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Nas últimas semanas, o secret
deu o que falar. trata-se do aplicativo que permite revelar “segredos”
para amigos e conexões nas redes
sociais, mas de forma anônima. Dá
para falar o que está na cabeça sem
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, já vinha sendo usado para soltar fofocas sobre colegas de trabalho e até para vazar segredos industriais. No Brasil, os problemas estão
só começando. Uma saraivada de
questões sociais e jurídicas já aparece no horizonte. Pessoas ofendidas no app ameaçaram pedir na Justiça que ele seja retirado do ar (o
que legalmente não deve acontecer).
Para quem já entrou na brincadeira, vale lembrar que o anonimato é aparente. Pela lei, o secret é
obrigado a manter os registros dos
usuários por no mínimo seis meses.
Quem é ofendido com conteúdo ilícito pode pedir na Justiça a informação sobre quem é o autor do post.
mais interessante ainda são os
aspectos sociais do secret. O aplicativo é um verdadeiro “Wikileaks
do ego”. Em 1967 Guy Debord já se
queixava da vida privada virando

Secret é o WikiLeaks do ego
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A Samsung anunciou, na
semana passada, o Galaxy
Alpha, novo smartphone de
topo de linha da empresa.
Um dos diferenciais do modelo é uma parte de sua estrutura externa que é de metal —material já utilizado pela concorrente Apple, que usa
alumínio no iPhone 5 e no
iPhone 5s.
Enquanto isso, rumores indicam que a empresa californiana se prepara para lançar
um novo iPhone com tela de
safira, ultrarresistente a riscos e teoricamente inquebrável. O material já é usado para proteger a câmera dos
smartphones da marca.
Levar em conta na hora da
compra o tipo de material de
que é feito um telefone inteligente pode ser tão importante quanto saber quantos
Mpixels tem a câmera ou qual
é o sistema do aparelho, principalmente quando consideradas questões como resistência, peso, custo e até a
captação do sinal.
“O primeiro celular pesava
cerca de 800g e hoje nós temos alguns exemplos abaixo
de 100g. Materiais poliméricos, como o plástico, utilizados nos modelos atuais podem ser duas vezes e meia
mais leves do que o alumínio”, diz o professor Marcelo
Chinelatto, do departamento
de engenharia de materiais
da USP de São Carlos.
Em geral, os três materiais
mais comuns na produção de
celulares —metal, plástico e
vidro— reúnem características boas e ruins que devem
ser levadas em conta na hora
de decidir qual o melhor aparelho para determinado uso.
PLÁSTICO

O material mais comumente usado nas carcaças dos telefones é o policarbonato, ou
plástico, que tem boa resistência, comum em telefones
das linhas Galaxy S, da Samsung, e Lumia, da Nokia.
Uma de suas qualidades é
a de não causar interferências
na recepção de sinal do aparelho. Outro ponto relevante
em relação ao plástico é o

ser usado como fórum de debates,
menos polarizado do que os algoritmos das redes sociais. Um exemplo
dessa possibilidade ocorreu no conflito atual em Gaza. Como notou o
cientista de dados Gilad lotan, a
cobertura dos jornais e os algoritmos das redes permitem em geral
enxergar só um lado da questão.
inesperadamente, o secret foi onde o debate ficou mais equilibrado.
Na visão dele “a combinação de
anonimato com amarras a nossas
relações sociais acalmou os ânimos
em um debate tipicamente marcado pelo extremismo”. Vou torcer utopicamente para o secret virar o lugar onde o debate eleitoral mais profundo e interessante vai acontecer.
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espetáculo. ao comentar um anúncio das antigas câmeras Emig, que
tinham o slogan “amo minha Câmera Porque amo Viver: Gravo os
momentos da Vida para Revivê-los
Quando Quiser”, ele dizia: “isso evoca a petrificação da vida individual,
que se converteu também em economia do espetáculo”.
Com o secret, não é só a vida privada que vira espetáculo. É o próprio subconsciente. Pensamentos

Com o Secret, não é só
a vida privada que vira
espetáculo. É o próprio
subconsciente
íntimos que não ousamos tornar públicos agora têm um canal direto
com nosso círculo. Guy Debord, que
hoje já estaria chocado com o instagram, repensaria até onde pode
chegar o espetáculo com o secret.

O aplicativo espertamente resolve também outro problema: o da reader
economia da atenção. Em um mundo tomado por uma avalanche de
JÁ eRa Roupas e tecnologia
informações, o secret embala seus
em campos separados
conteúdos como “segredos”, capturando nossa curiosidade. isso ocorJÁ É Óculos conectado
re mesmo que boa parte dos posts
à internet
feitos no Brasil ainda seja boçal.
JÁ Vem Capacete de
mas isso não é razão para ignomoto conectado à internet
rar o secret. agora que entramos no
(skullysystems.com)
período eleitoral, o aplicativo pode

eu vou?
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Vidro, alumínio e plástico têm caraterísticas

diferentes que influenciam no preço, no peso e
até na recepção de sinal dos smartphones
ALTOS E BAIXOS
Confira as diferenças entre os materiais
que cobrem os smartphones

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

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

custo. O material é consideravelmente mais barato do
que suas alternativas e isso
acaba afetando o preço final
do aparelho.
Apesar disso, ele sai perdendo no quesito temperatura. Por ser um condutor ruim
de calor, pode superaquecer
internamente os dispositivos,
forçando a queda da velocidade de processamento.
METAL

O principal metal utilizado
na fabricação de smartphones é o alumínio, embora o magnésio também seja
uma opção existente, porém
pouco adotada pela dificuldade de produção.
O alumínio é resistente, feito para proteger as partes internas do aparelho no caso de
quedas. Em razão das alterações de sinal que podem ocorrer, os produtos fabricados
com alumínio tendem a ter
mais antenas externas.
Um dos pontos positivos fica por conta da boa condutividade térmica do material:
ele pode até esquentar por fora, mas dissipa rápido o calor, o que poupa o os componentes internos.
Além da Apple e agora da
Samsung, a HTC costuma
usar alumínio na carcaça dos
telefones celulares.
VIDRO

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

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

A cobertura da carcaça do
telefone com vidro pode ser
vista no iPhone 4 e em alguns
modelos da linha Xperia, da
Sony. O principal problema
deste tipo de material é a baixa resistência.
Enquanto pode ser altamente resistente a riscos, como no caso do Gorilla Glass,
pode quebrar facilmente em
quedas.
O material não interfere na
recepção de sinal, mas confere mais peso aos telefones,
além de ser mais escorregadio na mão.

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

De curta duração, game
artístico inspira-se em Escher
aNderSON LeONardO

ColAboRAção PARA A folha

São só dez fases. Algo em
torno de 90 minutos de jogo.
“Monument Valley”, para iOS
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, o quebra-cabeças do estúdio londrino ustwo ultrapassou de 1 milhão de downloads em quatro meses.
O valor investido nos dez
meses de desenvolvimento levou uma semana para ser recuperado, disse por e-mail à
Folha o australiano Ken
Wong, diretor de arte e design
do jogo, que custa US$ 5.
“Monument Valley” é protagonizado pela princesa Ida,
que foge do tropo de apenas
uma garota bonita a ser resgatada. A missão do jogador
é guiá-la por templos tridimensionais 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 caminhos que antes pareciam desconexos.Éumconjuntodeilusões de óptica que surpreendem quando percebidas.
O game é uma obra de arte por si só, tanto visual quanto auditiva. “É como visitar
um museu ou escutar um álbum de música”, descreve a
Apple, que o selecionou como um dos vencedores de seu
prêmio de design deste ano.
A produtora diz ter enfatizado “qualidade, arte e significado” para ter feito de “Monument Valley” um jogo pago. A escolha, diz Wong, se
contrapõe a de “emoções baratas e descartáveis” dos populares games “freemium”.
Alguns internautas queixam-se da curta duração do
game. De acordo com Wong,
a ideia era criar um jogo que
“pessoas comuns”, ocupadas
e que “não têm 10 horas para investir numa história”.
A produtora diz trabalhar
em novos níveis do game.

