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Mouse futurista

Fotos de divulgação

O MOUSE Dark Laser Leadership
Gamer é ergonômico e possui

Câmera 3D
doméstica
A SONY Handycam HDR-TD10

design futurista e laterais

grava imagens Full HD em 2D

emborrachadas para maior firmeza

e 3D. É capaz de exibir as

nos movimentos. Conta com sensor

filmagens 3D em sua própria

laser que oferece total precisão nos

tela LCD de 3,5 polegadas, sem

movimentos. É ideal para games

precisar de óculos especiais.

de ação. No Superbalão, por

No Magazine Luiza, por

R$ 31,12 (bit.ly/gd_dark)

R$ 6.687,12 (bit.ly/gd_son3d)

Gadgets para
todos os gostos

Cuidado para não se distrair
MOTO É um veículo que demanda atenção total. Um erro
pode ser fatal. Para usar este GPS Moto Aquarius Duas Rodas
MTC3140, recomenda-se parar a moto para se orientar.
Ele tem tela de toque de 3,5 polegadas, alerta de radar,
mapa do Brasil e o exclusivo Aquarius 3D MAP.
No Extra, por R$ 699 (em bit.ly/gd_moto)

Gadgets, acessórios e aparelhos tecnológicos
interessantes não param de pipocar no
mercado. Contudo, muitas vezes alguns deles
se destacam sem que pertençam a uma
categoria específica. Assim sendo, o Garimpo
Digital de hoje será diferente e diversificado. Nele,
apresentaremos dispositivos pingados, de vários
tipos. Na presente edição, temos caixas de som com
design especial, um GPS para motos, uma câmera
3D doméstica e alguns outros produtos que
poderão tocar um sininho nas áreas “consumófilas”
de seu cérebro.

O mais leve e mais fino
MAIS LEVE e ainda mais fino que o Macbook Air, da Apple,
o notebook Samsung Série 9 é equipado com processador
Intel Core i5-2537M, 4GB de memória, solid-state drive
(SSD) de 128GB, tela LED 13.3" e Windows 7. Pesa 1,3kg,
tem 16,3mm de espessura e seu invólucro é de duralumínio.
No Ponto Frio, por R$ 4.749,05 (bit.ly/gd_ser9)

Som estiloso
“Soundsticks III” reproduz som no padrão 2.1. É a

Até debaixo d’água

versão seguinte ao Soundsticks II, que se tornou um

PARA UM

marco na história do fabricante, pois passou a fazer

mergulhador

parte da coleção permanente do Museu de Arte

profissional, a

Moderna da cidade de Nova York (MoMA). São três

câmera digital Canon

peças oferecendo 40 watts de amplificação, um

PowerShot D10 não

subwoofer ativo, oito transdutores de gama completa e

serve. Ela só vai até

compatibilidade com todos os tipos de dispositivos

10m de

multimídia. Na Siciliano, por R$ 999 (bit.ly/gd_harm)

profundidade. Mas, com 12,1Mpx e zoom óptico de 3x, dá e sobra

O SISTEMA de alto-falantes Harman Kardon

para o usuário comum de rasas imersões. Vem com cartão SD de
2GB. Na Americanas, por R$ 1.399 (bit.ly/gd_agua)

Câmera com projetor integrado
A FILMADORA Sony HDR-PJ10 é capaz de projetar os vídeos numa
tela de até 60 polegadas de diagonal. É um recurso prático e
razoavelmente raro. Tem zoom óptico 30x e digital 350x, além de
memória flash interna de 16GB. Grava vídeo Full HD 1920 x
1080/60p com o sensor CMOS ‘Exmor R’ da câmera e das
ferramentas básicas, como uma lente G grande angular, zoom
estendido 42x, um LCD de toque de três polegadas e estabilização
ótica de imagem. Na Leader, por R$ 2.999 (bit.ly/gd_pj10)
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KASPAROV: Ex-campeão mundial de xadrez
enfrentará ministros brasileiros tendo tablet
nacional como tabuleiro
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Acompanhe a cobertura de tecnologia e de mídia no
Twitter: twitter.com/digitalemidia

● O GLOBO não autoriza quem quer que seja a retirar em seu nome, para qualquer fim, produtos em lojas. As imagens para publicação no Garimpo Digital
podem ser enviadas para o e-mail desta seção. Os produtos que forem fotografados pela equipe do jornal deverão ser entregues na redação e retirados no mesmo dia.

Um rival do LinkedIn dentro do Facebook
BranchOut, rede social dentro de outra, já tem 20 milhões de conexões
André Machado
amachado@oglobo.com.br

Quando se trata de redes
sociais voltadas para o trabalho, o LinkedIn é o nome
que vem à mente. Mas, com
pouco mais de um ano de
existência, o BranchOut segue um caminho diferente.
Ele, na verdade é uma rede
social dentro de uma rede social — o Facebook. Trata-se de
um aplicativo de conexão entre profissionais que se aproveita dos 750 milhões de usuários da rede de Marck Zuckerberg para atraí-los mais
facilmente a se reconectar em
nível profissional.
Segundo seus próprios dados, o app já tem 20 milhões de
conexões (são três milhões de
usuários ativos, segundo o
TheNextWeb.com), além de

●

três milhões de anúncios de
empregos e 20 mil de estágios.
Ainda é pouco perto dos cem
milhões de usuários da rede
rival, mas estar dentro do
maior ambiente de interconexões da internet pode fazer a
diferença.
“Respeitamos o LinkedIn,
mas achamos que é dentro do
Facebook que está o futuro do
networking, pessoal ou profissional” disse à Forbes o presidente-executivo do BranchOut, Rick Marini, em recente
entrevista.
Não é por acaso que mais de
320 mil usuários do Facebook
já curtiram o aplicativo. A iniciativa já recebeu US$ 24 milhões de vários investidores. A
interface do BranchOut, gratuito, é bem semelhante à do
Facebook. Por padrão, aparece antes dos posts o quadro

Amplie Sua Rede, com sugestões de conexões baseadas em
seus contatos e profissão. É
possível ocultá-la clicando no
“-” no canto superior direito,
para ver melhor o mural de
posts. A cada conexão, a rede
também sugere amigos dos
seus amigos para novas adições à sua lista.
Programa inaugurou uma
nova função esta semana
No lado esquerdo da home,
além da foto e resumo do
perfil do usuário, é possível
acessar seções como amigos,
amigos com mais conexões
no BranchOut, vagas de interesse, comentários e empresas mais populares.
Esta semana, o programa
inaugurou uma nova função —
People You Should Know (pessoas que você deveria conhe-

cer) —, similar à do Facebook,
mas também focada no lado
profissional do usuário.
Nas seções de Comentários, você pode recomendar
espontaneamente amigos ou
responder a pedidos de recomendação. Também pode
solicitá-las, se desejar. A
exemplo de outros sites que
oferecem selos aos usuários,
também há uma seção de emblemas de distinção, em que
você pode presenteá-los aos
contatos.
No menu superior, além de
uma caixa de busca, pode-se
ver melhor os contatos (mostrando em que outras empresas eles têm conexões),
postar e buscar ofertas de
emprego, e procurar por conexões classificadas por empresa. E tudo sem sair do
Facebook. ■

Reprodução

INTERFACE DO BranchOut no Facebook: conexões profissionais
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 29 ago. 2011, Economia, p. 20

