps é muito bom e bem fa-
miliar para quem usa o velho Word, mas não tem
uma função essencial para mim: contagem de ca-
racteres. Ele só conta as palavras. Faz isso, aliás, de
formamais prática do que oGoogle Docs, exibindo
a informação na barra inferior do texto. No Google
Docs, contar palavras é operação que requer dois
cliques, mas em compensação vem completa, com
número de palavras e de caracteres, com e sem es-
paços.
Em termos de funções os dois se equivalem. Am-

bos oferecem mais do que em geral precisamos; a
única variação é, praticamente, a forma como os
diversos recursos são apresentados. OGoogleDocs
é minimalista e, para o meu gosto, mais agradável
visualmente; o Web Apps é mais familiar para usu-
ários deWord. Os dois importame salvamarquivos
do computador, e permitemque várias pessoas tra-
balhem neles ao mesmo tempo. Isso não é tão im-
portante para quem fica só no Word, mas pode fa-
zer grande diferença para quem usa planilhas. Se
eu tivesse que recomendar um só deles, ficaria nu-
ma saia justa, de tanto que se equivalem. Como são
gratuitos, o melhor conselho que posso dar é que o
candidato a usuário os experimente com calma e
escolha o que lhe parecer mais simpático. No fun-
do, é questão de pele.
O Dropbox também faz parte ativa da vida do

pessoal que me escreveu, assim como o Google
Drive e o Skydrive. Os três serviços são parecidos.
Eles se instalam como se fossem drives no compu-
tador; tudo o que for salvo neles fica na nuvem, e
pode ser compartilhado ou acessado de qualquer
lugar. OGoogle Drive e o Skydrive são extensões do
Google Docs e doWeb Apps daMicrosoft, respecti-
vamente, e fazem dobradinhas excelentes com as
suas suites de programas. Mas o meu favorito é o
Dropbox, pela familiaridade (é o mais antigo dos
três), elegância e simplicidade. Graças a ele, não
me preocupo mais com as fotos do celular, que so-
bem automaticamente para a conta assim que são
tiradas. O iCloud também conhece este truque,
mas sendo um sistemaApple pressupõe que tudo o
que você usa seja Apple, ao passo que o Dropbox,
muito mais flexível, roda lindo em todas as plata-
formas, até mesmo no Blackberry, que em geral fi-
ca de fora dessas farras.
O Dropbox oferece inicialmente 2GB gratuitos, o

que é pouco comparado aos 7GB do Skydrive ou
aos 5GBdoGoogleDrive, só que é facílimo aumen-
tar este espaço, seja vendo uma demonstração do
produto, recomendando-o aos amigos ou compar-
tilhando arquivos. Hoje tenhomais de 50GB. Outra
forma de ampliar o espaço disponível nesses servi-
ços é pagando uma taxa anual, que varia de US$ 10
por 20GB no Skydrive a US$ 199 por 200GB no
Dropbox: taí o preço de se ter tantos arquivos. l

As principais opções para criar e
armazenar seus arquivos na nuvem
da internet, evitando perdê-los
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Desde que oGalaxy S4 foi reve-
lado aomundo, há dois meses,
muitos brasileiros contam os
dias para seu lançamento no
país, marcado para terça-feira.
A maior parte está ansiosa pa-
ra desfrutar de suas inovações,
mas uma parcela dos consu-
midores reserva “segundas in-
tenções”: quer vê-lo logo nas
vitrines na esperança de que o
antecessor fique mais em con-
ta. São uma tribo oposta à dos
“early adopters”: marcam a da-
ta da chegada do novo iPhone,
iPad ou Galaxy na agenda não
para serem os primeiros a pôr
as mãos nas novidades, mas,
sim, para pagar menos por um
bom aparelho.
Esse consumidor costuma ser

antenado em tecnologia, mas
aindaconsideramuito elevadoo
preço cobrado pelos smartpho-
nes top de linha no lançamento.
OGalaxy S3, na versão 3G, custa
R$ 1,9mil , 24%menos do que o
S4, na versão 4G. O iPhone 4S,
com o desconto dado pela Ap-
ple, sai porR$ 1.529 (16GB), 41%
menos do que o iPhone 5, que
custa R$ 2.599 no varejo.
A estudante de letras Aman-

da Penha Dias, de 21 anos, é
uma dessas consumidoras. Ela
teve o celular furtado recente-
mente e decidiu que seu próxi-
mo telefone seria um Galaxy
da série S. Sabendo que a nova
geração chegaria às lojas em
poucos dias, a universitária
adiou a compra do S3, recor-
rendo a celulares velhos en-
quanto espera pelo novo:
— Eu adoraria comprar o

Galaxy S4, mas acho R$ 2,5 mil
caro de mais.
Quando foi lançado, em ju-

nho passado, o Galaxy S3 cus-
tava em média R$ 2,1 mil, R$
200 mais do que hoje. Mas
Amanda procura um preço
mais acessível:
— Estou disposta a pagar R$

1,3 mil por um celular. Eu ima-
gino que o S3 cairá para esse
valor — contou.
O Galaxy S2, que começou a

ser vendido em maio de 2011,
custa hoje R$ 1.179.
As operadoras identificam o

comportamento entre seus cli-
entes. Tanto que as lojas seguem
mantendo comdestaquemode-
los antigos em suas vitrines, co-
mo o Galaxy S2. O iPhone 3GS,
lançado em 2009, só saiu do
mercado há algunsmeses.
Optar por uma linha antiga

tem sido mais comum à medi-
da que reformulações robustas
no design dos aparelhos são
cada vez mais raras, avaliou
Felipe Wasserman, professor
doCentro de Inovação eCriati-
vidade da ESPM-SP.

QUEDA DE PREÇO PODE DEMORAR
Nos EUA, a Apple reduz emUS$
100opreçodageraçãoanterior a
cada iPhone que lança. No Bra-
sil, o barateamento não costuma

ser automático. Embora o iPho-
ne 5 tenha chegado ao Brasil em
dezembro, por R$ 2.599, apenas
estemês a companhia reduziu o
preço dos antecessores em sua
loja virtual no país — o 4S está
saindo agora por R$ 1.529.
Na Samsung, a redução de

preços não é política da com-
panhia. O que é determinante
para o preço das geração pas-
sadas é a demanda por elas e
sua comparação com os con-
correntes, informouMichel Pi-
estun, vice-presidente de Tele-
comunicações da representa-
ção brasileira da sul-coreana.
—Não existe algo como uma

obsolescência programada no
preço. Para determiná-lo, faze-
mos uma análise que leva em
conta tanto os novos smartp-
hones da linha quanto a con-
corrência. No caso do S3, avali-
amos que ele continua capaz
de concorrer com os rivais e,
portanto não está prevista
queda no seu preço — disse. l

Clientes esperam lançamentos para
economizar até 41 % em celular antigo
Com chegada de nova geração de smartphone, preço da anterior cai
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Mais acessível. A estudante Amanda Penha espera uma redução no preço do Galaxy S3 para repor o celular roubado

Futebol acirra a guerra
publicitária entre telefônicas

Operadoras
disputam o direito
de usar a imagem de

jogadores

As teles já preparam uma guer-
ra publicitária superior a R$ 20
milhões nos próximos meses.
De olho no início da Copa das
Confederações, em junho, as
empresas apostam no futebol e
4Gcomo temadenovas campa-
nhas. Mas as ações prometem
uma dose de polêmica. A Vivo
vai lançar cartões de recargapa-
ra pré-pago que utilizam os jo-
gadores do Brasil; entre eles, o
atacante Neymar, que é garoto-
propaganda da Claro. Já a TIM
está prestes a fechar acordo
com o Movimento por um Bra-
silMelhor, daAmbev, que temo
ex-jogador Ronaldo, contratado
também da Claro, como astro
da ação que dá desconto na
compra de produtos e serviços.
Por outro lado, a Oi pagou

US$ 70 milhões à Fifa para pa-
trocinar a Copa das Confede-
rações e a Copa do Mundo, no
ano que vem. Por isso, as ou-
tras teles não podem fazer pe-
ças ligadas aos eventos.
Assim, asmarcas apostamna

festa popular, abordando a tor-
cida e a paixão pelo futebol. A
Vivo estreia nos próximos dias
seu novomote, chamado "Tem
tudo aqui". O primeiro comer-
cial começa semana que vem e
terá o ex-jogador Pelé. Além

disso, a tele criou ummascote,
chamado de "Vivola", que traz
o brasão da Seleção Brasileira,
que patrocina desde 2005.
— A ideia é mostrar os torce-

dores apaixonadospor futebol e
a Seleção, fazendo uma relação
com a nossa cobertura no país
—dizChristianGebara, diretor-
executivo para o Mercado Indi-
vidual Nacional da Vivo.
A empresa explica aindaque,

por patrocinar a Seleção, pode
usar as imagens dos jogadores
em suas campanhas.
A Claro, por sua vez, já está

usando o ex-jogador Ronaldo
em suas campanhas de 4G. A
empresa ainda prepara novos
comerciais com Neymar.
— Temos uma plataforma

expressiva com Neymar e Ro-
naldo. Trabalhamos muito os
esportes — disse Gabriela De-
renne, diretora da Claro para o
Rio de Janeiro e Espírito Santo
Já a TIM negocia sua entrada

no Movimento por um Brasil
Melhor, que conta com 247 mil
sócios de clubes de futebol ca-
dastrados. Apesar de Ronaldo
ser da Claro, uma fonte do setor
garante que não há conflito:
— O Ronaldo só aparece nos

comerciais. O projeto é algo
maior. O que estamos fazendo
nesse momento é analisar co-
mo serão concedidos os des-
contos nos pacotes de telefo-
nia — diz essa fonte.
A Oi, no entanto, acabou de

criar uma ação que vai premiar
clientes para assistir a jogos da
Copa das Confederações. A em-
presa ainda não está com ne-
nhum comercial previsto. l
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Lucro da Samsung dispara
42% no primeiro trimestre
Pela 1ª vez, vendas de

smartphones
superam as de

celulares simples
-NOVA YORK E SEUL- A Samsung di-
vulgou ontem, a poucos dias
da chegada do Galaxy S4 ao
Brasil, que obteve lucro opera-
cional 54% maior no primeiro
trimestre em relação ao mes-
mo período do ano passado,
obtendo US$ 7,9 bilhões. O lu-
cro líquido foi de US$ 6,4 bi-
lhões, um aumento de 42% em
relação ao ano anterior. O re-
sultado ficou praticamente em
linha com sua estimativa e
dentro do recorde de US$ 7,5
bilhões registrados no quarto
trimestre. Já o lucro da divisão
de dispositivos móveis do gru-
po disparou 56%, para o recor-
de de US$ 5,8 bilhões, repre-
sentandoquase três quartos de
todo o lucro da Samsung.

Os smartphones da Samsung
continuama ser osmais vendi-
dos, com a Apple em segundo
lugar, mas as concorrentes LG,
Huawei e ZTE também tiveram
grandes ganhos. No ranking
dos celulares em geral, a Sam-
sung também lidera, seguida
de Nokia, Apple, LG e ZTE. A
novidade é a LG, que voltou à
lista Top 5 da IDCpara smartp-
hones em 2013.
No primeiro trimestre de

2013, os smartphones represen-
tarammais da metade das ven-
das de fabricantes de telefones
do mundo inteiro, afirmou on-
tem a consultoria IDC. É a pri-
meira vez que os aparelhos in-
teligentes ultrapassam os celu-
lares comuns.Noperíodo, os fa-
bricantes de dispositivos mó-
veis venderam216,2milhões de
smartphones em todo o mun-
do, volume que representou
51,6% do total de encomendas
globais (que foram de 418,6 mi-
lhões de aparelhos). l

Hoje
naweb

oglobo.com.br/digitalemidia

l FOGO AMIGO: Eric Schmidt
admite que Google Glass é
“esquisito”

l ACESSIBILIDADE: Primeiro
smartphone em Braille do
mundo será lançado este ano

l DEMANDA: Em um dia, loja
vende metade do estoque do
Nexus 7 no Brasil

l COMPETIÇÃO: Microsoft cria
app para convencer usuários a
mudar para Windows Phone

l E-COMMERCE: Amazon quer
vender mais produtos virtuais

l NO TWITTER:
twitter.com/digitalemidia
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A chega da do Galaxy S4
representará um desafio para a
Apple. O telefone da Samsung
tem vantagens sobre o iPhone 5, a
começar pelo tamanho (5
polegadas contra 4 polegadas do
rival). A resolução da tela do
Galaxy também é maior que a do
iPhone (1.080 x 1.920 pixels,
contra 640 x 1.136 pixels), e a
câmera traz 13 megapixels contra
8 megapixels do aparelho Apple.
O S4 tem processadores de 4 e

8 núcleos, e o iPhone, de 2
núcleos; e seu 4G funciona no
Brasil, ao contrário do recurso do
rival. Tudo indica que a Apple
precisará de um novo iPhone para
fazer face ao gadget asiático.

GALAXY S4
VERSUS IPHONE 5
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 27 abr. 2013, Economia, p. 32.




