
O mercado global de tablets
continuou em queda durante o
primeiro trimestre de 2015,
segundo dados divulgados na
semana passada pela
consultoria especializada
International Data Corporation
(IDC). As entregas de tablets e
dispositivos dois em um - que
combinam tablets e laptops -
caiu para 47,1 milhões, cerca de
6% em relação aos últimos três
meses do ano passado, de
acordo com a análise de
mercado da IDC. “Embora o
mercado de tablets esteja em

declínio, os dois em um são um
ponto positivo”, disse o analista
da IDC Jitesh Ubrani. Segundo
ele, empresas como Asus, Acer e
E-FUN acertaram com os
dispositivos dois em um,
enquanto a Microsoft triunfou
no segmento superior do
mercado com o Surface Pro 3.
As vendas de iPad da Apple
sofreram porque os
consumidores optaram por
produtos como os laptops da
Mac e os telefones iPhone, de
acordo com a IDC. A Apple
vendeu 12,6 milhões de iPads no

trimestre, em comparação aos
16,4 milhões no mesmo período
do ano passado, mostrou a
análise. A IDC espera que as
vendas de iPads continuem em
queda até a chegada ao mercado
de um novo modelo,
possivelmente com a tela maior.
A gigante chinesa Lenovo foi
uma das poucas produtoras de
tablets que viu crescimento em
um mercado global em queda,
graças a diversas linhas de
produtos e preços mais baixos,
de acordo com a IDC. A Lenovo
vendeu 2,5 milhões de tablets no
trimestre, em comparação com
os dois milhões de unidades
vendidas durante os primeiros
três meses de 2014. (France
Press)
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MERCADO GLOBAL de tablets teve desempenho negativo neste início de ano, em parte porque os
consumidores querem novos produtos, como equipamentos com telas maiores, por exemplo

IN E OUT

Google faz análise
de moda com base
em pesquisas

As saias de tule são o máximo. As
calças de moletom, o que há de
mais “in”. Já o short que vai até a
cintura está fora de cogitação.
Essas são as primeiras
conclusões do Google sobre
moda, com base nas pesquisas
feitas por seu usuários. Em seu
informe sobre tendências da
moda, o Google afirma que
analisou “bilhões de buscas”
feitas de 2009 até hoje para
fornecer uma análise do que é
descolado e o que está fora de
moda. Por exemplo: as pesquisas
sobre saias de tule aumentaram
34% entre janeiro de 2014 e 2015.
“Quem disse que você precisa ser
uma bailarina para vestir uma
saia de tule?”, dizem no blog da
companhia o estrategista do
Google Yarden Horwitz e o
analista de dados de moda Olivier
Zimmer. “Esta moda começou na
Costa Oeste dos Estados Unidos e
de lá se espalhou por todo o país,
segundo as buscas do Google. Os
consumidores procuram essa
saia em todos os tons do arco-íris,
mas as mais populares são nas
cores clássicas, preto e branco”.
Outro exemplo: a saia mídi -
ampla e um pouco abaixo dos
joelhos, que não chega a ser
longa e definitivamente não é
mini - teve um retorno triunfal
no mercado do Reino Unido
desde 2013. “As pesquisas por
esse tipo de saia aumentaram
nove vezes nos últimos três anos,
e ainda estão em fase inicial de
crescimento no mercado dos
EUA”, disseram os autores do
estudo no blog. As calças de
moletom, ou joggings, são outra
tendência. “Vemos buscas por
joggings para homens, mulheres,
crianças e até bebês, o que indica
que essa peça de vestuário básico
tem um enorme apelo de massa”,
acrescentaram. As pessoas se
interessam por todos os tipos de
joggings, segundo o Google, mas
as mais procuradas são as
decoradas com “emojis” - aqueles
desenhos usados para conversar
em aparelhos celulares. (France
Press)

FOCO NA INTERNET

O grupo sul-coreano Samsung
recuperou a vantagem sobre
seu rival norte-americana
Apple no mercado global de
smartphones no primeiro
trimestre - de acordo com
dados divulgados na semana
passada por dois institutos de
pesquisa. A Apple anunciou
que vendeu 61,17 milhões de
iPhones nos primeiros três
meses de 2015. A Samsung não
divulgou dados precisos, mas
as estimativas publicadas
separadamente pelas empresas
IDC e Strategy Analytics são,
respectivamente, 82,4 e 83,2
milhões de unidades no mesmo
período. Com isso, eles
estimam a quota de mercado
da Samsung em cerca de 24%,
enquanto a Apple teria em
torno de 18%. No quarto
trimestre de 2014, as
estimativas de várias empresas
de análise de mercado deram
empate entre os grupos.
Outros, como a Gartner, diziam
que a Apple havia ultrapassado

a concorrente. “Após o ataque
pelo primeiro lugar que a Apple
fez no quarto trimestre, vimos
uma clara melhora da
Samsung, apesar da forte
demanda global pelo iPhone 6
e 6 Plus”, apontou Anthony
Scarsella, analista da IDC. A
Apple tem mantido seu
crescimento graças à
popularidade de seus modelos
mais recentes na China, onde
os consumidores valorizam as
telas grandes, estima Neil
Mawston, da Strategy Analytics.
“A Samsung vai continuar a
enfrentar dificuldades na Ásia,
mas seu desempenho global se
estabilizou o suficiente para
superar a Apple neste
trimestre”. No total, as vendas
mundiais de smartphones no
período são estimados em
336,5 milhões de unidades pelo
IDC e em 345 milhões pela
Strategy Analytics - um
aumento de, respectivamente,
16,7% e 21% em um ano.
(France Press)

NOVO NICHO

A DENTISTA Camila Dutra utilizando o scanner: equipamento é capaz
de obter imagens precisas, facilitando a vida de profissionais e clientes

SCANNER

NOS EUA

Defensores dos direitos civis
lançaram um aplicativo para
smartphones que permite gravar
interações entre policiais e civis
e armazená-las para uso
potencial em uma ação legal
futura. O aplicativo gratuito,
desenvolvido pela associação de
direitos civis American Civil
Liberties Union (ACLU), foi
lançado em meio a uma onda de
protestos contra uma série de
mortes de norte-americanos
negros sob custódia ou nas mãos
de policiais brancos. Os vídeos
gravados usando o aplicativo de
celular “Mobile Justice CA”
podem ser enviados a um
escritório local da ACLU como
forma de denunciar possíveis
violações dos direitos civis por
parte da polícia. O aplicativo,
disponível para aparelhos com
os sistemas Android e iOS, irá
garantir que os vídeos sejam
baixados e armazenados mesmo
que o telefone do usuário seja
perdido, apreendido ou
destruído. “Preocupações sobre
práticas policiais, incluindo a
discriminação racial e o uso
excessivo da força, são muito
reais para comunidades em todo
o estado”, afirmou Hector
Villagra, diretor da ACLU para o
sul da Califórnia. “Este
aplicativo vai servir como um
controle sobre o abuso - seja por
policiais, assistentes dos
delegados, patrulha fronteiriça
ou outros funcionários -
permitindo que os cidadãos
comuns registrem e
documentem qualquer interação
com agentes da lei”, reforçou. O
aplicativo também pode ser
usado para enviar alertas a
outras pessoas para que se
dirijam a local e documentem
um incidente. (France Press)

O papa Francisco criou uma
nova comissão encarregada de
realizar uma reforma dos meios
de comunicação do Vaticano,
para reduzir seu custo e
enfatizar a imagem e a internet,
anunciou a Santa Sé. Uma
primeira comissão de 10
especialistas dirigida pelo
ex-governador britânico de
Hong Kong Chris Patten estava
trabalhando desde setembro
para apresentar propostas, que
foram endossadas em meados de
abril pelo conselho de nove
cardeais que ajudam o Papa na
reforma do governo central da
Igreja. A nova comissão,
formada por cinco membros, se
encarregará de colocar em

andamento estas propostas, cujo
conteúdo não foi revelado, mas
pode provocar tensões entre os
envolvidos. Efetivamente, os
diferentes meios de

comunicação do Vaticano - a
Rádio Vaticano, o jornal
“L’Osservatore Romano”, o
Centro de Televisão do Vaticano,
o site oficial de internet
www.vatican.va e o Conselho
Pontifício para as comunicações
sociais - fazem por vezes
trabalho repetido e custam caro.
Alguns destes meios de
comunicação, como a Rádio
Vaticano, transmitida em mais
de 50 idiomas no mundo inteiro,
podem ter seus recursos e
efetivos reduzidos. O Vaticano
abraça, assim, a evolução geral
dos meios de comunicação, já
que a televisão e as redes sociais
são as plataformas mais
consultadas pelo grande público.
A presença do Vaticano nas redes
sociais se acelerou nos últimos
anos, e a conta do Twitter do
Papa é uma das mais seguidas do
mundo, com mais de 20 milhões
de pessoas. (France Press)

SMARTPHONES

IMPLANTE INOVADOR

Cada dia mais a tecnologia
desenvolve alternativas que
facilitam e garantem mais
comodidade e resultados cada
vez melhores em áreas como a
medicina e a odontologia. A
novidade nesse segmento em
Campinas é um scanner 3D que
capta imagens altamente
detalhadas e cria restaurações,
coroas e facetas cerâmicas com
rapidez. O equipamento está
em operação na Clínica Camila
Dutra, que investiu R$ 250 mil
no sistema - chamado CEREC -
da marca Sirona. “O
equipamento é muito moderno
e permite obter imagens
precisas. Com essas imagens em
mãos, temos a grande vantagem

de poder encaminhá-las on-line
para a empresa que confecciona
as restaurações, coroas e
porcelanas. Com isso, há uma
redução de tempo para a
elaboração do material, e os
pacientes precisam ir no
máximo duas vezes ao
consultório”, diz Camila.
O equipamento, de origem
alemã, traz várias inovações em
relação aos processos que já
existiam no mercado. “O
CEREC é uma tecnologia
inovadora na área de
odontologia e faz parte da linha
de equipamentos CAD/CAM da
empresa alemã, que é líder na
área de tecnologia para a
odontologia”. (AAN)

PAPA Francisco: meta é usar a
internet para reduzir custos
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O Instagram, que rapidamente
se tornou a rede social
preferida das celebridades,
lançou um canal dedicado à
música na semana passada. A
“@Music” - primeiro canal de
conteúdo desse tipo dirigido
pelo Instagram - vai promover
semanalmente um artista
revelação ou oferecer um olhar
por trás dos bastidores de um
músico mais estabelecido.
Focado no aspecto visual, o
Instagram protagonizou um
notável crescimento desde seu
lançamento em 2010, graças
em parte à moda global de
selfies e ao aumento da
qualidade das elulares. Os
músicos em particular usam
muito a rede social para se
comunicar com seus fãs e
mostrar de fotos profissionais a
fatos banais de suas vidas
diárias. O Facebook, que tem
mais de 1 bilhão de usuários,
comprou o Instagram em 2012
por um valor estimado de US$
1 bilhão. (France Press)

Em um novo marco na
impressão em 3D, médicos
americanos foram capazes de
salvar a vida de três crianças que
sofrem de uma doença
respiratória fatal graças à
produção de implantes
personalizados que foram
absorvidos por seus corpos. Três
bebês que estavam à beira da
morte por uma
traqueobroncomalácia, um
transtorno incurável que
provoca o colapso da traqueia,
tiveram talas aplicadas que lhes
permitiram respirar
normalmente, segundo o estudo
publicado na semana passada na
revista “Science Translational
Medicine”. Embora a técnica
ainda não tenha sido aprovada
pelos reguladores federais de
saúde nos Estados Unidos, esses
dispositivos personalizados,
criados por uma impressora 3D,
receberam uma exceção médica
de emergência para estes três
casos particulares e ainda são
considerados de alto risco. Kaiba
Gionfriddo, o primeiro que
recebeu o tratamento, tinha três
meses de idade quando passou
pela cirurgia. Agora, é uma
criança saudável de três anos
que frequenta normalmente a
pré-escola. As outras duas
crianças tinham cinco e 16
meses quando foram
submetidas à operação. Elas
também não sofreram
complicações. “Estas foram as
primeiras curas para esta
doença”, afirmou o principal
autor do estudo, Glenn Green,

professor de
otorrinolaringologia pediátrica
do Hospital Infantil C.S. Mott da
Universidade de Michigan. Cerca
de uma em cada 2.000 crianças
nasce com
traqueobroncomalácia em todo o
mundo, explicou Green. Uma vez
que não conseguem exalar
completamente, a traqueia fica
propensa a entrar em colapso. O
único tratamento até agora era a
sedação e cuidados intensivos, o
que não impede o surgimento de
complicações - as infecções, por
exemplo, são frequentes. “A
expectativa de vida dessas
crianças é, para dizer o mínimo,
sombria”, afirmou. Os
pesquisadores usaram
tomografia computadorizada das
vias respiratórias das crianças
para criar um implante
personalizado feito com
biomateriais concebidos para se
expandir à medida que elas
crescerem. “As talas impressas
eram tubos ocos e porosos que
puderam ser costurados nas vias
aéreas afetadas e eram feitas de
policaprolactona, um polímero
que se dissolve no corpo sem
causar danos”, informou o
estudo. O processo de desenhar e
imprimir o implante foi
incrivelmente rápido: entre 1 e 3
dias. “Essa tecnologia poderia
eventualmente tornar mais fácil
tratar doenças raras que têm sido
negligenciadas pelas empresas de
equipamentos médicos por causa
do alto investimento envolvido”,
disse o co-autor do estudo, Scott
Hollister. (France Press)
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