
Câmera é destaque, mas não
dá para usar em redes sem fio
Pequeno e com tela colorida, o V220 tira fotogafias, faz
filminhos e vem com joguinhos; preço varia segundo pacote

Telefones “inteligentes” abrem
a porta para invasões de vírus
Com o aumento de celulares com acesso à internet,
especialistas alertam para a ameaça de infecção dos aparelhos

1. Em Downloads, escolha Vivo Aqui Perto; 2. Depois escolha o restaurante; 3. Há opção de rotas, que revelam o trajeto do ponto de saída ao
destino; 4. Acesse Mapa para visualizar as ruas; 5. Agora um minúsculo celular vai poder substituir o pesado guia com mapa de ruas

4.

5.

Teladecelularrevelalocalizaçãode
outraspessoasnomapadacidade
PacotedeserviçosdaVivo,disponívelemquatromodelosdeaparelhos,revelaposiçãodeoutrosusuárioscomaté5metrosdeprecisão
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Uma caçada
dentro e fora
da cidade

André Tomás Velloso
Especial para o Estado

O Link testou o novo aparelho da
Motorola,V220,àvendapelaope-
radora Claro. Trata-se de um celu-
lar pequeno, dobrável, com câme-
ra e vários recursos. É ideal para
usuários que querem um telefone
com bons recursos, mas não fa-
zem questão de alguns itens que
encarecem demais o produto.

OV220nãoéumtelefonebara-
to. Seu preço varia de R$ 199 a
999 (pré-pago), dependendo do
plano que for contratado.

O primeiro teste realizado com
o aparelho foi com a câmera
VGA. A qualidade das suas ima-
gens surpreendeu, comparado a
outros modelos similares. Depois
de capturar as imagens pode-se
usar o recurso multimídia para en-
viá-las para seus contatos.

A segunda brincadeira foi com
os joguinhos do celular. Ele traz já
instalados jogos de sinuca, resta-
um eum recurso para fazer carica-
turas com as fotografias captura-
das. O aparelho permite também
baixar mais jogos e aplicativos.

O telefone tem um defeito. Não

permite transmitir dados sem o uso
de fios– fotosou telefonesdaagen-
da – por tecnologias já manjadas
como Bluetooth e infravermelho.

Dessa forma, só é possível fazer
a comunicação com o computador
utilizandoumcabinhoeumprogra-
ma apropriado. Nos testes, foi feita
asincronizaçãodasagendasde tele-
fones e compromissos do Outlook
com o aparelho usando o progra-

ma Mobile PhoneTools. Mas o kit
com cabo e programa é vendido à
parte pela empresa e custa aproxi-
madamente R$ 150.

O celular ainda traz outros re-
cursos como um navegador Wap
para acessar a internet, chat e exe-
cuta arquivos de música digital
(MP3) e também toca vídeos em
formato MPEG4. É possível bai-
xar tanto músicas como vídeo
com o navegador do celular. Mas
cuidado porque essa brincadeira
normalmente custa caro. E não se
iluda, ele não tem memória para
ser um walkman digital.

Nem é preciso dizer que o celu-
lar também faz ligações telefôni-
cas e tem suporte para uma agen-
da de até 500 contatos.

Nãohouve tempo suficientepara
testes com a bateria, mas a promes-
sa é que ela dure um pouco mais
queamédiadoqueosoutroscelula-
res fabricados pela empresa. Pode
chegar a cinco horas de conversa-
ção ou até sete dias de standby.

Se você não é muito exigente
com os aparelhos, esse modelo
apresenta uma boa relação custo-
benefício e não abdica de alguns
recursos mais avançados.●
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Yuki Noguchi
The Washington Post

Com o aumento do consumo de
celulares mais sofisticados nos
EUA e no resto do mundo, cres-
ce a ameaça de vírus na telefo-
nia móvel. Como a maioria dos
aparelhos não vem protegida
contra infecções, e seus usuá-
rios não estão alertados para o
problema, a situação torna-se
alarmante.

No início deste mês, diversos
usuários tiveram seus aparelhos
invadidos por vírus quando bai-
xaram programas oferecidos
por empresas de telefonia ameri-
canas. Como resultado, não pu-
deram mais acessar contatos e
agendas ou receber mensagens.

Especialistas em segurança
apelidaram o intruso de Skulls
(crânios). “Os celulares não es-
tão tão seguros quanto se imagi-
na”, disse Vicent Weafer, dire-
tor-sênior da empresa de segu-
rança Symantec. Segundo ele,
os consumidores cada vez mais
optam por smartphones (telefo-
nes “inteligentes”), que se co-
nectam à internet. Com isso, es-

tão mais expostos a ataques.
“O impacto que esses vírus

podem causar é extremamen-
te grande”, afirmou Victor
Kouznetsov, vice-presidente
sênior de Soluções Móveis da
McAfee. “Além disso, o per-
fil dos usuários de celular
mostra que a maioria não tem
tanto conhecimento de vírus e
antivírus do que os usuários
de computadores.”

O Skulls é um dos cinco vírus
de celulares identificados em
2004. É difícil quantificar a
ameaça porque os especialistas
não estavam preparados para
combater vírus de celular, se-
gundo o Centro de Coordena-
ção da Universidade Carnegie
Mellon (Cert). Mas o problema
cresce a olhos vistos. No Japão,
os telefones móveis têm sido ata-
cados freqüentemente por spa-
ms e mensagens não solicitadas
que bloqueiam os aparelhos.

Os vírus podem ser espalha-
dos por serviços das operado-
ras, mensagens de texto ou jo-
gos online. No caso dos “smar-
tphones”, o risco é maior por-
que esses aparelhos acessam

e-mails e rodam arquivos tipo
slideshow em PowerPoint.

Atualmente, os telefones com
mais recursos representam ape-
nas 2% dos celulares domésti-
cos nos EUA, segundo o centro
de pesquisas Yankee Group.
Mas esse percentual deve subir
para 17% até 2008.

Os bons antivírus do mercado
não foram desenvolvidos para
aparelhos celulares. Segundo Jo-
hn Pescatore, analista de tecno-
logia do Instituto Gartner, o pro-
blema da infecção por vírus será
tão grave na telefonia celular
em 2006 quanto é atualmente pa-
ra os computadores.

“No começo, será apenas um
incômodo. A fase seguinte será
de ações criminosas, como rou-
bos de valores ou serviços. De-
pois veremos tipos diferentes de
ataques como a derrubada de re-
des inteiras”, diz.

E como o número de usuários
de celulares já é maior do que o
de computadores (nos EUA
existem 170 milhões de celula-
res contra 116 milhões de PCs),
a telefonia móvel será o novo
front da luta contra os vírus.●

Em busca de
interlocutores
pelas ruas

Celular dedo-duro nas mãos e
uma missão: ficar no encalço de
dois colegas. Dois dias depois,
eu já sabia muito sobre eles (por
quais ruas tinham passado, pelo
menos) e poderia até imaginar o
que fizeram.

Ele, por exemplo. Já era ma-
drugada de quarta-feira e o moço
estava no trabalho. Desde a ma-
nhã de terça. Era o que aparenta-
va: sempre que o localizava, via
coordenadas semelhantes. Garo-
to dedicado, pensei.

Ela, ao contrário, na terça-fei-
ra à noite decidiu se jogar em
uma saída noturna. Pude vê-la na
Vila Madalena. Depois, confes-
sou-me que testava as variações
do sistema de uma forma mais
prática. Esperta!

Na manhã de quarta-feira, a ca-
çada continuou. De Curitiba, no
Paraná, resolvi ver até que ponto
o sistema funcionava. Com to-
dos na mesma cidade, mesmo
que seja a maior da América Lati-
na, a localização é “fácil”.

Queria encontrá-los em redes
absolutamente independentes.
Foi perfeito! Ele passou o dia na
Avenida das Américas, no Rio, e
ela preferiu a paisagem cinzenta
de São Paulo e permaneceu na
Redação do Estado.

À noite, ele foi localizado
bem distante dos prédios em que
trabalha e mora. Mesmo com o
escritório instalado a quilôme-
tros dali, jura que estava traba-
lhando. Já ela trocou o programa
noturno pela Redação. Ainda me
pergunto se foi isso mesmo ou se
o pobre aparelhinho teve de pas-
sar a noite trancado em alguma
gaveta. ● Ro.A.

MULTIMÍDIA – Celular vem com
jogos tira fotos e faz filminhos

CELULAR

Roseli Andrion

Imagine abrir seu celular e ver
na telinha colorida, sobre um
mapa detalhado de ruas da cida-
de, um ícone com a localização
exata de um parente ou amigo
que carrega outro telefone mó-
vel. O cenário não é de ficção
científica. Esse serviço acaba
de ser lançado pela Vivo. E não
precisa se preocupar em ser es-
pionado: você só será localiza-
do pelas pessoas que autorizar.

Por ora, o Vivo Encontra só
funciona em quatro modelos de
celular. E com mapas detalha-
dos apenas das regiões metro-
politanas de São Paulo e do
Rio. Tem três opções distintas
de serviços, que podem ser assi-
nadas separadamente.

Com o Vivo Localiza, dá pa-
ra encontrar alguém, desde que
a pessoa tenha o serviço habili-
tado e deixe que você a locali-
ze. Já o Vivo Onde Estou? per-
mite que você descubra sua lo-
calização, caso esteja perdido.
E o Vivo Aqui Perto mostra on-

de estão restaurantes, cinemas
e afins em determinada vizi-
nhança (com direito a mapa e
rota). Até meados de janeiro,
os serviços são gratuitos. De-
pois, um pacote com direito a
cinco operações de localização
vai custar R$ 9,99. Não é para
ser usado a qualquer hora.

Por dois dias, eu e Mari-Jô
Zilveti testamos os novos servi-
ços. Chegamos facilmente aos
lugares aonde gostaríamos de
ir. Nos vigiamos uma à outra. E
controlamos os movimentos de
um amigo que topou participar

da brincadeira.
Tudo isso é possível porque

os serviços combinam duas téc-
nicas de localização: uma usan-
do as antenas dos celulares e a
outra via satélite (conhecida co-
mo GPS – sigla de Global Posi-
tioning System ou Sistema Glo-
bal de Posicionamento).

Um aparelho GPS se comuni-
ca com três diferentes satélites
para determinar o local onde
ele se encontra. Excelente em
ambientes abertos, não funcio-
na bem quando obstáculos (pré-
dios, paredes, árvores e outros)

atrapalham o sinal dos satéli-
tes. É aí que as antenas de celu-
lar entram em ação.

No lugar dos três satélites, o
novo serviço da Vivo pode utili-
zar três antenas de celular, co-
nhecidas como Estações Radio-
base (ERBs), para mostrar on-
de está o telefone móvel. É o
que acontece quando o usuário
está dentro de um prédio. Já em
regiões rurais, onde há poucas
antenas, o serviço pode usar
um satélite e duas ERBs.

Assim, em cada situação é
utilizado um método diferente

– ou uma combinação dos dois
– para garantir mais precisão à
localização. Em áreas abertas,
o sistema via satélite tem mar-
gem de erro de aproximada-
mente 5 metros. Com o sinal
das antenas a precisão é menor:
a margem de erro é de aproxi-
madamente 50 metros.

Os serviços Vivo Encontra
estão disponíveis para os mode-
los V710 (R$ 1.999), V810 (R$
1.299), V265 (R$ 999) e V510
(R$ 799), todos da Motorola.
Em breve, entram no mercado
opções da Kyocera e da LG. ●

Mari-Jô Zilveti

Um celular que permite que o do-
no encontre seu interlocutor. Até
pouco tempo atrás, o temor era ser
filmadopor câmeras ocultas.Ago-
ra um aparelho destinado para fa-
zer e receber ligações se dá ao lu-
xo de dar o nome e o número do
local, além do mapa.

Pode parecer perverso, mas
temumquêdeutilidade, principal-
mente se você preferir buscar lo-
cais para se divertir e esquecer on-
de o outro pode estar.

Dequalquer forma, fui designa-
da para localizar a repórter Roseli
Andrion. Com o aparelho na mão,
pude saber que ela saiu da Reda-
ção e seguiu para sua residência,
em Alphaville (zona oeste de São
Paulo). Teoricamente, ela foi ma-
lhar na academia. E não saiu de lá,
pois o tempo todo o Localiza, da
Vivo, insistia em dizer que ela es-
tava posicionada entre as Ruas
Marselha e Barcelona.

Um amigo, com seu celular
Motorola, decidiunos ajudar na ta-
refa de tomar conta do outro vir-
tualmente. Na mesma noite, ficou
ou deixou seu aparelho na agên-
cia onde trabalha, encravada entre
os shoppings Morumbi e Market
Place.

Na manhã seguinte, antes das
7h, acordeimesentindouma dete-
tive munida de uma traquitana ca-
paz de identificar dois interlocuto-
res. Descobri que ele mora em um
pacatobairrodazona sul eque, na-
quelehorário, rumavaparao aero-
porto para voar até o Rio. Quanto
à repórter, a perdi de vista, pois
aindanão há como localizar quem
vai para outra cidade brasileira.●
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