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Entenda como a força de multidões torna projetos
e serviços viáveis numa tendência que finalmente
chega ao Brasil: o crowdsourcing. Pág. 2
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Servidores extremamente seguros e de alta
performance compatíveis com o que mais importa:
o crescimento da sua empresa.
O servidor IBM System x3400 M3 Express, além de proporcionar mais performance a sua empresa,
é muito mais econômico e seguro. Com o processador Intel® Xeon®, um único servidor x3400 M3 Express
pode fazer o mesmo trabalho que 15 servidores antigos e ainda oferecer 50% mais capacidade de memória
e reduzir custos operacionais. A sua empresa otimiza recursos com a flexibilidade e a proteção nativa
necessárias para crescer. Em outras palavras, o servidor x3400 M3 Express é um excelente negócio.

Servidor IBM System x3400 M3 Express PN: XLS5KBR

Por apenas R$ 5.150,00(1)

Processador Intel® Xeon® E5507 Quad-Core 2,26GHz (4MB L3 Cache) / Máx. 2 processadores
HD 250GB SATA Hot Swap / Suporta SATA/SAS / Controladora integrada Raid 0, 1 e 10
4GB DDR3 RDIMM ECC 1.333MHz / DVD-Rom
Fonte de energia redundante e Hot Swap (2x 920W) / Análise preditiva de falhas em discos,
memórias, fontes de energia, VRMs e ventiladores. IMM (Integrated Management Module) 
para gerenciamento remoto.
3 anos de garantia on-site(3) e frete grátis(5)

Servidor IBM System x3200 M3 Express PN: XLS5GBR

Por apenas R$ 3.869,00(1)

Processador Intel® Xeon® X3430 Quad-Core 2,4GHz / 1.333MHz / 8MB 
cache
HD 250GB SATA Hot Swap / suporta até 8TB SATA/SAS
Kit de 4GB DDR3 / CD/DVD-RW / Teclado e mouse inclusos
Controladora de discos integrada SAS/SATA para Raid 0, 1 e 10
Novidade: Fonte de energia redundante e Hot Swap (2x 430W)

Análise preditiva de falhas em discos, memórias, fontes de energia, VRMs 
e ventiladores
IMM (Integrated Management Module) para gerenciamento remoto

3 anos de garantia on-site(4) e frete grátis(6)

IBM, o logo IBM, System Storage e System x são marcas registradas e de titularidade da International Business Machines Corporation em todos os países do mundo onde atua. Uma lista atual das marcas registradas e de titularidade da IBM está disponível na internet no item “Copyright
and trademark information” no site www.ibm.com/legal/copytrade.shtml. Intel, o logo Intel, Xeon e Xeon Inside são marcas registradas ou de titularidade da Intel Corporation em todos os países onde atua. Todos os outros produtos podem ser marcas registradas ou de titularidade de outras
empresas. (1) Preço à vista com impostos base São Paulo válido até 28/11/2010 ou término do estoque. Cabos de conexão ao servidor não inclusos. (2) Preço à vista com impostos base São Paulo válido até 20/11/2010 ou término do estoque. Cabos de conexão ao servidor não inclusos.
(3) Preço à vista com impostos base São Paulo válido até 31/11/2010 ou término do estoque. Cabos de conexão ao servidor não inclusos. (4) A IBM ou Autorizada Técnica IBM irá reparar a máquina com defeito no estabelecimento do cliente, de acordo com os termos e as condições de
garantia-padrão IBM. Disponível no site www.ibm.com/servers/support/machine_warranties (Declaração de Garantia Limitada). Os reparos poderão exigir o envio da máquina para o laboratório do Centro Autorizado de Serviços IBM. (5) 3 anos de garantia CRU (Customer Replacement Unit),
ou seja, a IBM realizará a determinação do problema junto ao cliente por telefone. Se o problema não puder ser resolvido, a IBM enviará uma unidade ou peças de reposição diretamente à localidade do cliente, de acordo com os termos e as condições de garantia-padrão IBM. (6) Frete grátis
somente para o estado de São Paulo. O prazo de entrega do produto está sujeito a confirmação do distribuidor. (7) Valor de licença para 1 servidor dual core (140 PVUs). Favor entrar em contato com o seu revendedor para cotação de licenças para os servidores anunciados nesta campanha.

Ou acesse ibm.com/navcode/br e digite o código OESP

COMPRE AGORA 0800-707-1426

Tech DataIngram Micro OfficerAção Aldo AlcateiaAvnet

IBM System Storage DS3512
Express Model PN: 1746A2S

Por apenas R$ 15.299,00(2)

Quatro portas SAS 6Gbps padrão, podendo-se adicionar 4 portas SAS de 6Gbps ou 8 portas FC 
de 8Gbps ou 8 portas iSCSI de 1Gbps
Suporte a até 96 discos (SAS e/ou NL SAS) e a até 4GB de memória cache
Perfeito para soluções Microsoft e VMware
Garantia de 3 anos CRU(5) e frete grátis(6)

Software de backup IBM FastBack PN: 49Y9272

A partir de R$ 1.678,18(3)

Por um preço acessível, proteja os seus servidores com
recuperação instantânea de dados utilizando o IBM TSM 
FastBack. P/N: 49Y9272(7)

Pirâmide
humana.
Guarda da
fronteira
indiana se
apresenta
durante
parada no Dia
da República

Imagina conseguir organizar
gente do mundo todo para finan-
ciar o seu empreendimento.Cen-
tenas de pessoas doando peque-
nas quantias de dinheiro que, so-
madas, atingem o valor necessá-
rio para colocar sua ideia em prá-
tica. Dá pra fazer isso no Kicks-
tarter.com, uma plataforma de
crowfunding, uma modalidade
de crowdsourcing.

No Kickstarter, os idealizado-
res do Diaspora, uma espécie de
Facebook de código aberto, apre-
sentaram seu projeto e defini-
ram o objetivo: eles precisavam
de US$ 10 mil em doações. As
6.479 pessoas que deram dinhei-
ro para os estudantes da Univer-
sidade de Nova York foram bem
além. Eles arrecadaram mais de
US$ 200 mil.

O crowdsourcing – contração
dos termos em inglês “crowd”,
multidão; e “source”, fonte – es-
tá espalhado por toda internet.
Todo site ou serviço online que
depende da boa vontade ou da
colaboração de muita gente ao
mesmo tempo é uma iniciativa
que emprega a força da multidão
– e são exemplos de crowdsour-
cing a Wikipedia, o Yahoo! Res-
postas e os mapas colaborativos
do Google.

Nacional. A novidade é que es-
sa tendência está finalmente fun-
cionando por aqui. O melhor
exemplo até um ano atrás era a
versão em português da Wikipe-
dia, mas isso tem mudado nos
últimos meses. Programadores,
empresários e grupos indepen-
dentes começaram a colocar em
prática projetos que contam
com a multidão conectada como
força-motriz.

E, principalmente, porque es-
tas multidões começaram a se
engajar e produzir. Além da Wiki-
pedia, surgem por aqui outros ca-
sos de sucesso em crowdsour-
cing. Como o da Fiat, que desen-
volveu um carro em Creative
Commons usando sugestões de
mais de 17 mil pessoas, ou o Que-
remos Belle & Sebastian no Rio,
projeto independente de fãs da
banda escocesa que se uniram
para financiar, sozinhos, a vinda
do grupo para shows no Brasil.

Inspirados em iniciativas que
deram certo, startups brasileiras
na área estão começando a dar as
caras. Conheça algumas delas.

KAMAL KISHORE/REUTERS – 26/1/2006
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se uniram e 
chegaram ao valor. 

fãs280

BELLE ANDBELLEE ANDEEBBBBBEEELLLLLLLLE DDDDNNNNNAAAAAE D
SEBASTIANSEBASSTIAN

era o valor necessário para 
financiar a vinda da banda 

escocesa ao Brasil.

R$ 56 mil 

99 DESIGNS

POR PROJETO
DESIGNERS
106

589589
projetos 
abertos

56.60656.606
projetos feitos até hoje

231.495231.495231 495
em oferta atualmente

 pagos a designers no mês passado
US$ 746.375

FIAT MIO
10.647

participantes 
cadastrados

17.460

ideias enviadas

WIKIPEDIA

US$ 20,1
milhões  é o orçamento de 
gastos previsto para 2011  

3.356.5333.3356.533
verbetes (em inglês) 

YAHOO! 
ANSWERS

de pessoas por mês
milhões 24

OPEN STREET MAP

100

MAIS DE

MAIS DE

mil
pessoas se 
inscreveram 
para contribuir 
na edição do 
Open Street 
Map, um 
projeto 
colaborativo 
de informações 
geoespaciais. 
Google e 
TomTom 
passaram a 
fazer o mesmo 
com seus 
mapas.

AMAZONAMMAZON
MECHANICALMECHANICAL
TURKTURRKTURRK

100
mil
colaboradores 
uniram forças 
no projeto de 
crowdsourcing 
da Amazon 
para escolher 
boas fotos de 
produtos, 
escrever 
descrições ou 
identificar 
interprete s 
em CDs.

de usuários
milhões 400

=1.0001
=1.0001

=1.0001

=101

=101

=1 milhÃO1

=1 milhÃO1

O designer
Andrews Ferreira

pegou 420 vídeos de fãs
feitos no show do

Radiohead em SP e 289 do
show no RJ e fez um DVD
para cada apresentação. O
material foi distribuído via

download
gratuitamente

Há dois meses no
ar, a Cidade dos Bicos
oferece todo tipo de

trabalho por R$ 5 ou R$ 10.
Os serviços são qualificados

por usuários e o site
intermedeia o pagamento,
para garantir que ninguém

saia insatisfeito

Um grupo de fãs do
Rio queria ver um show da
banda Miike Snow. Como

nenhum empresário trazia o
conjunto, eles se organizaram via

internet e conseguiram pagar cachê e
custos. Deu tão certo que o passo
seguinte foi fazer o mesmo com o

grupo escocês Belle and Sebastian.
E dessa vez, eles conseguiram

até o apoio de grandes
patrocinadores.

LOGIN ❙ Peter Russell, autor
do livro The Global Brain (Floris
Books, 2008)

LOGIN ❙ Jeff Howe, jornalista
e autor de Crowdsourcing
(Crown Business, 2009)

A Fiat
lançou uma campanha
para criar um carro a

partir de sugestões online.
Designers trabalharam com
as ideias postadas no site da
empresa. Qualquer um pode
usar o projeto, que está em

Creative Commons, em
carros de verdade

Qual o papel do crowdsour-
cing na web semântica?
O crowdsourcing acelera esse
esforço de fazer um sistema
mais orgânico de organizar in-
formação. Crowdsourcing e
web semântica alimentam o
crescimento um do outro.

O que mantém as pessoas
colaborando é um misto de
colaboração e a competição,
que parecem coisas antagôni-

cas. Como isso funciona?
Uma das coisas que vemos em
alguns projetos de crowdsourcing
é que colaboração e competição
não se excluem. E que você pode
competir com pessoas com quem
está colaborando, ou colaborar em
alguns grupos e competir com ou-
tros, e em último caso, você pode
sentir que está em um esforço co-
laborativo com todo mundo com
que você compete. Em um concur-
so de programação, as pessoas
competem de maneira acirrada,
varam a noite e, no fim, o que es-
tão tentando fazer é melhorar um
algoritmo. Então eles estão todos
trabalhando pelo mesmo objetivo
e apreciam os esforços de qual-
quer um por aquele objetivo.

Como a popularização de smar-
tphones ajuda a acelerar a acei-
tação do crowdsourcing?

O crowdsourcing se beneficia
de multidões. Em vez de buscar
algumas poucas e bem qualifi-
cadas pessoas para executar
um trabalho, você procura por
mil pessoas. Então se você está
tentando achar esses mil, ajuda
ter 50 mil de público em poten-
cial. A revolução móvel permite
que muito mais gente coloque a
mão em smartphones. Um tele-
fone celular por si só não tem
impacto em crowdsourcing,
mas um smartphone tem, por-
que é um pequeno computador.
É extraordinário que as pessoas
estejam buscando maneiras de
acelerar o crowdsourcing usan-
do os celulares.

Pra onde está indo a colabo-
ração na web?
Está se tornando mais inteligen-
te e mais eficiente./A.F.

O que é o Cérebro Global?
Cheguei ao conceito de Cérebro
Global há cerca de trinta anos,
quando trabalhava com compu-
tadores e percebi que a manei-
ra como as redes se conecta-
vam ao redor do mundo era mui-
to semelhante à maneira como
os sistemas neurais se conec-
tam no cérebro. Há paralelos
entre a maneira como o cérebro
se conecta e a forma como os
computadores se conectam.

Como esse conceito se relacio-
na com o crowdsourcing?
Está permitindo que as pessoas se
conectem e trabalhem juntas, co-
mo nunca foi possível antes. E es-
sas conexões tão particulares en-
tre computadores e pessoas dão à
rede infraestrutura para tendên-
cias como o crowdsourcing.

Como este cérebro global mu-
dou como nos relacionamos?
Estamos nos relacionando com
gente do outro lado do planeta,
particularmente via redes sociais.
Muitas iniciativas de crowdsour-
cing são aplicadas em plataformas
de redes sociais, usam essas cone-
xões e esse senso de comunidade.
Antes, o número de contatos que
tínhamos era limitado. Isso permi-
tiu que crescesse o tamanho des-
sa rede, o que é essencial para o
crowdsourcing.

Isso muda a maneira de en-
tender o mundo?
Muda nossa consciência de di-
versas maneiras. A primeira é
que começamos a entender
culturas diferentes. A consciên-
cia fica mais alerta para o que
está acontecendo no Paquistão,
porque haverá centenas de pes-
soas transmitindo conteúdo de
lá e formando um cenário, não
uma impressão a partir de um
único registro. Nada disso era
possível. Estamos diante da
formação de uma consciência
universal, em que estamos
conscientes de nós mesmos
como formadores de uma única
comunidade mundial.

O que vem em seguida?
É difícil dizer. Mas (o crowdsour-
cing) democratiza a informação
e a maneira como ela flui. /A.F.

MULTIDÃO

‘CROWDSOURCINGEWEB
SEMÂNTICASEALIMENTAM’

‘ESTAMOSFORMANDOUMA
ÚNICACOMUNIDADEGLOBAL’

AUNIÃOFAZOESFORÇO

E mais: colaboração e competição não se excluem Para ele, crowdsourcing democratiza a informação
DIVULGAÇÃODIVULGAÇÃO

Usado nos EUA por
marcas como Microsoft, Sony,

Google e Nike nos EUA, a versão
brasileira do Zooppa chegou ao
País no começo do ano. A ideia:

empresas postam seus briefings e
publicitários apresentam peças.
As melhores, geralmente, são
premiadas. Serve de vitrine e

portifólio valioso para os
profissionais

FLÁVIA MARINHO/AE
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