
J á escrevi sobre isso aqui: por mais
que goste das novidades digitais,
estou longe de ser early-adopter,
daqueles que saem por aí usando

todas as possibilidades de um aparelho
ou serviço recém-lançado. Tenho uma
curiosidade branda em saber como fun-
ciona o que acabou de aparecer e está
todo mundo comentando. Mas ficar ho-
ras na fila para comprar um telefone?
Sonhar em usar uma certa atualização?
Não sou desses.

(Lembro quando comecei a trabalhar
no Link como editor-assistente em
2007. A chefia na época me deu o argu-
mento definitivo para comprar um celu-
lar. O iPhone acabara de ser lançado e os
celulares ainda não eram computadores
de bolso. Eu não queria ser encontrado e
levei anos para me acostumar com um

telefone que te acompanha mesmo de-
poisque vocêsai decasa. Mas mepergun-
taram: “E se acontecer algo urgente
quando o jornal estiver indo para a gráfi-
ca?” Um argumento definitivo, cedi.)

A explicação para eu ser um late-adop-
ter vem de um hábito que tem a ver com
a profissão de jornalista e virou compul-
são: consumir conteúdo. Sou fissurado
por notícias, livros, filmes, programas
de TV, discos, sites e blogs – e por isso
me contenho na hora de utilizar novas
tecnologias. Também demorei a com-
prar DVD, fazer compras pela internet e
comprar um e-reader.

Todo este enorme nariz de cera para
dizer que finalmente aderi ao Netflix. E
o motivo de não ter começado antes a
pagar a assinatura digital para consumir
conteúdo online é porque eu sabia que ia

abrir uma porteira difícil de ser fechada.
Mas resolvi ver qual era a deles a partir
do anúncio de que começariam a exibir
produções próprias.

House of Cards, série do diretor David
Fincher, foi a escolhida para estrear a

nova fase. Foi minha isca. Seu grande
atrativo foi ter sido criada a partir de in-
formações que a locadora digital tem
dos usuários. Analisando os dados dos
programas mais vistos, chegaram a uma
média que dizia que uma série sobre os
bastidores da política estrelada por um

protagonista sem escrúpulos seria de in-
teresse de seus espectadores.

Comecei a assistir a série e... achei ok.
Boas atuações, diálogos rápidos, uma
trama que tem tudo para prender a aten-
ção por alguns episódios e... um protago-
nista que se vira para a câmera a cada dez
minutos para explicar a cena e dizer
quais são suas reais intenções. Precisava
ser tão didático? Não passei do terceiro
episódio, quem sabe um dia a retomo.
Talvez não seja público-alvo típico da
Netflix. Acontece.

Mas vi artigos e ouvi pessoas comen-
tando que aquilo poderia ser um perigo,
que a tendência era que a produção de
conteúdo, quando é movida por algorit-
mos e estatísticas, poderia empacar a
criatividade, criar produtos estanques,
que não surpreendem e apenas saciam a
vontade das pessoas por aquilo que ela
já sabe que gosta.

Como se TVs e estúdios de cinema
não fizessem pesquisas para saber como
o público está reagindo a determinado
filme ou série. Como se não existissem
grupos de discussão, técnicas de foco de
audiência e outros métodos para enten-
der o que o público quer ver.

Bobagem ter esse receio. É inevitável

que alguém surja com algo completa-
mente inusitado que atraia as atenções –
talvez pelo fato de que a maioria do con-
teúdoque é produzido hoje tende à bana-
lidade justamente porque todos que-
rem adivinhar o desejo do público.

Quero saber como será a volta de Ar-
rested Development, uma das séries mais
engraçadas de todos os tempos, cancela-
da em 2006 pela baixa audiência, justa-
mente por ser inusitada, nonsense e exa-
gerada – algo que nunca seria aprovado
em uma reunião de conselho. Mas a sé-
rie ganhou público e virou cult depois do
cancelamento, a ponto de o Netflix ter
apostado em sua volta. A próxima tem-
porada será lançada em 26 de maio. E
agora? Arrested Development será como o
público quer ver ou vão deixar a nature-
za livre, psicótica e absurda típica do se-
riado tomar conta novamente?

A ver.

✽

ALEXANDRE MATIAS É DIRETOR DE REDAÇÃO

DA REVISTA 'GALILEU' -- GALILEU.GLOBO.COM

Vinicius Felix
vinicius.felix@estadao.com

Oqueacontece quandovocê
fazalgo quetodomundo espera

ONIPRESENTE

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

1 2 6

5

IMPRESSÃO
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APOSTA EM QUEM?
House of Cards ou
Arrested Development?

CELULAR,
DOCE LAR

A tela inicial tradicional é substituí-
da pelo seu feed, com a últimas
atualizações da timeline e uma
pequena foto do seu perfil

Ícones de bate-papo: a conversa
com os amigos aparece mesmo que
você esteja fazendo outra coisa.
Será possível integrar com o SMS

As notificações diretas a você
chegam através de uma imagem
do amigo que a enviou

Quanto estiver na capa do
Home basta deslizar o dedo para
cima e acessar o painel com os
aplicativos do celular

Todos os outros aplicativos
podem ser usados sem que você
deixe o Facebook Home

Dos primeiros celulares que pode-
rão baixar o Home, só dois estão
disponíveis no Brasil : Samsung
Galaxy S III e Galaxy Note II

Alexandre Matias
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UM TETO PARA O FACEBOOK

“Hoje finalmente vamos fa-
lar do celular do Facebook.”
Com essa frase Mark Zucker-
berg abriu a apresentação do
Facebook Home – a tecnolo-
gia que coloca na tela inicial
do Android as últimas atuali-
zações na rede social.

A fala teve dois objetivos.
Primeiro: ironizar boatos an-
tigos. Afinal, desde 2010
Mark Zuckerberg nega que o
Facebook lançaria um apare-
lho próprio, considerando
impossível que a empresa
passasse a produzir hardwa-
re para competir com gigan-
tes como a Apple e a Sam-
sung. Segundo: abre espaço
para um longo debate. O Fa-
cebook Home não é um celu-
lar, tampouco um sistema
operacional, e não funciona
como um simples aplicati-
vo. Sua função é colocar a re-
de social em posição privile-
giada no sistema de smart-
phones mais popular do
mundo. Não seria esse o tal
celular do Facebook, então?

O objetivo do Facebook
Home é ambicioso: mudar o
modo como se usa o celular,
tirando o foco dos aplicati-
vos. “Fazer que o celular gire
em torno das pessoas”, expli-
cou Zuckerberg. Por isso, ele
traz para a tela inicial as atua-
lizações dos seus amigos, co-
mentáriosem postagens e re-
cados, diminuindo o cami-
nho entre o destravamento
do celular e as informações.

Uma das justificativas pa-
ra essa ideia está nos núme-
ros apresentados: os usuá-
rios de aplicativos passam
23% do tempo no Facebook,
uma liderança folgada. Para
acessar outros apps, como o
Instagram ou Twitter, basta
deslizar o dedo para cima pa-
ra ter acesso ao painel.

Fica a dúvida sobre a ne-
cessidade de se ter acesso
imediato ao que acontece no
Facebook. A propaganda exi-
bida durante a conferência
mostrava um usuário do Ho-
me checando as suas atuali-
zações dentro de um avião.
A cada nova informação rece-
bida, a ação se replicava no
“mundo real”: pessoas se di-
vertindo numa festa, gatos
passando entre os passagei-
ros. Não parece ser fácil esca-
par de ficar sabendo de tudo
imediatamente.

Outro incômodo já pode
ser esperado: no futuro, o
Home terá propagandas.

Quem gostou da ideia – ou
quer fugir dela – terá de espe-
rar. O Home será lançado na
Google Play Store na sexta-
feira, 12, nos Estados Unidos
e em breve em outros merca-
dos. Inicialmente estará dis-
ponível apenas para os apare-

lhos HTC One X, One X+,
Samsung Galaxy S III, Galaxy
Note II e o futuro Galaxy S4. A
promessa é de que a lista será
ampliada em breve e contem-
plará outros dispositivos – in-
clusive tablets.

Outro modo de obter a novi-
dade é ter um celular que vem
com o Facebook Home pré-
instalado – a ideia mais próxi-
ma de um Facebook Phone. A
HTC e a operadora de telefo-
nia norte-americana AT&T
lançarão o primeiro aparelho
com o recurso, o HTC First,
apenas nos Estados Unidos,
sem previsão para o Brasil.
Considerando a exclusivida-
de de venda da AT&T e a saída
da HTC do mercado brasilei-
ro, é difícil imaginar o celular
sendo lançado por aqui.

Assim, é provável que os pri-
meiros aparelhos com o Ho-
me já instalados cheguem ao
País através de outra marca
de celular ou de uma operado-
ra. O Facebook terá um pro-
grama de parcerias para levar
o aplicativo ao maior número
possível de telefones e deve
fechar acordos com outras fa-
bricantes e empresas de tele-
fonia para chegar a outros paí-
ses. Mas, até agora, nada de
concreto foi anunciado em re-
lação ao Brasil.

Para Zuckerberg, o Face-
book Home é “a melhor ver-
são do Facebook já feita”. A
ambição da empresa é rein-
ventar o modo de usar o celu-
lar e ganhar espaço nesse mer-
cado ainda em ascensão – bas-
ta lembrar que dois terços do
mundo estão desconectados.
Como lembrou Zuckerberg,
uma geração vai conhecer a in-
ternet pelo celular. E ele espe-
ra que essa iniciação seja atra-
vés do Facebook Home.
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● Facebook anuncia
Home, tecnologia
que funde a rede
social ao sistema
operacional Android

ROBERT GALBRAITH/REUTERS
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