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MA • MOOCA • MORUMBI • PAULISTA • PENHA • PINHEIROS • POMPEIA • PRAÇA RAMOS • RADIAL LESTE • REBOUÇAS • SANTANA • SANTO AMARO • SÃO BENTO • SÃO MIGUEL • TATUAPÉ • VERGUEIRO • VILA 
MOGI DAS CRUZES • OSASCO • SHOPPING UNIÃO OSASCO • SANTO ANDRÉ • SÃO BERNARDO DO CAMPO • SÃO BERNARDO PLAZA SHOPPING • SÃO CAETANO DO SUL • SUZANO • TABOÃO DA SERRA • INTERIOR 

SANTOS • SÃO CARLOS • SÃO JOSÉ DOS CAMPOS • SÃO JOSÉ DO RIO PRETO • SÃO VICENTE • SOROCABA • SOROCABA DOM AGUIRRE • DISTRITO FEDERAL • BRASÍLIA • MINAS GERAIS •  BOULEVARD SHOPPING 
• BARRA • CENTRO - RJ • DEL CASTILHO • GUADALUPE • GUANABARA • JACAREPAGUÁ • MADUREIRA • SHOPPING BOULEVARD RIO IGUATEMI • GRANDE RIO DE JANEIRO • DUQUE DE CAXIAS • NOVA IGUAÇU 

s o estoque de 40 unidades de cada produto ofertado na rede até o término desta promoção ou enquanto durarem nossos estoques. No Televendas, exclusivamente para a capital de São Paulo e Grande Rio de Janeiro, 
somente com aprovação cadastral. Apresentação de CPF, RG, referências pessoais, comprovantes de residência e de rendimentos para Pessoa Física. Para Pessoa Jurídica, acrescer CNPJ, documentos dos sócios, referências 

Ofertas válidas até 16.12.2012
ou enquanto durarem nossos estoques.

16,203x R$
ou R$ 48,60 à vistasem juros

Com 4 tomadas, mono 110 V
Cód. 242126

Estabilizador 
Revolution 
Speedy 300 VA

143,003x R$
ou  R$ 429,00 à vistasem juros

No break
Station II 
1200 VA
Com 6 tomadas, bivolt
Cód. 446891

.4 GHz,
00 GB,

,90
 vista

Processador Core i3 de 2.2 GHz,
4 GB de memória, HD de 500 GB,
tela de 14”, Windows 8
Cód. 221613

159,9010x R$
ou   R$ 1.599,00 à vistasem juros

Notebook 
1000-1240BR    

13,963x R$
ou R$ 41,90 à vistasem juros

Estabilizador 
Micro 300 VA
Com 4 tomadas, mono 110 V 
Cód. 242049

59,663x R$
ou R$ 179,00 à vistasem juros

No break UPS 
mini 500 VA 
Com 6 tomadas, mono 115 V
Cód. 446722

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

pino com 25 CDs

14,70
R$ à vista

F altam poucas semanas para o
fim de 2012 e já não há dúvidas
de que um dos principais acon-
tecimentos do ano foi a ascen-

são do Instagram, que surgiu como star-
tup e foi comprado pelo Facebook em
abril. Mas o tipo do impacto que o aplica-
tivo terá na internet só será realmente
sentido em 2013. Afinal, suas fotos filtra-
das servem mais para embelezar o coti-
diano das pessoas que usam redes so-
ciais ou representam uma nova ferra-
menta para difundir informações onli-
ne? Hoje, ele parece viver esse dilema.

Diferentemente do Twitter, o Insta-
gram não foi criado para o tempo real,
para que as pessoas dissessem “o que
está acontecendo” naquele momento.
O que o Twitter tem de objetivo, o Insta-
gram tem de subjetivo. Muitos dos que

adotaram o aplicativo querem mesmo é
publicar imagens com uma estética úni-
ca daquilo que acharam curioso e boni-
to – inclusive, como escape do tal “tem-
po real” da internet, como o Alexandre
Matias já descreveu muito bem na colu-
na dele aqui ao lado. Não à toa, há mui-
tas imagens de praias, montanhas ou ci-
dades europeias, enfim, lugares ou ce-
nas diferentes em que as pessoas estão
ou estiveram.

Por outro lado, o aplicativo também
tem servido para um propósito diferen-
te, mais parecido com o do Twitter: di-
vulgar informações, em formato de ima-
gem, daquilo que os usuários presencia-
ram. O maior exemplo foi durante a tem-
pestade Sandy, em Nova York, quando
os usuários das regiões atingidas procu-
raram o Instagram para mostrar o que

estava acontecendo.
Quem acompanha a área de tecnolo-

gia certamente se lembrará da fotogra-
fia do avião que pousou no Rio Hudson,
em Nova York, depois de uma ave ter se
chocado com a turbina, em janeiro de
2009. O Twitter ainda não permitia que

os usuários publicassem imagens, mas
aplicativos de terceiros, como o Twit-
Pic, já eram usados para isso. E foi um
usuário do serviço chamado Janis
Krums que publicou uma das primeiras
fotografias do acidente, mostrando os

passageiros evacuando o avião na maior
tranquilidade.

Fosse hoje, a imagem seria publicada
no Instagram e linkada em outras redes,
como o Facebook ou o próprio Twitter.
Aos poucos, o aplicativo se torna a prin-
cipal ferramenta para compartilhar ima-
gens, tanto estéticas quanto informati-
vas. Muitos já tentaram se tornar esse
“Twitter das fotografias” que o Insta-
gram está virando. Um deles, chamado
Twitgoo, pergunta aos usuários: “O que
você está vendo?”.

Muitas empresas de comunicação
perceberam isso logo e também adota-
ram o Instagram para divulgar imagens
relacionadas às notícias para dar mais
valor ao conteúdo online. Aqui no Link,
nós também fazemos isso em nossas co-
berturas em tempo real e a resposta dos
usuários é sempre vibrante.

Embora o Twitter seja focado na sua
plataforma em tempo real, o formato
principal até hoje segue basicamente o
padrão do texto e links (tweets com ví-
deos e fotos podem ser expandidos para
mostrar o conteúdo). Seu app tem op-
ção para publicar imagens, mas é no Ins-
tagram que as pessoas pensam – ou co-
meçam a pensar – na hora que querem

mandar uma foto nas redes sociais.
E eis que na semana passada o Insta-

gram decidiu bloquear a opção de ver
imagens dos usuários diretamente no
Twitter, numa tentativa de incentivar o
acesso às imagens dentro de seu site ou
de seu aplicativo.

A briga, que o New York Times cha-
mou de Guerra da Foto, acendeu uma
nova disputa da rede com o Facebook,
que é dono do aplicativo. Conversando
sobre o assunto com o diretor-geral do
Twitter no Brasil, Guilherme Riben-
boim (mais informações abaixo), ele dis-
se que a decisão não beneficia o usuário.
“Mas é uma decisão que eu respeito”,
disse.

A perda da integração do Twitter po-
de ser um primeiro passo do Instagram
para evitar que se torne essa plataforma
em tempo real para fotos, voltando às
características originais e ao seu lado
mais subjetivo. Se esta for mesmo a sua
intenção, o aplicativo corre o risco de
perder a relevância que ganhou neste
fim de 2012.

De olho em aumentar a sua recei-
ta com publicidade, o Twitter fez
um evento para a imprensa na se-
mana passada para marcar o iní-
cio de suas operações no Brasil. O
executivo Guilherme Ribenboim
(ex-Yahoo e ex-ClickOn), de 39
anos, vai comandar o escritório
brasileiro como diretor-geral para
aproximar a rede social de parcei-
ros comerciais. Em entrevista ao
Link na sexta-feira, Ribenboim
mostrou entusiasmo com o cresci-
mento no Brasil, apesar de uma
pesquisa da ComScore, divulgada
em setembro, ter mostrado uma
queda de 24% na audiência no
País. Ele também diz que uma le-
gislação mais bem definida para a
internet pode trazer mais seguran-
ça. “Acho importante que exista no
Brasil uma legislação que proteja
a empresa e que proteja o usuá-
rio”, afirmou. Abaixo, os principais
trechos da conversa.

Por que aceitou assumir esse
cargo aqui no Brasil?
Desde a primeira conversa me ani-
mei porque me lembrou muito o
meu início no Yahoo em 1999. O
Twitter está num momento pareci-
do. É uma empresa em crescimen-
to, tanto de usuários quanto de re-
ceita. O modelo de negócio é cada
vez mais sólido e provado.

O escritório é mais para promo-
ver os produtos publicitários ou
também terá outras operações?
O primeiro foco é, obviamente, a
comercialização dessa publicida-
de. O segundo foco é em cima de
parcerias com empresas de mídia
e personalidades, não é só do mun-
do da TV ou da música, mas tam-
bém jornalistas, pessoas do mun-
do da arte, educadores. O terceiro
foco é no mobile (celular e tablet)
porque vemos uma migração mui-
to grande de usuários que antes
usavam o Twitter só na web e ago-
ra usam no mobile.

No Brasil também?
É um fenômeno mundial. Há
alguns anos, era promessa.
Virou realidade.

Facebook e outros têm a mes-
ma visão. São concorrentes?
É claro que existem áreas cin-
zentas. No fundo, todas as em-
presas de internet estão atrás
de audiência para serem remu-
nerados. Acredito que o Twitter
tem um posicionamento único
de ser uma rede de informação
em tempo real. É diferente de
outras redes sociais.

A política de retirar o conteú-
do só nos países onde foi fei-
to o pedido vai ser mantida
no Brasil?
O Twitter tem uma filosofia de
trabalhar com a legislação lo-
cal para que o conteúdo seja
retirado desde que requisitado
de maneira judicial. Dito isso,
nós também vamos avisar o
usuário que postou. Nós temos
de dar o direito de as pessoas
publicarem, mas elas têm de
ter a responsabilidade de seguir
as regras da legislação local. É
uma filosofia mundial.

Das propostas do Marco Civil
da Internet, o que acha mais
importante?
Prefiro não responder porque
falaria de coisas que não neces-
sariamente vão estar no texto
votado. Acho importante que
exista uma legislação que prote-
ja a empresa e o usuário. O
maior problema, até antes do
Marco Civil, era que as decisões
eram muito discricionárias.
Quando o Marco Civil entrar em
vigor, ficará regulamentado.

Filipe Serrano
filipe.serrano@estadao.com

3,5 mil
tweets por minuto. Foi
o recorde alcançado pelo
Twitter no Brasil em 2012,
durante a segunda final da
Libertadores. O segundo
evento mais twittado foi o
último capítulo de Aveni-
da Brasil (3 mil)

TWEETS

Instagramcomeça a sentir
osefeitosdasua popularidade

http://blogs.estadao.com.br/filipe-serrano

SUBJETIVO
App já se estabelece
como ‘Twitter das fotos’

ENTREVISTA

Filipe Serrano
filipe.serrano@estadao.com

NO
ARRANQUE

RECEITA

Agora com escritório no Brasil,
Twitter busca aumentar sua
receita fora dos Estados Unidos
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Não somos
responsáveis pelo
conteúdo
publicado. Mas
temos de nos
adaptar à
legislação local.”
Guilherme Ribenboim, diretor-geral
do Twitter no Brasil
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 10 dez. 2012, Link, p. L5.
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