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Notas e análises. Acompanhe as
notícias de tecnologia no site do Link
www.estadao.com.br/link

Uma das figurinhas disponí-
veis no Facebook, o pássaro
Plum, é arte de um brasileiro.
Gabriel Shiguemoto, filho de
japoneses, que mudou de São
Paulo para o Japão em 2007,
recebeu da rede social a tarefa
de criar personagens que não
fossem humanos.

Dos rabiscos nasceram um
hipopótamo de pijamas, uma
corujinha curiosa (curiowl),
um crocodilo faminto (hun-
grygator), uma lhama simpáti-
ca e o passarinho de óculos
escuros verdes e chapéu e gra-
vata azuis, que foi escolhido.

O estúdio de design em que
ele trabalha, Birdman (primei-
ro a fazer esse tipo de traba-
lho para o Facebook no Ja-
pão), está desenvolvendo
mais três séries. O desafio pa-
ra os japoneses, segundo Shi-
guemoto, é desenhar cartuns
que o mundo todo entenda.

● Por que um pássaro?
O Facebook estava procuran-
do mais personagens que não
fossem humanos. Valia tudo:
animais, monstros – incluindo
os bonitinhos –, aliens, etc.
Então preparei cinco animais
que não eram tão comuns na
galeria deles. O pássaro foi
escolhido. Depois, de-
senhei 40 poses.

● Apesar de não ser
papagaio, ele pare-
ce o Zé Carioca.
É meio Zé Carioca
com o Frango da
Sadia (risos).

● E esse nome, Plum?
Plum é ameixa em
inglês. Na verda-
de, o nome origi-
nal dele era “Ume-
bird”, uma brincadeira
com “umeboshi”,

que é um aperitivo japonês
pequeno, rosado e azedo –
igual ao meu personagem.

● Como você vê a adoção dos
stickers no Japão?
Eles são muito famosos aqui,
principalmente entre mulhe-
res. O interessante é que os

stickers japoneses
têm um tipo
de humor dife-

rente do ociden-
tal. O modo de
pedir desculpas,
um favor ou de

se mostrar nervoso é
bem diferente. Eles

fazem um chifrinho com
os dedos (V de vitória)

quando estão nervosos.
Também se curvam mui-

to e abaixam a cabeça.
Se você desenhar um per-

sonagem assim, muita gen-
te não vai entender. / N.F.

MAKERBOT
Facebook vai valorizar
posts ‘de qualidade’

NOVO ALGORITMO

Vinyl (iOS,
US$ 0,99)
Um player que
permite ouvir
suas músicas
como se esti-

vessem em discos de vinil, com
um bonito visual, que leva as ve-
lhas vitrolas e toca-discos para a
tela de seu iPhone, iPad ou iPod
Touch. Você pode escolher o
look que desejar (dos tocadores
antigos aos dos anos 90) e curtir
o giro do disco, a agulha, etc.

1TapCleaner
(Android,
gratuito)
Este aplicativo
cumpre o que
promete: lim-

par todo o “lixo” em seu Android
com um só toque, deixando o apa-
relho menos carregado de arqui-
vos e dados antigos ou inúteis,
como dados de cache que os apli-
cativos vão juntando em seu
smartphone ou tablet. Pode ser
programado para rodar sozinho.

Group Tiles
(Windows
Phone,
gratuito)
Um aplicativo
bastante útil

para organizar a tela inicial do
seu Windows Phone por catego-
rias. O app não cria folders, mas
sim tiles (blocos dinâmicos) per-
sonalizados com dezenas de íco-
nes, fontes e cores no estilo do
Windows Phone. O app suporta
apenas o Windows Phone 8.

● KakaoTalk
Chegou ao Brasil em abril e lan-
çou stickers inspirados em te-
mas como carnaval e futebol.

● Line
Marcas como a Coca-Cola fize-
ram parcerias com o Line para
distribuir stickers gratuitamente.

● WeChat
Chegou ao Brasil em julho. Tem
stickers gratuitos e pacotes temá-
ticos pagos (R$ 2). Usuários po-
dem criar figurinhas com suas
próprias fotos.

● Facebook Messenger
Ganhou stickers em abril, todos
gratuitos. O cãozinho Beast, de
Mark Zuckerberg, inspirou uma
linha de adesivos.

Fabricante de impressoras 3D Markerbot
lança scanner que cria modelos de objetos

No celular, figuras
são nova forma
de comunicação

O Facebook anunciou um no-
vo algoritmo para valorizar
posts “de qualidade” de Fan
Pages no feed de notícias. Ao
mesmo tempo, pretende pu-
nir os considerados ruins. Des-
sa forma, o usuário poderá ver
as postagens mais interessan-
tes das páginas que curtiu. O
novo sistema usa mais de mil
diferentes fatores para a ope-
ração e será continuamente
refinado de acordo com o
comportamento do usuário.
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Brasileiro faz desenho para o Facebook

Mania. Populares entre usuários asiáticos, os ‘stickers’ – desenhos com personagens engraçadinhos – começam a ganhar adeptos no
Brasil por meio dos aplicativos de mensagens; figuras representam situações cotidianas e são usadas para expressar emoções da pessoa

Gabriel Shiguemoto, designer que criou o personagem Plum para o Facebook Messenger

Fenômeno. Camila Machado, Bruno Mendes e Karina Nignoni trocam stickers pelos apps

A MakerBot, startup que tem
ajudado a popularizar a impres-
são 3D, anunciou um produto
que faz o caminho inverso des-
sa tecnologia.

O Digitizer “escaneia” um ob-
jeto real por inteiro, transfor-
mando-o em um arquivo digital
para impressão 3D.

A partir deste arquivo, o obje-
to pode ser impresso quantas
vezes o usuário quiser. Além dis-
so, pode ser compartilhado pa-

ra que outros usuários com
uma impressora 3D o reprodu-
zam onde estiverem.

Segundo a empresa, leva cer-
ca de doze minutos para que os
lasers do aparelho “leiam” a for-
ma completa de um objeto.

A peça a ser digitalizada não
pode pesar mais que três quilos
nem ter a superfície muito bri-
lhante.

O aparelho está à venda por
US$ 1.400 no site da empresa.

LINK ONLINE

Mariana Congo
Nayara Fraga

Comprar um pacote de figuri-
nhas em uma banca de revis-
tas era uma cena comum 15
anos atrás. Agora, no momen-
to em que o smartphone se
fortalece cada vez mais como
uma plataforma de entreteni-
mento e comunicação, a com-
pra de adesivos – ou “stic-
kers” – ocorre também no
mundo online.

O popular aplicativo japonês
de mensagens instantâneas Li-
ne, que há poucos meses che-
gou ao Brasil, vende o “pacoti-
nho” de figurinhas com 40 uni-
dades por R$ 4. Ao todo, são
mais 10 mil opções de figuri-
nhas, a maior parte paga. Em
vez de guardá-las num álbum,
desta vez o objetivo é comparti-
lhar as imagens com amigos pa-
ra provocar riso, demonstrar
sentimento ou simplesmente
informar o que se está fazendo.

Os stickers são imagens mais
elaboradas que os emojis e os
emoticons, que tinham mais es-
paço na comunicação via SMS
em celulares simples. O urso
Brown, um dos personagens
mais famosos do Line, por
exemplo, está inserido em situa-
ções do nosso cotidiano. Ele co-
zinha, pendura roupa no varal,
compra pão, faz ginástica, toma
sol, escova os dentes, entre inú-

meras tarefas.
Febre no Japão, as figurinhas

virtuais passaram a ser adota-
das também por aplicativos con-
correntes, como o sul-coreano
KakaoTalk e o chinês WeChat.
Neles, há ainda figuras anima-
das. Por serem ilustrações mais
complexas, os stickers permi-
tem que os usuários expressem
melhor suas emoções, segundo
o consultor executivo da Kakao

Corp Brasil, Maurílio Uemura
Shintati. “Eles se tornaram mui-
to populares no Japão e, assim,
viraram padrão nos programas
de origem asiática”, diz.

Ainda que as empresas não re-
velem a quantidade de pessoas
adeptas dos stickers, elas afir-
mam que é crescente o interes-
se dos mais de meio bilhão de
usuários (somados os do Line,
do WeChat e do KakaoTalk). O
perfil de quem manda sticker é
variado, mas as mulheres predo-
minam. Em campanhas de mar-
keting, o recurso é destacado co-
mo uma das principais vanta-
gens dos aplicativos.

Difusão. Apesar de novidade
no Ocidente, os stickers estão
virando moda por aqui – não ne-
cessariamente por meio dos
apps asiáticos. O Facebook tam-
bém adotou as figurinhas há cer-
ca de quatro meses e está empe-
nhado em levá-las a seus 1 bi-
lhão de usuários. Até a sexta-fei-
ra, havia 1.080 opções delas.

São personagens feitos por
designers da própria rede social
ou de estúdios de diferentes par-
tes do mundo. Tem até desenho
de autoria de um brasileiro
(mais informações nesta pág.).

Segundo a diretora de cresci-
mento do Facebook para a Amé-
rica Latina, Laura González-Es-
téfani, as figurinhas entraram
na estratégia da empresa por-

que complementam as mensa-
gens de texto e deixam as con-
versas dos usuários mais claras
e emocionais.

Emboraafirme que não cobra-
rá pelas figurinhas num futuro
próximo, a rede social de Mark
Zuckerberg pode estar ensaian-
do uma entrada no bem-sucedi-
do modelo de negócios da con-
corrência. No Line, os stickers
corresponderam a 27% do fatu-
ramento de US$ 101,3 milhões
no segundo trimestre. Além de
vender ao usuário, o aplicativo

também lucra com marcas que
querem criar seus próprios stic-
kers ou páginas.

No Facebook, a principal par-
ceria comercial no ar é com o
filme Meu Malvado Favorito 2. A
figurinha do personagem Mi-
nion do Mal é uma das preferi-
das do estudante de moda Bru-
no Mendes, de 21 anos, mora-
dor de São Paulo. “Me identifi-
co muito porque o cabelo dele
está sempre bagunçado como o
meu”, diz. Além de usar o Face-
book Messenger, ele e seus ami-
gos também costumam trocar
mensagens pelo WeChat para
combinar de sair. E, nas horas
vagas, gostam de jogar “pedra,
papel e tesoura” usando um dos
stickers animados do app.

A estudante de design gráfico
Karina Nignoni, de 17 anos, do
mesmo grupo que Bruno, diz
que às vezes acorda no meio da
madrugada para trocar mensa-
gens. “Eu gosto de usar os stic-

kers, são mais úteis que os emo-
ticons e mais bonitos”, diz.

Evolução. Os stickers são con-
siderados uma herança dos
“winks”, populares figuras ani-
madas usadas no programa de
mensagens MSN (ou Messen-
ger), como os desenhos de bei-
jos que saltavam na tela.

Marcelo Castelo, executivo
da agência F.biz que acompa-
nha o mercado móvel, vê nas fi-
gurinhas atuais um jeito sim-
ples e rápido de resumir frases –
às vezes digitadas com erros
por causa da pressa ou da difi-
culdade de acertar a letra no te-
clado. “Existe um fenômeno aí.
Com o crescente uso dos smart-
phones, as pessoas vão usar ca-
da vez mais. Não tem volta.” Pa-
ra ele, o brasileiro está disposto
a pagar por conteúdo exclusivo
nos aplicativos, assim como faz
nos games para celulares e re-
des sociais que operam no País.
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● Potencial

A EVOLUÇÃO  DAS EMOÇÕES ONLINE
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Emoticon simples

Primeira combinação de 
letras criada para expressar a 
emoção na comunicação de 
texto pela internet. Usado 
pela primeira vez em 1982

Expressões em texto

Risadas ganharam símbolos 
nos serviços de bate papo. 
Letras maiúsculas (gritos) e 
pontuações exageradas (!!!, ??? 
ou ...) também têm conotação 
emotiva

:-):-) rsrs, haha, uhauha, rsrs, haha, uhauha, 

kkk, lolkkk, lol

1 2

Emoticon desenhado 
(smiley)

Evolução do emoticon, com 
gráficos mais definidos para 
expressar emoções. No 
Oriente também são 
chamados de Emoji

3Emoticon animado 
(winks)

O MSN, programa de 
mensagens da Microsoft, 
incluiu gráficos animados 
para expressar sentimentos. 
Alguns também tinham áudio

4Sticker

Representam situações 
cotidianas (dormir, fazer 
exercícios, dirigir) com um 
personagem. Surgiram em apps 
de mensagens para celular

5

● Desde 1982, a 
comunicação online 
busca novos 
formatos para  
expressar emoções

ONDE TEM ‘STICKER’
27%
da receita de US$ 101,3 milhões
do aplicativo Line no segundo
trimestre veio da venda de figuri-
nhas (stickers) para os usuários.
Marcas fazem parcerias para ofe-
recer desenhos próprios no app.
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