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Armas na luta contra a
indústria da falsa beleza
PALOMA OLIVETO

E
les são tão perfeitos
que não podem ser
reais – e não são
mesmo. Desde o iní-
cio da década de

1990, quando os primeiros
softwares de retoque de ima-
gens foram lançados, é possí-
vel transformar qualquer
Shrek em príncipe encantado.
Um ajuste aqui, outro ali, e a
ação da natureza e do tempo
vai para o lixo, trocada por tra-
ços considerados mais formo-
sos. Rugas, manchas, sinais de
cansaço: é possível apagar
qualquer coisa que acuse em
modelos, artistas e celebrida-
des a pecha de simples mortal. 

Para a Associação Médica
Americana, graças aos efeitos
miraculosos do Photoshop,
mulheres e homens têm se
tornado obcecados pela pró-
pria imagem corporal, vítimas
de mutilações desnecessárias
e distúrbios alimentares, co-
mo anorexia e bulimia. A insti-
tuição, em guerra recente con-
tra campanhas publicitárias
que alteram fotos além da me-
dida, acabou de ganhar um
aliado. Sensibilizado por pro-
testos de feministas britâni-
cas, francesas e norueguesas
que denunciavam os excessos
cometidos pelas propagandas,
o cientista da computação
Hany Farid, professor da Uni-
versidade de Dartmouth, nos
Estados Unidos, resolveu des-
mascarar os artifícios da in-
dústria da beleza.

Farid, um experiente detec-
tor de mentiras em fotos – ele é
perito em imagens digitais e já
trabalhou com agências fede-
rais de Justiça –, desenvolveu
um cálculo que permite classi-
ficar, de 1 a 5, o nível de mani-
pulação de uma foto. Quanto
maior o número, mais uma
imagem foi trabalhada no Pho-
toshop. O professor e seu aluno
Eric Kee criaram o programa a
partir de 450 fotos originais e
retocadas. Depois de analisá-
las minuciosamente, eles defi-
niram oito parâmetros que
definem a alteração de uma

imagem. Também contaram
com a ajuda de voluntários, que
classificaram as fotos na escala,
considerando o quão pareciam
diferentes do original.

“Nos últimos anos, anun-
ciantes e editores têm sido
amplamente criticados por re-
tocar fotos digitais ao extremo.
Impossíveis níveis de magre-
za, altura e perfeição de pele
são despejados todos os dias
em propagandas, outdoors e
capas de revistas”, justificam
os autores do cálculo, em um
estudo publicado na revista
especializada Pnas. “A ubiqui-
dade dessas imagens irreais e
altamente idealizadas tem si-
do ligada a distúrbios alimen-
tares e insatisfação com o pró-
prio corpo em homens, mu-
lheres e crianças”, continuam.
Devido a essas questões, eles
criaram o programa, que “po-
de ser usado para julgar objeti-
vamente o quão uma foto re-
tocada foge à realidade”. 

SEM DEMONIZAÇÃO. Em entre-
vista ao Jornal do Commercio,
Farid garante que não se trata
de “demonizar” o Photoshop,
primeiro software de correção
de imagens, que permitiu a
criação de seres perfeitos nas
capas de revista. “Na verdade,
nossa intenção é que a mani-
pulação de imagens se torne
cada vez mais transparente. As
pessoas têm direito de saber
que aquilo que estão vendo
não é totalmente real”, afirma. 

Segundo o fotógrafo Ricar-
do Crisafulli Rodrigues, espe-
cializado em moda pela Uni-
versidade de Florença e autor
de uma tese de doutorado so-
bre o discurso da imagem fo-
tográfica, revistas e anuncian-
tes estão começando a rever-
ter a tendência de retoques,
fazendo o mínimo de ajustes
necessários. Ele reconhece,
porém, que a facilidade de
manipulação das fotos digitais
incentiva o abuso das altera-
ções. “As fotos destinadas a
publicidade, propaganda e
doutrinamento tendem a ser
mais manipuladas. O ideal é
que o nível de manipulação
não altere as informações con-
tidas na imagem, mas apenas
corrijam, como no tempo da
fotografia analógica, distor-
ções técnicas necessárias à
melhor visualização e ao me-
lhor entendimento das foto-
grafias”, defende. 

Farid e Kee analisaram ima-
gens impressionantemente
manipuladas, como as da ex-
modelo britância Twiggy, cli-
cada e alterada para uma
campanha publicitária da Oly
Difinity, marca de cremes an-
ti-idade. No ano passado, o
Parlamento Britânico proibiu
a veiculação dos anúncios por
entender que se tratava de
propaganda enganosa. Na fo-
tografia, Twiggy aparece com
algumas marcas de expressão,
mas com um rosto invejável.
O problema é que retratos

contemporâneos da ex-mode-
lo mostram sua verdadeira fa-
ce: marcada por fortes linhas e
rugas, como ocorre com qual-
quer mulher de 60 anos.

Algumas fotografias checa-
das pela dupla não apenas
corrigem “defeitos” estéticos,
mas mudam completamente
o rosto do retratado. Para
amenizar o que consideraram
problema no rosto ou no cor-
po das pessoas, fotógrafos
chegaram a descaracterizá-
las, trocando narizes, lábios,
cinturas, olhos… Farid expli-
ca que o Photoshop e outros
programas de edição de ima-
gem permitem facilmente al-
terar a aparência. 

“Essas modificações podem
afetar a geometria do sujeito e
incluem o emagrecimento de
pernas, quadris e braços, o
alongamento do pescoço, a
correção da postura, o aumen-
to dos olhos e a simetria da fa-
ce”, escreveu o cientista da
computação no artigo. “Outras
alterações fotométricas afe-
tam o tom e a textura da pele.
Modificações assim incluem
qualquer atividade para remo-
ver ou reduzir rugas, celulite,
olheiras, manchas e sardas.” A
combinação de manipulação
geométrica e fotométrica é
que pode criar os seres de per-
feição inatingível.

Para Farid, o aperfeiçoa-
mento de um sistema que de-
fina o nível de manipulação da
imagem depende do interesse
da indústria. “Como em qual-
quer tecnologia dessa nature-
za, inevitavelmente haveria
um jogo de gato e rato, por isso
seria importante rever perio-
dicamente os parâmetros usa-
dos para classificar a alteração
das fotos”, diz. Ele acredita
que, ao mesmo tempo em que
as revistas e os anunciantes
têm o direito de tornar seus
produtos atraentes, o aperfei-
çoamento artificial da imagem
é algo com o qual os editores
precisam se preocupar. “Espe-
ramos que nosso programa
possa encontrar um meio ter-
mo entre esses dois conflitos
de interesse”, afirma.

PHOTOSHOP – Professor e aluno de universidade americana criam cálculo para
classificar o grau de manipulação feita em fotos. Médicos apoiam a iniciativa

■ INVESTIMENTOS

Samsung fabricará
chips flash na China
DA AGÊNCIA REUTERS

A Samsung Electronics
anunciou ontem que plane-
ja construir uma fábrica de
chips de memória flash na
China, com investimento de
US$ 4 bilhões, afirmando
que o boom dos celulares
inteligentes e dos tablets de-
ve estimular o crescimento
do mercado de chips de me-
mória, cujo movimento an-
ual é de US$ 22 bilhões (R$
39 bilhões).

A fábrica, se aprovada, se-
ria a segunda para a produ-
ção de chips que a Samsung
cria no exterior, e reflete a
crescente importância do
mercado chinês. A Samsung,
maior fabricante mundial de
chips de memória e telas pla-
nas, também quer criar uma
base de produção para telas
planas na China.

A nova linha “nos permitirá
atender à demanda rapida-

mente crescente de nossos
clientes e ao mesmo tempo
reforçar nossa competitivida-
de geral no setor de memória”,
afirmou Jun Dong-soo, presi-
dente das operações de me-
mória da Samsung. A empresa
disse que esperava ter a nova
fábrica em operação em 2013.

O mercado mundial de
chips de memória NAND de-
ve crescer em 20% no ano que
vem, para US$ 26 bilhões (R$
46 bilhões), de acordo com
pesquisa de mercado. “A Chi-
na deve superar os Estados
Unidos como maior mercado
mundial de eletrônicos, dada
a alta em seu nível de renda”,
disse Kim Young-chan, analis-
ta da Shinhan Investment.

A Samsung, cujos chips
de memória flash são usa-
dos no iPhone e no iPad da
Apple, anunciou que ainda
não decidiu o local da fá-
brica ou o montante exato
do investimento. 

■ INTERNET

Futuro do Firefox
depende do Google
CARLA PERALVA
DA AGÊNCIA ESTADO

Depois de o Chrome ultra-
passar o Firefox como o se-
gundo browser mais usado no
mundo pela primeira vez, o
poder do Google sobre a fun-
dação Mozilla começou a ser
questionado por sites espe-
cializados nos Estados Unidos
que levantaram a pergunta: a
nova situação vai afetar o fu-
turo do projeto do Firefox (
navegador criado e mantido
por uma rede voluntária de
programadores) ?

O questionamento ocorre
porque a maior fonte da Fun-
dação Mozilla vem de um
acordo de buscas com o Goo-
gle que chegou ao fim em no-
vembro, o que seria uma
oportunidade para o busca-
dor tirar o concorrente do ca-
minho do Chrome.

A questão toda gira em tor-
no daquela barrinha de bus-
cas que fica no canto superior
direito do Firefox. Acontece
que aquele é um espaço pago
e o Google paga à Mozilla pelo
direito de ter seu mecanismo
de busca integrado àquela
barrinha — algo em torno de
US$ 1 por cada cópia baixada.

Segundo a Business Insi-
der, no ano passado, a barra
de pesquisa do Google corres-
pondeu a 84% da receita de
US$ 123 milhões da Mozilla,
ou seja, algo em torno de US$
100 milhões. Mas o acordo
entre as empresas, que existe
desde 2008, terminou em no-
vembro. E nada oficial foi dito
ainda sobre sua renovação.

Perguntada pela ZDnet so-
bre o assunto, um porta-voz
da Mozilla afirmou: “Nosso
acordo de busca com o Goo-
gle continua sendo positivo
para ambos. Estamos em ati-
vas negociações e não temos
nada mais a anunciar por en-
quanto. Temos muita con-
fiança que as parcerias de
busca continuarão a um forte
e crescente gerador de renda”.

Segundo Stephen Shank-
land, da CNet, Mozilla e
Google estão mesmo rene-
gociando o acordo, em ter-
mos que o Google passará a
dividir com a Mozilla a recei-
ta vinda da publicidade co-
locada ao lado dos resulta-
dos de buscas feitas através
da barra do navegador.

Procurado pela Business In-
sider, o Google deu uma decla-
ração considerada pelo site
“terrivelmente não-compro-
metedora”: ”Podemos confir-
mar que ainda temos um acor-
do com a Mozilla, mas não te-
mos nada novo para compar-
tilhar neste momento”, disse
um porta-voz da empresa.

Analistas especulam que a
Microsoft poderia assumir o
lugar do Google na folha de fi-
nanças da Mozilla, mas aler-
tam que, mesmo assim, o na-
vegador está em uma delica-
da situação de dependência
de seus rivais. No início deste
ano, a Mozilla lançou o Fire-
fox 4 já com o Bing como fer-
ramenta de busca opcional e,
em outubro, lançou uma ver-
são com o buscador da Mi-
crosoft como mecanismo de
pesquisa padrão.

RICARDO CRISAFULLI RODRIGUES
FOTÓGRAFO

As fotos destinadas a publicidade, propaganda
e doutrinamento tendem a ser mais
manipuladas. O ideal é que o nível de
manipulação não altere as informações contidas
na imagem, mas apenas corrijam, como no
tempo da fotografia analógica, distorções
técnicas necessárias à melhor visualização e 
ao melhor entendimento das fotografias.”

❞

■ SMARTPHONES

SHIRLEY PACELLI

O brasileiro, como já dizia a
expressão popular, “está com
tudo e não está prosa” quando
o assunto é smartphone. De
olho nesse mercado, a Nokia
anunciou a chegada da linha
de celulares Asha e a fabrica-
ção local do Nokia Lumia 710,
com sistema Windows Phone,
em 2012. A série Lumia foi
criada para concorrer com dis-
positivos top da Apple e Sam-
sung e será fabricada em Ma-
naus (AM). Em sua primeira
visita ao Brasil, Stephen Elop,
CEO e presidente da Nokia
global, afirmou que está ani-
mado com a resposta do mer-
cado da América Latina para
os novos produtos e quer con-
quistar o próximo “bilhão” de
potenciais consumidores.
“Hoje, mais pessoas acessam a
internet por mobile do que pe-
lo PC. O Brasil é uma fonte te-
ch”, afirmou o executivo.

Ao que parece,  a l inha
Asha, lançada em outubro no
Nokia World 2011, faz parte
da estratégia da empresa pa-
ra alcançar esses novos clien-
tes. Os celulares, com siste-
ma S40, oferecem as funções

básicas de qualquer apare-
lho, mas também acesso faci-
litado à internet e a redes so-
ciais, com um custo benefí-
cio tentador. São três opções:
Asha 303,  Asha 200 e Asha
201. O primeiro é o de me-
lhor performance e o mais
caro, mesmo assim, seu valor
não chega a R$ 500. Vem com
conexões 3G e Wi-Fi/Wlan e
tela touchscreen, além do te-
clado qwerty. O modelo 200
tem como atrativo o suporte
a dois chips e até 52 horas de
reprodução de áudio,  en-
quanto o 201, o mais barato,
tem no preço sua maior se-
dução: estimado em R$ 249.

“Temos casos, como o do
Nokia C3, grande sucesso de
vendas no Brasil, que oferece
tecnologias de ponta com wi-
fi para mais pessoas. Com
116,51% de participação no
mercado de celulares, os bra-
sileiros querem mais funções
em seus aparelhos. Entrega-
mos isso com os produtos
Nokia Asha”, observou Almir
Luiz Narcizo, presidente da
Nokia do Brasil.

Segundo Stephen Elop, no
último mês foram 94 milhões
de downloads na loja on-line

da Nokia no Brasil.  Um au-
mento de 500% em relação a
igual período do ano passado.
Por isso, para ele, é importan-
te que a empresa tenha um
portfólio amplo que desen-
volva aplicações relevantes
para cada região.

PARCERIA. O presidente global
da Nokia reconheceu que na
corrida pelo mercado de
smartphones mais sofistica-
dos, a empresa alertou-se tar-
diamente. “O mundo mudou e
nós não estávamos na mesma
velocidade”, disse. Questiona-
do sobre a concorrência com
o iPhone, novo objeto de de-
sejo mundial; título já desfru-
tado por celulares Nokia, Elop
comentou sobre a parceria da
companhia com a Microsoft,
descrevendo-a como uma
mudança de estratégia que
deu certo. “É importante fazer
a diferenciação dos nossos
produtos dos dispositivos An-
droid e Apple. Com o lança-
mento do Lumia, percebemos
os primeiros sinais dessa dis-
tinção. Nos destacamos no
design e na fotografia, mas
também agora na plataforma”,
ressalta Elop.

Para ilustrar que a Nokia
está correndo atrás do prejuí-
zo e com possibilidades de
vencer, o presidente relem-
brou a história do corredor
olímpico Lasse Viren, que de-
pois de trombar-se com outro
corredor na competição olím-
pica de Munique (1972), não
desistiu, correu e bateu o re-
corde anterior.

O Nokia Lumia 710, lançado
em outubro, num evento
mundial da empresa, tem pro-
cessador de 1.4 GHz e câmera
de 5MP , além de gravar vídeos
em alta resolução. Vem com
integrador de redes sociais e
Internet Explores 9. Já o Lumia
800, com acelaração de hard-
ware para o Windows Phone
Mango e acelerador gráfico,
considerado um dispositivo
superior, deverá ser importa-
do e deve chegar ao Brasil no
segundo semestre do ano que
vem. Os aparelhos serão ven-
didos em 2012 também em
Porto Rico, no Chile, na Co-
lômbia e no México. Ainda não
há uma estimativa de preços
do Lumia 710 que será fabrica-
do no Brasil — a expectativa é
de que o valor de US$ 375 (cer-
ca de R$ 652) seja reduzido.

Nokia aposta na América Latina
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 7 dez. 2011, Seudinheiro, p. B-5. 




