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Ele quer você na lista
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Ocanadense Kyle MacDonald se tor-
nou recentemente uma pequena ce-

lebridade na internet. Ele resolveu testar
um site de classificados e ofereceu um
clipe de papel. Seguiu-se uma maratona
de trocas. Onze meses e 16 trocas depois,
MacDonald conseguiu, segundo os rela-
tos que circularam na rede, uma casa de
dois andares. A história pode até parecer
absurda ou fantasiosa. Mas pelo menos
serviu para pôr os holofotes sobre um dos
rnais populares sites de classificados da
internet: o Craigslist, ou Lista de Craig.

O site mais parece um quadro de avi-
sos comunitário. Tem um pouco de tudo:
ofertas de casamento gay, cachorros de
pêlo vermelho, doadores de esperma e,
é claro, anúncios de emprego e aparta-
mentos. Há um ano, o Craigslist estava
presente em 45 cidades nos EUA. Hoje,
atinge 300 cidades e 50 países. O serviço
brasileiro da Lista de Craig, com ofertas
para São Paulo e Rio de Janeiro, entrou
no ar há dois meses e já tem l milhão de
acessos por mês, segundo o próprio Craig
Newmark, criador do site.

Trata-se de uma façanha para um site
que começou como uma lista de clas-
sificados entre amigos. Newmark, um
ex-engenheiro de sistemas de 54 anos
que fez carreira na IBM, não cobra qua-
se nada pelos anúncios dos internautas.
Paga apenas quem põe casas e aparta-
mentos à venda e empresas que ofere-
cem vagas de emprego.

Graças a esse modelo, Newmark ficou
milionário e se tornou conhecido na Euro-
pa, na Ásia e no Brasil. Mas mantém até
hoje hábitos dos tempos em que o site só
era visitado pelos vizinhos de seu bairro.
"Já recusei ofertas de dezenas de mi-
lhões de dólares pelo site", diz Newmark.
"Quem precisa de dinheiro? Conheço um
monte de bilionários da internet, e eles
andam com guarda-costas."

Craig Newmark em meio à bagunça
de sua casa, em São Francisco.
Ele anuncia de tudo
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A sede do Craigslist é um prédio de
três andares mal-acabado num subúrbio
de São Francisco. Por causa do jeito des-
leixado, Newmark tomou a decisão de
contratar um administrador profissional
quando sua lista se tornou mais popular.
O escolhido foi Jim Buckmaster, um ex-
executivo do setor de internet. "Ele cuida
de tudo", diz Newmark.

A Lista de Craig poderia, no futuro,
significar a realização de um temor que
data do início da internet comercial. Na
época, dizia-se que a web roubaria as
receitas dos jornais com os classifica-
dos. Em 1999, a revista britânica The
Economist chegou a escrever um artigo
que previa "sérios danos" às empresas
de mídia. "Em seus piores pesadelos,
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de Craig para
trocar um clipe
gigante. Saiu
com uma casa

os donos de jornais temem que o papel
represente para as comunicações o que
o cavalo e a carroça significaram para
os transportes", dizia o texto. Nos Esta-
dos Unidos, alguns números parecem
sustentar essa hipótese. Há apenas três
anos os jornais faturavam US$ 30 bilhões
com classificados. Hoje, o total caiu para
quase metade, US$ 16 bilhões.

E no Brasil? Segundo dados do Ibope/
NetRatings, pelo menos 6,5 milhões de
internautas brasileiros afirmam visitar
regularmente algum serviço de classi-
ficados on-line. "É uma oportunidade
para nós", afirma Cláudio Gandelman,
dono do Keero, site que reúne classifica-
dos de diversos portais e conta com 1,2
milhão de usuários. Outro concorrente

na web brasileira é a Rede Parede, que
tem anúncios de 43 cidades do país. Além
desses competidores, empresas como o
Google e Microsoft já criaram serviços
inspirados no Craigslist.

Mas será que eles ameaçam mesmo
os jornais? Para avaliar o real tamanho
desse perigo, alguns jornais americanos,
como New York Times e New York Post,
contrataram o banco de investimentos
Goldman Sachs. O banco classificou o
Craigslist como uma "ameaça real".
Primeiro, porque os classificados têm
custo menor. Segundo, porque o alcan-
ce da rede mundial é incomparável ao
dos jornais de maior circulação.

No Brasil, porém, os classificados dos
principais jornais podem ser consultados
com muita facilidade na web. O preço
pode cair a qualquer momento que o
mercado apertar. E o próprio Newmark
parece duvidar do suposto poder de-
molidor de seu site: "Esses estudos es-
tão errados. Jornais têm questões mais
importantes para se preocupar, como o
número de leitores e sua credibilidade.
Nós só prestamos um serviço para tornar
a vida das pessoas mais fácil". •

Text Box
ME DEI BEM

Text Box
Anúncio

Text Box
Fonte: Época, n.432, p. 54-55, 28 ago. 2006.




