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SÃO PAULO CAPITAL • ADOLFO PINHEIRO • ARICANDUVA SHOPPING • AUGUSTA • BUTANTÃ • CANTAREIRA • FREGUESIA DO Ó • INTERLAGOS • IPIRANGA • ITAIM • JABAQUARA • LAPA • LEOPOLDINA • MOEM
FORMOSA • VILA GUILHERME • VILA MARIA • VILA MARIANA • VILA SANTA CATARINA • VITAL BRASIL • GRANDE SÃO PAULO • ALPHAVILLE • BARUERI • DIADEMA • GRANJA VIANNA • GUARULHOS • MAUÁ •
PINAS • IGUATEMI CAMPINAS • GUARUJÁ • INDAIATUBA • LIMEIRA • MARÍLIA • PIRACICABA • PRAIA GRANDE • RIBEIRÃO PRETO SHOPPING • RIBEIRÃO PRETO • SANTOS • SÃO JOSÉ DOS CAMPOS • SÃO JOSÉ
• PARANÁ • CURITIBA • LONDRINA • PORTO ALEGRE • SANTA CATARINA • BLUMENAU NORTE SHOPPING • JOINVILLE • RIO DE JANEIRO • BANGU • BARRA • CENTRO - RJ • DEL CASTILHO • GUADALUPE • GUAN
As ofertas anunciadas terão validade em nossas lojas, na Internet e no Televendas. No caso de promoções que envolvam trocas, a apresentação de NF e outras similares terão validade apenas em nossas lojas. Garantimo
o frete é grátis para compras acima de R$ 250,00. Para os pedidos abaixo desse valor, o frete será por conta do cliente. Promoção para todos os tipos de mercadorias. Para vendas a prazo em cheque, com ou sem juros,
comerciais e bancárias. As parcelas mínimas em cheques são de R$ 30,00 cada.

www.kalunga.com

Impressora laser
color HL3040CN

99,9010x R$
ou R$ 999,00 à vistasem juros

Velocidade de impressão de
até 17 ppm em cores e em mono
Cód. 213037

Multifuncional 
MFC-J6510DW

149,9010x R$
ou R$ 1.499,00 à vistasem juros

Impressora, copiadora, scanner e fax
Imprime até 35 ppm em preto e 27 ppm em cores
Cód.: 220793

Caneta para aparelhos
touch screen

25,90
R$ à vista

Cód. 443297

Fonte de alimentação 
para notebook
Bivolt, 90 W
Cód. 442496

29,303x R$
ou R$ 87,90 à vistasem juros

CD-R gravável 
Com capacidade de 80 min,
700 MB, 52x
Cód. 779769

pino com 25 CDs

13,90
à vista

CD-R gravável envelope
Com capacidade de 80 min,
700 MB, 52x
Cód. 387096

embalagem com 1 CD

0,71
à vistaR$ R$

caixa com 1 unidade

M e rendi ao Instagram.
Não havia aderido ao apli-

cativo de fotos pelo simples
fato que não tenho iPhone e

o aparelho era o único que permitia o
uso do aplicativo. Até o mês passado. A
versão para o sistema operacional mó-
vel do Google chegou e instalei o progra-
minha no meu telefone para ver como
ele funcionava.

A princípio, me comportei apenas co-
mo um lurker (no jargão digital, lurker é
aquele que só observa e não participa –
boa parte dos usuários do Twitter, por
exemplo, são lurkers, o que quer dizer
que nunca twittaram, se limitando a ler
o conteúdo dos outros). Muitos no Ins-
tagram também se comportam dessa
mesma forma, sem publicar nenhuma
foto e, portanto, sem seguidores.

De cara, percebi uma mudança drásti-
ca em comparação com outras redes so-
ciais. Por não prezar por textos, os usuá-
rios do Instagram se comunicam por fo-
tos. Mas há uma diferença crucial entre
a publicação de fotos no Instagram e,
por exemplo, no Facebook. Ao permitir
apenas fotos – e não vídeos, textos, links
e todo tipo de conteúdo que pode ser
compartilhado e curtido no Feice –, o
Instagram tem um ar zen, que mistura a
contemplação com a paciência, o silên-
cio com a luz.

Por isso ele é bem diferente do oba-
oba típico do Facebook. Sim, as pessoas
postam fotos de comida, dos próprios
animais, de paisagens, dos amigos, mas
os ângulos são diferentes e a aborda-
gem, díspar. Quando você sai para jan-
tar com amigos e posta fotos no Face-

book, a imagem é quase sempre da mesa
cheia, todos sorridentes, olhando para a
câmera. No Instagram, o foco vai ape-
nas para o prato. As fotos de festas são
difusas, quase impressionistas, ao con-
trário da eterna coluna social das fotos

de festas no Facebook, em que é possí-
vel taguear todos os amigos que foram
ao evento. Enquanto no Facebook e no
Twitter há uma urgência em mostrar o
que está acontecendo naquele exato
momento, no Instagram, a impressão
que temos é que o tempo parou. Para

sempre. E sempre num momento lúdi-
co, tranquilo, satisfeito – nada eufórico,
corrido ou megalomaníaco como em ou-
tras redes sociais.

Por isso, antes de começar a tirar fo-
tos e postá-las no Instagram, me limita-
va a ver os recortes visuais para a vida de
amigos e conhecidos. Empurrando a
barra de rolagem para baixo com o pole-
gar, entrava em um oásis de tranquilida-
de e calma sempre que lembrava de visi-
tá-lo. Como é uma rede que se movimen-
ta basicamente pelo celular, os comen-
tários são poucos e breves, quase sem-
pre no tom contemplativo das fotos.
Não há discussões ferrenhas, confron-
tos de opiniões nem listas interminá-
veis de bate-bocas entre pessoas que
mal se conhecem. Pelo mesmo motivo,
não é preciso ficar checando a rede o
tempo todo. Tira-se alguns momentos
do dia para visitar esta clareira pacífica
na selva de informações que a internet
se transformou.

Depois de um tempo, comecei a publi-
car fotos. E entre trechos de livros, rótu-
los de discos de vinil, imagens tiradas da
TV ou de cantos específicos de lugares
onde estou, comecei a tirar fotos do
céu. Deve ser um dos três principais cli-

chês do Instagram (os outros dois são
fotos de comida e de bichos), mas deixei
a arrogância de lado e comecei a tirar
fotos do céu.

Foi quando percebi uma mudança na
minha rotina. Não dirijo, vivo de táxi
para cima e para baixo e quase sempre
alterno o olhar entre algo dentro do car-
ro (quase sempre o celular, maldito An-
gry Birds!) ou para a rua, sem atenção.
Mas foi só começar a fotografar o céu
que me peguei algumas vezes olhando
para cima enquanto o taxista me levava
rumo ao meu destino.

E semana passada o Facebook anun-
ciou a primeira novidade relacionada
ao Instagram após comprá-lo por um
bilhão de dólares, ao revelar um aplicati-
vo que permite que se tire fotos com os
filtros vintage da outra rede social. Mas
o Facebook Camera é mais poluição in-
formativa para uma rede social em pol-
vorosa. A graça do Instagram está em
ser um canto de quietude e introspec-
ção longe do desfile de egos e opiniões
deformadas que infestam a internet.
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A IBM patrocina desde 1997 a
final mundial da competição
de programação ICPC, voltada
para universitários. Neste ano
a disputa foi em Varsóvia e

reuniu 112 equipes de 85 países.
Seis eram brasileiras. Os
estudantes foram desafiados a
resolver 12 problemas em 5
horas. Os russos da Universidade

Estadual de TI, Mecânica e
Óptica de São Petersburgo
levaram o troféu. Leia mais
sobre o ICPC amanhã, no
Estadão.edu. / C.L.

Umoásisdequietude dentro
dooba-oba dasredessociais

http://blogs.estadao.com.br/alexandre-matias

‘Batalha dos cérebros’ reúne jovens na Polônia

Aeradossistemasinteligentes

ME RENDI
Comecei ‘lurker’ e logo
passeiafotografarocéu

IMPRESSÃO
DIGITAL

O REPÓRTER VIAJOU A CONVITE DA IBM.

Alexandre Matias
alexandre.matias@grupoestado.com.br

“

A era dos chips acabou. A socie-
dade vive agora a transição para
uma nova etapa do desenvolvi-
mento científico e tecnológico,
guiada pela criação de máquinas
e softwares inteligentes. A análi-
se é do vice-presidente de inova-
ção da IBM, Bernard Meyerson,
físico que já depositou mais de
40 patentes e coordena 40 cen-
tros de pesquisa pelo mundo.

Ele prevê que em três gera-
ções circuitos integrados em es-
cala atômica já tenham se popu-
larizado. Segundo Meyerson, a
indústria está se voltando para
os sistemas cognitivos, capazes
de processar enormes quantida-
des de informação e entregar re-
sultados precisos. “Hoje há da-
dos sobre quase tudo e temos de
usá-los para enfrentar questões
como desperdício de alimento.”

Os novos dispositivos tam-
bém podem ajudar a planejar a
dinâmica de grandes cidades.
No Rio de Janeiro, por exemplo,
a IBM tem contrato com a prefei-
tura para mapear o clima e as
áreas com risco de deslizamento
de terra. O objetivo é aperfeiçoar
os sistemas de alertas de tempes-
tades e a distribuição dos equipa-
mentos públicos de emergência.

Garoto-propaganda. A vitrine
da empresa é o Watson, um su-
percomputador capaz de intera-
gir com humanos. Ele entende
nossa linguagem, mesmo quan-
do expressamos ambiguidade
ou formulamos frases em tons
diferentes. Watson ficou conhe-
cido em fevereiro do ano passa-
do ao ganhar o famoso jogo de
perguntas e respostas da TV ame-
ricana Jeopardy!. Deixou para
trás Brad Rutter, competidor
que mais ganhou dinheiro no
programa, e Ken Jennings, que
detém o recorde de número de
vitórias (74). Em 1997, outro su-
percomputador da IBM, o Deep
Blue, ficou conhecido por derro-

tar o campeão mundial de xa-
drez Garry Kasparov.

No jogo, Watson não estava co-
nectado à internet. Usou sua me-
mória e capacidade de processa-
mento para responder às pergun-
tas em frações de segundos. An-
tes, os programadores tinham
gravado 200 milhões de páginas
de conteúdo na máquina e aplica-
do milhares de testes para treiná-
la. “É um sistema que aprende
sozinho e dá respostas diferen-
tes à mesma pergunta”, diz Sal
Vella, vice-presidente de arquite-
tura e tecnologia da IBM.

Em março um irmão gêmeo
do Watson foi instalado no tradi-
cional centro de estudos sobre
câncer Sloan-Kettering, em No-
va York. O computador está rece-
bendo cópias de todos os jornais
médicos já produzidos no mun-
do, além de registros clínicos
(com permissão de pacientes).
Quando terminar a “residên-
cia”, Watson vai ajudar médicos
no diagnóstico e no tratamento
de doentes. “Quando competiu
em Jeopardy!, Watson dava a res-
posta sem saber a pergunta. Mas
num hospital ele precisa justifi-
car a decisão de recomendar tra-
tamento ‘a’ e não ‘b’”, diz Vella.

Rápido e preciso. Computador Watson venceu campeões no jogo de perguntas e respostas ‘Jeopardy!’

Novos sistemas aprendem
por conta própria.”
Bernard Meyerson, VP de inovação

● Em vez de buscar
chips menores, a
indústria agora
aposta em PCs que
aprendem sozinhos
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