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Apple apresenta novidades esta semana
em conferência nos Estados Unidos

Windows 8.1 terá novos
recursos multitarefa

HOMEM
OBJETO

● 100 cameras
in 1 (iOS, US$
1.99; só iPad,
US$ 2.99)
Este é o app com

o maior número de efeitos de foto-
grafia de toda a App Store. Tire
fotos ou aplique os efeitos nas
imagens da galeria, e exporte pa-
ra redes sociais, incluindo o Insta-
gram. Para visualizar os efeitos,
basta rolar a foto para a direita.
Eles também podem ser combina-
dos em uma única imagem.

● AutomateIt
(Android,
R$ 4,42)
Automatize todas
as tarefas de seu

smartphone. Economize bateria
desligando o Wi-Fi automatica-
mente em horários ou locais em
que você não usa; silencie o celu-
lar sozinho, à noite, e retome o
volume pela manhã; coloque-o
em modo silencioso em reu-
niões; programe um volume para
o uso do fone de ouvido, etc.

● LookAround
(Windows
Phone, grátis)
Este aplicativo lo-
caliza, em uma

base de dados própria, as fotos
tiradas perto do local onde você
está e aplica as imagens automa-
ticamente no fundo de tela do
Windows Phone. Ou, então, dá
para se divertir apenas vendo as
imagens de lugares próximos e,
quem sabe, descobrir novos lo-
cais de interesse ao redor.

A Microsoft demonstrou deta-
lhes do Windows 8.1, atualiza-
ção gratuita que deve chegar
até fim do ano. Além da volta
do botão Iniciar, o sistema
permite que o usuário organi-
ze aplicativos por nome, uso
ou categoria e execute até qua-
tro aplicações em uma tela. A
atualização também terá uma
nova interface de pesquisa e
uma tela de bloqueio dinâmi-
ca com fotos armazenadas no
computador ou no SkyDrive.

● Qual tipo de conteúdo o YouTu-
be procura?
Nosso foco é nas pessoas de
até 35 anos ligadas aos com-
portamentos digitais. O que
chama a atenção deles são os
vídeos autênticos e que provo-
cam uma conversa. Nós não
somos o mesmo que uma
emissora de televisão e temos
orgulho de não ser.

● O YouTube vai se tornar con-
corrente das TVs?
Todas as empresas que bus-
cam conquistar o tempo do
consumidor estão competin-
do umas com as outras. Tam-
bém estou competindo com
rádios e com o Facebook.

● O serviço de canais pagos vai
ser expandido?

Acreditamos que o YouTube
deve ser gratuito. Nós temos
um programa piloto de assina-
turas porque alguns criadores
queriam outra forma de mone-
tização (modelo de receita).

● Qual o seu projeto para o You-
Tube?
Estou focada em tornar o You-
Tube um destino diário. O ob-

jetivo com eventos como a
Semana da Comédia é ajudar
as pessoas a encontrar conteú-
dos novos e dar visibilidade
aos nossos parceiros. Para
muitos, o site ainda é uma li-
vraria a ser acessada para ver
vídeos virais. Mas a platafor-
ma vai além disso e nossa me-
ta é mudar essa percepção.

● Em quanto tempo você espera
que isso ocorra?
Será diferente em cada merca-
do. Não espero que seja ama-

nhã, mas também não espe-
ro que demore cinco anos.

● Isso significa que teremos
eventos com outros temas?
A Semana da Comédia
não será suficiente
para causar
a mudança
que espera-
mos. / L.A.

APPS DA SEMANA | Daniel Gonzales – http://blogs.estadao.com.br/daniel-gonzales

Nesta segunda-feira, começa
em São Francisco, nos EUA, a
WWDC, conferência anual da
Apple para desenvolvedores –
evento em que a empresa apre-
senta novidades em seus produ-
tos e serviços. Para este ano, é
esperado que a empresa presidi-
da por Tim Cook lance um servi-
ço de streaming de música para
competir com Spotify, Rdio,
Pandora e o recém-lançado
Google Music All Access. Os sis-

temas operacionais da Apple se-
rão atualizados: iOS 7 para dis-
positivos móveis e OS X 10.9 pa-
ra computadores. Novas linhas
de Mac também devem apare-
cer, tanto para desktops quanto
para notebooks, com melhoras
no hardware – sobretudo nos
processadores. É pouco prová-
vel que a Apple apresente um
novo iPhone ou iPad – as novas
versões devem chegar só no se-
gundo semestre.

Feed

C elulares de dois, três chips fa-
zem um sucesso danado no
Brasil, cujas tarifas telefôni-

cas estão entre as mais caras do mun-
do. Todos os principais fabricantes,
incluindo Samsung, Motorola e LG,
oferecem opções de modelos mais
baratos que são “dual chip”, isto é,
com dois chips.

A Mormaii (isso mesmo, a marca
de surfwear) deixou todos no chine-
lo com seu modelo para quatro (!)
chips diferentes. Um para cada ope-
radora brasileira.

Seu celular é uma parceria com a
Venko, única fabricante totalmente
nacional de celulares, sediada em
São Paulo.

A Venko já havia colocado no mer-
cado, sem a bandeira da Mormaii,
outros dois modelos com quatro
chips, o Ideal e Carisma.

O lançamento com a marca de sur-

fe se chama Jeri e vem em três opções:
original e outros dois que homena-
geiam praias brasileiras famosas, Garo-
paba e Búzios. O modelo testado foi o
Clássico, com uma parte traseira com
ilustrações que lembram a estampa de
uma canga de praia. Tem público-alvo,
sem dúvida.

Alternar entre os chips é uma opera-
ção bem simples. Eles aparecem lista-
dos na tela principal, cada um identifi-
cado por uma cor. É possível ainda dar
nomes a eles, para saber a operadora.
Na hora de ligar, é só selecionar qual
será usado por meio de um dos botões
correspondentes logo abaixo da tela.

A agenda telefônica mistura os con-
tatos dos vários chips, mas a cor do
lado de cada contato permite ver a qual
chip ele pertence. O mesmo vale para o
serviço de mensagens de texto.

Há uma curiosa “lista negra” de
SMS, em que você cadastra números

de telefones dos quais não quer re-
ceber mensagens. O recurso é útil
para barrar chamadas promocio-
nais que acabam incorrendo em co-
brança. A barreira funciona. Ao
acionar o bloqueio, não recebi
mensagens enviadas pelo número
que cadastrei.

O celular custa R$ 299 e suas con-
figurações básicas estão de acordo
com o preço: câmera de 2 megapi-
xels e conexão com internet 2G
(GSM EDGE), bem mais lenta que
o 3G. A tela de abertura mostra apli-
cativos como o Facebook e o nave-
gador Opera.

Tenho dúvidas se a economia pro-
porcionada pelo uso dos quatro chips
compensa. Afinal, com R$ 50 a mais já
se pode comprar alguns modelos de
smartphones 3G com tela de toque, câ-
mera e configurações bem melhores
do que este.

YouTube aposta em canais brasileiros
Executivos do Google visitaram o País semana passada para conhecer de perto o mercado e os sucessos locais do site de vídeos
Ligia Aguilhar

O jornalista Iberê Thenório
deixou seu emprego no ano
passado quando a renda com
anúncios no YouTube supe-
rou seu salário. O Manual do
Mundo, canal criado por ele
há cinco anos para ensinar
mágicas e experiências a
crianças e adolescentes, está
prestes a atingir um milhão
de assinantes, o que faz dele o
15º mais popular no Brasil se-
gundo o site Social Blade, que
mede a audiência no YouTu-
be. “Ainda são poucos que
conseguem isso. O desafio é
criar conteúdo completamen-
te original”, diz.

De olho em fenômenos como

o Manual do Mundo e o Porta
dos Fundos – canal que tem 3,6
milhões de assinantes –, um gru-
po de executivos do Google
veio ao Brasil na semana passa-
da para conhecer de perto o mo-
vimento e traçar estratégias. Se-
gundo país em número de usuá-
rios, atrás só dos EUA, o Brasil
está entre os cinco mercados
mais importantes para o site.

Não é de hoje que desconheci-
dos ganham fama com vídeos,
mas canais com conteúdo origi-
nal recebem cada vez mais aten-
ção da empresa por serem pe-
ças centrais para o crescimento
do YouTube. Além do humor, o
Brasil hoje produz sucessos em
outras categorias – música, cul-
tura geek, esporte e beleza são
as principais. Isso é o que atrai
anunciantes, audiência e con-
teúdo original necessários para
o site deixar de ser um depósito
de vídeos e se tornar destino diá-
rio de consumo de conteúdo. O
YouTube pode se tornar nos
próximos anos uma alternativa
à TV tradicional.

Para incentivar a mudança de
comportamento, o site realiza

de 17 a 24 de junho uma versão
brasileira da Semana da Comé-
dia. O evento foi lançado em
abril nos Estados Unidos e teve
versões no Reino Unido, Orien-
te Médio e norte da África. O
objetivo é promover progra-
mas, canais e atrações de hu-
mor. “Nos países em que foi rea-
lizado, o evento aumentou em

40% as visualizações dos canais
parceiros”, disse Danielle
Tiedt, vice-presidente de mar-
keting do YouTube, em entre-
vista ao Link (leia abaixo).

Uma pesquisa recente da Hi-
midia e da M.sense mostra que
94% dos brasileiros acessam o
YouTube para ver vídeos, mas
60% não conhecem o conteúdo

exclusivo do site. É esse cenário
que o Google quer modificar.

Otávio Albuquerque criou
com PC Siqueira um dos maio-
res canais brasileiros de culiná-
ria do YouTube, o Rolê Gour-
met. O canal tem mais assinan-
tes do que a página do cozinhei-
ro britânico Jamie Oliver (276
mil assinantes ante 256 mil),

mas a renda dos anúncios ainda
não paga o custo de produção.
“No Brasil, a propaganda em mí-
dias digitais é incipiente. Nos
Estados Unidos a remuneração
é três vezes maior”, diz Albu-
querque. “Mas o conteúdo está
melhorando e as marcas vão se
interessar mais.”

É para atrair vídeos com mais
qualidade que o YouTube lan-
çou em maio a oferta de canais
pagos, com mensalidades a par-
tir de US$ 0,99, incluindo o Bra-
sil. Para o site, mais interessan-
te do que os criadores de vídeos
de sucesso migrarem para a TV
é mantê-los no YouTube.

Os executivos do site negam
que com essa estratégia vão dis-
putar audiência e anunciantes
com as emissoras. “Tentamos
fomentar o nascimento de um
novo ecossistema, com vídeos
de qualidade na internet, algo
complementar ao que a TV
faz”, diz o gerente de parcerias
do YouTube, Álvaro Paes de Bar-
ros. “É um movimento pareci-
do com o que a Apple fez quan-
do promoveu a indústria de apli-
cativos para a App Store”, diz.

Celular básico de quatro
chips não vale a economia
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ENTREVISTA

‘Não somos uma biblioteca de vídeos’
Danielle Tiedt, vice-presidente de marketing do YouTube

Em casa.
Thenório
deixou o
emprego
depois que
receita com
anúncios em
seus vídeos
superaram o
salário

● Mormaii Venko Jeri Clássico
Câmera | 2 megapixels
Tela | 2,4 polegadas
Aplicativos | Facebook, navegador
Opera e games
Conectividade | 2G / Bluetooth 2.0
Preço | R$ 299
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● Audiência online

72% dos vídeos vistos pela
web no Brasil são musicais

65% dos usuários não
assistem aos anúncios até o fim
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