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O secretário-geral da União
Internacional de Telecomuni-
cações (UIT) falou ao Link so-
bre espionagem na rede e res-
pondeu ao presidente da TIM
sobre a questão das tarifas de
celular do Brasil.

● A UIT ganhou mais espaço pa-
ra regular a internet, mas esse
poder foi questionado por muitos
ativistas da liberdade de expres-
são. Como avalia essas críticas?
Nossa preocupação é melho-
rar os serviços e diminuir o
preço para todos os cidadãos.
Dois terços da população glo-
bal não estão conectados. Se
tiverem conexão, como será o
tráfego de dados? Quem vai
pagar? São questões que vão
afetar o uso da rede.

● O Brasil decidiu mudar o tráfe-
go de dados após a revelação da
espionagem americana, para que
a informação não passe pelos
cabos nos EUA. Também com-
prou um satélite. Funciona?
A internet não é eficiente hoje
porque os dados podem circu-
lar por diversas partes antes
de chegar ao seu destino. O
Brasil tem falado muitas coi-
sas que as pessoas pensam. A
mensagem da presidente Dil-
ma na ONU foi muito forte.

● Um estudo da UIT mostrou
que as tarifas de celular no Bra-
sil são as mais caras do mundo.
O dado foi contestado pelo presi-
dente da TIM, Rodrigo Abreu,
alegando que a UIT se baseou
no preço cheio. Pode esclarecer?
Nós sabemos que os preços
são altos por algumas razões.
A principal são os impostos.
Temos que destacar os pro-
blemas porque quem paga é
o consumidor. A metodolo-
gia da nossa pesquisa não

pode ser desacreditada. Com-
paramos maçãs com ma-

çãs e não maçãs com
laranjas. / L.A.

Mesmo tendo mais de 70 mi-
lhões de leitores mensais e ser
um dos sites mais influentes
da rede, o Reddit não dá lucro.
Mas isso vai mudar, segundo
um de seus criadores, Alexis
Ohanian. Autodenominado
como ‘página inicial da inter-
net’, o site que junta links, dis-
cussões, fóruns e abstrações
criou uma assinatura especial,
o ‘Reddit Gold’. Por US$ 3,99
por mês, o plano tira anúncios
e dá acesso antecipado a novos
produtos do site, além de au-
mentar o poder de visibilidade
dos comentários do usuário.

IPAD OU IWATCH?
‘Página inicial da
internet’ quer dar lucro
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A Apple prepara seus eventos
com cuidado. E amanhã não
deve ser diferente. A empresa
convocou a imprensa dos EUA
por meio de um convite com
fundo em colorido (de tons
verde, amarelo, laranja, azul e
violeta), que contém a frase
“We still have a lot to cover”
(“Ainda temos muito a co-
brir”). Bastou isso para uma
série de especulações sobre o
que seria lançado surgir, uma
mais criativa do que a outra. O
“still” (ainda) e “a lot” (muito)
fariam referência à temporada

“cheia” que o CEO Tim Cook
disse que a Apple teria, indican-
do que vários produtos serão
lançados, além dos já espera-
dos novos iPads (de 9,7 e 7,9
polegadas). As cores indica-
riam que os produtos seguirão
o iPhone 5C e também virão
coloridos. O “cover” (“cobertu-
ra” ou “capa”) pode se referir a
capas de iPads ou a novas cate-
gorias de produtos, possivel-
mente vestíveis. Tudo indica
que será um relógio inteligen-
te. O site do Link fará cobertu-
ra ao vivo do evento.
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Online. Confira o vídeo com
o teste do smartphone

Nokia Lumia 1020

Vídeo
Perfeito
(iOS, grátis)
App rápido e
eficiente para
a edição de

vídeos no iPhone, iPad ou iPod
Touch, o Vídeo Perfeito permite,
em segundos, cortar, unir e adi-
cionar legendas, fotos e texto
aos seus vídeos. Também torna
simples integrar músicas de fun-
do. Um recurso permite a você
unir, em um mesmo projeto, fil-
magens de diferentes resolu-
ções. O aplicativo ajusta todos
para uma resolução ideal.

Waterbot
(Android,
grátis)
Nunca mais se
esqueça de
regar suas

plantas com a atenção e a
periodicidade que elas precisam
com o Waterbot. O aplicativo
permite cadastrar um perfil para
cada uma delas (com direito a
foto e ícone) e alerta sobre os
períodos necessários para
regá-las. É possível configurar a
hora das notificações, lembretes
e intervalo para a irrigação de
cada planta.

Cálculos
Trabalhistas
Pro
(Windows
Phone, R$
1,99)

App que permite o cálculo rápido
de vários direitos trabalhistas,
com base na lei brasileira. Muito
útil para saber quanto você irá
receber de 13º salário, com base
em seu salário mensal; ou quan-
to você vai ganhar quando entrar
em férias. O app calcula ainda
horas extras, adicional de insalu-
bridade, descontos de INSS e
Imposto de Renda, entre outros.

Governo quer
startups de defesa
contra espionagem
Estratégia foi revelada com exclusividade ao Link por secretário do
Ministério da Ciência e Tecnologia em evento de cibersegurança na Coreia
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O Brasil vai investir em star-
tups para desenvolver novos
sistemas na área de defesa e
cibersegurança. Um novo edi-
tal do programa Start-Up Bra-
sil, a ser lançado no início do
ano que vem, vai incluir uma
linha de financiamento espe-
cial para negócios nessas
áreas, afirmou o secretário
de Políticas de Informática
do Ministério de Ciência, Tec-
nologia e Inovação, Virgílio
Almeida, em entrevista exclu-
siva ao Link durante a Confe-
rência do Ciberespaço 2013,
em Seul, na Coreia do Sul.

O governo pretende incluir

entre 10 e 15 startups de defesa,
além das 50 já selecionadas a ca-
da semestre por edital, para re-
ceber até R$ 200 mil em bolsas
do CNPq, além de capacitação e
investimento inicial por acele-
radoras participantes.

“Estamos trabalhando com
questões muito rápidas e com-
plicadas (na internet). Precisa-
mos de gente para responder a
isso com agilidade e as startups
estão nesse caminho”, afirmou.

Ainda não foram definidos os
critérios para seleção das em-
presas, mas Virgílio diz se inte-
ressar por trabalhos que envol-
vam criptografia.

A ideia é inspirada no Pentá-
gono, que tem funcionado co-
mo uma incubadora de novos

negócios no segmento de prote-
ção a ciberameaças. O Departa-
mento de Defesa dos EUA tem
procurado programadores no
Vale do Silício, na Califórnia, pa-
ra desenvolver tecnologias de
proteção contra espionagem e
ataques virtuais e levado ex-fun-

cionários especializados para a
Califórnia para aprenderem a
criar negócios. Em 2012, o país
investiu mais de US$ 1 bilhão
em startups de segurança.

Um exemplo na área é a Sy-
nack, desenvolvedora de um sis-
tema que busca vulnerabilida-
des nos computadores de agên-
cias governamentais e empre-
sas privadas, fundada por dois
ex-funcionários do Pentágono
e que levantou US$ 1,5 milhão
em investimento.

Ao lado de ações como a vota-
ção do Marco Civil da Internet e
a criação de um serviço de
e-mail nacional com criptogra-
fia, o apoio a novos negócios
com base tecnológica tentar mi-
nimizar o impacto do escânda-
lo da espionagem norte-ameri-
cana revelado pelo ex-agente
da CIA Edward Snowden.

A efetividade dessas ações,
porém, é questionada. O dire-
tor do Centro Internacional de
Estudos Estratégicos (CSIS),
James Andrew Lewis, que já tra-
balhou para o governo america-
no e é um dos principais especia-
listas de cibersegurança do
país, disse que “Rússia, EUA,
Reino Unido, Israel e os princi-
pais criminosos da web podem
bater qualquer sistema existen-
te na área de segurança”. “Se vo-
cê quer fazer isso (investir em
tecnologias de segurança) por
questões econômicas envolven-
do negócios, tudo bem, mas co-
mo estratégia de segurança, es-

queça”, afirmou.
Ativistas como Julian Assan-

ge, do Wikileaks, no entanto, já
haviam sugerido ao Brasil que
desenvolvesse um sistema pró-
prio de criptografia como única
forma segura de defesa contra a
espionagem. Lewis diz que a
questão da vigilância depende
mais de negociações políticas
entre os países e do estabeleci-
mento de princípios para gover-
nança da web.

Polarização. A falta de normas
internacionais que promovam
a governança da internet foi a
principal discussão dos líderes
de 40 países em Seul. A oposi-
ção entre uma internet mais
aberta ou fechada voltou à tona
no evento, assim como a defesa
de uma menor influência dos
Estados Unidos – que integra
instâncias decisórias na Icann,
responsável por administrar os
domínios da rede no mundo –
sobre a rede. Enquanto países
ocidentais liderados pelo Reino
Unido defendem um território
neutro, que não necessita de
controle governamental para
operar, China e Rússia conti-
nuam a favor da interferência
do Estado.

O Brasil aproveitou o momen-
to para colocar uma terceira via
no debate e reforçar os pontos
defendidos por Dilma Rousseff
na Assembleia Geral das Na-
ções Unidas, pedindo uma go-
vernança que respeite os princí-
pios dos direitos humanos e
que tenha a ONU como regula-
dora do papel dos Estados em
relação à tecnologia. “Estamos
propondo o modelo de vigilân-
cia multilateral com participa-
ções múltiplas e de igual peso”,
afirmou o secretário Virgílio.

O documento final com to-
das as discussões da Conferên-
cia será usada como manual de
boas práticas e princípios a se-
rem praticados no ciberespaço.
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A REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DO

GOVERNO SUL-COREANO
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Convite de evento da Apple teria dicas
‘escondidas’ sobre novos produtos

Hamadoun Touré,
secretário-geral da UIT

‘O Brasil fala
o que se
pensa por aí’

Lumia 1020 extrapola na câmera e no preço
Sempre que chega a notícia de mais
um lançamento de celular da Nokia
com Windows Phone, e eles não
têm sido poucos, é inevitável pensar
no desperdício. Estamos falando de
grandes esforços de desenvolvimen-
to, manufatura e marketing que ten-
tarão o quase impossível: conven-
cer o mundo a trocar seus Androids
ou iPhones por esta “terceira via”.

Já se estabeleceu um senso co-
mum no meio sobre os Nokia Lu-
mia: são ótimos smartphones, mas
quem quer um aparelho que não
tem Instagram ou YouTube, uma
vez que a plataforma não tem ver-
sões para alguns dos aplicativos
mais populares do momento?

Mas há luzes no final do túnel e
não se trata de um iPhone 5S em

sentido contrário. Relatório da consul-
toria IDC para o segundo trimestre de
2013 mostra que o Windows Phone
chegou à posição de segundo sistema
operacional mais utilizado na América
Latina. No Reino Unido e França, ele já
tem mais de 10% do mercado.

A Microsoft garante que no Brasil a
plataforma está perto de superar o
iOS. No segundo trimestre de 2012, a
diferença teria sido de apenas 20 mil
aparelhos vendidos. Vendas maiores
trarão, automaticamente, mais interes-
se dos desenvolvedores de aplicativos.

Já disse neste espaço mais de uma
vez: os smartphones Nokia Lumia são
telefones de primeira. Com o 1020 não
é diferente. O design é bonito, da carca-
ça à interface de azulejos coloridos que
é padrão do Windows Phone (e do Win-

dows 8 para PCs e tablets também). O
processador é de fôlego, com 1,5 GHZ,
o que torna o uso do aparelho uma ex-
periência graciosa e sem tropeços.

Caso você não tenha percebido
olhando para a foto, a câmera é o gran-
de destaque do 1020. Trata-se da já fa-
mosa câmera com sensor de 41 megapi-
xels da Nokia. Ela já tinha aparecido
em outro aparelho da empresa, o Pure-
View 808. Só que este era um aparelho
que trazia muito de câmera e pouco
oferecia em outros recursos. O 1020
corrige a situação e incorpora a super-
câmera num smartphone à altura.

O zoom é um de seus recursos mais
espantosos. Permite visualizar com ni-
tidez detalhes mínimos de uma ima-
gem. Outra vantagem é que também
pode-se tirar fotos de qualidade em

condições de baixa luminosidade.
O telefone vem com dois aplicativos

para a câmera: Smart e Pro. As imagens
da Pro, onde se aplica o zoom espetacu-
lar, não podem, porém, ser exportadas
facilmente. O aplicativo não tem op-
ções de compartilhamento comuns co-
mo e-mail, Facebook e Twitter.

O preço sugerido do Nokia 1020 de-
ve assustar muitos consumidores tam-
bém: R$ 2.399. Ele será vendido exclusi-
vamente pela Vivo.

● Nokia Lumia 1020
Sistema | Windows Phone 8
Processador | 1,5 GHz
Armazenamento | 64 gigabytes
Tela | 4,5 polegadas
Câmera | 41 megapixels (traseira)
e 2,1 MP (frontal); 1080p (vídeo)
Preço | R$ 2.399 (sugerido)

Global.
Hamadoun
Touré,
secretário-
geral da UIT

Controle da rede. Após escandâlos envolvendo EUA, países pedem que ONU seja responsável pela gestão da internet

● Agilidade
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“Estamos trabalhando com
questões muito rápidas e
complicadas. Precisamos de
gente para responder a isso
com agilidade e as startups
estão nesse caminho.”
Virgílio de Almeida
SECRETÁRIO DE POLÍTICA DE

INFORMÁTICA DO MCTI
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 out. 2013, Economia & Negócios, p. B13.




