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8

acessórios 

para  

celular  

que  

deixariam 

seus  

inventores 

ricos

1.
Suporte para o 

smartphone não cair na testa  
enquanto você está na cama.

2. 
Um dedo pra fazer  
o scroll enquanto  

você almoça.

3. 
Ferramenta que gire ao redor  

do seu rosto até achar o  
melhor ângulo para uma selfie.
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6. 
Segunda tela do celular para  

ser projetada na televisão enquanto  
você comenta algum programa.

4. 
Projeção na parede  

do banheiro para quando 
você for fazer o  

número 2, para não 
precisar infectar  
seu celular com  

bactérias.

7. 
Sensor de humor, que faça ligações 

automáticas quando sentir que você  
gostaria de fugir de alguém.

8. 
Bafômetro para não permitir que  

você faça aquelas ligações embaraçosas 
quando estiver bêbado demais.

5. 
Dupla notificação  
com dois toques  

ou duas vibrações  
quando recebe  

ligações, mensagens  
ou alertas de alguém  

em quem você  
tem interesse.
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1. Estar o tempo 
todo conectado  
para não perder 
nada é importante.
A falsa sensação de 
que você não pode 
piscar os olhos sem 
antes consultar se  
há alguma novidade.

2. As redes  
sociais são uma 
grande fonte de 
conexão de 
informações.
Mas, na maioria  
das vezes, todo mundo 
está comentando o 
mesmo programa/
jornal/novela.

3. As pessoas 
sabem tudo  
sobre o que estão 
compartilhando  
e leram aquele 
texto do começo  
ao fim, com calma.
Muitas vezes,  
as pessoas 
compartilham  
algo porque  
confiam no amigo  
que compartilhou.

4. É mais prático 
conhecer alguém 
on-line do que  
na vida real.
Bem, lembrando  
que para “conhecer”  
alguém de verdade  
você pode até ter uma 
ajudinha da internet,  
mas terá que 
encontrar com a tal 
pessoa ao vivo.

5. Todo mundo  
é bonito, feliz, rico 
como o Instagram 
mostra.

6. As pessoas  
são autoconfiantes  
como o Twitter 
mostra.

7. As pessoas  
que você vê  
no Facebook  
não são frágeis  
e carentes,  
como qualquer 
pessoa normal.

8. Todas as 
pessoas famosas 
nas redes sociais 
são realmente  
VIPs na vida real.

9. A vida  
real é menos 
interessante  
do que as redes 
sociais.

10. As redes 
sociais são a coisa  
mais importante  
da sua vida.

10

mentiras  

que  

somente  

as redes  

sociais  

nos  

contam
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15

tipos  

de pessoas  

no Facebook 

que não 

mostram 

nenhuma 

evolução da  

humanidade

4. 
A amiga 

“almocinho joia  
com as amigas”

Sempre  
almoçando  

e se divertindo,  
a amiga quer  
é promover  
a felicidade. 
#CarpeDiem

2. 
O engajado  

só em um tema
É praticamente  

o seu feed 
especializado. O cara 

escolhe um tema 
(desmilitarização  

da polícia, proteção  
dos animais, 

tecnologia) e segue  
em frente na maior 

coerência, só 
compartilhando  

aquilo. 

6. 
A fitness

Receitas  
com whey  

e muita foto  
do treino do dia.

1. 
O engajado  

em tudo
Compartilha  
de tudo, de  

abaixo-assinado  
do bairro até  
corrente para  

acabar com  
a corrupção  

no Brasil.  
O importante  

é compartilhar.

5. 
O cara que  

só posta coisa  
da firma

Se ele mudar  
de firma,  

só vai postar  
coisas da nova  

firma e por aí vai.

3.
 O cara “memes  

de tiozera”
Geralmente esses 
memes reúnem de 

tudo um pouco numa 
mesma imagem: 

montagens toscas, 
frases de efeito, 

muitas cores e os 
memefaces clássicos. 

Vêm dele as  
imagens que são 
compartilhadas  
pela sua família  
no WhatsApp.
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10. 
A pessoa  

que compartilha 
spam

Por mais que  
ela saiba usar 

Facebook, essa  
é a função social  
dela e isso nunca  

vai mudar.

8. 
A pessoa  

que está em  
geral mostrando  

uma selfie 
misteriosa/sexy
Sempre misteriosa,  
sempre sedutora.  

Na vida real,  
um pouco tímida,  

na verdade.

14. 
O tio puto  

com a corrupção
Tudo vem 

acompanhado de 
muitos “!!!!!” no final. 
Você eventualmente  

já deu um toque  
nele para não ficar  
tão nervoso assim  

com as coisas 
postadas no  

Facebook.  
Vai que ele  

tem um infarto.

12. 
O cara 

#RespiroMúsica
Sempre 

compartilhando  
links do YouTube  

e nada muito  
além disso.

7. 
A instagrameira 
exagerada com  
o perfil linkado  

ao Facebook
Ela fotografa seus 
próprios sapatos,  
a xícara de café,  

o pôr do sol do dia,  
uma pichação do tipo 

“ver.a.cidade”, 
instagrama tudo  

e você acompanha  
tudo isso na sua 

timeline do Facebook.

13. 
 O cara que  

curte fanpage 
caça-cliques

“Veja o que  
Bruna Marquezine 
comentou na foto  

de Neymar.”  
Você se pergunta  

como isso apareceu  
na sua timeline  

e lá está o cara de 
sempre. Foi ele quem  

curtiu a página.

11. 
A amiga da sua 
mãe que chama 

para jogar  
Candy Crush

Pisca uma  
notificação e  
é sempre ela.  

Sempre chamando 
para jogar Candy 
Crush ou algum  

outro jogo estranho  
que você nunca  

tentou jogar.

9. 
O tio que acha  

um link útil e 
compartilha 

marcando  
20 pessoas  

nos comentários
Ele aprendeu a 

compartilhar links 
legais e aprendeu  
a marcar pessoas  
nos comentários.  
Por que não unir  

uma coisa a outra?  
O tempo todo?

15. 
A que reza  

e ostenta ao  
mesmo tempo 

“Obrigada, meu Deus, 
por eu ter o melhor 

emprego do mundo,  
um marido maravilhoso 
e filhos que acabaram 
de ganhar a Olimpíada 

de Matemática da 
escola, sem falar que 

no fim do ano faremos 
um cruzeiro…”
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