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5. Timeline: a nova
página de perfil que
reúne atualizações
e aplicativos

7. Amigos podem
ouvir música ou
assistir filmes
juntos pelos apps

8. Dá para acessar
o aplicativo direto
da página de perfil
de um amigo

9. Novo ambiente
privado para o
usuário controlar
suas atividades

6. Não precisa só
curtir. Diga o que
está lendo, ouvindo
e assistindo

A apresentação se alongava por
mais demeia hora quandoMark
Zuckerberg revelou o segundo
grande anúncio da palestra de
abertura da conferência de de-
senvolvedores F8. “Vamos co-
nectar tudo que (o usuário) qui-
ser,da formaquequiser.”Foi as-
sim que o fundador da rede so-
cial definiu a novidade que vai
permitir que os 800 milhões de
usuários do site troquem expe-
riências sociais em seus perfis
doFacebookapartirdosaplicati-
vos de sites de entretenimento.
“Vocênãoprecisamais ‘curtir’

um livro,mas ‘ler’ um livro. Não
precisa ‘curtir’ um filme, mas
‘ver’ um filme, ‘fazer’ uma cami-
nhada, ‘ouvir’ a umamúsica,”
Segundoele,éassimqueexpe-

riências desse tipo vão aparecer
nas atualizações dos seus ami-
gos quando a novidade anuncia-
da estiver disponível nas próxi-
mas semanas.
Levar à rede social experiên-

cias quenão são compartilhadas
online comamesmanaturalida-
de que são realizadas na rede é o
mais recente desafio do Face-
book rumoaoobjetivode tornar
toda a internet emumambiente
social. Ou, dependendo do pon-
todevista, trazer tudoparaden-
tro do Facebook.
Depois de fazer acordos com

empresas como Netflix, Hulu,
Spotify, Rdio, Nike, Wall Street
Journal, Guardian e Washington
Post, o Facebook vai permitir
queessesparceiroscriemaplica-
tivos para que os usuários com-
partilhem o que estão fa-
zendo nos sites dessas
empresas e de uma
forma mais natural,
sejalendoumanotí-
cia, assistindo a
uma série de TV ou
ouvindomúsica.
Qualquer atividade

vai ser automaticamente
compartilhada comos amigos
noFacebook–desdequeousuá-
rio concorde e habilite a opção –
e, assim, outras pessoas vão po-
de “se juntar” aoqueoamigo es-
tá fazendo.
Música foi um dos exemplos

mais repetidos por Zuckerberg,
que mostrou como uma pessoa
vai conseguir ouvir a um canção
que um amigo está ouvindo. “É
incrível quantas músicas você
descobre por meio de seus ami-
gos. Você descobre muitas coi-
sas assim”, disse. “Isso vai nos
possibilitar a repensar (modelos
para) indústrias inteiras.”
Porém, a novidade não é para

todoseesbarraemregrasdapró-
pria indústria que Zuckerberg

querreinventar.Muitosdospar-
ceirosdoFacebook,comoSpoti-
fy,Hulu e outros não estão aces-
síveisaopúblicobrasileiro.Músi-
casou filmesesériesqueos sites
oferecem estão restritos a usuá-
rios dos EUA e Europa.
O aplicativo social da Netflix

também tem limitações, só que
nosEstadosUnidosporcausada
legislaçãodopaís.OCEOdaem-
presa, Reed Hastings, falou so-
breadificuldadeduranteoeven-
todoFacebookedefendeuqueo
CongressodosEUAaproveuma
medidaquepodeliberaroaplica-
tivo social do sitede vídeos.Mas
Reedantecipoucomexclusivida-
de ao Link há duas semanas, que
o Netflix funcionaria via Face-
booknoBrasilantesdeissoacon-
tecer nos EUA. Mas a sucursal
brasileira da rede social admite
queanovidadedeveseguirasres-
trições dos sites parceiros. Ain-
da não há nenhum acordo com
empresas daqui.

Linha do tempo. O que deve
sermaisaproveitadopelosusuá-
rios brasileiros é o novo visual
do perfil – este, o primeiro gran-
deanúnciodeZuckerbergnoF8.
A página inicial continua a exis-
tir como feed de notícias, mas o
perfil vai deixar de ser apenas
ummuralcomasúltimasativida-
des e vai se transformar emuma
linhadotempodivididaemanos
emeses.Quantomais você rolar
apáginaparabaixo,mais vai vol-
tar no tempo na vida da pessoa.
A mudança é opcional no ini-

cío,depoisvaivalerparatodosos
usuários. Cada um pode incluir
janelas personalizadas no perfil,
exibindo aquilo que foimais im-
portante a cada ano ou fase da

vida: eventos marcantes,
viagens, lugares visita-
dos, fotos com ami-
gos da época, fotos
antigas de família.
Desdequeousuá-

rio tenha muita pa-
ciência, vai poder

atualizar seu perfil
não apenas com novida-

des – aquilo que está fazendo
ou pensando na hora –mas com
coisas do passado. “Se você qui-
ser colocar uma foto de criança,
podeclicarnoanoemquefoitira-
da e postá-la”, Mark explicou.
Zuckerberg espera com isso

aumentar o tempo que as pes-
soas passamna rede social. E re-
petiu diversas vezes que a linha
do tempo vai ser “uma nova for-
ma de expressar quem você é”.
Outranovidadeéqueosperfis

vão ganhar uma foto de abertu-
ra, além da imagem da pessoa,
que ocupa toda a largura do per-
fil, como se fosse o cabeçalho de
umsite ou blog. “Queremos que
operfil seja um lugar emquevo-
cê se sinta em casa.”

Não foram só as mudanças
apresentadas na interface e
no funcionamento do
Facebook que foram
relevantes no F8, que
aconteceu em São Francisco,
na quinta-feira. O evento
também foi importante para
consolidar a imagem pública
de Mark Zuckerberg que, com
a saída de Steve Jobs da
Apple, talvez seja o nome
mais conhecido do mundo
digital no século 21.
Mas Zuck tem de comer muito
arroz com feijão para chegar
aos pés de Steve Jobs.
Para começar, ele nem abriu a
apresentação. Convocou o
ator Andy Samberg, que o
imita no programa
humorístico SaturdayNight
Live,para dar início ao evento.
Samberg apareceu no palco
fantasiado de Zuckerberg,
mas ao topar tal papel num
evento oficial do site, não
pode pegar pesado como
normalmente faz em
suas imitações e isso
não pegou bem.
Pior para Zuckerberg,
que começou a ficar nervoso,

repetir clichês e rir das
próprias piadas, sem
encontrar eco na plateia. O
mesmo acontecia com a
audiência online: a
transmissão teve um pico de
mais de 100 mil pessoas
assistindo e em menos de
meia hora esse número
começou a cair – e rápido.
Sem carisma e sem graça,
Zuckerberg continua sendo o
mesmo nerd antissocial de
antes. /ALEXANDRE MATIAS
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● Mudanças farão atividades cotidianas
offline aparecer no perfil dos usuários

Nova página de
perfil permite
publicação por
ano de coisas
antigas
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 26 set. 2011, Link, p. L5.




