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HOMEM
OBJETO

Armas 3D serão difíceis
de conter, alertam EUA

RELATÓRIO

Google entra na disputa pela compra do
aplicativo de navegação por satélite Waze

A Samsung conquistou consu-
midores com seu modelo to-
po de linha, o S3, lançado em
2012. Ele se tornou o smart-

phone mais vendido da Terra. Sua
atualização, o S4, que chegou ao Bra-
sil recentemente, segue um caminho
similar. Diz a Samsung que 10 mi-
lhões de unidades foram vendidas em
menos de um mês, a um ritmo de qua-
tro por segundo.

Mesmo com a proeza, para muita
gente o telefone de elite da Samsung
ainda tem de ser medido pela régua
da Apple. A pergunta é recorrente: “É
melhor que o iPhone?”.

Não existe resposta objetiva. Para
alguns, não existe nem resposta racio-
nal, engajados que estão no Fla-Flu
entre Android e iOS.

Ambos os smartphones são exce-
lentes, cada um com vantagens espe-
cíficas. O Galaxy S4 ganha do iPhone
5 na câmera e na tela, mas perde no
design e no uso intuitivo.

O tamanho do S4, com seu visor de
cinco polegadas, pode não agradar a
todo mundo. Em duas ocasiões, ao

operar o aparelho com uma mão só,
esbarrei em coisas que não queria.
Um item que abriu sem querer foi um
atalho lateral para aplicativos, em
que você pode afixar seus favoritos.

Um novo recurso muito bem-vin-
do é o S Translator, que traduz voz ou
texto para nove línguas diferentes, in-
cluindo português brasileiro.

A câmera é fenomenal, com seus 13
megapixels e interessantes recursos.
Um deles é uma função para tirar foto
com as câmeras traseira e frontal ao
mesmo tempo, fundindo as imagens.

O processador é mais rápido que o
S3, podendo chegar a 1,9 GHz na ver-
são 4G (e ele é compatível com a rede
brasileira, coisa que o iPhone não é).

É uma delícia mexer num celular
tão rápido. Nada demora para abrir
ou se resolver na tela, mas a experiên-
cia nela é um pouco poluída por causa
do excesso de aplicativos de fábrica.

Algumas invenciones são supér-
fluas, como os recursos de reconheci-
mento de face e gestos. Pausar um ví-
deo ao virar a cabeça para o lado vai
mudar sua vida? A minha não.

O Google estaria interessado
em comprar o aplicativo israe-
lense de navegação por satélite
Waze, gerando uma disputa
com o Facebook pela aquisição.

Segundo a agência de notí-
cias Bloomberg, pessoas próxi-
mas à negociação disseram que
o Google teria se interessado
em fazer uma oferta depois de a
imprensa divulgar que o Face-
book estava em negociações
avançadas para comprar o app.

Um dos motivos para o negó-

cio ainda não ter sido fechado
com a rede social seria o preço
de venda – a Waze pede um va-
lor acima de US$ 1 bilhão, máxi-
mo oferecido pelo Facebook
até agora por uma empresa.

As fontes da Bloomberg, no
entanto, dizem que nenhuma
das partes está próxima de um
acordo e que a Waze pode optar
por continuar independente e
usar a disputa para atrair mais
investimento de fundos de in-
vestimento de risco.

● Rethink
(Android, R$ 4)
Um app de lista
de tarefas que
permite anexar

um contexto a cada item a fazer.
Basta definir parâmetros como
localização, horário ou proximida-
de a uma rede Wi-Fi, que o Re-
think avisa o que você tem de
fazer. Por exemplo, se você preci-
sar comprar algo, é só marcar a
localização de seu supermerca-
do favorito e o app avisará quan-
do você estiver perto.

● InvestCalc
(iOS, US$ 0,99)
App brasileiro que
traz uma calcula-
dora de investi-

mentos configurável. Simula di-
versas situações futuras, como
quanto é preciso guardar por
mês para juntar certa quantia de
dinheiro. Ainda calcula parcelas
de financiamentos, tem conver-
sor de taxas de juros e gera rela-
tórios detalhados, que podem
ser enviados por e-mail ou com-
partilhados.

● Tecnonutri
(iOS e Android,
gratuito)
Excelente aplicati-
vo pensado para

ser um gestor da sua dieta, que
traz embutido um banco de da-
dos com mais de 2 mil alimen-
tos. O app faz o registro do consu-
mo diário de alimentos e nutrien-
tes. Dá para estabelecer metas
de peso e alimentares, calcular o
índice de massa corporal e gerar
gráficos coloridos de peso e de-
sempenho.

● Mais rápido
O Xbox One tem um processador
AMD de oito núcleos e 8 gigaby-
tes de memória RAM

● Leitor Blu-Ray
É capaz de ler discos com a tec-
nologia Blu-Ray

● Design simples
Maior e quadrado, o design é um
dos pontos mais criticados

● Kinect melhorado
O sensor de gestos agora tam-
bém reconhece voz e virá em to-
dos os aparelhos

Feed

Um boletim do Departamento
de Segurança Nacional dos
Estados Unidos obtido pela
Fox News diz que a dissemina-
ção de armas produzidas em
impressoras 3D pode ser difí-
cil de conter, “apresentando
riscos à segurança pública”. O
grupo Defense Distributed,
criador da arma Liberator, foi
notificado no início do mês
pelo departamento para reti-
rar os arquivos do site. No en-
tanto, o modelo já se espalhou
pela internet.

● Visão ampla
Tela do S4 tem 5 polegadas e reso-
lução de 441 pixels por polegada
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● Mais velocidade
Processador de 1,9 GHz na versão
4G garante agilidade no uso

Galaxy S4: afinal, ele supera o iPhone?

● Supermáquina
Câmera traseira tem 13 megapi-
xels e recursos extras

O melhor
videogame
para assistir
à televisão
Xbox One é o primeiro eletrônico a unir
o entretenimento em um único aparelho

Farhad Manjoo
SLATE

Pouco antes de morrer, Steve
Jobs falou ao seu biógrafo
Walter Isaacson sobre o so-
nho que tinha de revolucio-
nar a televisão. O eletrônico
que Jobs tinha em mente con-
trolaria toda a parafernália
que atravanca a sala de estar
– gravadores de vídeo, video-
games, tocadores Blu-Ray – e
se conectaria ao vasto mundo
de entretenimento disponí-
vel online. Melhor ainda, se-

ria facílimo de usar e aboliria
os controles remotos. “Terá a
interface mais simples do
mundo”, disse Jobs. “Demo-
rou, mas descobri um jeito.”

Na semana passada, eu vi um
produto que se assemelha mui-
to ao aparelho dos sonhos de
Steve Jobs. Ele funciona como
um “controlador universal” da
sala. Com ele, você pode jogar
games, tocar discos Blu-ray, as-
sistir à TV e acessar tudo que
quiser na internet. Alternar en-
tre essas coisas é fácil. E o apare-
lho de fato tem a interface mais

simples do mundo: um sistema
de reconhecimento de voz pre-
ciso e muito mais intuitivo que
um controle remoto.

Quer assistir a um programa
da MTV? Quer mudar da TV pa-
ra o Blu-Ray? É só falar. O apare-
lho obedece na hora. Mas, antes
de falar o comando, você preci-
sa dizer o nome dele: Xbox.

Com o novo dispositivo, bati-
zado de Xbox One, a Microsoft
fez o que há tempos se dizia que
a Apple faria: uma máquina pa-
ra a sala que beira a perfeição.

Funciona assim: vá a sua TV e
diga “Acionar o Xbox”. A TV e o
Xbox ligam imediatamente,
sem demora. Um menu é exibi-
do – lembra a tela do Windows 8
– com aplicativos, jogos e coisas
que você usou recentemente.

Agora, diga: “Assistir à
CNN”. No mesmo instante a
TV sintoniza o canal. Diga: “Jo-
go do Xbox”, e o aparelho muda
para o game que estava aberto.
Fale: “Acione o Skype”, e o
Xbox One abre o programa na
lateral da tela. Também é possí-
vel acessar redes sociais e nave-
gar na internet (coisa que você
nunca vai querer fazer na TV).
Ainda que não seja bonito – lem-
bra um videocassete –, a Micro-
soft diz que o One é silencioso.

Dúvidas. Apesar de impressio-
nar e por maior que tenha sido o
evento de lançamento organiza-
do pela Microsoft, o fato é que
muitas perguntas ficaram sem

resposta. Em cima do palco, a
demonstração foi irretocável –
o One interpretou corretamen-
te os comandos de voz –, mas
não tive a oportunidade de vê-
lo de perto em funcionamento.
(A Microsoft prometeu divul-
gar mais detalhes na feira de vi-
deogames E3, no mês que vem.)

Há também alguns aspectos
do Xbox One de que os fãs não
gostarão. Em primeiro lugar,
ele não roda jogos do Xbox 360,
por falta de compatibilidade.

Além disso, quando você co-
loca um jogo novo no One, ele é
instalado automaticamente no
disco rígido para que você não
precise inseri-lo toda vez. Pare-

ce ótimo, mas há um porém: se
quiser instalar o game em outro
Xbox One, terá de pagar uma
taxa – o valor não foi divulgado.

Mais incógnitas: o preço e a
data de lançamento. A Micro-
soft disse que o One chega às
lojas “ainda este ano”, mas su-
ponho que não seja amanhã.
Quanto ao preço, nenhuma pis-
ta. Ao ser lançado, em 2005, o
Xbox 360 era vendido a US$ 299
nos EUA. Agora sai por US$ 179.

Imagino que o One não custa-
rá mais do que US$ 399, a não
ser que lá na Microsoft as pes-
soas tenham perdido o juízo. Pa-
ra fazer do One o aparelho per-
feito para a sala, a empresa terá

de vender as máquinas com ra-
pidez. A Microsoft precisa apro-
veitar ao máximo a vantagem
de sair na frente.

Além do mais, a oportunida-
de é fantástica. Não há pratica-
mente nada que os norte-ameri-
canos façam mais do que se sen-
tar diante da televisão e, quan-
do não estão assistindo à TV,
muitas vezes estão jogando. O
Xbox One é o primeiro dispositi-
vo que estabelece uma ponte
ágil e descomplicada entre es-
sas duas atividades. Se a Micro-
soft conseguir dominar essa ex-
periência, a gigante da cena tec-
nológica poderá renascer. /

TRADUÇÃO DE ALEXANDRE HUBNER

Aprimorado. Kinect será capaz de identificar o jogador
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APPS DA SEMANA | Daniel Gonzales – http://blogs.estadao.com.br/daniel-gonzales
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