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CONFERÊNCIA
App permitia download
gratuito no Spotify

VAZOU

A Nokia revelou o Asha 501,
smartphone de US$ 99 que
será vendido em mais de 90
países – incluindo o Brasil.
Com design inspirado em sua
linha Lumia, o novo Asha tem
acesso à internet por redes
2G, tela de toque e aplicativos
de redes sociais populares.

Nokia lança smartphone
de US$ 99 em 90 países

●✽ Camilo Rocha | camilo.rocha@estadao.com

APOSTA

HOMEM
OBJETO

Brasil sedia congresso
internacional de internet

RIO

Google apresenta nesta semana novos
produtos e serviços durante Google I/O

Um programador holandês
notou uma falha de segurança
no web player do serviço de
streaming de músicas Spotify.
Para apontá-la, criou o Down-
loadify, extensão para Chro-
me que permitia download
gratuito de qualquer faixa do
catálogo. A falha foi corrigida.

● Como você lida com a competi-
ção do mercado de apps?
Desenvolvendo produtos me-
lhores e mais inovadores, co-
mo a versão para desktop.

● Por que investiram na versão
para desktop?
A maior parte do tempo as
pessoas estão no computador
e achamos que era uma opor-
tunidade. Tentamos juntar o
melhor de dois mundos.

● Isso coloca o Viber como con-
corrente direto do Skype?

Estamos fazendo algo melhor
do que o Skype e eles tentam
fazer algo que nós não faze-
mos. O Skype até tem um apli-
cativo, mas não é uma empre-
sa com foco no mercado mó-
vel como nós.

● Qual a importância do Brasil
para o Viber?
O Brasil é um dos países com
crescimento mais rápido em
número de novos usuários e
cresce mais do que o restante
do mercado. Estamos tentan-
do entender o que está aconte-

cendo aí e talvez façamos uma
visita ao País este ano.

● Qual o interesse? Abrir um es-
critório?
Estamos começando a olhar
geograficamente os países on-
de vamos expandir localmen-
te. O Brasil é um candidato.

● Você pretende buscar investi-
mento privado para o Viber?
Definitivamente. É algo que
estamos procurando. Na medi-
da em que crescemos, nossas
despesas aumentam. / L.A.

QUEM É

82%
das crianças e adolescentes de 9
a 16 anos utilizam a web para
fazer tarefas de escola, segundo
o estudo TIC Kids Online Brasil

68%
usam redes sociais, aponta o
mesmo estudo, do Comitê Gestor
da Internet no Brasil (CGI.br)

23%
dos jovens entre 11 e 16 anos já
se encontraram com alguém que
conheceram pela internet

É inegável que os e-readers vie-
ram para facilitar nossa vida.
Recentemente, numa época

de muita correria, terminei de ler um
livro de 340 páginas entre smartpho-
ne e desktop. Não dispunha de tempo
para ler em casa com tranquilidade.
Sem a opção eletrônica nas platafor-
mas móveis não teria conseguido.

Apesar de o Kindle, da Amazon, ser
a grande referência no assunto, o con-
corrente Kobo vem conquistando
seu espaço.

Desde o fim do ano passado, a Livra-
ria Cultura trouxe ao Brasil três mode-
los da empresa canadense: Touch,
Glo e Mini. Embora não divulgue nú-
meros, a assessoria da Cultura garan-
te que as vendas são animadoras.

Talvez por isso esteja chegando
aqui mais uma opção de Kobo, o Aura,
o modelo “premium” da família. É a
primeira versão que não será lançada

com a Livraria Cultura. Ele deve che-
gar às lojas até o fim do semestre e
ainda não tem preço sugerido.

O Kobo Aura tem tela de 6,8 polega-
das, maior que os outros Kobos já à
venda aqui. A tela, com tecnologia de
papel digital, é de alta definição (HD),
com resolução de 265 ppi (pixels por
polegadas), consideravelmente mais
alta que os Kindles (até mesmo que o
Kindle Fire, que tem 169 ppi). Isso sig-
nifica contraste e nitidez acentuados
para a leitura, mesmo em ambientes
externos com sol forte.

O catálogo à disposição é amplo.
São três milhões de títulos da Kobo,
sendo 15 mil em português. Nas pági-
nas, é possível fazer marcações e pro-
curar palavras no dicionário. O Kobo
Aura tem bom espaço interno, totali-
zando 4 GB de armazenamento. Uma
limitação é que ele não pode ser recar-
regado na tomada, apenas via USB.

● Uso da web por crianças

É quanto aumentou o número de usuários de janeiro a maio
deste ano, quando o Viber chegou a 200 milhões de contas.

Ligia Aguilhar

Enquanto o Vale do Silício rea-
gia com surpresa às notícias de
que o aplicativo de mensagens
WhatsApp já era maior que o
Twitter – com seus 200 milhões
de usuários – e de que o MSN
Messenger chegava ao fim,
mais de 100 desenvolvedores
trabalhavam silenciosamente
nos escritórios do Viber, no Chi-
pre, em Israel e na Bielo-Rússia,
em um novo projeto.

O trabalho foi revelado na se-
mana passada, quando Talmon
Marco, presidente executivo
do Viber, lançou a versão para
desktop do aplicativo de mensa-
gens que também faz chamadas
telefônicas pela internet. E
aproveitou a ocasião para avi-
sar que o seu app já tem 200
milhões de usuários.

Há tempos o Viber tem cresci-
do longe dos holofotes – até o
fim de 2012, o aplicativo tinha
140 milhões de usuários. Com
os anúncios recentes, entrou de
vez na corrida pela liderança do
mercado móvel de mensagens.

A empresa foi criada em 2010
por Marco e três amigos que tra-
balharam com ele no site de
compartilhamento de arquivos
iMesh. Usuários frequentes de

serviços como o MSN Messen-
ger e Skype, os amigos queriam
levar a experiência do computa-
dor para o celular. Com base
nessa ideia, surgiu o Viber.

Na semana passada, porém,
eles fizeram o caminho oposto
em busca de mais mercado. “Po-
demos chegar a 300 milhões de
usuários até o fim do ano? É pos-
sível que sim”, disse Marco ao
Link (veja entrevista ao lado).
Apesar de o Skype ter um app
para celular desde 2009, Marco
diz que o Viber leva vantagem.
“Eles não são uma empresa ge-
nuinamente móvel como nós.”

O principal foco de investi-
mento do Viber hoje é na área
detecnologia. Dos 120 funcioná-
rios, 100 são da área de desen-
volvimento.

Entre os mercados que estão
na mira da empresa está o Bra-
sil. O País é o nono na lista de
novos usuários e está entre os
25 que mais usam o aplicativo.

“O Brasil cresce mais rápido do
que o restante do mercado. Es-
tamos curiosos para saber o que
está acontecendo aí e conside-
rando uma visita este ano”, diz.
A empresa já cogita até abrir um
escritório por aqui.

Barreiras. Em alguns países, o
sistema é alvo de boicote. A Sí-
ria e o Irã chegaram a proibir a
ativação do serviço, e a operado-
ra europeia Vodafone teria limi-
tado o uso do app por meio da
sua rede de dados. Serviços co-
mo o Viber são considerados
responsáveis pela perda de re-
ceita com SMS. “Os aplicativos
são uma forma de as operado-
ras acelerarem a obtenção de
novos clientes para planos de
dados”, defende Marco.

O Viber ainda não gera recei-
ta. Avesso ao modelo de publici-
dade, Marco diz que nunca vai
cobrar pelo serviço básico de
mensagens e ligações. “Neste
ano queremos cobrar por algu-
mas ferramentas extras, como
os adesivos”, diz. Com o cresci-
mento rápido, porém, a conta
da empresa está cara demais pa-
ra um negócio que nunca rece-
beu investimento. Marco diz
que “definitivamente” está à
procura de apoiadores.

A disputa pela liderança no
mercado móvel ainda está lon-
ge do fim, mas o CEO já mostra
alguns sinais de cansaço. “É um
grande desafio comandar uma
empresa que cresce tanto e tão
rápido”, diz. “Quero tirar férias.
Quem sabe no Brasil.”

Viber migra do
celular para o PC

✽ O israelense de 40 anos é
formado em Ciência da Com-
putação pela Universidade de
Tel-Aviv e passou grande par-
te da vida adulta nos EUA. An-
tes de criar o Viber, em Lon-
dres, abriu outras empresas
como o sistema de comparti-
lhamento de arquivos iMesh

Entre 15 e 17 de maio, o Google
realiza sua conferência anual pa-
ra desenvolvedores, o Google
I/O. A empresa aproveita o even-
to para apresentar novidades
em software e hardware.

Há grande possibilidade de
que sejam divulgadas informa-
ções sobre vendas do Google
Glass, os óculos inteligentes da
empresa. Ainda na área de hard-
ware, há quem aposte numa ver-
são 4G para smartphone Nexus
4. Uma nova geração do tablet
Nexus 7, com processador quad-
core, também é cogitada.

Uma versão nova do seu siste-
ma operacional Android deve
ser adiada, e o Google pode tra-
zer apenas uma atualização da
versão atual, Jelly Bean.

Além disso, é dado como cer-
to que o Google desenvolva um
app para unificar todas as ferra-
mentas de chat, chamado Bab-
ble. No entanto, a área mais for-
te dos rumores são os games.
Um “Game Center” unificaria a
experiência de jogo em diferen-
tes plataformas. Outra opção se-
ria a fusão de todas as atuais pla-
taformas de jogos da empresa.

43%

ENTREVISTA

CEO DO VIBER

O Brasil vai sediar pela primei-
ra vez a Conferência WWW
2013, um dos mais importan-
tes eventos globais sobre a in-
ternet. O encontro começa
nesta segunda-feira e vai até
sexta-feira no Windsor Barra
Hotel, no Rio de Janeiro. En-
tre os principais palestrantes
estão o neurocientista brasilei-
ro Miguel Nicolelis, o criador
da web Tim Berners-Lee –
que é também um dos respon-
sáveis por criar o evento –, e
Luis von Ahn, fundador do
site de cursos gratuitos de
idiomas Duolingo.

● Além de enviar mensagens de
texto, fotos e fazer ligações, a
versão para desktop do Viber efe-
tua também chamadas em vídeo.
Para instalar o programa no com-
putador é necessário ter o aplica-
tivo no celular. O Viber sincroniza
as duas plataformas e permite
transferir ligações entre elas.

TALMON MARCO

Feed

Leitura em alta definição

‘Queremos ser melhores que o Skype’
Talmon Marco, presidente executivo e cofundador do aplicativo Viber

Aplicativo de mensagens
e chamadas pela internet
lança versão desktop
para atrair usuários e
competir com o Skype

Chamadas em vídeo
são novidade

● Kobo Aura
Preço | Não definido
Tela | 4 polegadas
Resolução | 256 ppi (pixels por polegada)
Processador | 1 GHz
Peso | 240 gramas
Armazenamento | 4 GB

ALBERT GEA/REUTERS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 13 maio 2013, Economia & Negócios, p. B11.




