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Facebook coloca selo de certificação em
páginas de pessoas e marcas famosas

Amazon vai produzir
cinco séries próprias

TV ONLINE

● Qual a razão do crescimento
rápido do Mobli no Brasil?
Não tenho a resposta exata,
mas acho que é uma combina-
ção de fatores. As pessoas es-
tão se cansando do Facebook
e do Instagram. E usuários de
países como o Brasil costu-
mam reconhecer tendências
antes de outros.

● Acha que pode ser tão grande
quanto o Instagram?
Queremos ser num futuro pró-
ximo. Logo, você vai abrir o
Mobli e ver o mundo pelos
olhos de outras pessoas,
em tempo real.

● É um objetivo bem ousado.
Já temos 7 milhões
de usuários. O Ins-
tagram tinha 30
milhões quando
foi comprado pe-
lo Facebook por
US$ 1 bilhão.

Achamos que o Mobli pode
chegar a esta marca até o fim
do ano. Vamos chegar.

● Quando começou, já pensava
em organizar o conteúdo compar-
tilhado em redes sociais?
É o próximo passo. Pense na
busca por imagens do Google.
Ele só usa os dados contidos
nas fotos para indexá-las. Se
eu tirar fotos suas e escrever
“coca-cola”, quando alguém
buscar “coca-cola” vai ver as

fotos. É estúpido. Nós
guardamos todas as in-
formações: quando foi
tirada, onde e sobre o

que ela é. Temos mui-
tos dados visuais. Por is-

so estamos cons-
truindo um siste-

ma de buscas me-
lhor, que mostra
o que está acon-
tecendo no mun-
do. / F.S.

● Appediatra
(iOS, gratuito)
Neste app, Sus-
su, um bichinho
amarelo, estimu-

la a criançada a fazer os exames
mais comuns nos consultórios
de pediatria: auscultação; exa-
mes de ouvido e de garganta; me-
dição de peso e altura. Basta
mostrar que Sussu faz todos os
exames com tranquilidade e esti-
mular a criança a fazer o mesmo.

● BatteryGuru
(Android,
gratuito)
App que aprende
como você usa seu

smartphone. Ele traça seu perfil
de uso e, depois de uns dias, pas-
sa a agir sozinho, cortando pro-
cessos e conexões desnecessá-
rias, sem comprometer o desem-
penho do celular, aumentando o
tempo entre recargas e a vida
útil da bateria.

● Reverse
(iOS, US$ 0,99)
Este aplicativo bra-
sileiro reproduz de
trás para frente as

músicas e outros sons da bibliote-
ca do celular. Divirta-se desco-
brindo acordes ocultos e mensa-
gens subliminares nas canções,
técnica conhecida como back-
masking – usada, por exemplo,
pelos Beatles no álbum Revolver,
de 1966.

E stamos sobre placas tectôni-
cas em movimento. Em 2015,
que oferta de produtos tere-

mos à nossa volta? Semana passada,
foram divulgadas más notícias para
os notebooks. Em 2013, eles devem
vender menos que os tablets pela
primeira vez. Na mesma semana,
um estudo da consultoria IT Data
mostrou que a queda nas vendas já
encarecia os computadores nas lo-
jas brasileiras em 15%.

Os fabricantes de PCs vêm travan-
do dura batalha para tentar desviar
a atenção do consumidor daquele
iPad na vitrine. Desde 2012, sua res-
posta tem sido o ultrabook, note-
book mais fino e portátil. Com a che-
gada do Windows 8 e sua linguagem
multiplataforma, muitos ultra-
books ganharam uma tela de toque.

Alguns (os híbridos) até separam
a tela do teclado e operam como ta-
blet. Se a estratégia frente a um pro-
duto rival é ficar cada vez mais pare-
cido com este rival, é praticamente

uma admissão de derrota.
A Samsung atualizou há pouco seu

Series 5 Ultra, originalmente lançado
em meados do ano passado, acrescen-
tando o “Touch” no nome.

Com Windows 8 instalado, agora é
possível realizar ações e comandos
com toques na tela. É o primeiro note-
book da empresa com esse tipo de re-
curso.

O Series 5 Ultra Touch não é dos
mais leves da categoria (1,69 quilos),
mas está em forma em várias outras
especificações: tem processador Intel
de terceira geração (1,70 GHz) e 500
GB de armazenamento normal (mais
24 GB em SSD, ou memória flash).

A Samsung decidiu não fazer o cami-
nho completo, oferecendo um híbri-
do, ou seja, a tela permanece firmemen-
te acoplada ao teclado.

Mesmo assim, o preço sugerido do
modelo é de R$ 2.999. É muito caro. É
assim que se quer reconquistar o con-
sumidor perdido?

Acrescente a isso a dificuldade de se

encontrar o computador, embora seu
lançamento tenha sido prometido pa-
ra a segunda quinzena de abril.

Procurei o modelo na FNAC, Magazi-
ne Luiza, Extra, Ponto Frio e Fast Shop
e ele ainda não está disponível. O site

da Samsung informa que o produto só
está à venda em uma loja da própria
fabricante.

Agora pense: para que mesmo você
queria um notebook com tela de toque
(e que não separa do teclado)?

Pois é, se você não faz questão da
função, a própria Series 5, da Sam-
sung, oferece modelos com Win-
dows 8 (e sem toque), em configura-
ções diversas, e custando pelo me-
nos R$ 300 mais barato.

APPS DA SEMANA | Daniel Gonzales – http://blogs.estadao.com.br/daniel-gonzales

O Facebook lançou na quinta-
feira a ferramenta “contas veri-
ficadas” para oficializar páginas
de marcas e artistas. Recurso si-
milar já existe no Twitter para
certificar contas de pessoas co-
nhecidas.

Segundo o Facebook, o siste-
ma foi lançado inicialmente pa-
ra um pequeno grupo de figuras
públicas, como celebridades,
jornalistas, membros do gover-

no, marcas famosas e negócios.
Entre as celebridades que já con-
tam com página verificada es-
tão a atriz Megan Fox, o cantor
Justin Bieber e os rappers Dra-
ke e Lil Wayne.

A rede social informou ainda
que não há como pedir para
uma página ser verificada. A op-
ção será oferecida para os perfis
que a rede considerar que preci-
sam desse tipo de validação.

Feed

A Amazon.com anunciou a
realização de cinco séries de
TV originais. A escolha dos
títulos se baseou na reação de
espectadores, que assistiram a
um total de 14 pilotos grava-
dos pela varejista online. En-
tre os programas escolhidos
estão: Alpha House, com John
Goodman; Betas, sobre a cultu-
ra de startups no Vale do Silí-
cio; e Annebots, um programa
infantil sobre robôs.

No Brasil,
Mobli tenta
ser um novo
Instagram
Com mais ferramentas e apoio de famosos,
aplicativo se esforça para reter os usuários

Filipe Serrano

O israelense Moshe Hogeg,
de 32 anos, tem um plano:
criar um serviço para ver o
mundo, em tempo real, por
meio de bilhões de imagens e
vídeos publicados pelas pes-
soas na internet. O jeito mais
lógico seria usar o conteúdo
que já está nas redes sociais.
Mas Hogeg preferiu outro ca-
minho. Decidiu criar a sua
própria plataforma, feita pa-
ra smartphones, e batizou o
aplicativo de Mobli.

O resultado é uma espécie de
Instagram melhorado que,
além de fotos, também faz ví-
deos – com filtros – e não corta
as imagens. Esta falha, para Mo-
she, é a principal reclamação
dos usuários do app. Além dis-
so, o Mobli permite seguir as-
suntos (hashtags) relacionados
a lugares, pessoas ou temas.

A ideia chamou a atenção de
investidores, principalmente
depois da compra do Instagram
pelo Facebook em 2012 por
US$ 1 bilhão. A startup de Mo-
she, que em 2011 já tinha recebi-
do US$ 4 milhões de um grupo
liderado pelo ator Leonardo Di-
Caprio, levou mais US$ 22 mi-
lhões em outra rodada.

O dinheiro veio em boa hora.
A primeira versão do Mobli usa-
va a tecnologia HTML5, que dis-
pensa a necessidade de baixar e
instalar o app. Com isso, a per-
formance deixava muito a dese-
jar. Era lento e instável. Os pri-
meiros usuários não gostaram e
pararam de usá-lo. Por isso, Mo-
she e sua equipe precisavam re-
formular o app e corrigir os er-
ros. Em março, surgiu a nova
versão para iOS, Android e
BlackBerry. Para chamar a aten-
ção, os criadores chegaram a
oferecer um prêmio para quem

trocasse o Instagram pelo Mo-
bli, numa campanha chamada
de “Meu Último Instagram”.
Com isso, ele atraiu uma nova
leva de usuários, curiosos para
testar a novidade.

A participação de DiCaprio
trouxe outros famosos – alguns
também viraram investidores.
Entre eles estão a tenista Sere-
na Williams, o jogador David
Luiz, o ator Tobey Maguire e o
ex-ciclista Lance Armstrong.
Em uma entrevista em abril à
revista Capricho, a atriz Lindsay
Lohan afirmou que o Mobli era
sua rede favorita. O vídeo, no
YouTube, foi visto 54 mil vezes.

Logo, o app foi descoberto
por usuários brasileiros – mui-
tos deles, adolescentes. Por cin-
co semanas, ele esteve entre os
dez aplicativos gratuitos mais
baixados na App Store brasilei-
ra – ficou no topo da lista em
duas. Chegou também às cele-

bridades daqui, como o humo-
rista Rafinha Bastos e os canto-
res Fiuk e Luan Santana.

“Vi alguns amigos comentan-
do em seus perfis e fiquei curio-
so”, disse Santana ao Link, por
e-mail. “Se vai virar um ‘novo
Facebook’ não dá para prever,
mas que tem muitos usuários
aderindo, isso tem.” Rafinha
Bastos ouviu falar do aplicativo
pelo Twitter e ficou interessa-
do. “O Mobli é tecnicamente
melhor, mas não tem a mesma
popularidade do Instagram.”

Segundo Moshe, o app conse-
guiu 800 mil usuários no Brasil,
que já é o número um do app.
Na semana passada, o jovem
fundador veio ao País a convite
de empresários e publicou ima-
gens da visita – uma delas ao la-
do de Eike Batista, que também
criou uma conta no Mobli.

Não é a primeira vez que um
site cresce ao atrair famosos.
Twitter e Instagram passaram
por isso. Mas, para LeonardoXa-
vier, empresário do mercado de
aplicativos e fundador da Ponto-
mobi, são as pessoas próximas
queretêm alguém numa rede so-
cial. “Não adianta ter recursos
bons se meus amigos não estão
lá”, diz. “A migração de usuá-
rios é a grande barreira. O Insta-
gram teve uma pequena perda
no ano passado, mas a maioria
das pessoas continua lá.”

ENTREVISTA

‘QUEREMOS MOSTRAR O
MUNDO EM TEMPO REAL’

DIVULGAÇÃO

FOTOS: REPRODUÇÃO

Ultrabook traz tela de toque para concorrer com tablets
● Samsung Série 5 Ultra Touch
Sistema operacional | Windows 8
Processamento | 1,7 GHz
Memória RAM | 4 GB
Armazenamento | 500 GB (mais 24
GB SSD)
Tela | 13,3 polegadas
Espessura | 19,9 mm
Peso | 1,69 quilo
Preço sugerido | R$ 2.999

Moshe Hogeg, fundador do Mobli

Campanha.
Mobli criou
marca d’água
para incentivar
a migração de
usuários do
Instagram
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