
A força da turma 
Daniel Bergamasco 
 
Saiba como os milhões de usuários das redes sociais estão mudando a internet  
 
A disputa nas eleições primárias para presidente dos Estados Unidos tem sido temperada neste 
ano por um elemento surpresa: os jovens daquela que acaba de ser batizada de "geração 
MySpace". São internautas que trocam idéias e influenciam amigos em redes sociais (como Orkut, 
Facebook e outras redes menores) e que contribuíram para virar o placar no Partido Democrata, 
antes favorável a Hillary Clinton e, hoje, a Barack Obama. 
 
O impacto mais palpável do movimento nas comunidades é monetário. Eleitores-fãs ajudam seus 
candidatos a multiplicar as doações de dinheiro, colocando links para contribuições via internet em 
seus perfis, o que ajudou Obama a bater a marca de US$ 135 milhões até o final de janeiro -
quase todo o montante em pequenas doações via internet. 
 
O fenômeno eleitoral alertou também quem não quer o voto, mas o dinheiro desse público. Uma 
revolução na publicidade está em curso, com dezenas de empresas trabalhando em programas 
para traçar o perfil do usuário a partir de sua atividade on-line. 
 
Exemplo: o sistema reconhece o perfil de um homem, com namorada, que visita páginas sobre 
vinho, que tem fotos de viagens à Argentina e ao Uruguai e que conta aos amigos que sairá em 
breve de férias. O programa veicula então, especialmente para esse perfil, uma oferta de viagem 
a dois para as vinícolas do Chile. 
 
O MySpace está trabalhando há alguns meses em uma plataforma com essa finalidade, a 
Hypertargeting. O Facebook foi mais rápido e já lançou a sua, a Beacon. 
 
As redes sociais oferecem números gigantescos de acesso. No Brasil, país de 39 milhões de 
internautas (dados do Ibope/ NetRatings), há 55 milhões de perfis cadastrados no Orkut, segundo 
o Google. O MySpace tem no mundo 110 milhões de usuários ativos -um em cada quatro 
moradores dos EUA está no site. O Facebook já passou dos 60 milhões. Para completar, as redes 
sociais estão no topo do ranking de permanência on-line. Ou seja: os internautas não apenas 
passam aos milhões pelas páginas. Eles ficam nelas. 
 

 
Leia mais: 
 
ONG quer ter acesso à troca de e-mails entre Departamento de Justiça dos EUA e Google 
 
A EFF (Electronic Frontier Foundation) pediu à Justiça norte-americana que toda correspondência 
entre a ex-funcionária do Departamento de Justiça dos EUA Jane Horvath e o Google seja aberta. 
Isso porque Horvath, hoje, trabalha para a empresa do buscador e, no Departamento de Justiça, 
atuava na área de privacidade e direitos civis. A EFF é uma entidade sem fins lucrativos que tem 
como objetivo defender a privacidade das pessoas em questões tecnológicas. 
 
"O Google tem uma habilidade sem precedentes de coletar e reter informações pessoais sobre 
milhões de americanos, e o Departamento de Justiça tem grande apetite por essas informações", 
disse à imprensa David Sobel, conselheiro da EFF. "Nós queremos saber quais discussões que a 
principal advogada sobre privacidade do departamento teve com o Google antes de aderir à 
companhia." 
 
Horvath assumiu o posto no departamento em fevereiro de 2006, época em que o órgão norte-
americano pedia ao Google todas as pesquisas textuais feitas no período de uma semana -o 



pedido era parte de um debate de leis para regular pornografia na internet. Segundo a EFF, a 
empresa resistiu e entregou 5.000 termos aleatórios. 
 
A requisição do departamento levantou um amplo debate sobre privacidade na rede mundial de 
computadores. 
 
A EFF informou que, depois da decisão, Horvath escreveu artigos criticando o pedido inicial do 
departamento e dizendo que tinha preocupações em relação à privacidade, devido à quantidade 
de dados solicitada. 
 
Em agosto de 2007, a ex-funcionária pública foi anunciada como conselheira sobre privacidade do 
Google. 
 

 
Leia mais: 
 
Produtor de disco dos Beatles dá aulas de música pela rede  
 
Sabe quem pode participar de sua próxima aula de música? Um cara que cresceu perto dos 
Beatles -seu pai, George Martin, foi produtor de grande parte dos discos da banda e há quem o 
chame de "o quinto Beatle". 
 
Esse cara é Giles Martin -que produziu com o pai o álbum "Love", lançado em 2006, para o 
espetáculo do Cirque du Soleil sobre os Beatles-, a atração do www.ivideosongs.com, site lançado 
na semana passada que traz aulas de guitarra, em vídeos em alta definição, cheias de closes nas 
mãos e explicações detalhadas. 
 
Os filmes devem ser baixados para o computador, e grande parte deles tem um preço. Para 
assistir a uma aula de 47 minutos sobre a canção "Yesterday", dos Beatles, com Martin contando 
bastidores da gravação original e um instrutor mostrando as técnicas para executar a música, é 
preciso desembolsar US$ 9,99. 
 
Mas parte do material, especialmente as aulas para iniciantes, pode ser baixada gratuitamente. O 
conteúdo é separado por estilos musicais e nível do aluno. 
 

 
Leia mais: 
 
"A internet vai ficar mais pessoal" 
Daniel Bergamasco 
 
Chris DeWolfe, um dos fundadores do MySpace, fala sobre o futuro da rede  
 
Criador do portal MySpace, em 2004, ao lado do amigo Tom Anderson, Chris DeWolfe, 42, segura 
uma latinha de energético light enquanto fala à Folha na segunda mesa de sua sala, na sede do 
MySpace, em Beverly Hills, Califórnia. A empresa foi vendida em 2005 para o grupo News 
Corporation, de Rupert Murdoch, por US$ 580 milhões. Desde então, DeWolfe e Anderson atuam 
como presidentes-executivos do MySpace, que tem 110 milhões de usuários ativos no mundo. De 
cabelo grisalho, anéis nas mãos e roupa social sem gravata, ele fala sobre o futuro das redes 
sociais e sobre os planos da empresa para o Brasil -que incluem, segundo a Folha apurou, 
negociações de conteúdo com Globo, Record e SBT. (DANIEL BERGAMASCO)  
 
FOLHA - Como vê o fenômeno do Orkut no Brasil? Você tem perfil no site?  
 



CHRIS DEWOLFE - Não sou usuário, o Orkut não é grande aqui nos Estados Unidos. Eu sei que é 
um fenômeno cultural no Brasil e espero um dia ser tão grande quanto eles [no país], maior do 
que eles. Estamos procurando deixar o MySpace Brasil mais local. Tendo gente local, que entende 
a cultura brasileira e como os brasileiros usam a internet, isso nos dá uma grande perna [para 
ultrapassar a concorrência].  
 
FOLHA - No escritório em São Paulo há apenas sete pessoas contratadas. É o modelo de negócios 
da internet?  
 
DEWOLFE - Não, isso é porque acabamos de abrir. Teremos mais gente. O Brasil é 
estrategicamente importante para nós. É muito grande, e a economia, na última vez em que eu 
chequei, estava crescendo muito rapidamente. A base de usuários de internet e de acesso à 
banda larga está crescendo rapidamente, é um país-chave.  
 
FOLHA - Quantas pessoas contratará?  
 
DEWOLFE - Ainda não sei. No escritório do Reino Unido, temos 200 pessoas. Na China, temos 70. 
No Japão, temos 70. Crescendo como está crescendo, adicionaremos mais gente, não sei se serão 
mais 20, 50 ou cem, vamos ver a velocidade em que crescemos no país.  
 
FOLHA - O que é preciso para trabalhar no MySpace?  
 
DEWOLFE - Nós só contratamos gente que é grande usuária do MySpace e apaixonada pelo 
produto. Quem não está no MySpace não conseguiria entender direito a dor de um recurso não 
funcionando direito, por exemplo...  
 
FOLHA - Qual é o futuro do MySpace?  
 
DEWOLFE - Eu prefiro falar sobre o futuro da internet e as três tendências que vejo. A primeira é 
a internet se tornando mais pessoal, com as pessoas custumizando sua experiência on-line. 
Temos algumas respostas para essa tendência. Primeiro, criando um novo tipo de página de 
perfil, com diferentes visões do usuário baseadas em quem está visitando sua página. Você pode 
categorizar seus amigos. Minha mãe, minha avó são minha família; quando entrarem na minha 
página, verão fotos da família reunida. E terei meus amigos de festa, que verão as fotos de 
eventos da balada das últimas noites.  
 
FOLHA - A personalização termina aí?  
 
DEWOLFE - As pessoas apaixonadas pelo MySpace entram no site cinco, seis vezes por dia. Mas 
elas são apaixonadas por outras coisas na internet também. Queremos possibilitar que as pessoas 
coloquem no MySpace tudo aquilo de que gostam na internet. Agora, por exemplo, tem um 
recurso onde você pode colocar seu Gmail e ler no seu perfil do MySpace. Então você abre seu e-
mail no MySpace. Eu quero trazer tempo, notícias, resultados de esporte, informações financeiras, 
para que você tenha tudo isso em seu MySpace.  
 
FOLHA - E o que mais?  
 
DEWOLFE - A segunda tendência é a internet se tornando mais portátil, com recursos para celular, 
por exemplo. A terceira área é a internet se tornando mais colaborativa.  
 
FOLHA - Duas greves paralisaram recentemente Hollywood e Broadway, enquanto a internet 
colocava no ar produtos de entretenimento de sucesso feitos por amadores. A internet vai acabar 
com as empresas de entretenimento?  
 



DEWOLFE - A mudança que aconteceu no mercado de música está acontecendo agora na área de 
vídeo. Você vê novos videomakers surgindo, produzindo porções de conteúdo sem muito custo e 
tendo também sua base de fãs. Pode ser um caminho para testar um show de televisão e cinema. 
É tão caro criar um piloto hoje em dia, mas é barato criar cinco episódios de três minutos de um 
novo show para internet e ver se as pessoas gostam. Hoje, apenas 10% dos pilotos acabam 
rendendo algo que vai ao ar. E você vê a mudança que aconteceu agora com as eleições 
[primárias, para presidente dos EUA]. Todos os candidatos têm um perfil no MySpace.  
 
Nós tivemos o candidato Barack Obama no MySpace [em eventos on-line] antes de Iowa e New 
Hampshire, então não nos surpreendemos quando ele foi bem [em Iowa, onde venceu], porque 
antes ele havia vencido a primária no MySpace [em enquete].  
 
FOLHA - E em cinema, o que muda?  
 
DEWOLFE - Eu não acho que as pessoas querem se sentar em frente ao MySpace e ver um filme 
de duas horas. Acho que é mais uma plataforma promocional. E também que pode ter grande 
impacto para produtores independentes. Eu soube de um produtor independente que perdeu seu 
profissional de pós-produção e, navegando no MySpace, conseguiu um substituto e pôde finalizar 
o filme.  
 

 
Leia mais: 
 
Presença de amigos determina utilização 
Daniela Arrais 
 
MySpace lidera nos EUA, e Facebook, no Canadá; Hi5 lança neste mês versão em português do 
Brasil  
 
O MySpace é líder nos Estados Unidos. Um pouco mais acima, no Canadá, é o Facebook quem 
conquista a maior parte dos usuários. Na Rússia, nem um nem outro: é o LiveJournal, ferramenta 
para publicação de blogs, que tem a preferência. E, em lugares tão próximos geograficamente 
quanto França e Portugal, o Skyblog e o Hi5 são as redes sociais mais adotadas pelos internautas. 
 
Em cada continente, os usuários têm interesse por uma rede social distinta, como mostra a 
análise feita em 2007 pelo Valleywag (valleywag.com), blog da companhia de mídia Gawker sobre 
notícias e fofocas do Vale do Silício -região da Califórnia que concentra grandes empresas de 
tecnologia, como Google e Yahoo!. 
 
O ranking foi feito com base em dados da NetRatings e da comScore, empresas que fazem 
pesquisa sobre internet. 
 
Para Owen Thomas, editor do Valleywag, os sites de relacionamento refletem as conexões que 
temos no dia-a-dia. "Uma vez entrincheiradas, elas dificilmente são desalojadas", disse, em 
entrevista à Folha. "A razão pela qual você usa uma rede social não é por causa das 
características, das ferramentas que ela oferece, mas sim por conta dos seus amigos que já a 
utilizam." 
 
Outro fator que contribui para o sucesso de uma rede social é o fato de ela ser disponibilizada na 
língua nativa de seus usuários, de acordo com um analista sênior da comScore. "É por isso que 
vemos redes locais indo muito bem no âmbito doméstico", disse. 
 
Práticas como a do MySpace, que mantém diferentes idiomas em sua página, e a do Facebook, 
que anunciou em fevereiro a introdução do espanhol na rede, fazem com que elas conquistem o 
interesse de usuários de diversas línguas. 



 
De olho nisso, a Hi5 (www.hi5.com), rede social que já faz sucesso na América Latina, lança, 
neste mês, sua versão em português do Brasil -dos 80 milhões de usuários, 2,5 milhões são 
brasileiros. "Criamos um serviço que pode ser customizado pelo usuário. Assim, os brasileiros 
podem conversar em sua língua mais comum. E quem gosta da cultura brasileira, também", disse 
Ramu Yamalanchi, criador da rede, em entrevista à Folha. 
 

 
Leia mais: 
 
Ameaças são realidade em comunidades 
 
Nos espaços das redes sociais também há caminhos sombrios. Crianças e jovens humilham uns 
aos outros, criminosos espalham links que levam a arquivos maliciosos, a privacidade 
esfrangalha-se e existe a ameaça de constrangimento sexual -até contra crianças. 
 
Não que as grandes redes sociais não atuem para tentar impedir, ou, ao menos diminuir, os 
problemas. O Orkut, por exemplo, tem estreitado relações com ONGs de defesa das relações 
internáuticas e com a Justiça brasileira, além de investir em recursos que permitem determinar o 
grau de privacidade em um perfil. 
 
O MySpace viveu um pesadelo em 2007, quando uma garota de 13 anos que sofria de depressão 
cometeu suicídio. A história teve como pano de fundo constrangimento via site: vizinhas da garota 
criaram um falso perfil de homem, que ficou amigo da menina para depois humilhá-la no site. Em 
fevereiro deste ano, o MySpace revelou um plano em comum com autoridades norte-americanas 
para investir em relações mais saudáveis na rede social. O plano abrange educação de pais e 
professores e maior entrosamento com autoridades na investigação de ameaças on-line. 
 
O Facebook havia tomado atitude semelhante em outubro do ano passado. 
 
Também no mês passado, promotores municipais de Nova York endossaram uma primeira 
proposta para banir criminosos sexuais das redes. O procurador-geral de Nova York, Andrew 
Cuomo, quer, principalmente, proibir o contato dos criminosos com menores de idade. 
 

 
Leia mais: 
 
Mundo virtual busca atrair internauta muçulmano  
Tariq Saleh 
 
A libanesa Amina Ahmad, 24, é uma estudante muçulmana e, diferentemente de suas amigas, 
prática a religião e usa o hejab (véu islâmico). Mas, além de religiosa, Amina também é usuária 
de sites de relacionamentos sociais na internet. 
 
Já adepta do Facebook, há alguns meses ela entrou para o MuslimSpace.com, em que fóruns 
sobre política e temas relacionados à fé islâmica são freqüentes. 
 
Sites de relacionamentos sociais na internet vêm crescendo no mundo árabe. Segundo um 
executivo do Mecca.com, Sami al-Taher, estima-se que haja 105 milhões de usuários muçulmanos 
no mundo. 
 
Para Amina, as redes sociais são mais que diversão, são uma forma de se conectar a um mundo 
globalizado, onde há muita informação. "Eu gosto dos grupos criados nos sites, em que eu me 
identifico e posso trocar idéias." 
 



Engajamento 
 
Ela contou que não era muito conectada com atividades sociais e políticas, mas se tornou mais 
ativa depois que descobriu grupos no Facebook e no MuslimSpace. 
 
"Eu comecei a dedicar mais tempo em frente ao computador para debater em fóruns e participar 
mais ativamente de movimentos políticos no meu país." 
 
Em sociedades mais conservadoras, os sites tornaram-se um desafio a dogmas religiosos. No 
Líbano, embora mais liberal se comparado a outros países árabes, ainda existem tabus em relação 
a certas questões -e não importa se são cristãos ou muçulmanos. 
 
O Facebook, o mais popular entre libaneses, impôs certos desafios a posturas e comportamentos, 
especialmente entre muçulmanos. 
 
No caso de Amina, que usa o véu e é religiosamente ativa, um senso de autocensura foi vital para 
que não deixasse a internet ultrapassar suas crenças e valores. 
 
"Eu coloco somente fotos em que estou com minha família, em que uso meu hejab, para que os 
homens saibam que tipo de mulher sou e que tipo de pessoas procuro", completou. 
 
Refúgio 
 
A analista política e também socióloga Sofie Saade, ex-professora da Universidade Americana de 
Beirute, disse que a internet se tornou um refúgio para muitos jovens libaneses (e árabes em 
geral). "Nas sociedades do Oriente Médio, as redes sociais tornaram-se uma forma de resgate de 
identidade. Os jovens se reúnem em tribos, se redescobrem através de gostos comuns", explicou. 
 
"Mesmo havendo interação entre pessoas de diferentes religiões, algumas pessoas preferem 
buscar sites projetados para sua fé específica", disse a professora. 
 
Mas redes sociais passaram também a ser um problema para o Judiciário do país. Em janeiro, 
quatro jovens libaneses foram presos acusados de difamação eletrônica contra uma universitária 
no Facebook. O caso gerou debates sobre a falta de leis específicas no país quanto a crimes na 
internet. 
 

 
Leia mais: 
 
Orkut domina, mas tem rivais 
Daniela Arrais 
 
No Brasil, quase não há espaço para outra rede social: o Orkut domina a preferência dos usuários. 
Em fevereiro, cerca de 12,9 milhões de pessoas acessaram o site, de acordo com ranking da 
comScore. 
 
A supremacia do site criado por Orkut Büyükkökten fica ainda mais evidente quando comparada à 
segunda rede social mais acessada no país, o Fotolog (www.fotolog.com), com 1,8 milhão de 
acessos. 
 
Para Félix Ximenes, diretor de comunicação do Google Brasil, o grande impacto do Orkut se deve 
ao fato de a rede ter chegado ao Brasil no momento certo e de ter sido a primeira do gênero. "O 
brasileiro é muito social, gosta de manter os amigos próximos, gosta de saber o que os outros 
estão fazendo. O Orkut decolou por isso." 
 



De olho em um mercado em que os usuários chegam a gastar 12 horas em um mês entre 
recados, testemunhos e bisbilhotagem, o MySpace inaugurou sua versão brasileira no fim de 
2007. De lá para cá, o número de usuários passou de 300 mil para 1,2 milhão, segundo Emerson 
Calegaretti, presidente do MySpace Brasil. 
 
Entre as estratégias da rede para conquistar mais usuários está a realização de shows e a 
propaganda sobre uma diferença da rede: "Você pode configurar seu perfil para ter a sua cara", 
diz Calegaretti. 
 
Outro caminho é o de premiar os internautas que contribuem mais. "No Orkut, o usuário que cria 
um monte de comunidades que faz sucesso não ganha nada em troca. No MySpace, aquele que 
tiver uma idéia legal, uma página que todo mundo acesse, pode ganhar um computador novo, por 
exemplo, como nos EUA." 
 
Já o Facebook deixa o Brasil de lado, pelo menos por enquanto, e direciona sua estratégia para 
França e Alemanha, os próximos a ganharem páginas em seus idiomas nativos. Mas quem quer 
participar do plano de internacionalização tem um incentivo, segundo um porta-voz da rede 
ouvido pela Folha: "Construímos uma aplicação para permitir aos usuários participar nas 
traduções". 
 
Fenômeno 
 
Depois de colocar músicas no MySpace, a cantora Mallu Magalhães, 15, virou um fenômeno na 
internet, a exemplo de artistas como a inglesa Lily Allen, e já recebeu convites para shows e 
propostas de gravadoras. "Para mim, música e internet estão muito ligadas. E gosto do MySpace 
porque ele é prático para pôr música, foto, vídeo", diz.  
 

 
Leia mais: 
 
Em carne e osso, MySpace parece estar no Second Life  
 
Com pôsteres de bandas de rock, tênis All Star nos pés dos funcionários e sala para jogar 
videogame na hora do estresse, a sede do MySpace nos EUA tem o cenário que se espera para 
uma empresa moderninha de internet. Mas é tudo tão limpinho, organizado e sorridente, que a 
impressão é de não se estar em um lugar de verdade, mas na versão de uma empresa alternativa 
no Second Life. 
 
A empresa fica em um prédio de três andares em Beverly Hills, na Califórnia, cenário de filmes 
como "Uma Linda Mulher" (nas cenas em que Julia Roberts é maltratada em lojas de grife) e um 
dos poucos lugares do mundo onde é possível ver um congestionamento com Ferraris e 
Lamborghinis. 
 
Pelos corredores, pôsteres de ícones da cultura pop, com a banda The Cure, estão emoldurados e 
instalados nas paredes em simetria perfeita. Os cinco funcionários selecionados para falar com a 
Folha na visita são muito simpáticos e falam com sorriso constante frases como "é um grande 
prazer estar aqui" e "trabalhamos muito, mas é muito divertido". 
 
Na área de marketing, um funcionário faz aniversário e ganha bolo e balões coloridos de colegas, 
que quase não fazem barulho. 
 
Ao lado da fotocopiadora, um bilhete avisa: é preciso ter cuidado com documentos de projetos 
sigilosos, trancar bem as gavetas e eliminar vestígios. "Um e-mail jogado no lixo pode ser um 
tesouro", avisa o cartaz. 
 



Há duas salas de relax, que são também usadas para reuniões mais informais. A primeira, e mais 
concorrida, é a de games, com X-Box, PlayStation e guitarras para jogar Guitar Hero, além de 
tabelas de basquete. 
 
A outra é uma sala de leitura que parece suíte de motel chique, com decoração avermelhada, luz 
baixa e luminárias direcionadas para os pufes. Nas baias, ninguém usa gravata. As salas de Chris 
e Tom ficam no meio da área de produção. Todos são bem-vindos a bater à porta (que 
freqüentemente está aberta) e dar sugestões para melhorar a empresa. 
 
Amit Kapur, 26, teve promoções sucessivas a partir de suas idéias. Era um funcionário comum da 
área de negócios em 2005, foi promovido a vice-presidente de negócios em 2006. Em janeiro, 
subiu na hierarquia da empresa de mil funcionários, e está agora abaixo apenas de Chris e Tom. 
 
Ele diz que uma empresa criativa tem de filtrar idéias. "Temos que inovar sempre, mas é melhor 
escolher os quatro ou cinco projetos que terão o maior impacto e fazê-los bem, do que fazer cem 
projetos que podem ter um impacto insignificante", diz. 
 

 
Leia mais: 
 
Custo do Blu-ray doméstico é muito alto 
Camila Rodrigues 
 
Filmadora de alta definição faz vídeos de ótima qualidade, mas mídia compatível é 50 vezes mais 
cara que DVD  
 
O Blu-ray venceu a guerra contra o HD DVD e foi declarado o herdeiro do DVD. Com isso, 
começam a surgir mais tocadores, gravadores e mídias graváveis que adotam essa tecnologia, 
que permite guardar em um disco um longa-metragem em alta definição -a qualidade é superior à 
do DVD. 
 
Mas ela é viável para produções caseiras? A conclusão dos testes da Folha é que o custo de fazer 
o seu próprio Blu-ray ainda é muito alto. 
 
A reportagem testou três câmeras de alta definição, editou os vídeos com alguns programas 
simples e acessíveis a usuários leigos e gravou os filmetes em uma mídia Blu-ray -que exige 
também um gravador especial. 
 
No momento da captação, foi tudo muito simples: as filmadoras são razoavelmente fáceis de usar 
e é possível conectá-las à TV de alta definição para assistir aos vídeos. Mas, como o espaço dos 
disco rígido delas é finito, é preciso armazenar os vídeos em outro lugar. 
 
Para gravar em um disco Blu-ray, terá de gastar cerca de R$ 5.700: R$ 3.999 com câmera, R$ 
1.600 com gravador e R$ 100 com mídia de alta resolução de 25 Gbytes. 
 
Caso o vídeo seja menor, você pode gravá-lo em um DVD normal (que custa cerca de R$ 2), já 
que o formato da mídia não interfere na qualidade do filme, segundo Paulo Couto, do Fórum PCs. 
No DVD, é possível armazenar até 4,7 Gbytes, o que dá um filme de cerca de 40 minutos. O 
problema, diz Couto, é que "um vídeo de alta definição não vai rodar em um tocador convencional 
de DVD". 
 
Outra opção é gravar o filme no disco rígido de seu notebook, instalar um tocador de vídeos de 
alta resolução e conectar o portátil à TV. 
 



Além disso, você vai precisar, pelo menos, de um computador com processador Core 2 Duo e 1 
Gbyte de memória RAM para editar a sua obra de arte, ou constantes travamentos tornarão a 
tarefa árdua. 
 
Alguns modelos de câmeras vêm com programas para capturar, editar e gravar seu filme em alta 
definição. Mas há editores de vídeos mais sofisticados, com efeitos especiais e biblioteca com sons 
de fundo, que custam de R$ 189 a R$ 349. Leia nesta página a avaliação de quatro programas 
desses. 
 

 
Leia mais: 
 
Softs editam vídeos em três passos 
 
Programas, que exigem pelo menos 1 Gbyte de memória, adicionam texto e áudio e, depois, 
gravam CD  
 
Depois de filmar o batizado ou o fim de semana na praia, é interessante que você edite seu filme, 
cortando cenas que não são muito úteis e, se quiser, colocando uma música de fundo. 
 
A Folha testou os programas PowerDirector 5 NE, da Cyberlink, Studio 11, da Pinnacle, Ulead 
VideoStudio 11 Plus, da Corel, e VideoWave 10, que faz parte do Easy Media Creator 10 -todos 
capazes de exportar arquivos em alta definição, que podem ser assistidos em uma tela grande. 
 
Há a opção de exportar em 1.080i, 1.080p ou Blu-ray. Uma curiosidade: no Ulead, da Corel, 
apareceu uma opção para gravar em HD DVD -e não há opção para gravar em Blu-ray. 
 
Eles são muito fáceis de usar, com passo-a-passo que consiste em capturar (importar o vídeo da 
câmera), editar (colocar as firulas de seu gosto) e exportar (salvar no computador ou gravar um 
disco diretamente). 
 
Mas prepare o seu computador. Durante os testes, não foi possível exportar vídeos em alta 
resolução em um computador com Pentium 4 e memória 512 Mbytes. Mesmo com um 
computador de 1 Gbyte de memória, todos os programas travaram. 
 
A placa de vídeo também é um item importante. Nos testes com o VideoWave 10 foi solicitado 
que fosse baixada a atualização desse componente. 
 
Os mais fáceis de usar foram o da Pinnacle e o da Cyberlink, programa que veio em CD junto com 
a câmera da Sony. 
 
O Studio 11 permite sobrepor vídeos em imagem PIP, como aquele quadradinho lateral da TV 
para ver duas programações, e é possível inserir aberturas animadas, como em um programa de 
TV. 
 
O VideoWave 10 não pôde ser instalado no Windows Vista e houve dificuldade para transferir os 
vídeos das câmeras para o Ulead, da Corel. 
 
Para leigos e muito leigos 
 
A maioria dos programas oferece duas opções de edição: um programa simples, com camadas 
que separam o vídeo da música e do texto, com ajustes de brilho, contraste e cor; e um 
assistente, normalmente com uma lista temática -como casamento, bebê etc.- , que vem com 
bordas, músicas e ritmo de edição (mais lento ou com cortes secos, por exemplo), que combinam 
entre si. 



Com esses programas, também é possível usar o microfone que você usa para falar com seus 
amigos pelo computador e gravar uma narração que pode ser sobreposta ao vídeo. 
 

 
 
Leveza das filmadoras de alta definição diminui equilíbrio  
 
Compactas, as filmadoras testadas pela Folha -GZ-HD3U, da JVC, HDC-SD5PP, da Panasonic, e 
HDR-SR5, da Sony- fazem imagens com cores e detalhes que parecem com os de filmes 
profissionais. Mas, por sua leveza, é difícil filmar sem tremer. 
 
Contra isso, Marcelo Siqueira, supervisor de efeitos e pós-produção da produtora Casablanca, 
aconselha o uso de tripé. "Prenda um tripé na câmera e o mantenha todo recolhido, para ficar 
mais pesado. Segure no meio dele, com uma mão, bem pertinho da câmera." 
 
Ele diz que, como essas câmeras trabalham com um tipo de compressão muito alto, fazer 
movimentos suaves ou deixá-las paradas pode resultar em vídeos com mais qualidade. 
 
Diferenças 
 
Em relação à forma de armazenamento, os modelos da Sony e da JVC possuem disco rígido de 40 
Gbytes e 60 Gbytes, respectivamente. Assim, é possível guardar entre seis e sete horas de 
gravação. 
 
No modelo da Panasonic, que é mais estreito e leve, é necessário usar um cartão SDHC, que tem 
o formato igual ao do SD usado em câmeras fotográficas, mas é de alta capacidade (por isso o 
HC, de high capacity). Essa tecnologia já alcançou os 32 Gbytes. 
 
O formato dos vídeos criados pelas filmadoras da Sony e da Panasonic foram reconhecidos pelos 
programas de edição testados. Já a câmera da JVC cria um vídeo com extensão TOD -para 
convertê-lo para MPEG, padrão aceito por qualquer editor de vídeos, é preciso instalar um 
software que vem no CD que acompanha a filmadora. 
 
Conectáveis 
 
As máquinas podem ser conectadas à TV e ao computador e vêm com cabos USB (com exceção 
da HDR-SR5), videocomposto e videocomponente. Elas têm uma entrada HDMI, que permite que 
a imagem seja exibida na melhor definição possível. O cabo, no entanto, precisa ser comprado 
separadamente -custa cerca de R$ 150. (CR) 
 

 
Leia mais: 
 
Sites hospedam vídeos em alta qualidade  
 
O Dailymotion, considerado uma alternativa ao YouTube, tem uma área para vídeos em alta 
definição (www.dailymotion.com/hd). 
 
Mas, para subir esse tipo de filme, você precisa se tornar um "MotionMaker". Para isso, você 
precisa estar registrado como cineasta, repórter, músico ou algum outro profissional criativo e 
aceitar um termo de compromisso especial. Com isso, poderá inserir filmes sem limites de 
tamanho. 
 
Já no Vimeo (www.vimeo.com) qualquer um que fizer o login tem direito a subir até 500 Mbytes 
de vídeos por semana não-cumulativos. 



 
Outro site é o Vuze (www.vuze.com), que não estabelece limite de tamanho de arquivo. Para usá-
lo, é preciso instalar um programa no seu PC. 
 

 
Leia mais: 
 
Cineasta Spike Lee é júri em festival de filmes na internet 
Daniela Arrais e Gustavo Villas Boas 
 
Há cerca de mil inscritos, de 93 países, na iniciativa da TV on-line Babelgum, que dará 140 mil em 
prêmios  
 
O cineasta Spike Lee, que dirigiu clássicos como "Malcolm X" e "Faça a Coisa Certa", é júri 
honorário do Babelgum Online Film Festival -premiação de cinema que ocorrerá totalmente pela 
internet. 
 
Da inscrição à premiação, o festival promovido pela TV on-line Babelgum (www.babelgum.com) se 
mostra como alternativa para a produção de cinema. "As pessoas querem se expressar com 
produções originais. O que fazemos é oferecer uma plataforma", disse o presidente-executivo da 
Babelgum, Valerio Zingarelli, em entrevista exclusiva à Folha. 
 
De hoje até o fim de abril, um canal no site mostrará os concorrentes, que deverão ser votados 
pelos usuários. Os mais bem avaliados irão a júri. 
 
A premiação, em maio, é de 140 mil -20 mil para cada vencedor em sete categorias, que 
abrangem curta-metragem e "procurando um gênio". 
 
O festival teve mais de mil inscrições de 93 países. "Filmes sempre foram feitos fora de 
Hollywood. Mas a internet passará a ser o meio alternativo favorito para distribuição", disse Spike 
Lee, por meio de assessoria de imprensa. ( 

 
Leia mais: 
 
Conheça alguns dos brasileiros presentes na competição  
 
A solteirice de mulheres que vivem em metrópoles é o ponto de partida de "Chu-Mar", curta-
metragem de Paula Kim. Ela é uma das selecionadas do Brasil pelo Babelgum Online Film Festival. 
 
"Acho que [a internet] é o caminho que as produções audiovisuais devem seguir. Não tem contra-
indicação: é mais barato, cômodo, fácil, não precisa pagar pelo transporte e atinge um número 
muito maior de pessoas do que a maioria dos festivais de curtas", disse. 
 
Para Ulisver Aparecido da Silva, que concorre com três filmes, uma das vantagens do festival é 
considerar produções acadêmicas. "E ter meus vídeos avaliados por Spike Lee é uma 
oportunidade que eu não teria de outra forma." 
 

 
Leia mais: 
 
Lost, o jogo, mira os fãs da série, não os de games 
Gustavo Villas Boas 
 
História atrai, mas controla demais as ações do jogador  
 



Tem os flashbacks que mostram o que aconteceu antes da queda do avião. A trilha sonora é tão 
misteriosa quanto a da série. E Jack vai querer, como sempre, dar as ordens. O jogo Lost: Via 
Domus, baseado no seriado "Lost", lançado na semana passada para Xbox 360, PS3 e PC deve 
agradar, principalmente, aos fãs da série -e nem tanto aos gamers, apesar dos gráficos e dos 
efeitos sonoros excelentes, que demandam um computador poderoso. 
 
Isso porque tem uma história envolvente -o roteiro tem a participação de gente da ABC, o estúdio 
por trás da obra televisiva-, porém muito fechada, que se desenrola por meio de ações 
determinadas por um livro -faça isso, faça aquilo. 
 
A não ser que Via Domus tenha surpresas escondidas, não é o tipo de jogo para ser concluído 
duas vezes -não há muito o que fazer de diferente. 
 
História 
 
O jogador comanda Elliot, um fotógrafo que está no vôo que cai na ilha aparentemente deserta. 
No game, a história se passa nos 70 primeiros dias no lugar. Elliot interage com os principais 
personagens da série, como o médico Jack, o careca Locke, e, da parte dos Outros -as pessoas 
que já estavam na ilha quando ocorreu a queda do avião-, Ben e Juliet. O jogador vai ter a chance 
de explorar cenários conhecidos pela TV. 
 
O fotógrafo perde a memória e, para recuperá-la, precisa encontrar objetos familiares. A visão de 
uma mulher também o atormenta. 
 
Entre os momentos mais interessantes do jogo, estão os flashbacks -as cenas que mostram o 
passado do personagem e o que o levou a pegar o vôo, como na série. É preciso controlar Elliot 
nesses trechos, que têm tomadas cinematográficas. Munido de uma câmera, o 
jogador/personagem deve capturar uma foto no momento certo para disparar a memória. 
 
Em um dos flashbacks, ele descobre, por exemplo, que tirou uma foto de Kate entrando no avião 
algemada -e que ganhou um inimigo na ilha por causa disso. 
 

 
Leia mais: 
 
Coisa fina 
 
Com menos de 1,5 kg, memória de 2 Gbytes e processador de núcleo duplo, X300, da Lenovo, e 
MacBook Air, da Apple, levam poder a laptops com espessuras de cerca de 2 cm  
 
A espessura do MacBook Air é realmente um destaque: é praticamente idêntica à das cinco linhas 
que você leu até agora neste parágrafo. 
 
Lançado em janeiro deste ano, o notebook tem 1,94 cm em sua parte mais grossa. 
 
Com 2,3 cm, o Lenovo X300, lançado há uma semana, chegou ao mercado como o concorrente, 
pelo time do Windows, do Air. 
 
Ambos são equipados com monitor de 13,3 polegadas e webcam. Dentro, possuem processador 
de núcleo duplo da Intel e 2 Gbytes de memória. 
 
Nos testes feitos pela Folha, mostraram-se máquinas boas para navegar na internet, ver vídeos, 
usar programas de escritório, como editor de texto e planilha eletrônica, e fazer edições em fotos. 
 



Ambas até dão conta de tarefas mais exigentes, que não dependam de uma placa de vídeo 
poderosa, sem frustrar o usuário. Mas são indicadas para quem a portabilidade -ou o design-, 
mais do que uma atração, seja uma necessidade. Na mesma faixa de preço -maiores e mais 
pesados-, existem várias opções de notebooks com hardware de melhor desempenho. 
 
O notebook da Lenovo só tem versões com disco SSD de 64 Gbytes. Essa tecnologia de 
armazenamento é mais rápida e mais resistente do que a do disco rígido convencional. Mas o 
espaço é pequeno: com a instalação do sistema operacional e dos softwares básicos de escritório, 
proteção, multimídia e internet, restam cerca de 40 Gbytes para conteúdo e outros programas. 
 
O Air testado, com o sistema Mac OS X, tem disco rígido convencional de 80 Gbytes e velocidade 
de 4.200 RPM -menor do que a de outros MacBooks. No exterior, é possível comprá-lo com um 
disco SSD de 64 Gbytes, mas essa versão é mais cara. 
 
Mesmo com o disco maior, o espaço de armazenamento é um problema no MacBook Air: o 
computador não conta com leitor de DVD e tem apenas uma porta USB. Seu concorrente tem 
gravador de DVD (opcional) e três portas USB. Ambos têm placa de rede sem fio e conexão 
Bluetooth, que serve para trocar dados com celulares, outros computadores e periféricos. 
 
Design 
 
Com acabamento grafite, o X300 parece um notebook convencional, mas anão. O Air tem as 
linhas arrojadas que marcam os produtos da Apple. 
 
Com corpo de alumínio, basta pegá-lo na mão para que acabe a dúvida sobre a pouca resistência 
que a leveza de suas linhas sugere. 
 
O Air ainda tem um touchpad -o tapetinho que faz às vezes de mouse- maior do que os 
convencionais e com o recurso de pinça: em alguns aplicativos, pode-se dar zoom ou rotacionar 
uma imagem com os dedos, como acontece no iPhone. A função, porém, não funcionou no 
Photoshop CS3. 
 
O Lenovo conta com um touchpad e com uma trackball, uma bolinha, no meio do teclado, que 
guia o cursor a partir do toque da ponta do dedo indicador. É bastante confortável, mas dá menos 
agilidade para o usuário e eventualmente atrapalha a digitação. 
 
A bateria, nos testes feitos, com uso intenso dos notebooks, durou quatro horas no X300. O 
modelo testado tinha bateria de seis células. No Brasil, será vendido o modelo com bateria de três 
células, que dura a metade do tempo. 
 
No Air, a bateria durou quatro horas e trinta minutos. Para recarregar completamente, o MacBook 
Air demorou quase quatro horas. Nesse, a bateria não é removível e qualquer problema ou troca 
deve ser resolvido em uma assistência técnica. 
 
Ambos esquentaram pouco, mas o suficiente para incomodar no colo.  
 
Fonte: Folha de S. Paulo, São Paulo, 5 mar. 2008, Informática, p. F1-F10. 


