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Nas últimas semanas, o secret
deu o que falar. trata-se do aplica-
tivo quepermite revelar “segredos”
para amigos e conexões nas redes
sociais,mas de formaanônima.Dá
para falaroqueestánacabeçasem
ninguém saber ao certo quem está
falando. a única informação é se o
autor é amigo, amigo de amigo ou
se é alguém com quem não temos
relação direta.
O aplicativo está causando. Nos

EUa, jávinhasendousadoparasol-
tar fofocas sobre colegas de traba-
lhoeatéparavazar segredos indus-
triais.NoBrasil, osproblemasestão
só começando. Uma saraivada de
questões sociais e jurídicas já apa-
rece no horizonte. Pessoas ofendi-
dasnoappameaçarampedirnaJus-
tiça que ele seja retirado do ar (o
quelegalmentenãodeveacontecer).
Para quem já entrou na brinca-

deira, vale lembrar que o anonima-
to é aparente. Pela lei, o secret é
obrigado a manter os registros dos
usuários por nomínimo seismeses.
Quem é ofendido com conteúdo ilí-
cito pode pedir na Justiça a infor-
maçãosobrequeméoautordopost.
mais interessante ainda são os

aspectos sociais do secret. O apli-
cativo é um verdadeiro “Wikileaks
do ego”. Em 1967 Guy Debord já se
queixava da vida privada virando

espetáculo. ao comentar umanún-
cio das antigas câmeras Emig, que
tinham o slogan “amo minha Câ-
mera Porque amo Viver: Gravo os
momentos da Vida para Revivê-los
QuandoQuiser”,eledizia:“issoevo-
caapetrificaçãodavida individual,
que se converteu também em eco-
nomia do espetáculo”.
Como secret, não é só a vida pri-

vada que vira espetáculo. É o pró-
prio subconsciente. Pensamentos

íntimosquenãoousamos tornarpú-
blicos agora têm um canal direto
comnosso círculo.GuyDebord, que
hoje já estaria chocado com o ins-
tagram, repensaria até onde pode
chegar o espetáculo com o secret.

O aplicativo espertamente resol-
ve também outro problema: o da
economiadaatenção. Emummun-
do tomado por uma avalanche de
informações, o secret embala seus
conteúdoscomo“segredos”, captu-
randonossa curiosidade. issoocor-
re mesmo que boa parte dos posts
feitos no Brasil ainda seja boçal.
mas isso não é razão para igno-

rar osecret.agoraqueentramosno
período eleitoral, o aplicativo pode

ser usado como fórum de debates,
menospolarizadodoqueosalgorit-
mosdas redes sociais. Umexemplo
dessapossibilidadeocorreunocon-
flito atual em Gaza. Como notou o
cientista de dados Gilad lotan, a
cobertura dos jornais e os algorit-
mos das redes permitem em geral
enxergar só um lado da questão.
inesperadamente,osecret foi on-

de o debate ficoumais equilibrado.
Na visão dele “a combinação de
anonimato com amarras a nossas
relações sociaisacalmouosânimos
em um debate tipicamente marca-
dopeloextremismo”.Voutorceruto-
picamente para o secret virar o lu-
garondeodebateeleitoralmaispro-
fundo e interessante vai acontecer.
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ALTOS E BAIXOS
Confira as diferenças entre os materiais
que cobrem os smartphones

Fonte: professor Varese Salvador Timóteo, Unicamp; professorMarcelo
Chinelatto, USP; e professor Antônio Augusto Couto, Mackenzie.

VIdrO
Resistente a arranhões
e riscos (nas versões
mais atuais)
Não interfere no sinal
Esquenta pouquíssimo
Pouco resistente a quedas
Pesado

PLÁSTICO
Custo baixo
Não interfere no sinal
Leve
Não dissipa o calor
facilmente, o que
pode superaquecer os
componentes internos

aLUMÍNIO
Durável
Dissipa rapidamente o
calor quando esquenta
Resistente
Custo alto
Amassa e risca
com facilidade
Precisa demais
antenas pois o material
pode interferir no sinal

Divulgação

Cena do jogo ‘Monument Valley’ (US$ 5, android e iOS)

aNderSON LeONardO
ColAboRAção PARA A folha

São só dez fases. Algo em
torno de 90minutos de jogo.
“MonumentValley”,paraiOS
e Android, não é voltado aos
que buscam um game longo
e desafiador. Talvez por isso
esteja fazendo tanto sucesso.
Lançado em abril deste

ano, oquebra-cabeçasdoes-
túdio londrino ustwo ultra-
passoude 1milhãodedown-
loads em quatromeses.
O valor investido nos dez

mesesdedesenvolvimentole-
vou uma semana para ser re-
cuperado, disse por e-mail à
Folha o australiano Ken
Wong,diretordearteedesign
do jogo, que custa US$ 5.
“MonumentValley” é pro-

tagonizadopelaprincesa Ida,
que foge do tropo de apenas
uma garota bonita a ser res-
gatada. Amissão do jogador
é guiá-la por templos tridi-
mensionais que incorporam
uma característica das obras
do holandês M.C. Escher: a
geometria impossível.

Com elementos móveis, as
construções podem levar Ida
a pontos distantes, por cami-
nhosqueantespareciamdes-
conexos.Éumconjuntodeilu-
sões de óptica que surpreen-
demquando percebidas.
O game é uma obra de ar-

teporsi só, tantovisualquan-
to auditiva. “É como visitar
ummuseu ou escutar um ál-
bum de música”, descreve a
Apple, que o selecionou co-
moumdosvencedoresdeseu
prêmio de design deste ano.
A produtora diz ter enfati-

zado“qualidade,artee signi-
ficado”para ter feitode“Mo-
nument Valley” um jogo pa-
go. A escolha, diz Wong, se
contrapõeade“emoçõesba-
ratas e descartáveis” dos po-
pulares games “freemium”.
Alguns internautas quei-

xam-se da curta duração do
game. De acordo comWong,
a ideia era criar um jogo que
“pessoascomuns”,ocupadas
e que “não têm 10 horas pa-
ra investir numa história”.
A produtora diz trabalhar

em novos níveis do game.

De curta duração, game
artístico inspira-se emEscher
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STeFaNIe SILVeIra
DE São PAUlo

A Samsung anunciou, na
semana passada, o Galaxy
Alpha, novo smartphone de
topo de linha da empresa.
Umdosdiferenciaisdomo-

delo é uma parte de sua es-
trutura externa que é de me-
tal—material já utilizadope-
laconcorrenteApple,queusa
alumínio no iPhone 5 e no
iPhone 5s.
Enquanto isso, rumores in-

dicamqueaempresa califor-
niana se prepara para lançar
um novo iPhone com tela de
safira, ultrarresistente a ris-
cos e teoricamente inquebrá-
vel. Omaterial já é usado pa-
ra proteger a câmera dos
smartphones damarca.
Levar emcontanahorada

compra o tipo dematerial de
que é feito um telefone inte-
ligente pode ser tão impor-
tante quanto saber quantos
Mpixels temacâmeraouqual
éosistemadoaparelho,prin-
cipalmente quando conside-
radas questões como resis-
tência, peso, custo e até a
captação do sinal.
“Oprimeirocelularpesava

cerca de 800g e hoje nós te-
mosalgunsexemplosabaixo
de 100g. Materiais poliméri-
cos, como o plástico, utiliza-
dos nos modelos atuais po-
dem ser duas vezes e meia
mais leves do que o alumí-
nio”, diz o professorMarcelo
Chinelatto,dodepartamento
de engenharia de materiais
da USP de São Carlos.
Emgeral, os trêsmateriais

maiscomunsnaproduçãode
celulares —metal, plástico e
vidro— reúnem característi-
cas boas e ruins que devem
ser levadas emcontanahora
dedecidirqualomelhorapa-
relho para determinado uso.

PLÁSTICO
Omaterialmaiscomumen-

te usadonas carcaças dos te-
lefones éopolicarbonato, ou
plástico, que tem boa resis-
tência, comum em telefones
das linhasGalaxy S, da Sam-
sung, e Lumia, da Nokia.
Uma de suas qualidades é

adenãocausar interferências
na recepção de sinal do apa-
relho. Outro ponto relevante
em relação ao plástico é o

Vidro, alumínioeplástico têm caraterísticas
diferentes que influenciamnopreço, nopeso e

aténa recepçãodesinal dos smartphones

euvou?
comque roupa

custo. O material é conside-
ravelmente mais barato do
que suas alternativas e isso
acaba afetando o preço final
do aparelho.
Apesar disso, ele sai per-

dendonoquesito temperatu-
ra. Por ser umcondutor ruim
de calor, pode superaquecer
internamenteosdispositivos,
forçando a queda da veloci-
dade de processamento.

METAL
Oprincipalmetalutilizado

na fabricação de smart-
phones é o alumínio, embo-
ra o magnésio também seja
uma opção existente, porém
pouco adotada pela dificul-
dade de produção.
Oalumínioéresistente, fei-

to para proteger as partes in-
ternasdoaparelhonocasode
quedas. Em razãodas altera-
çõesdesinalquepodemocor-
rer, os produtos fabricados
com alumínio tendem a ter
mais antenas externas.
Umdospontospositivos fi-

ca por conta da boa conduti-
vidade térmica do material:
elepodeatéesquentarpor fo-
ra, mas dissipa rápido o ca-
lor, o que poupa o os compo-
nentes internos.
Além da Apple e agora da

Samsung, a HTC costuma
usaralumínionacarcaçados
telefones celulares.

VIDRO
A cobertura da carcaça do

telefone com vidro pode ser
vistano iPhone4eemalguns
modelos da linha Xperia, da
Sony. O principal problema
deste tipodematerial é abai-
xa resistência.
Enquanto pode ser alta-

mente resistente a riscos, co-
mo no caso do Gorilla Glass,
pode quebrar facilmente em
quedas.
Omaterialnão interferena

recepção de sinal, mas con-
feremais peso aos telefones,
além de ser mais escorrega-
dio namão.
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