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Enquanto a Apple fez sua primeira e
limitada concessão à diversificação
com o 5C, a Samsung sempre foi co-
nhecida por ter um catálogo cheio
de opções, a ponto de muitas vezes
confundir o consumidor.

O Galaxy S3 Mini foi a primeira
experiência de versão reduzida de
um modelo topo de linha. Parece ter
dado certo, tanto que este ano o Ga-
laxy S4 também ganhou uma versão
compacta.

A ideia é fisgar uma faixa de consu-
midores sem possibilidade (ou von-
tade) de gastar perto de R$ 2 mil em
um smartphone. Assim como o pre-
ço, a versão mini traz reduções em
uma série de especificações em rela-
ção ao irmão mais poderoso.

O Mini pesa apenas 107 gramas

(contra 130 gramas do S4) e tem tela de
4,3 polegadas, um tanto menor que as 5
polegadas do S4. Curiosamente, é
maior que as 4 polegadas do iPhone 5.
Ou seja, num cenário de telas de smart-
phones cada vez maiores, o iPhone ho-
je pode ser considerado “mini”.

“Mini” não é um problema para mui-
ta gente, mas sim vantagem. A portabili-
dade limitada dos grandalhões (já apeli-
dados de “telhas”) é que não faz senti-
do para quem quer um dispositivo que
cabe em qualquer bolsa ou bolso.

Essa lógica também vale para muitas
das especificações. Muita gente real-
mente viverá muito bem sem os 13 me-
gapixels da câmera do S4, bastando pa-
ra suas necessidades diárias os 8 mega-
pixels da versão menor. Em termos de
vídeo, os dois modelos estão empata-

dos – ambos têm capacidade de filmar
em Full HD (1080p).

Do mesmo modo, o uso ligeiro e flui-
do garantido pelo processador de 1,7
GHz do Mini satisfará a maioria dos
usuários.

Entre os aplicativos, é bem-vinda a
presença do S Translator, um dos des-
taques do S4, que traduz mensagens
de texto e voz em nove línguas, incluin-
do o português brasileiro. Outro recur-
so útil é o S Memo, que permite que o
usuário escreva ou rabisque na tela do
aparelho com o dedo.

Um aspecto no qual o Mini faz jus ao
nome é o armazenamento. O espaço é
de 8 gigabytes, sendo que, na prática, o
usuário tem apenas 5 gigabytes à sua
disposição. Com um cartão microSD, é
possível expandir para 64 gigabytes.

● Cinese: Tem cursos pagos e
gratuitos. Cobra comissão de
18% do organizador do curso

● Nos.vc: Exige um número mí-
nimo de alunos por encontro e
cobra taxa de 7,5% dos inscritos

● The Hop: Tem cursos pagos
e gratuitos. O organizador do
evento paga comissão de 15%
por aluno inscrito

Second
Everyday,
(Android,
US$ 0,99)
Este aplicativo
produz vídeos

a partir de 'takes' de apenas um
segundo. Dá para usá-lo para
fazer um resumo de um mês da
sua vida em 30 segundos, por
exemplo, gravando uma imagem
por dia – para os esquecidos, o
app manda um lembrete diário.
Criativos podem fazer múltiplos
projetos usando temas como fi-
lhos, jantares ou o pôr do sol. Os
vídeos podem ser compartilha-
dos em redes sociais, enviados
por e-mail ou salvos na nuvem.
Os primeiros 30 dias são grátis.

Documents
2 Free (iOS,
grátis)
Útil, muito fácil
de usar e com
funcionalidade

3 em 1, o Documents 2 Free per-
mite organizar, exibir, e editar
quase todos os tipos de formato
no iPhone, iPad ou iPod Touch –
sejam fotos, planilhas, documen-
tos de texto ou arquivos de áudio
e vídeo. O app também é capaz
de copiar e compartilhar os arqui-
vos usando Wi-Fi, e-mail ou arma-
zenamento na nuvem, sendo
compatível com a maioria dos
serviços do tipo. Além disso, ain-
da vem embutido com um grava-
dor de som de alta qualidade.

Battery
Booster Pro
(BlackBerry
10, R$ 1,99)
Se você vive
passando situa-

ções de aperto com a bateria do
seu Blackberry, este é o app. O
Battery Booster Pro ajuda a au-
mentar o tempo de vida do apare-
lho, gerenciando suas conexões
(3G, Wi-Fi, Bluetooth, GPS), além
da duração e do brilho da tela,
cortando o que não estiver em
uso. Vem com quatro perfis pré-
definidos, inclusive o “super po-
wer saver”, para momentos de
emergência. O app gera gráficos
de desempenho, ajudando a vi-
sualizar o gasto de bateria.

Sites promovem ensino colaborativo
‘Crowdlearning’ propõe cursos rápidos e de baixo custo para troca de experiências e aprendizado em grupos sem hierarquia
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Pequeno grande smartphone

Ligia Aguilhar

Quando era universitário,
Guilherme Neves, de 28 anos,
considerava os encontros e
conversas de corredor com
os amigos do curso de design
mais produtivos do que o tem-
po gasto na sala de aula. Algo
que, ele garante, nada tinha a
ver com falta de interesse pe-
lo aprendizado. “A estrutura
hierárquica e o formato das
aulas não fazia sentido algum
para mim”, diz.

Em uma viagem para partici-
par de um evento estudantil no
Maranhão, Neves e outros três
amigos propuseram uma inver-
são: os alunos ficariam no co-
mando das discussões e organi-
zariam debates sobre os assun-
tos que gostariam de aprender.

A experiência serviu como ba-
se para a criação, em 2011, do
Nos.vc, site pioneiro na difusão
do crowdlearning no Brasil. Es-
se modelo de ensino propõe
que todos têm algum conheci-
mento para ensinar e usa a inter-
net como ferramenta de divul-
gação dos encontros.

Qualquer pessoa pode aces-

sar um site de crowdlearning,
marcar uma aula e cobrar quan-
to quiser. Sem um método defi-
nido e com preços acessíveis, o
foco é na interação. Por isso, os
encontros podem acontecer
em qualquer lugar, como um
bar, café ou em casa.

Os cursos variam de temas
tradicionais, como finanças,
até os mais inusitados, como “a
arte da paquera” e “como apre-
ciar ópera”. Hoje, há cerca de
uma dezena de sites para inter-
mediar aulas no Brasil.

Um dos expoentes mundiais
do modelo é a britânica School
of Life, criada em Londres por
Alain de Botton e um grupo de
filósofos. O lema da escola é pro-
mover o ensino de coisas para a
vida que ninguém ensina.

No Brasil, o Nos.vc já promo-
veu 247 encontros de temas va-
riados. Os cursos podem ser pa-
gos ou gratuitos e o site não co-
bra nenhuma taxa dos organiza-
dores, mas exige um número mí-
nimo de participantes para a au-
la ser realizada. Os interessa-
dos pagam uma taxa extra de
7,5% do valor do curso para sub-
sidiar a manutenção do site.

A remuneração dos fundado-
res da plataforma vêm das aulas
que eles também organizam pe-
lo site. Neves, por exemplo, já
rodou oito capitais com um cur-
so de contação de histórias. “To-
do mundo tem algo para com-
partilhar. O legal é ensinar algo
que elas queiram aprender para
se desenvolver mais”, diz,

A administradora Nina Rosa
Gerges, de 28 anos, já fez mais
de dez cursos pelo Nos.vc e diz
que os contatos e o espírito cola-
borativo são o atrativo. “As pes-

soas que dão os cursos não que-
rem falar sozinhas. Elas são dis-
postas a trocar conhecimento.”

Negócio. Após conhecer o
crowdlearning no exterior, as ir-
mãs Ana e Camila Haddad fun-
daram com dois amigos há cer-
ca de um ano o site Cinese, que
atende a um público de 17 a 35
anos, em média, ligado a arte,
cultura e comunicação. “Quem
quer apenas um certificado não
é nosso público. As pessoas que
nos procuram estão atrás de
crescimento pessoal”, diz.

A maioria dos cursos no Cine-

se custa até R$ 200. O site cobra
18% do valor das inscrições dos
organizadores do evento.

Embora exista demanda e
boas oportunidades de negócio
no mercado de educação, a
maioria dos sites não têm como
objetivo principal o lucro. “Não
temos investimento e não pre-
tendemos ter. Apostamos na
qualidade dos encontros”, diz
Ana. O Cinese, porém, fez parce-
rias com empresas para criar ca-
nais curados.

O publicitário Bruno Cobbi,
da editora Terracota, criou um
canal da própria da editora den-

tro do site após o sucesso de um
curso sobre baralho cigano que
ministrou na plataforma. “Só
participaram pessoas interessa-
das que levaram a aula tão a sé-
rio quanto quem paga R$ 800
por um curso formal”. diz.

Cobbi acredita, no entanto,
que ainda há desafios a serem
vencidos. Um deles é conseguir
aprofundar o conteúdo compar-
tilhado. “O crowdlearning fun-
ciona como primeiro contato
com um assunto, mas os cursos
acabam sendo rasos. Talvez fos-
se importante aprimorar a regu-
laridade”, diz.

Feed

Parceria. Rafael (E), Camila, Anna e Kenzo criaram o Cinese, focado em arte e cultura
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APPS DA SEMANA | Daniel Gonzales blogs.estadao.com.br/daniel-gonzales

● Samsung Galaxy S4 Mini
Sistema operacional | Android 4.2
Processador | 1,7 GHz dual-core
Tela | 4,3 polegadas
Resolução de tela | 256 pixels por
polegada
Câmera traseira | 8 megapixels;
1080p (vídeo)
Câmera frontal | 1,9 megapixels
Peso | 107 gramas
Preço sugerido | R$ 1.399

ONDE ESTUDAR
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
Anúncio

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 16 set. 2013, Economia & Negócios, p. B9.




