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EMERGENTE – Fábio Póvoa, da Compera, diz que a tecnologia poderá ser usada por qualquer tipo de celular

Informações complementares no site:

A linguagem de programação Ja-
va, mais conhecida por ser a base
dos joguinhos na internet, vai
muito além do computador. Lan-
çada em 1995 pela Sun Microsys-
tems, ela está presente em mais
de 2bilhões de dispositivos eletrô-
nicos, que incluem celulares, im-
pressoras, computadores de mão,
microondas, carros de Fórmula 1
e as sondas americanas que pou-
saram em Marte. “A adoção foi
fenomenal”, afirmou o canaden-
se James Gosling, vice-presiden-
te mundial da Sun e criador do Ja-
va. “Ultrapassou nossas expectati-
vas mais otimistas.” Ontem, o
programador participou do even-
to Sun Tech Days, em São Paulo.
Hoje, deve se encontrar com o di-
retor-presidente do Instituto Bra-
sileiro de Tecnologia da Informa-
ção (ITI), Sérgio Amadeu da Sil-
veira, principal defensor do soft-
ware livre no governo.

O software livre, como o siste-
ma operacional Linux, não exige
pagamento de licenças e pode ser
copiado e modificado livremen-
te. A linguagem Java, por outro
lado, precisa ser licenciada para
fins comerciais. “Nosso maior de-
safio é tornar a linguagem o mais
próximo possível do software li-
vre e manter a compatibilidade,
manter uma plataforma única”,
afirmou Gosling, que vestia on-
tem uma camiseta com o dese-
nho de Duke, símbolo do Java, e
de um pingüim, que representa o
sistema operacional Linux, lutan-
do lado a lado contra um exército
de esqueletos. Ele não chegou a
explicar quais concorrentes os es-
queletos representavam. O Linux
é hoje o principal competidor do
Windows, da Microsoft.

Quando foi lançado, há 10
anos, o Java tinha como foco a in-
ternet. O começo não foi fácil,
pois as condições de processa-
mento, memória e comunicação
da épocanão ajudavam os progra-
mas escritos em Java a rodarem
rápido. Com o avanço tecnológi-
co, o que parecia difícil na época
tornou-se muito natural. A idéia
por trás da tecnologia é permitir
que os programadores escrevam
suas aplicações somente uma
vez, para que rodem em qualquer
tipo de equipamento. Cada eletrô-
nico com Java possui uma máqui-
na virtual, um programa que faz
com que cada aplicação escrita
na linguagem tenha acesso aos re-
cursos específicos do aparelho.

A compatibilidade é, na visão
de Gosling, um dos motivos de
sucesso do Java. Por isso, o exe-
cutivo não vê com bons olhos
transformar a linguagem em soft-
ware livre. “Quando falamos
com grandes empresas que
usam a tecnologia sobre isso, a
primeira reação é: não ousem fa-
zer isso”, afirmou o programa-
dor, citando as cerca de 300 dis-
tribuições diferentes do Linux
que existem. “A maioria é muito
parecida, mas diferentes o bas-
tante para causar problemas de
compatibilidade. As grandes em-
presas de software, como a Ora-
cle, costumam garantir que seus
programas rodam em somente
uma distribuição.”

O fato de a plataforma Java,
em si, não ser um software livre
não impede que seja usada para
se escrever aplicações em soft-
ware livre. O evento em Brasí-
lia, chamado Café Brasil, tem co-
mo objetivo discutir projetos de
código aberto em Java. Existem
cerca de 70 mil programadores
em Java no Brasil. O uso da tec-
nologia pela Receita Federal é di-
vulgado mundialmente pela Sun
como um dos principais casos
de sucesso do Java.● R.C.
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A política do governo federal
de incentivar odesenvolvimen-
to no País do software livre –
que pode ser modificado e co-
piado sem a necessidade de pa-
gar licenças – começa a chegar
aoscelulares.Umgrupodeuni-
versidades e empresas recebeu
R$ 540 mil de financiamento
da Financiadora de Estudos e
Projetos (Finep), do Ministério
da Ciência e Tecnologia, para
trabalhar num projeto chama-
do Quickframe, que tem como
objetivo tornar mais fácil criar
aplicações de software para te-
lefones móveis. O grupo é for-
mado pela Universidade Esta-
dual de Campinas (Unicamp),
Universidade Federal do Mato
Grosso do Sul (UFMS), Com-
pera e Intel. O projeto tem pra-
zo de 24 meses.

“O projeto está alinhado à
política industrial de incentivar
tecnologias emergentes”, disse
o vice-presidente de Negócios
da Compera, Fábio Póvoa. O
objetivo do Quickframe é per-
mitir que os programadores es-
crevam apenas uma vez o soft-
ware para celulares, que rode
em qualquer modelo de apare-
lho, independentemente da tec-
nologia e de características co-
mo tamanho de tela. “Hoje, pa-
ra fazer um simples joguinho,
o desenvolvedor chega a escre-
ver 63 versões diferentes.”

O Quickframe funcionará
como um intermediário, tradu-
zindo o programa escrito para
as características específicas de
cada celular ou computador de
mão. Como é em software li-
vre, poderá ser usado por qual-
quer empresa, o que deve in-
centivar o mercado de comuni-
caçãodedadosvia telefonemó-
vel no País. “Poderemos aten-
der aos nossos clientes de for-
ma mais rápida”, afirmou Pó-
voa. “E nossos concorrentes
também.”

Sediada em Campinas, a
Compera surgiu daUnicamp, e
é especializada em sistemas de
comunicaçãodedadosvia celu-
lar. O grupo de pesquisa conta-
rá com sete pesquisadores das
duas universidades, que irão
trabalhar no Laboratório de
Mobilidade da Unicamp, com
o apoio de estagiários e estu-
dantes de graduação e de pós-
graduação. A Intel e a Compe-
ra darão suporte técnico e de
mercado ao projeto, fazendo
com que ele não se distancie
das demandas concretas do pú-
blico.●

“Elas precisam saber-saber que
até o sanduíche-iche pode ter um
valor nu-nu-nutri-tri-tri adequa-
do!” Com esta frase, a nutricionis-
tapernambucana Ruth Lemos tor-
nou-se uma celebridade da inter-
net. Nos próximos dias, a Intelig
começará a distribuir, também via
rede, uma propaganda estrelada
pela nutricionista. Em que, obvia-
mente, ela repetirá a expressão
“sanduíche-iche”, que virou sua
marca registrada.

Tudo começou com uma entre-
vista transmitida ao vivo pela afi-
liada local da Rede Globo, em 26
de agosto do ano passado, Dia da
Nutricionista, em que Ruth viu-se
atrapalhada pelo ponto eletrônico,
emque ouvia suaprópria voz com
atraso, e começou a repetir, invo-
luntariamente, o fim das palavras.

Ovídeocomeçoua ser divulga-
do pelo internet e virou febre. Nu-
ma busca no site de pesquisas
Google, havia ontem 545 referên-
cias a sanduíche-iche. No Orkut,

existem 63 comunidades dedica-
das a Ruth Lemos. A maior delas
com mais de 12 mil inscritos. A
entrevista da nutricionista ganhou
umaversãoemformadepiadaani-

mada no site Humortadela e virou
letra de funk carioca. Desde feve-
reiro, foi veiculado várias vezes
pelo programa Pânico na TV, da
RedeTV. Em entrevista a este jor-

nal, nomêspassado,Ruthdesa-
bafou: “Nãosougaga,nemma-
luca, nem burra”.

Ao que parece, passou a re-
volta da nutricionista com a si-
tuação. Apesar de ter se torna-
do motivo de piada, Ruth ga-
nhou a simpatia, manifestada
via internet, de muitas pessoas
que riram com a sua entrevista.
“Não tenho detalhes, mas não
foi difícil convencê-la”, afir-
mou a diretora de Comunica-
ção e Marca da Intelig, Vânia
Carvalho. “Elaestá aproveitan-
do este momento de celebrida-
de.”

O filme, com quase um mi-
nuto, não irá para a televisão.
“A idéia é aproveitar a febre
criada na internet”, explicou
Vânia. “Nãonos interessava in-
vestir no meio televisivo”. A
proposta partiu da agência da
Intelig, a Giovanni,FCB. O fil-
me será enviado parauma série
de endereços de correio eletrô-
nico pela Datamídia, do mes-
mo grupo da Giovanni,FCB, e
estará tambémdisponível no si-
te da Intelig.

A operadora espera aprovei-
tar-se do fenômeno do marke-
ting viral. As pessoas que rece-
berem o filme, e o acharem en-
graçado, devem enviar cópias
paraamigos, divulgandoamar-
ca da empresa. “Além de ven-
der minutos de ligação, quere-
mosassociara imagembemhu-
morada à marca.”●R.C.
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INTELIG-LIG – Ruth passoude alvode piadaa atrizde propaganda

Criador do
Java busca
aproximação
com o Linux

Márcia De Chiara

Grandes fabricantes de eletrodo-
mésticos decidiram desengavetar
planos antigos para vender linha
branca (geladeiras e máquinas de
lavar) no País, em resposta à rea-
ção nas vendas registrada no ano
passado. Ontem, a coreana LG
anunciou a entrada nos segmen-
tos de refrigeradores e máquinas
de lavar. Em fevereiro, foi a vez
da americana GE, controlada pe-
lo Grupo Mabe, optar pela produ-
ção de geladeiras e lava-roupas
no Brasil. A Samsung, outra gi-
gante coreana, informa que ainda
avalia os planos nesse sentido.

Números da Eletros, associa-
ção que reúne os fabricantes de
eletrodomésticos, mostram que
as vendas de produtos da linha
branca aumentaram 23,32% em
volume no ano passado na com-
paração com 2003, depois de
dois anos consecutivos de queda.

No ano passado, foram vendidos
3,6 milhões de refrigeradores,
com crescimento de 20% ante
2003. No caso das secadoras de
roupas, o acréscimo foi de 159%
no número de unidades vendidas.

A LG, por exemplo, decidiu
entrar na linha branca com produ-
tos de alto valor unitário. São
três modelos de refrigeradores so-
fisticados que dispõem até de um
televisor com tela de LCD de 15
polegadas embutido na porta. Os
preços variam de R$ 15 mil a R$
20 mil, dependendo do modelo,
custo equivalente ao de um carro
popular. No caso das lavadoras
também são três opções de tama-
nho, uma delas com secadora
acoplada, com preços oscilando
entre R$ 5 mil e R$ 6,3 mil.

“A linha de produtos premium
tem mercado no Brasil”, diz o vi-
ce-presidente de Marketing da
LG do Brasil, Eduardo Toni. Pa-
ra este ano, a meta é vender 4 mil

refrigeradores e 25 máquinas
de lavar, conquistando, assim
30% e 27%, respectivamente,
do mercado de eletrodomésti-
cos de alto valor, que respon-
de por cerca de 5% do total co-
mercializado.

O vice-presidente de Mar-
keting da LG do Brasil, Cezar
Byun, conta que inicialmente
os produtos serão importados
da Coréia. A decisão de fabri-
car os itens no País depende
do desempenho das vendas lo-
cais e deverá ser tomada den-
tro de dois anos.

Se os refrigeradores e as la-
vadoras acompanharem o de-
sempenho dos televisores e
dos aparelhos de DVDs, essa
decisão deverá ser antecipada.
No mês passado, por exem-
plo,a empresa bateu o recorde
de vendas desses dois itens, já
refletindo as encomendas pa-
ra o Dia das Mães.●
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Fonte: O Estado de São Paulo, São Paulo, 6 abr. 2005. Economia, p. B13.




