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Skeumorfismo: que palavrão!

O lançamento do Windows 8, e das suas
versões para smartphone, jogou lenha na
fogueira de umadas discussões favoritas do

planeta design. De um lado, os defensores das li-
nhas limpas e bidimensionais, também conheci-
das como “flat design”; de outro, os fãs do skeu-
morfismo. Skeumorfismo, que deriva das palavras
gregas skeuos (ferramenta) e morphos (forma), é o
termo que define ornamentos ou detalhes aplica-
dos a um objeto que aparentam ser algo que não
são. Por exemplo, os botões realistas de liga e desli-
ga de tantos aplicativos, ou a estante do íconedebi-
blioteca do iPhone.
O skeumorfismo não nasceu com a tecnologia da

informação; ele é bem mais antigo, e todos nós já
tivemos incontáveis encontros com ele. A parte do
filtro dos cigarros que imita cortiça é um exemplo,
assim como os painéis de fórmica se fazendo de
madeira, de plástico ou outros materiais. Filha de
arquiteta, cresci com horror dessas contrafações, e
nunca respeitei materiais que se envergonham de
ser o que são. Para mim, há algo de irremediavel-
mente cafona num produto que não se assume.
O iOS é o triunfo do skeumorfismo, com seus íco-

nes tridimensionais, reflexos e sombras projetadas
— para não falar na supracitada estante de madeiri-
nha clara. Note-se que, ao ser lançado, o iOS não es-
tava propondo nada de inédito. Na verdade, toda in-
terface gráfica dos computadores era essencialmen-
te skeumórfica, com suas pastinhas desenhadas co-
mo verdadeiras pastas de arquivo, suas lixeiras, seus
relógios analógicos. Havia um sentido nisso, como
observou Kelsey Campbell-Dollaghan no Gizmodo
essa semana: comoa tecnologia eranova, e as pesso-
as ainda estranhavam os computadores, os ícones
tridimensionais eram uma forma de tornar os co-
mandos mais familiares. Tiveram a sua utilidade.
O lançamento do Windows 8, e dos seus primos

Windows Phone 7 e 8, reavivou a discussão. Suas
interfaces limpas, em que nenhum elemento finge
ter três dimensões ou ser feito de algum material
“nobre”, é um refresco para quem nunca simpati-
zou com interfaces skeumórficas. Não deixa de ser
irônico que, dessa vez, a Microsoft, que nunca se
caracterizou pelo bom gosto, esteja dando as car-
tas; mas o fato é que a interface doWindows Phone
8 faz com que tanto o iOS quanto o Android pare-
çam irremediavelmente antigos.
A essa altura, a central de boatos Apple está a to-

do vapor. É que dizem por aí que o iOS 7, que está a
caminho, dá uma virada radical e vem em versão
flat, bidimensional. Se isso for verdade, o próximo
da fila deve ser o Android, que não vai querer ficar
para trás.

_

Quer assistir ao catálogo da Netflix dos Estados
Unidos em vez da Netflix BR? Quer ter acesso ao
conteúdo de vídeo da Amazon?Quer aproveitar to-
do o rico acervo doHulu? É fácil. Basta recorrer aos
serviços gratuitos da Hola.org ou da Unotelly.com,
cuja assinatura mensal custa US$ 5. Os dois mu-
dam o DNS da sua conexão internet, ludibriando
serviços com restrições geográficas. Tanto um
quanto o outro são facílimos de instalar. Eu optei
pelo Unotelly porque ele pode ser instalado tam-
bém na Apple TV e no iPad, de onde passo omate-
rial da Amazon para a TV via airplay. Outros siste-
mas parecidos são o Mediahint.com (grátis) e o
Unblock-us.com (US$ 5 mensais).
Pablo Cerdeira, professor de Direito na FGV e sub-
secretário de Proteção e Defesa do Consumidor no
Rio de Janeiro, faz, porém, um alerta: todos os ser-
viços anotam os passos do internauta, ou seja, pri-
vacidade zero.
—Minha dica é: quer usar, ok, mas faça isso saben-
do que seus dados serão anotados e você não terá
privacidade na navegação enquanto estiver usan-
do os DNSs fornecidos — diz Cerdeira. l
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-NOVA YORK- O jornal “Wall Street
Journal” lançará, embreve, sua
própria rede social. A platafor-
ma se chamará “WSJ Profile” e
estará disponível em algumas
semanas, segundo anúncio fei-
to durante reunião com inves-
tidores na última terça-feira. A
nova rede social será mais vol-
tada para o perfil profissional,
o que pode ameaçar sites co-
mo o LinkedIn.
Segundo Lex Feinwick, dire-

tor executivo da Dow Jones,
que edita o jornal, será possí-
vel compartilhar pesquisas,
portfólios e informações pro-
fissionais. A iniciativa faz parte
de uma estratégia mais ampla
do veículo, que está buscando
construir um ecossistema, in-
tegrando outros produtos, pa-
ra que os visitantes do site pos-
sam interagir de mais formas,
além de ler notícias.
— Se você constrói aplicati-

vos e se transforma em uma
plataforma, coisas mágicas
ocorrem. Isso aumenta a ade-
são do cliente, o que significa
que ele passará mais tempo
no site do que antes. Além
disso, permite promover pu-
blicidade personalizada, à
medida que se começa a en-
tender melhor o cliente, quais
são seus interesses e com o
que ele pode se importar —
disse Feinwick.
Ainda não existem informa-

ções oficiais sobre o funcio-
namento do serviço, mas pe-
las imagens divulgadas é pos-
sível notar algumas caracte-
rísticas. Existem campos com
informações sobre escolari-
dade, experiência no merca-
do e contato, uma espécie de

currículo digital, próximo ao
que o LinkedIn oferece.
A rede social também pos-

sui ferramenta de mensagem,
assim como espaço para o
usuário compartilhar pesqui-
sas, portfólio ou postagens
em blogs.
— Nós vamos ser capazes de

transformar uma rede de pes-
soas com pensamento pareci-
do em uma comunidade —
afirmou Feinwick.

EXPERIÊNCIA DESASTRADA
Não é a primeira vez que uma
empresa do grupo News Corp
investe em redes sociais. Em
2005, o conglomerado com-
prou o MySpace por US$ 580
milhões,mas não soube geren-
ciar a ferramenta, que caiu no

ostracismo. Em 2011, o site foi
vendido para a Specific Media
por US$ 35 milhões.
Em 2012, Rupert Murdock,

presidente da News Corp, ad-
mitiu, pelo Twitter, que sua
companhia “estragou de todas
as maneiras possíveis” o MyS-
pace. Na ocasião, ele também
disse que “foram aprendidas
lições valiosas”.
Ainda não há informações

sobre a data exata de lança-
mento doWSJ Profile, nem se o
serviço será disponibilizado
internacionalmente neste pri-
meiro momento. Combinada
com a assinatura digital, a rede
social dará ao “Journal” novo
modelo de monetização, mas
resta a dúvida se ela poderá
competir com o LinkedIn. l

‘Wall Street Journal’ planeja
lançar rede social própria
WSJ Profile foca no perfil profissional dos usuários, como o LinkedIn
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“Se você constrói
aplicativos e se
transforma em uma
plataforma, coisas
mágicas ocorrem”
Lex Feinwick
Diretor executivo da Dow Jones

Para omercado.WSJ Profile terá campos com dados sobre escolaridade e experiência profissional dos usuários
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Problemas com cobrança no topo da lista
de reclamações no call center da Anatel

Agência aponta que
quase 40% dos chamados

foram sobre contas
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-BRASÍLIA- A Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel) di-
vulgou ontem dados sobre as
reclamações recebidas no seu
call center durante o mês de
março. Os problemas com a co-
brança encabeçam a lista das
queixas dos vários serviços. Das
111.154 reclamações recebidas
pela agência em relação à tele-
fonia móvel naquele mês,
39,54% foram por causa de co-
brança (43.953).
Os outros problemas foram

Serviços Adicionais (10.082);
Reparo (7.785); Planos de ser-
viço (6.490); Cancelamento

(6.349); Atendimento (5.733);
Habilitação (5.449); Bloqueio
(5.048); Cartão pré-pago
(3.601); e Promoções (3.471).
No país, 16.160.319 de domi-

cílios contavam com o serviço
de TV paga em março. A co-
brança também foi o principal
motivo de reclamação dos cli-
entes de TV por assinatura no
call center da Anatel. Elas che-
garama35,17%ou8.630 deum
total de 24.535. A segunda ra-
zão para que os assinantes
procurassem a central de aten-
dimento foi problemas com
Reparo (4.258); seguido por
Cancelamento (3.584); Instala-
ção (1.905); Atendimento
(1.399); Programação (1.224);
Bloqueio (715); Serviços Adici-
onais (598); pedidos de mu-
dança de endereço (525); e
Equipamento (484).
Do total de 44.198.557 assi-

nantes de telefone fixo que país
tinga em março, 95.036 fizeram
reclamações no call center da
Anatel. Neste caso, as queixas
sobre cobrança ficaram em se-
gundo lugar, representando
26,65% do total ou 25.325, a pri-
meira razãodas reclamações foi
o Reparo (33.921). Os clientes
também ficaram insatisfeitos
com a Instalação de Acessos In-
dividuais (8.090); Cancelamen-
to (4.901); Mudança de endere-
ço (4.668); Atendimento
(4.506); Código de acesso
(3.789); Planos de serviço
(3.589); Bloqueio (3.038); e Ser-
viços Adicionais (1.305).
A Oi foi a empresa com mais

reclamações, com 3,106 por ca-
da mil acessos, seguida pela
GVT, com2,813; e aTIM1,647. A
que teve o melhor desempenho
foi a Sercomtel com 0,351 quei-
xas por cadamil acessos. l

EUA dão aval a automóveis sem motorista
Apoio oficial beneficiará
Google, que desenvolve

carro automático

-WASHINGTON- O governo ameri-
cano deu ontem seu aval ao
desenvolvimento de carros
que andam sem motorista ou
que são baseados em automa-
ção ultrassofisticada. Os regu-
ladores acreditam que esses
veículos são mais seguros que
os de hoje e podem contribuir
para a redução nos acidentes.
O apoio oficial favorece com-

panhias envolvidas nesses pro-
jetos, sobretudo a Google, que
vem enfrentando barreiras re-
gulatórias e culturais para testar
seus carros capazes de andar
sem intervenção humana. Em
sua primeira declaração formal

sobreo assunto, oDepartamen-
to de Transporte dos EUA reco-
mendou aos estados que carros
totalmente autônomos devem
ser autorizados para testes, em-
bora tenha observado que seu
uso ainda não deve ser liberado
fora dessa condição.
O documento atribuiu bene-

fícios à tecnologia. Disse, por
exemplo, que recursos semiau-
tomáticos — como aqueles que
impedem o carro de se desviar
do centro da pista e ajustam a
velocidade de acordo com a
distância em relação aos outros
carros — podem salvar vidas. A
NHTSA, agência de segurança
de tráfego do Departamento de
Transportes que elaborou as di-
retrizes, calcula que tecnologias
como essas, de comunicação
entre veículos, podem reduzir

em até 80% o número de aci-
dentes. No ano passado, cerca
de 34mil pessoasmorreramem
estradas americanas.
A automação de veículos se

manifesta em vários graus. Tec-
nologias como a de assistente
de estacionamento já são uma
realidade em carros populares
no mundo desenvolvido. Mas
fabricantes como General Mo-
tors e Ford, estão investindo no
desenvolvimento de recursos
quedelegamcada vezmais fun-
ções àmáquina.AGMtesta, por
exemplo, um Cadillac capaz de
acelerar e frear sozinho.
Mas a Google é a mais avan-

çada nas pesquisas de carros
sem motorista. Califórnia, Fló-
rida e Nevada já autorizaram a
companhia a testar o veículo
em suas rodovias. l

-WASHINGTON- Os iranianos que vi-
sitarem lojas da Apple nos EUA
não terão mais que passar pelo
constrangimento de serem im-
pedidosde comprar gadgets co-
mo iPhones e iPads. O governo
americano retirou o embargo à
venda de eletrônicos e software
para iranianos, argumentando
que a restrição facilitava a im-
posição de censura aos cida-
dãos pelo governo do Irã.
O embargo fazia parte do pa-

cote de sanções do governo
americano contra o Irã, acusa-
do de enriquecer urânio para
fabricação de bombas atômi-
cas, embora Teerã sustente
que seu programa nuclear tem
fins pacíficos.
Por causa do embargo, al-

guns vendedores da Apple im-
pediam até iranianos que mo-
ram nos Estados Unidos de
comprar produtos em suas lo-
jas oficiais, com medo de que
os aparelhos e softwares fos-
sem exportados para o país do
OrienteMédio. A atitude gerou
controvérsia e foi tema de arti-
gos na impresa americana. l

Governo
americano
libera iPhone
para iranianos

Product: OGlobo PubDate: 01-06-2013 Zone: Nacional Edition: 1 Page: PAGINA_AC User: Asimon Time: 05-31-2013 20:53 Color: CMYK

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2013, Economia, p. 27.




