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MAIS NA WEB

O evento de lançamento do
Moto X, em São Paulo, não
economizou em atrações.

Teve stand-up comedy de Ingrid
Guimarães e palestra motivacional
de Guy Kawasaki, especialista em
tendências de tecnologia que traba-
lhou com Steve Jobs na Apple.

Se restava alguma dúvida da im-
portância do Moto X tanto para a
Motorola como para seu novo do-
no, o Google, Kawasaki esclareceu:
“Nosso principal inimigo é a Sam-
sung, porque eles são os maiores.”

O Moto X é um firme e respeitável
primeiro passo na estratégia de reer-
guer a Motorola, que já foi das gran-
des e hoje tem 1% do mercado mun-
dial de celulares.

É um smartphone de aparência
simples e direta. Seu jeitão austero
fica evidente na frente, sem qual-

quer botão. Todos os comandos do Mo-
to X são realizados na tela.

O reconhecimento de voz é um dos
destaques do aparelho, que tem um
processador dedicado só para essa fun-
ção e entende português brasileiro (in-
cluindo sotaques regionais, segundo a
Motorola).

O sistema trabalha integrado com o
aplicativo Google Now. Por meio dele,
é possível fazer telefonemas, mandar
mensagens, perguntar informações,
saber a previsão do tempo e pedir ins-
truções de navegação. É especialmen-
te útil para quando se está dirigindo.

O reconhecimento de gestos e movi-
mentos é outra das atrações do Moto
X. O celular “entende” situações em
que o usuário está (em reunião, dirigin-
do, dormindo) e altera as configura-
ções, como, por exemplo, não deixar o
telefone tocar na madrugada ou ler

mensagens que chegam dentro do car-
ro em movimento.

É possível também acionar a câmera
do Moto X, quando em repouso, cha-
coalhando o aparelho duas vezes. Den-
tro da função de câmera, pode-se fazer
tudo com uma mão, como dar um
zoom e usar recursos de imagem.

Uma das desvantagens é que o Moto
X só tem 16 gigabytes de armazenamen-
to e não permite expansão. A Motorola
diz que prefere que usemos a nuvem e
dá 50 gigabytes de espaço gratuito no
Google Drive. Mas no exterior há uma
versão de 32 gigabytes.

Os consumidores no Brasil ainda te-
rão de esperar até 2014 para dispor do
MotoMaker, serviço de personaliza-
ção que permite escolher cores e mate-
riais para o aparelho. O Moto X chega
ao varejo e às operadoras em 17 de se-
tembro e custará R$ 1.799.

Vídeo. Veja o teste
do smartphone

da Motorola

● .final: Solicitada pelo Nic.br,
será um domínio comercial.

● .rio: Solicitado pela cidade do
Rio de Janeiro como estratégia
para a Olimpíada de 2016.

● .gay: Recebeu quatro propos-
tas diferentes e pode ir a leilão
para definição do vencedor.

● .bible: Ficará com a American
Bible Society, que alegou ter
o intuito de usar o espaço para
disseminar conteúdo bíblico.

● .smile: Aprovado para a
Amazon, que teve o domínio
“.amazon” negado , em prol
dos países da região amazônica.

CamFind
(iOS,
gratuito)
Fotografa, iden-
tifica e fornece
informações

sobre qualquer objeto ou locali-
dade sobre o(a) qual você deseja
aprender mais. Simplesmente
tire uma foto de qualquer coisa e
deixe que o aplicativo faça o res-
to. Entre as informações mostra-
das, estão a busca de resultados
relacionados na web e onde você
pode comprar o objeto. É muito
útil, por exemplo, em viagens,
para descobrir mais sobre locais
que você está visitando, ou para
fazer buscas e comparações de
preços, entre outros usos.

Woohoo
Shows
(Android,
gratuito)
Uma agenda
de shows pelo

Brasil, completa, na ponta de
seus dedos – é o que o Woohoo
proporciona. O app lista grandes
shows internacionais no Brasil
ou turnês nacionais em sua cida-
de, seja uma capital ou município
do interior. É possível selecionar
os shows por categoria ou esti-
lo(s) musical(is). Dá para guar-
dar shows favoritos e montar
uma agenda. Há ainda uma aba
de notícias, com as últimas infor-
mações do mundo da música,
turnês, artistas e bandas.

Film Closet
(Windows
Phone,
gratuito)
Navegue em
um imenso

banco de dados sobre 120 mil
filmes e veja detalhes como trai-
ler, elenco, produtores, pôsters,
biografia de atores e diretores. O
app ainda permite trocar seu pa-
pel de parede pelas imagens dos
filmes favoritos a cada meia hora
– você escolhe quais serão desta-
que. O Film Closet responde a
comandos de voz e tem ainda um
lado de rede social, para ver os
filmes mais bem avaliados ou
mais comentados por usuários
do app, em cada categoria.

tv.estadao.com.br

Sites vão ganhar
1,7 mil novas
terminações
Novos domínios como ‘.music’ e ‘.ninja’ vão entrar no ar nos
próximos meses, na maior expansão da história da internet
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Moto X reconhece voz e gestos

● Motorola Moto X
Sistema | Android 4.2
Processador | 1,7 GHz
Armazenamento | 16 GB
Tela | 4,7 polegadas
Resolução de tela | 312 pixels
por polegada
Câmera traseira | 10 megapi-
xels; 1080p (vídeo)
Câmera frontal | 2 megapixels
Peso | 130 gramas
Preço sugerido | R$ 1.799

Ligia Aguilhar

A internet está prestes a mu-
dar. Novas terminações – ou
domínios – como “.music”,
“.ninja”, “.bible” e “.final”
vão começar a entrar no ar
neste ano e ao longo de 2014,
como resultado da maior ex-
pansão já feita pela Corpora-
ção da Internet para Designa-
ção de Nomes e Números
(Icann, na sigla em inglês),
empresa que regula a criação
de endereços na internet.

No ano passado, a Icann
abriu inscrições para novos do-
mínios “topo” (os sufixos na in-
ternet como “.com”) e recebeu
quase 2 mil propostas de insti-
tuições, governos e marcas que
desembolsaram US$ 185 mil pa-
ra participar do processo. Há
duas semanas, a organização
concluiu a análise das propos-
tas. Do total, 1.745 mil foram
aprovadas. Enquanto algumas
vão passar por avaliação adicio-
nal para solucionar problemas
como a disputa pela mesma ter-
minação, outras dependem ape-
nas da assinatura de um contra-
to para entrar no ar.

Comprar um endereço na in-
ternet sempre foi fácil, mas
criar e escolher o que vem de-
pois do ponto não era uma op-
ção. Para se ter ideia, no mo-
mento, existem pouco mais de
20 sufixos como “.com”, “.org”
e “.net”. Em breve, endereços

como “.bank”, “.baby”, “.wed” e
“.gay” entrarão para a lista.

No Brasil, a mudança deve
ser sentida só em 2014, porque
estão na dianteira domínios
nos alfabetos cirílico, kanji ou
devanagari (para quem escreve
em russo, japonês e hindi).

Onze propostas brasileiras fo-
ram aprovadas. Quatro são de
domínios que estarão disponí-
veis comercialmente: “.bom” e
“.final”, solicitados pelo Nú-
cleo de Informação e Coordena-
ção do Ponto BR (NIC.br);

“.rio”, da cidade do Rio de Janei-
ro; e “.ltda”, de um serviço de
hospedagem na internet. “A
gente fez enquete com algumas
empresas e todo mundo gostou
de ‘.bom’. Já no caso do ‘.final’,
pensei que daria um bom jar-
gão, do tipo, ‘sapatos é na sapa-
tolândia e ponto final’”, diz o di-
retor-presidente do NIC.br.,
Demi Getschko.

As demais solicitações foram
de empresas. A Natura preten-
de usar o domínio para oferecer
páginas personalizadas para as
consultoras. “Para nós é impor-
tante poder, no momento cer-
to, oferecer o domínio como
parte de outros serviços”, diz o
diretor de Internet e Meios Digi-
tais, Fábio Boucinhas

A Ipiranga, outra empresa
que terá seu próprio domínio,
pretende usar o endereço como
elemento de construção da mar-
ca. “Temos uma estratégia seg-
mentada para criar diferentes
ambientes e fazer uma migra-
ção gradativa”, diz o diretor de
varejo e marketing, Jeronimo
dos Santos.

É difícil saber o que acontece-
rá após a expansão. Experiên-
cias anteriores com nomes co-
mo “.aero” e “.museum” não po-
pularizaram os domínios. “Não
acho que seja uma mudança
que traga avanços para o usuá-
rio final”, diz Getschko. No ano
que vem a Icann começa a plane-
jar nova rodada de inscrições.
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Estudo.
Icann fez a
análise de
quase 2 mil
propostas
enviadas
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