Tenha um

AppDay!
Práticos e acessíveis, os aplicativos para
smartphones mostram que são mais do que uma
moda passageira. O Diário Plus elaborou um guia
com ferramentas consideradas essenciais para
alguns usuários

O

que um dia foi um bicho de sete cabeças, hoje está quase tomando o lugar do cachorro como melhor amigo do homem.
Você pode até esquecer as chaves ou a carteira, mas é do
smartphone que a maioria dos usuários sente falta quando
o deixa em casa sem querer. Afinal, segundo levantamento
realizado pelo Google em 2012, os celulares inteligentes são companheiros fiéis de 73% dos usuários brasileiros pesquisados.
As explicações para essa mudança de comportamento ao longo dos
últimos anos são várias. A mais simples delas é ter, ao alcance literal
de poucos toques, um aparelho que compacte até uma dezena de funções. Usar o celular apenas para fazer ligações, atualmente, é diminuí-lo às capacidades de um telefone fixo. Mais do que enviar SMS ou
reproduzir músicas, os smartphones, dotados de aplicativos, podem
melhorar a produtividade do usuário e auxiliá-lo em tarefas básicas
ou momentos de necessidade. Pensando nisso, o Diário Plus elaborou
um guia de aplicativos úteis para cada momento do dia. Se a tecnologia veio para ficar, por que não usá-la para facilitar a vida?

Despertadores
Eficientes

Acordar cedo, embora seja uma realidade
para a maioria dos brasileiros, ainda é um
desafio para muitos. Pensar em ter mais
tempo de sono e apertar a função soneca
do despertador é uma opção tentadora,
porém perigosa. De cinco em cinco minutos extras, você pode perder o horário da
escola, do trabalho, da consulta médica
ou até de um voo.
Para evitar esse problema logo no começo do dia, o usuário pode fazer como
o estudante Iure Góes e instalar o aplicativo Despertador XTreme. Disponível gratuitamente para Androids, o app aciona o
item desligar do despertador ou o coloca
em modo soneca. A primeira vez é uma
conta simples, mas a dificuldade aumenta à medida que o dorminhoco pede “só
mais uns minutinhos”.
Iure começou a usar a ferramenta há
cerca de um ano, pois não conseguia acordar para ir à faculdade. “Ele funcionou
muito bem. Mesmo que eu demore um
pouco para levantar às vezes, ele faz com
que eu com certeza me levante. A única
crítica é que eu já acordo irritado, mas foi
um mal necessário”, avalia o universitá-

O estudante Iure
Góes, que tem problemas para acordar
cedo, não vive mais
sem o app Despertador Xtreme Foto:
Natinho Rodrigues

Despertador
XTreme
Disponível para
Androids. Atua
como despertador.

Wake’N’Shake
Disponível para
Iphones. Atua
como despertador.

Com que roupa
eu vou?

Se ao abrir o guarda-roupa, sempre bate aquela dúvida
ao estilo Noel Rosa “com que roupa eu vou pro samba
que você me convidou?”, o Go Try It On pode lhe socorrer nessas horas. Disponível para download gratuito
na Apple Store, o aplicativo permite que o usuário submeta seu look do dia para comentários e aprovação de
outros amigos e conhecidos fashionistas.
O app “conselheiro” de estilo funciona assim: o usuário posta uma foto, descreve a ocasião em que o look
será usado e as marcas que o compõem. A partir daí,
pode selecionar os amigos de confiança para opinarem
sobre a combinação. O pedido aparece na tela do iPhone como um alerta. Se tiver feito sucesso, já pode bater
foto no espelho e postar no Facebook.

Go Try It On Disponível para
iPhones. Permite
que o usuário
submeta seu
look do dia para
comentários e
aprovação de
outros amigos e
conhecidos.

Como chegar?

Quem depende do transporte coletivo
sabe que, às vezes, principalmente nos
horários de pico, é necessário experimentar rotas alternativas para chegar a tempo
onde se deseja. Como também não é raro
acontecer de ter um endereço em mãos,
mas não fazer ideia de qual ônibus pegar,
muito menos em qual parada. E para descer no lugar mais perto, onde dar o sinal?
Pensando nessa preocupação diária,
quatro estudantes de Engenharia da Computação do Instituto Federal do Ceará
(IFCE) desenvolveram o aplicativo Bus-K
para Androids. A solução cataloga não somente as linhas de ônibus disponíveis em
Fortaleza e seus trajetos, como também
as paradas mais próximas ao usuário no
momento.
Para a universitária Ana Lídia Coutinho, a ferramenta que informa o ponto
onde a pessoa deve descer do coletivo é
uma das maiores vantagens. “Às vezes,
vou para algum lugar e não sei onde descer. Aí dependo do cobrador, mas alguns
não se lembram de avisar”, conta a estudante. A praticidade é outro destaque do
programa, na opinião de Ana Lídia.

Para Ana Lídia,
uma das maiores
vantagens do Bus-K
é o fato do aplicativo
informar a parada à
qual a pessoa deve
descer do coletivo
Foto: Kleber Alves
Gonçalves

Bus-K

Disponível para
Androids. Informa
onde estão
paradas de ônibus
e qual coletivo
pegar para chegar
ao endereço
escolhido

Organizador
de tarefas

Quando usado corretamente, o smartphone pode ser
uma ferramenta útil na produtividade no escritório. O
aplicativo Evernote, por exemplo, é um dos líderes de
downloads nas lojas da Apple e do Google por auxiliar os
usuários a organizarem ideias, pendências e atividades.
Ele permite a criação de notas de texto e listas de tarefas, que podem ser organizadas por blocos e marcas.
Se não tiver como digitar na hora, o app possibilita a gravação de lembretes em forma de áudio. Se o Evernote
estiver instalado no celular e no tablet, as informações
armazenadas em ambos podem ser sincronizadas. Também é possível compartilhar os arquivos via email, Facebook ou Twitter.

Evernote

Disponível para
iPhones. Permite
a criação de notas
de texto e listas
de tarefas. Se
não tiver como
digitar na hora,
o app possibilita
a gravação de
lembretes em
forma de áudio.

Happy Hour

E, no fim do dia, surge sempre a pergunta: onde vai ser o happy hour de hoje?
Ou mesmo no final de semana, quando bate aquela vontade de comer sushi,
mas você não conhece nenhum restaurante japonês, o que fazer? O WotchApp
pode ajudar.
Desenvolvido por uma empresa cearense, a Core Digital, o aplicativo apresenta ao usuário opções de passeios, restaurantes, bares e casas de show mais
próximos a onde ele se encontra.
Também é possível pesquisar os estabelecimentos por categorias, como especialistas de comida mexicana ou hamburguerias, por exemplo. Outro destaque do
app está na interatividade. O WotchApp
permite que cada usuário avalie os lugares
que frequenta, faça check-in e converse
com outras pessoas presentes no mesmo
local através de uma sala de bate-papo.
É assim que o software caracteriza estabelecimentos como “bombando” ou não.
Gratuito, o aplicativo está disponível para
iOS e Android em versões em português e
inglês.

Os criadores
do aplicativo cearense
Whotchapp: os diretores Italo Mato, André
Barbosa e Rômulo
Matos. Foto: Waleska
Santiago

Wotchapp

Disponível para
iOS e Android.
Apresenta opções
de passeios,
restaurantes,
bares e casas
de show mais
próximos a onde
ele se encontra.
Permite ainda
que cada usuário
avalie os lugares
que frequenta,
faça check-in e
converse com
outras pessoas
presentes no
mesmo local
através de uma
sala de bate-papo.

Registrar
momentos

Para marcar presença no evento ou mostrar aos outros
amigos onde e com quem você está, que tal uma foto?
Mais do que isso, uma foto com filtros e check-in, compartilhada em rede social? Essa é a nova proposta do
Instagram. Antes um aplicativo exclusivo dos dispositivos Apple, hoje já é encontrado em aparelhos Android e
Windows Phone, além de ter sido adquirido pelo Facebook e usado como uma rede social acoplada à de Mark
Zuckerberg.
Logo após fotografar, o usuário pode escolher compartilhar a imagem no Instagram. O app permite um recorte no quadro, além de acrescentar filtros coloridos
e bordas personalizadas. Assim que for postada, a foto
pode receber comentários e curtidas de amigos. O diferencial do Instagram está nas hashtags, “etiquetas”
introduzidas por um sinal de jogo da velha (#) que funcionam como categorias das imagens.
Assim, ao digitar na barra de pesquisa #beach, o usuário encontrará fotografias “tagueadas” com o assunto
“praia” de pessoas de todo o mundo. Mas é preciso bom
senso no uso: menos é mais. Não é necessário por uma
tag em cada palavra da legenda. Além de antifuncional,
atrapalha a leitura e desorganiza a rede.
Instagram
Disponível para Androids,
iPhones e Windows Phones.
Postar e manipular fotos, fazer
check-in.

Volte para casa
com segurança

Depois de um happy hour com os amigos e algumas cervejas, fica a dúvida: quem era o motorista da vez? Se
nenhum dos seus companheiros tiver ficado sem beber
ou você quer estender a festa por mais algum tempo, a
solução mais segura e responsável é chamar um táxi.
O aplicativo Táxi Aqui, disponível para Android, iOS
e em breve para BlackBerry, facilita e agiliza a vida de
motoristas e passageiros. Por sinal, para cada um dos
lados existe uma versão diferente do app. Após o cadastro grátis, o passageiro chama um táxi utilizando o
smartphone ou o site do Táxi Aqui. O sistema procura
pelo carro mais próximo disponível e, automaticamente, envia o pedido.
Aceitando a corrida, o taxista recebe os dados para
buscar o passageiro, que recebe uma mensagem assim
que o carro chegar. Segundo o site oficial do app, em
breve o passageiro poderá pagar a corrida utilizando
cartões de crédito direto da aplicação.

Taxi Aqui
Disponível para Androids e
iPhones. É possível chamar um
táxi. O sistema procura pelo
carro mais próximo disponível e,
automaticamente, envia o pedido.

Pagando
a conta

Se você não gosta ou se enrola para fazer a conta e separar a parte de cada pessoa na mesa, o aplicativo Papo
de Bar veio para descomplicar essa matemática. O software cria uma lista dos itens consumidos e vai somando automaticamente os valores, adicionando os 10%
de serviço. No fim, ele divide o total pelo número de
pessoas presentes. Na versão para Androids, é possível
compartilhar as informações com os amigos diretamente pelo app, que também é disponível para iPhone.

Papo de bar Disponível para Androids e
iPhones. Cria uma lista dos itens
consumidos na mesa, soma os
valores, adicionando os 10%
de serviço. No fim, divide o
total pelo número de pessoas
presentes.

Bate-papo

O local já foi escolhido, mas ainda falta convidar os amigos. Se uma conexão de internet estiver disponível, a
solução mais rápida é utilizar o WhatsApp. O aplicativo
está substituindo os serviços de SMS pela facilidade e
praticidade na comunicação. Ao ser instalado, quer em
dispositivos iOS, Android, BlackBerry e Windows Phone, ele automaticamente elabora uma lista de amigos
que também o utilizam, baseando-se na agenda de contatos do celular, já que cada usuário é identificado pelo
número de telefone.
Além de trocar mensagens de texto com um único
contato ou em um grupo de amigos, o app permite envio de arquivos, como imagens, músicas e vídeos. Caso
fique offline ou desligue o celular, as mensagens continuam sendo armazenadas no software. Também é possível ver nas janelas de conversa se o interlocutor está
online ou a última vez em que acessou o aplicativo.

WhatsApp

Disponível para iPhones,
Androids, BlackBerrys e
Windows Phones. Além de trocar
mensagens de texto com um
único contato ou em um grupo de
amigos, o app permite envio de
arquivos, como imagens, músicas
e vídeos. Também é possível
ver nas janelas de conversa se
o interlocutor está online ou a
última vez em que acessou o
aplicativo.

Perdi o celular...
E aí?

Mas se no caminho do bar para casa você deixar cair
o celular na rua, existem aplicativos que permitem o
controle remoto dos dados e funções do smartphone.
Afinal de contas, dados importantes podem estar armazenados em um aparelho ao qual o usuário não sabe se
voltará a ter acesso.
O Cerberus é um aplicativo guardião disponível para
iPhones e aparelhos com Android. Após o download, o
app solicita a criação de uma conta através do email.
Ao inserir esse login no site www.cerberusapp.com, o
usuário tem controle total do celular, podendo inclusive ativar comandos. É possível, por exemplo, localizar o
smartphone no Google Maps, tirar uma foto da pessoa
que o está utilizando no momento, fazer soar alarmes
mesmo em horários inconvenientes e apagar todas as
informações contidas no aparelho. Para isso, contudo,
é necessário que o celular esteja conectado à Internet.

Cerberus

Disponível para iPhones e
Androids. Localiza o smartphone
no Google Maps, tira uma foto
da pessoa que o está utilizando
no momento, faz soar alarmes
e apagar dados contidos no
aparelho.

Saudável

Chegou a hora de comer, mas no meio de todas aquelas
opções de cardápio, como reconhecer a mais adequada
para você? Se o objetivo é emagrecer, como fazer um prato mais light? Ou se, pelo contrário, a meta seja ganhar
um pouco de peso, de que forma isso pode ser feito sem
descontrole e de forma saudável?
O app Dieta e Saúde, gratuito para Android e iOS, segue o mesmo método da conhecida Dieta dos Pontos, em
que os alimentos são controlados através de uma determinada pontuação a ser alcançada durante o dia, em vez
de só revelar as calorias consumidas. Ao ser instalado, o
aplicativo avalia qual limite de pontos é ideal para o usuário, baseando-se no Índice de Massa Corpórea (IMC) da
pessoa em questão.
O software oferece um contador de pontos, no qual o
usuário vê, através de uma tabela de alimentos, tudo que
é consumido a cada refeição: não somente calorias, mas
informações nutricionais como proteínas, carboidratos e
gorduras. Assim, quem utiliza o app pode fazer a melhor
escolha para a dieta indicada. O Dieta e Saúde também
lembra o usuário de ir anotando seu progresso, registrando o peso em um histórico.

Dieta e Saúde

Disponível para Android e
iPhones. Oferece um contador
de pontos, no qual o usuário
vê, através de uma tabela de
alimentos, tudo que é consumido
a cada refeição: não somente
calorias, mas informações
nutricionais como proteínas,
carboidratos e gorduras.

Profissão:
desenvolvedor de
aplicativos

No trabalho, na faculdade, no trânsito, no restaurante... Em qualquer
lugar, é fácil encontrar alguém concentrado movendo o dedo sobre
uma tela de touch. Os aparelhos inteligentes são uma realidade irreversível, como constatou pesquisa do Google feita em 2012, ao prever
que teremos, em quatro anos, mais smartphones do que pessoas no
planeta.
Além da mobilidade e da capacidade de processar dados, os aplicativos se mostram como grande atrativo dos celulares inteligentes e
tablets. Se antes já não era mais necessário ir ao banco para ter acesso
à conta, hoje até mesmo ligar um computador já é dispensável, caso
você tenha instalado o app do serviço em seu aparelho. Encontrar um
lugar para sair com os amigos, chamar um táxi e até reservar um hotel
são tarefas facilmente resolvíveis via mobile.
O levantamento do Google apontou que, no Brasil, 73% dos usuários de smartphones os utilizam para acessar a Internet diariamente.
Uma média de 88% deles utilizam os aparelhos para consultar informações locais e 92% se baseiam nessas pesquisas para tomar decisões.

