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Quem quer um Google Glass?

A lguns dos poucos que inscreveram seus no-
mes na fila, durante a conferência Google I/O
do ano passado, já estão comprando seus

exemplares do Google Glass. São principalmente de-
senvolvedores de aplicativos, mas também alguns
jornalistas. E faz já umas duas semanas que pipocam,
pela web, os relatos das primeiras experiências. A
promessa é de que o Glass chegará de fato ao merca-
do, numa versão mais avançada, daqui a um ano. Na
história doGoogle, é de longe sua apostamais ousada
na criação de uma tecnologia. Mas nada garante que
o Glass vai colar. Porque, para colar, ele exigirá que
nós todos mudemos um bocado.
Inovação não é a marca do Google. Pode parecer

uma afirmação estapafúrdia, não é. A empresa, com
sede emMountain View, Califórnia, tem talvez o me-
lhor time de engenheiros do Vale do Silício. Coletiva-
mente, este time sofisticou ao máximo as técnicas de
capturar como todos nós navegamos pela rede, siste-
matizar estes dados e aplicá-los em novas tecnologi-
as. Os produtos do Google não são particularmente
bonitosmas são úteis. E eficientes. Cada botão apare-
ce num determinado canto porque os engenheiros
sabem, estatisticamente, que é ali que a maioria de
nós espera encontrá-lo. No mesmo passo, ninguém
sabe comomanter um site de grande porte no ar, sem
instabilidades, como o Google. Pode ser busca, e-
mail, o que for. Engenharia sólida.
O Google está em seumelhor terreno quando cole-

ta dados, analisa, joga respostas. Produto de consu-
mo é coisa diferente. O Android, sistema para celula-
res e tablets, desenvolveu-se lentamente durante
anos até chegar à atual versão. É uma versão excelen-
te. Mas o aprendizado foi longo e árduo. A empresa
tem dificuldades com produtos novos, embora saiba
aperfeiçoar como ninguém. Com o Glass, o Google
tenta ser Apple. Um produto de consumo radical-
mente novo, resolve um problema que não imaginá-
vamos ter. E esta pri-
meira versão é, definiti-
vamente, primitiva.
Google Glass não é

um óculos inteiro. É
apenas a parte superior
da armação. Um pouco
acima do olho direito
está um pequeno pris-
ma que projeta ima-
gens. Para ver esta tela é
preciso olhar para ci-
ma. A resolução não é
excelente, o espaço não
é muito. Mas já dá para
ver as primeiras linhas
da mensagem. E, se-
gundo os primeiros de-
poimentos, o mapa
com direções distrai
menos do que o GPS do
carro.
Google Glass tira fo-

tos e filma, embora não indique com clareza para
quem está em volta que está fotografando ou filman-
do. A bateria não dura muito. Ele é mais pesado de
um lado do que do outro e, por isso, vai pendendo.
Escorrega também nariz abaixo, é preciso ficar repo-
sicionando de tempos em tempos. Mas é confortável.
A tela não permite que semexa no foco então, para al-
gunsmíopes, fica ilegível. E não se encaixa bem sobre
quaisquer óculos. A versão para consumo de 2014,
porém, virá com uma armação própria na qual o aro
do Glass se acopla.
Para deixar alguém do Google reticente, basta per-

guntar sobre privacidade. O sujeito entra no banheiro
público com Google Glass, ninguém sabe se está fil-
mando. É o exemplo mais óbvio. Mas pode ser uma
discussão, uma conversa privada, são inúmeros os
exemplos em que o aparelho pode se mostrar incon-
veniente. A resposta padrão é: a sociedade terá de se
reacomodar, decidir qual é a nova etiqueta. Claro que
sim. Uma das soluções possíveis é, simplesmente, re-
cusar o aparelho. Achar que ele não tem lugar.
O que o Google Glass não faz é reconhecer rostos.

Mas poderia. E registrar a imagem, analisar aquelas
feições e jogar uma resposta, afinal, é o exemplo típi-
co daquilo que a empresa Google faz muito bem. De-
cidiramnão incluir o uso óbvio na primeira versão do
aparelho porque seria forçarmuito a barra da privaci-
dade. Um instrumento de identificação nas mãos de
qualquer um é mudança, talvez, radical demais.
Ainda falta um ano e o Google decidiu distribuir

umas centenas de aparelhos por aí. É teste para eles e
para nós. Coisas acontecerão. Pessoas vão se incomo-
dar, outras não. Vamos ler estas histórias e pensar em
como nós reagiríamos. Para o Google, é umamudan-
ça radical. Se der certo, a empresa se reinventa. l

Já tem gente com a versão beta dos
óculos por aí, mas não está claro se a
sociedade está pronta para algo assim
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O sujeito entra no banheiro
público e não está claro,
para ninguém, se ele está
filmando ou não
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A Google é boa de analisar
dados e extrair respostas.
Produtos de consumo
novos não são sua marca
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A sociedade pode não estar
preparada para algo como
o Glass. Mas, se ele der
certo, a Google se reinventa
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-NOVA YORK-O YouTube lançará um sistema de as-
sinatura paga para alguns dos seus canais esta
semana, antecipou o jornal “Financial Times”. A
ideia é estimular a produção de conteúdo de
qualidade para a plataforma e abrir uma nova
fonte de receita para aGoogle, donado site. Cer-
ca de 50 canais com conteúdo exclusivo e espe-
cializado devem fazer parte do sistema. O res-
tante do site continuará gratuito para todos os
internautas. As assinaturas deverão ter preços a
partir de US$ 1,99. A reportagem do “Financial
Times” foi baseada em fontes não identificadas.
A Google não quis comentar o assunto.
Rumores sobre o lançamento de um serviço

de assinaturas do YouTube circulam há vários
meses. Em fevereiro, o YouTube confirmou suas
intenções ao site Cnet mas não quis informar
um cronograma. Em janeiro, o AdAge publicou
que a Google havia proposto o sistema a vários
produtores de conteúdo. Fontes do YouTube
afirmaram ao “FT” que o site “pretende criar
uma plataforma de pagamento que poderia
proporcionar mais conteúdos de qualidade (...)
para satisfação de seus usuários e proporcionar
aos criadores um novo caminho para gerar re-
cursos por seus conteúdos, além de modelos
baseados no aluguel e publicidade”.
O YouTube, que tem mais de um bilhão de

usuários nomundo, oferece desde 2011 uma sé-
rie de canais temáticos gratuitos, emuma tenta-
tiva de preparar o terreno para o início dos ser-
viços pagos.O jornal “TheNewYorkTimes” afir-
ma que os canais com assinatura devem incluir
programação infantil, de entretenimento e de
música. Eles não vão funcionar como canais de
televisão tradicionais, e sim, como bibliotecas
de vídeos que podem ser assistidos por deman-
da, como já funcionam os milhares de canais
gratuitos do YouTube.
Executivos da Google apostam que na próxi-

ma década, 75% de todos os canais de vídeos no
YouTube exibam conteúdo produzido exclusi-
vamente para a internet, e a empresa tem pro-
curadomaneiras de fortalecer essa tendência. O
YouTube hoje em dia vive do faturamento com
publicidade. Segundo a empresa, alguns dos
usuários já faturam milhares de dólares com
seus vídeos caseiros. E, agora, a empresa está a
procura de novas maneiras de ganhar dinheiro
com o conteúdo que é publicado no site.

Os canais mais populares do YouTube têmmi-
lhões de assinantes. O canal de comédia Smosh
lidera com 9,6 milhões, de acordo com o site
VidStatsX, e o canal político YoungTurks recente-
mente se tornou o primeiro de notícias a ultra-
passar a marca de umbilhão de views.
A mudança na maneira como as pessoas con-

somem vídeos on-line desperta a atenção de
grandes empresas, que perceberam o grande po-
tencial de lucro deste segmento. A Netflix, que já
investe em séries próprias — como “House of
cards” — há algum tempo, perdeu na semana
passada uma parte importante de seu acervo de-
pois que os estúdios Warner Bros., Universal e
MGM não renovaram as licenças de quase dois
mil filmes. Os três grandes estúdios planejam ter
seu próprio serviço de vídeos on-line.
A Amazon é outra grande empresa que está in-

vestindonomercadodeTVsobdemanda.Nomês
passado, a empresa lançouopilotode 14 seriados,
entre comédias e programas infantis. A ideia é que
o público escolha quais projetos serão levados
adiante. Por enquanto, os vídeos estãodisponíveis
apenas nos EUA, Reino Unido e Alemanha. l

YouTube vai lançar sistema de
cobrança de assinatura de canais
Usuários pagarãomensalidade a partir de US$ 1,99 por conteúdo exclusivo
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Além da publicidade. Empresa busca outras formas de lucrar com os vídeos publicados

Michel Levy deixará o comando da Microsoft
Sucessor do

executivo no Brasil
não foi anunciado

Depois de sete anos à frente da
Microsoft no Brasil, o executi-
vo Michel Levy anunciou on-
tem que deixará o comando da
companhia.
— Essa é uma decisão pesso-

al que eu tomei para ter tempo
de definir a nova fase daminha
vida — escreveu o executivo
em e-mail enviado aos funcio-
nários da companhia.
De acordo comLevy, sua saí-

da da gigante de software se
dará após o fim deste trimes-
tre. Em nota, a assessoria de
imprensa da Microsoft infor-

mou que o substituto do exe-
cutivo não demorará a ser
anunciado e que Levy partici-
pará do período de transição.
Confira o comunicado:
“A Microsoft Brasil anuncia

que Michel Levy deixará a
presidência da companhia ao
longo do segundo semestre
desse ano— após a conclusão
do atual ano fiscal em 30 de
junho de 2013.
“A Microsoft agradece a li-

derança exercida pelo execu-
tivo nos últimos sete anos pa-
ra expandir os negócios e au-
mentar o impacto da empresa
no Brasil a níveis sem prece-
dentes de sucesso.
“Onomedo sucessor de Levy

será anunciado em breve, de
modo a garantir uma transição

tranquila da operação.”
Em recente entrevista ao

GLOBO, o executivo afirmou
que Microsoft enxerga o Brasil
como um dos mais importan-
tes mercados estratégicos no
mundo em tecnologia da in-
formação e, além dos R$ 200
milhões que já investiu este
ano num centro de pesquisa e
desenvolvimento e num de
seus Laboratórios de Tecnolo-
gia Avançada no Rio, já empe-
nhou aproximadamente R$
170 milhões nos últimos anos
em projetos de educação e fo-
mento a start-ups no país.
— O Brasil é com certeza um

dos dez mercados-chave no
mundo para a Microsoft. —
afirmou Levy. — E, entre os
Brics, se Índia e China contam

commercados maiores até pe-
lo tamanho de suas popula-
ções, o Brasil compensa isso
coma vitalidade de seumerca-
do, e por isso lidera.
Recentemente, a empresa

inscreveu em seu programa de
fomento educativo e tecnoló-
gico Innovative Schools World
Tour o Colégio Estadual José
Leite Lopes/NAVE (Núcleo
Avançado em Educação), na
Tijuca, projeto da Oi e do Oi
Futuro em parceria com o go-
verno do estado e outras enti-
dades comoaPUC-Rio e oC.E-
.S.A.R. (Centro de Estudos e
Sistemas Avançados do Reci-
fe). Mundialmente, a empresa
de software desembolsa US$
9,5 bilhões por ano em pesqui-
sa em desenvolvimento. l

Motorola viola lei antitruste
em disputa com Apple, diz UE
Empresa controlada pela
Google ‘abusa de posição
dominante’, diz comissão

-BRUXELAS- A Motorola Mobility
violou regras antitruste ao exi-
gir na justiça que a Apple fosse
proibida de comercializar al-
guns de seus produtos na Ale-
manha, afirmou ontem a Co-
missão Europeia. Em comuni-
cado, o órgão afirma que a em-
presa controlada pela Google
“abusou de posição dominan-
te” emprocesso sobre patentes
essenciais para os padrões de
telefonia móvel.
Em fevereiro de 2012, a Mo-

torola conseguiu uma liminar
que proibia a Apple de comer-
cializar modelos de iPhone e
iPad em seu site na Alemanha
em uma disputa em torno de
tecnologias de transmissão de

dados. Segundo a comissão, o
expediente pode ser utilizado
em casos de violação de paten-
tes, mas, neste caso específico,
a Apple estava disposta a pagar
pelo licenciamento.
— Eu acho que as empresas

deveriam gastar seu tempo
inovando e competindo nos
méritos dos produtos que ofe-
recem, não abusando de seus
direitos de propriedade inte-
lectual para segurar concor-
rentes em detrimento da ino-
vação e escolha do consumi-
dor — afirmou o comissário
Joaquín Almunia.
A empresa tem o direito de

responder ou pedir uma audi-
ência sobre o caso. A decisão
final será tomada apenas após
esse posicionamento. Caso se-
ja condenada, aMotorola pode
ser multada em até 10% do seu
faturamento anual. l

Amazon vende na China mais
aplicativos Android que a Google
Gigante de buscas só
oferece programas
gratuitos no país

-XANGAI- A Amazon lançou na
China sua loja de aplicativos
para sistema operacional mó-
vel Android. A loja chinesa da
varejista oferece tanto progra-
mas gratuitos quanto pagos,
enquanto a própria desenvol-
vedora do Android, a Google,
só oferece aplicativos grátis
naquele país.
A Amazon, que lançou sua

loja de livros digitais Kindle
Store na China em dezembro,
começou a vender aplicativos
Android para usuários chine-
ses no fim de semana, afirmou
ontem o porta-voz da empresa
no país, Billy Huang.
A Appstore da Amazon deve

competir com centenas de ri-

vais locais que oferecem apli-
cativos pagos e gratuitos. Mas
muitos dos programas dispo-
níveis nessas lojas são piratas e
infectados com vírus, dizem
analistas.
Essa é a primeira empresa

ocidental de tecnologia a ofe-
recer uma plataforma para
aplicativos pagos Android na
China.Huang disse que a com-
panhia está trabalhando com
desenvolvedores de software
para aumentar o número de
apps em oferta.
O lançamento da Amazon

Appstore e da loja de e-books
Kindle na China abre o cami-
nho para a companhia ofere-
cer uma variedade de disposi-
tivos, incluindo o e-reader
Kindle e o tablet Kindle Fire.
Huang, entretanto, não deu

detalhes sobre a data de lança-
mento do Kindle no país. l
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l VÍDEO: Primeira arma feita
em uma impressora 3D é
testada no Texas

l EM ÓRBITA: Smartphones
funcionam como satélites e
mandam imagens do espaço

l ‘ACE PATROL’: Sid Meier
lança jogo para iPhone e iPad

l PROCON: Preço do mesmo
smartphone varia até 54%

l APPS DA SEMANA:
Programas diferentes para ver
o tempo na sua cidade
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 7 maio 2013, Economia, p. 28.




