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ANÚNCIOS APLICATIVO
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Google lidera publicidade móvel , mas
Facebook deve quadruplicar receita

Office para iOS chega
só para assinantes

● LimeTree
(iOS, gratuito)
Permite aos pais
e mães guarda-
rem um diário de

crescimento dos filhos. O aplicati-
vo tem campos específicos para
registrar e armazenar fotografias,
textos e sons. Ele ainda permite
adicionar comentários a cada
item. Você pode configurar a linha
do tempo para ser alimentada
com conteúdo por mais de uma
pessoa, além de poder adicionar
várias crianças. Tudo pode ser
gerenciado pela internet. Suges-
tão do desenvolvedor: fazer do
seu diário um presente para seu
filho ou filha.

● Quick Social
(Android,
gratuito ou R$ 2)
Para compartilhar
rapidamente um

status nas principais redes so-
ciais (Facebook, Twitter e
Google+) diretamente da barra
de notificações de seu Android,
poupando o tempo para acessar
o aplicativo específico. O Quick
Social é configurável e permite
desativar os atalhos para as re-
des sociais que você não utiliza.
Também dá para configurar se o
app será ou não ativado automati-
camente a cada reinício de seu
smartphone. A versão paga não
tem anúncios.

● InfoAero
(Windows
Phone, gratuito)
Leva todas as infor-
mações de voos e

de aeroportos brasileiros para a
tela do Windows Phone. Localiza
os terminais mais próximos de
acordo com a localização (e dá
para salvar os aeroportos favori-
tos), busca voos pelo número ou
pela companhia aérea e fornece
informações meteorológicas dos
locais selecionados. Ele ainda
tem o recurso do live tile (bloco
dinâmico): você pode fixar um ou
mais voos na tela inicial do seu
smartphone para facilitar consul-
tas futuras.

HOMEM
OBJETO

Feed

O termo é usado para descre-
ver o processamento de volu-
mes muito grandes de infor-
mação como, por exemplo,
todos os textos da Biblioteca
Nacional ou o histórico de
buscas dos brasileiros no Fa-

cebook. Big Data reúne e orga-
niza gigantescas quantidades
de dados para fins públicos
ou comerciais. Em 2009, o
Google ajudou a prever sur-
tos de H1N1 nos EUA com
seus dados de buscas por re-
médios contra gripe. Os regis-
tros de buscas também ser-
vem para que empresas criem
anúncios direcionados.

No ano passado, o Google em-
bolsou US$ 4,61 bilhões em
anúncios veiculados em smart-
phones e tablets – mais da meta-
de (52,3%) do total no setor. Se-
gundo estudo da eMarketer, em
2013 esse valor deve atingir US$
8,85 bilhões, quase o dobro.

A gigante de buscas, no entan-
to, já tem um forte concorrente
em crescimento: o Facebook.
Estima-se que a rede social po-
de quadruplicar a receita em
2013, alcançando US$ 2,04 bi-
lhões. Com esse valor, o Face-
book, que em 2011 ainda não ge-
rava qualquer renda com publi-
cidade móvel, terá uma fatia de

12,5% do mercado.
O Twitter é um concorrente

modesto. Recebeu US$ 140 mi-
lhões de anúncios móveis no
ano passado. O valor deve do-
brar para US$ 310 milhões em
2013, provocando um aumento
leve de participação da empresa
– de 1,57% para 1,95% do setor.

Juntos, Google, Facebook e
Twitter dominam mais de 60%
do mercado de publicidade mó-
vel no mundo. Empresas como
Apple, Pandora, YP e Millennial
Media têm perdido participa-
ção na área, apesar de mante-
rem negócios fortes e também
em rápido crescimento.

A Microsoft lançou o aplicati-
vo Office Mobile, versão do
pacote de programas para dis-
positivos iOS. Com o app, é
possível visualizar e editar do-
cumentos de Word, Excel e
PowerPoint e acessar arquivos
no SkyDrive. O serviço, contu-
do, só está disponível para as-
sinantes do Office 365 Home
Premium e ProPlus, que po-
dem instalar o pacote em até
cinco computadores (PCs ou
Macs) e ter 20 gigabytes de
espaço no SkyDrive. O Office
Mobile não é otimizado para
as telas de iPads, para os
quais a Microsoft recomenda
o uso do Office WebApps.

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

S empre cabe mais um na famí-
lia Samsung. Enquanto a
Apple economiza nos mode-

los, a empresa sul-coreana não teme
confundir consumidores com vá-
rias opções de aparelhos. O mesmo
vale para o Galaxy Note, híbrido de
smartphone e tablet que a empresa
coloca em categoria própria. As lo-
jas brasileiras acabam de receber
um quarto modelo dele: o Note 8.0,
com tela de 8 polegadas – maior do
que as duas primeiras versões (5,3
polegadas) e menor que o Note 10.1.

Como aparelho parece um tablet
a olho nu, o consumidor corre risco
de ficar perdido ao ver nas pratelei-

ras o tablet Galaxy Tab, com tela de
10.1 polegadas.

Então vamos lá. Para começar, a prin-
cipal diferença dos Notes é que ele fa-
zem ligações telefônicas. Outra carac-
terística exclusiva é a presença da cane-
ta stylus, que serve para escrever e de-
senhar na tela touch.

O primeiro Galaxy Note não tinha
me convencido ao parecer pouco mais
que um smartphone inflado. Já o 10.1
mostrou ter grande utilidade como te-
la para desenhar.

Minha experiência com a versão 8.0
foi a melhor dos três modelos. Ele tem
a medida certa para a leitura. Páginas
de livros digitais ficam em tamanho

quase natural e as das revistas perdem
pouco com formato menor. A tela tem
imagem brilhante e nítida, em alta defi-
nição (full HD) para vídeos.

O Note é bem rápido para mudar de
telas e abrir aplicativos. Não se pode
dizer o mesmo na hora de “acordar” o
aparelho depois de algum tempo sem
usar. É um processo lento. E o reconhe-
cimento de voz para busca no Google,
Google Maps ou Play Store não respon-
deu aos comandos que fiz.

O preço sugerido é de R$ 1.599, o que
não chega a ser caro (para o padrão
brasileiro) se considerarmos que tam-
bém telefona, tem 1,6 GHz de processa-
mento e 16 GB de armazenamento.

PARA ENTENDER

ETHAN PINES/NEW YORK TIMES – 11/5/2010

O mundo
visto por
meio dos
dados
Em novo livro, autores mostram como as
máquinas podem prever comportamentos

Galaxy Note 8.0 é bom intermediário
entre tablets e smartphones

DIVULGAÇÃO

Michiko Kakutani
NEW YORK TIMES

O Google faz. A Amazon faz.
O Walmart faz. E, como mos-
tram notícias recentes, o go-
verno dos Estados Unidos
também.

Faz o quê? Analisam uma en-
xurrada de dados sobre quase
todos os aspectos de nossas vi-
das a fim de identificar padrões
de comportamento e fazer prog-
nósticos. Esse processamento
de uma grande quantidade de
dados é chamado de “Big Data”.

A Amazon, por exemplo, usa
dados de clientes para sugerir
produtos com base no histórico
de compras. O Google recorre
às nossas informações para ven-
der anúncios e alimentar servi-
ços e produtos. A Agência de Se-
gurança Nacional dos EUA

(NSA,na sigla em inglês), segun-
do reportagens recentes, coleta
registros telefônicos de mi-
lhões de pessoas e dados de
e-mails, chamadas de áudio e ví-
deo, fotos, documentos e logins
de empresas de internet, como
Microsoft, Yahoo, Google, Face-
book e Apple. O objetivo é moni-
torar pessoas que ofereçam
ameaça à segurança do país.

Por que usar uma rede tão gi-
gantesca para procurar meia dú-
zia de suspeitos de terrorismo?
“Quem quer procurar uma agu-
lha no palheiro precisa antes ter
um palheiro”, diz Jeremy Bash,
que foi chefe de gabinete do ex-
diretor da CIA e ex-secretário
de Defesa Leon Panetta.

Em Big Data – um livro escla-
recedor e muito oportuno escri-
to por Viktor Mayer-Schönber-
ger, professor da Universidade
de Oxford, e Kenneth Cukier,
editor de dados da revista Econo-
mist –, os autores argumentam
que o monitoramento mudou.

“No espírito do Google e do
Facebook”, escrevem, “a ideia é
que as pessoas são a soma de
relações sociais, interações onli-
ne e conteúdos que acessam. Pa-
ra investigar um indivíduo, é
preciso examinar o amplo es-
pectro dos dados que o cerca.”

Cukier e Mayer-Schönberger
sustentam que a análise de Big
Data está revolucionando a ma-

neira como vemos – e processa-
mos – o mundo, um panorama
fascinante e alarmante do im-
pacto em todas as áreas.

O volume de dados disponí-
veis dobra a cada dois anos e
Cukier e Mayer-Schönberger ar-
gumentam que, com a queda
dos custos, as técnicas de análi-
se estão se democratizando. O
Big Data fez surgir uma série de
novas empresas e ajudou as que
já existiam a melhorar o atendi-
mento ao consumidor.

Na eleição de 2012 nos EUA, a
campanhade Obama usou análi-
ses de dados para montar uma
formidável máquina política pa-
ra identificar potenciais eleito-
res. E a prefeitura de Nova York
também empregou esse tipo de
recurso para aumentar a eficiên-
cia de atividades como o atendi-
mento em situações de calami-
dade pública e a identificação
de locais que vendem cigarros
contrabandeados.

Num futuro próximo, afir-

mam Cukier e Mayer-Schönber-
ger o Big Data fará cada vez mais
“parte da solução para graves
problemasglobais, como a ques-
tão da mudança climática, a er-
radicação de doenças e o fomen-
to à boa governança e ao desen-
volvimento econômico”.

O Big Data também tem seu
lado negro, como a invasão de
privacidade. “A captura de da-
dos pessoais está presente na
maioria das ferramentas que
usamos, de sites a aplicativos”,
assinalam. O segundo perigo ci-
tado pelos autores lembra o fil-
me de ficção científica Minority
Report, que retrata um mundo
em que as pessoas podem ser
detidas por crimes antes mes-
mo de cometê-los. No futuro
próximo, sugerem os autores,
as análises de Big Data poderão
fazer projeções de comporta-
mento de cada pessoa. Segura-
doras, por exemplo, já usam aná-
lises preventivas do tipo.

Um dos aspectos problemáti-
cos dessas previsões, advertem
Mayer-Schönberger e Cukier, é
que elas podem negar “o princí-

pio da presunção de inocência”.
Ao mesmo tempo, o Big Data

exacerba “um problema muito
antigo: confiar exclusivamente
em números, embora eles se-
jam muito mais sujeitos a erro
do que imaginamos”. Fracassos
recentes incluem a quebra de
Wall Street em 2008, que foi
agravada por sistemas de nego-
ciação baseados em algoritmos
matemáticos.

Além disso, como o músico e
cientista da computação Jaron
Lanier aponta em seu livro Who
Owns the Future?, existe uma
enorme diferença entre Big Da-
ta científico – dados sobre for-
mação das galáxias ou surtos de
gripe – e Big Data sobre pessoas,
que é multifacetado, contradi-
tório e pouco confiável.

A seu favor, Cukier e Mayer-
Schönberger reconhecem as li-
mitações dos números. Apesar
de o livro provocar simpatia e
interesse pelas ferramentas de
Big Data para “quantificar e en-
tender o mundo”, ele também
nos alerta sobre ficar a mercê da
“ditadura dos dados”.

O que é
‘Big Data’?

● Big Data
De Viktor Ma-
yer-Schönber-
ger e Kenneth
Cukier. Editora
John Murray
(Reino Unido);
242 páginas;
2013. Em in-
glês. Ainda
sem edição
brasileira

Compreensão. Para os autores, análise de grandes volumes de dados será essencial para resolver problemas do planeta

● Samsung
Galaxy Note 8.0
Sistema | Android 4.1.2
Processamento | 1,6 GHz
Câmera | 5 megapixels
Tela | 8 polegadas
Resolução de tela | 189 ppi
(pixel por polegada)
Conectividade | Wi-Fi / 3G
Armazenamento | 16 GB
Preço sugerido | R$ 1.599
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