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do clique

POR JOHN NAUGHTON

J
ohannes Gutenberg pegou a idéia
de imprimir com tipos móveis e a
transformou num sistema de pu-
blicação. Assim mudou o mundo.
Mas ele não viveu para ver a exten-

são da revolução que causou. Se alguém
lhe tivesse dito em 1468, ano de sua mor-
te, que a Bíblia que ele publicou em 1455
solaparia a autoridade da Igreja Católica,
promoveria o Renascimento e a Reforma,
permitiria o Iluminismo e o surgimento
da ciência moderna, criaria novas classes
sociais e até modificaria nosso conceito
de infância, ele teria ficado pasmo.

Mas hoje vive entre nós um homem
que fez algo parecido e sobreviveu para
ver os frutos de seu trabalho. É Tim Ber-
ners-Lee, que concebeu um sistema para
transformar a internet num veículo de
publicação. Apenas 15 anos atrás, em 6
de agosto de 1991, para ser exato, ele di-
vulgou o código de sua invenção na in-
ternet. Ele a chamou de World Wide
Web (a Grande Rede Mundial) e teve
inspiração de dizer que deveria ser gra-
tuita para que todos pudessem usá-la.

Quase todo mundo usou, e a conse-
qüência foi que a web cresceu exponen-
cialmente. Hoje ninguém sabe realmen-
te qual é o seu tamanho. Em uma confe-
rência recente, o diretor de pesquisa e
desenvolvimento do Yahoo! disse que a
web pública tem 40 bilhões de páginas,

No mês
em que a revolução
da World Wide Web
completa 15 anos,
conheça a saga
dos sites que
expandiram os
limites da internet
e mudaram a história

mas estima-se que o tamanho da web
"profunda", a área em que as páginas são
montadas no ato e apresentadas em rea-
ção a links que foram clicados, é entre
400 e 750 vezes maior que a parte inde-
xada pelas máquinas de buscas. Desde
que você começou a ler esta matéria, mi-
lhares de páginas foram acrescentadas.

Sob qualquer parâmetro, a web re-
presenta uma mudança colossal em
nosso ambiente de informação. E o es-
tranho é que isso aconteceu em apenas
15 anos. Na verdade, a maior parte ocor-

reu em menos tempo,
RICO LEILÃO. porque a web só entrou
Omidyar ficou na corrente dominante
bilionário ao em 1993, quando foram
colocar o eBay lançados os primeiros
na bolsa Nasdaq navegadores gráficos, os

browsers, programas de
computador que usamos para acessar a
web. Portanto, estamos nos primórdios.
Não podemos imaginar as implicações
a longo prazo do que aconteceu, assim
como o velho e querido Gutenberg.

O mais estranho é como passamos ca-
sualmente a vê-la como um fato consu-
mado. Compramos livros na Amazon,
passagens de avião na easyJet e Ryanair,
ingressos para teatro e cinema on-line
como se fosse a coisa mais natural do
mundo. Verificamos na rede os horários
de funcionamento dos museus ou visita-
mos seus acervos. Checamos definições
e ortografias em dicionários on-line,

GIGANTE OBSCURO Estima-se que a web "profunda" contenha 16 trilhões de
páginas, 400 vezes mais que os 40 bilhões indexados pelas máquinas de buscas
10 CARTACAPITAL 30 DE AGOSTO DE 2006





procuramos coisas na Wikipedia, aparta-
mentos para alugar numa série de sites
locais. Você pode comprar e vender pra-
ticamente de tudo (exceto órgãos huma-
nos) no eBay. Crianças procuram ima-
gens para trabalhos escolares no Google
Images (e as baixam sem se preocupar
com direitos autorais). As fotos das fé-
rias fogem das caixas de sapatos e são pu-
blicadas para o mundo no Flickr. Filmes
caseiros também, no YouTube. E, é cla-
ro, qualquer pessoa em dúvida sobre um
futuro encontro às cegas pode dar uma
checada no Google antes de aceitar uma
saída com um completo desconhecido.

Tudo isso é fato consumado hoje. Para
avaliar a escala do que aconteceu, lembre
como era o mundo 15 anos atrás. Ama-
zon (em inglês) era um grande rio da
América do Sul. Ryanair era uma compa-
nhia aérea irlandesa que voava para luga-
res de que ninguém tinha ouvido falar.
eBay era um erro tipográfico. Yahoo era
um termo das Viagens de Gulliver. Um goo-
gol era um número muito grande (um se-
guido de cem zeros). Os anúncios classi-
ficados eram material impresso em letras
miúdas nos jornais. "Enciclopédia" era si-
nônimo de Enciclopédia Britânica.

Para comemorar o 15° aniversário da
web, o Observer montou uma lista dos si-
tes que se tornaram objetos virtuais coti-
dianos na vida moderna.

Fundador: Pierre Omidyar, 1995 (EUA)
Usuários: 168 milhões
O que é? Site de leilões e compras

Você não pode comprar fogos de artifí-
cio, armas, máquinas de franquia postal,
animais ou equipamentos para arrombar
portas no eBay, o maior site de leilões na
internet, mas quase tudo o mais está lá:
barba postiça, casas, roupas íntimas usa-
das e, é claro, embalagens de balas Pez.

Parece que tudo começou com as Pez
para o fundador do eBay, Pierre Omi-
dyar, quando ele reagiu aos temores de
sua noiva de que não poderia mais am-
pliar sua coleção das embalagens-brin-

quedos quando eles se mu-
dassem para o Vale do Silí-
cio. Omidyar desenvolveu
um método de compra e
venda que qualquer um
poderia usar onde quer
que estivesse, e sem preci-
sar se vestir. O nome veio
do Echo Bay Technology
Group, a firma de consultoria de Omi-
dyar, e a primeira venda foi um sinali-
zador a laser quebrado.

As coisas progrediram um pouco des-
de então. Gasta-se mais no eBay do que
em qualquer outro site na internet. E ele
está longe de ser uma lojinha de coisas
usadas. Artigos novos são vendidos por
companhias globais; muita gente aban-
donou seus empregos para navegar no e-
Bay em tempo integral, e pessoas normal-
mente sãs enlouquecem por causa de
"feedback negativo" ou por serem derro-
tadas em lances por "franco-atiradores".
O eBay é dono do PayPal e do Skype, o
que facilita muito os negócios.

Fundador: Jimmy Wales, 2001 (EUA)
Usuários: 912 mil visitas/dia
O que é? Enciclopédia on-line

Quando era menino, em Huntsville,
no Alabama, Jimmy Wales freqüentou
uma escola que só tinha uma sala, onde
assistia às aulas com mais três crianças.
Lá ele passou "muitas horas debruçado
sobre enciclopédias" e enfrentou as
frustrações conhecidas: seu âmbito era
conservador, elas eram difíceis de vas-
culhar e, muitas vezes, ultrapassadas.

Em janeiro de 2001, ele criou uma so-
lução. A Wikipedia era uma enciclopé-
dia on-line gratuita e diferia de suas an-
tecessoras num aspecto fundamental:
era aberta a todos, para ler e também
para editar. Se você tivesse alguma coi-
sa a acrescentar, desde uma ínfima cor-

reção a um verbete intei-
ro sobre o assunto de sua
especialidade, o modelo
Wiki facilitava tudo. O
software permite que os
verbetes sejam atualiza-
dos minutos depois de um
novo fato. Não há nada
que não se possa encon-

trar - qual a melhor maneira de fazer
vidro, o uso de fraldas na exploração es-
pacial - e se alguma coisa não estiver
lá talvez você queira acrescentá-la.

Como qualquer empreendimento de
sucesso, o site, que atrai mais de 2 mil
solicitações de páginas por segundo,
não demorou para atrair críticas. As ve-
zes um artigo difamador passa desper-
cebido durante meses, como ocorreu
com uma entrada que ligava um asses-
sor de Robert Kennedy ao seu assassi-
nato. Mas Wales diz que sua criação ra-
ramente sofre abusos e que são corrigi-
dos com presteza por outros usuários.
"Às vezes um brincalhão troca uma foto
de Hitler por uma de George Bush, e em
uma hora alguém já destroçou."

Fundador Shawn Fanning, 1999 (EUA)
Usuários: 500 mil assinantes
pagantes

O que é? Site de troca de arquivos

Shawn Fanning criou o Napster, em
1999, quando era estudante na Universi-
dade Northeastern, em Boston, como veí-
culo para compartilhar arquivos de músi-
ca com seus colegas. É claro que era total-
mente ilegal e foi rapidamente atacado
pela indústria fonográfica, que já lutava
para ter lucros com seus artistas caríssi-
mos. Sua popularidade atingiu o pico em
2000, com mais de 70 milhões de usuá-
rios registrados, até que a empresa de Fan-
ning foi obrigada a pagar milhões de dóla-
res em royalties atrasados, medida que no
ano seguinte levou à falência o Napster
gratuito original. Mas então o vazamento
antecipado e a distribuição de discos
dos artistas mais rentáveis das grandes

PIRATARIA BENÉFICA O vazamento e a distribuição de faixas no Napster
se provou um estímulo, e não um impedimento, a vendas maiores de CDs
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gravadoras já havia pro-
vado ser um estímulo, e
não um ladrão, de ven-
das quando o CD era
lançado. O novo Naps-
ter, na verdade uma
versão rebatizada de
um site pago para bai-
xar MP3, de proprieda-
de da firma que com-
prou o Napster, a gi-
gante de mídia alemã
Bertelsmann, nunca re-
cuperou sua atração

original, exatamente porque hoje é legíti-
mo. O que ele fez no breve período de no-
toriedade ilegal foi popularizar a idéia de
que oferecer música grátis na internet,
através do MySpace, de downloads isola-
dos ou "vazamentos" permitidos por artis-
tas, não prejudica em nada os artistas. Na
verdade ajudou a lançar muitas carreiras.

Fundadores: Chad Hurley, Steve
Chen e Jawed Karim, 2005 (EUA)
Usuários: 100 milhões de clipes

assistidos/dia
O que é? Site de compartilhamento
de vídeos

Quando Chad Hurley e Steve Chen co-
meçaram a trabalhar em uma garagem em
San Mateo, no fim de 2004, para encon-
trar uma forma de colocar na rede e com-
partilhar vídeos engraçados que haviam
gravado numa festa, não tinham idéia do
enorme impacto que sua criação causaria.
Os ex-funcionários da
PayPal lançaram o site de
fácil utilização em feve-
reiro de 2005 e rapida-
mente ele se tornou um
dos mais populares na
internet, com declarados
100 milhões de clipes
assistidos diariamente.
Através do poder comu-
nitário da rede e de um
bom boca a boca, o site
logo deixou de ser um lu-

Fundador Evan Williams, 1999 (EUA)
Usuários: 18,5 milhões
de visitantes únicos

O que é? Sistema de publicação
de weblogs (diários pessoais)

gar onde as pessoas compartilhavam ví-
deos caseiros para que seus usuários inse-
rissem montanhas de velhas pérolas da
tevê e do cinema, de gafes de programas
dos anos 70 a antigos videoclipes. Tam-
bém decolou como um lugar para cineas-
tas amadores mostrarem seu talento, co-
mo David Lehre, um adolescente cujo cli-
pe MySpace: The Movie tornou-se tão fa-
moso que ele já recebeu ofertas de empre-
go de grandes estúdios de cinema.

Nem todos os estúdios de televisão
aprovaram imediatamente a idéia de
suas obras de arquivo, que têm direitos
autorais, serem compartilhadas. "Não
estamos aqui para roubar", insiste
Chen. "Quando (a rede de tevê america-
na) NBC nos pediu para retirar alguma
coisa, retiramos." Na verdade, há pou-
cos dias a NBC anunciou planos de tra-
balhar em conjunto com o YouTube,
apresentando clipes exclusivos, trailers
e, possivelmente, até episódios de The Of-
fice e Saturday Night Live. A companhia
recebeu diversas ofertas de compra,
mas a dupla jura que não a venderá. Eles
continuam trabalhando em seu loft em
San Mateo, dirigindo 27 empregados e
desenvolvendo maneiras de facilitar a
utilização do site enquanto estudam
acordos lucrativos com os estúdios.

Não havia muitos computadores perto
das plantações de milho em Nebraska nos
anos 70, quando Evan Williams era crian-
ça. Mas Evan foi atraído por eles assim
que os conheceu. Também foi atraído
para o Oeste, à Califórnia, nos anos 90.
Ele fundou o Pyra Labs com dois amigos.
No início fazia software de administração
de projetos para empresas. Não era gla-
mouroso. Então a empresa fez o Blogger
e mudou o mundo.

"O engraçado é que realmente hesitei
antes de trabalhar no Blogger, porque não
via as aplicações comerciais", diz Wil-
liams. "Tínhamos fundado uma empresa
e precisávamos ganhar dinheiro. Não vía-
mos como essa pequena atividade de hob-
by ia dar dinheiro a alguém."

A atividade era o "blogging", a arte de
manter um "weblog", escrever um diário,
teorizar, satirizar, ficcionalizar sua vida e
suas idéias on-line. Isso já havia começa-
do entre a comunidade tecnológica nos
anos 90, mas exigia criar e manter seu
próprio site, os amadores ficavam excluí-
dos. Williams criou uma ferramenta que
tornou a publicação on-line tão fácil quan-
to digitar textos. É difícil exagerar a im-
portância dessa inovação. Ela não gerou
apenas uma nova forma de expressão cria-
tiva, como virou a mídia de ponta-cabeça.

Antes o conteúdo era feito por empre-
sas para o consumo passivo das pessoas.
Depois do Blogger, as pessoas são o con-
teúdo. Elas escrevem e lêem sobre seus
amigos, suas opiniões, seus gatos. (Havia
muito sobre gatos nos primeiros blogs.)
Nenhum tinha uma audiência enorme,
mas coletivamente era maciça. Não há
uma contagem precisa do número de
blogs existentes. São milhões. A cada mi-
nuto um é criado. A revolução poderia ter
sido possível sem o Blogger, mas teria de-
morado muito mais.

DUVIDAS DO SUCESSO "O engraçado é que realmente hesitei antes de trabalhar
no Blogger, porque não via as aplicações comerciais", diz o criador Williams

i
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"Uma coisa parecida teria existido de
qualquer modo", diz Williams. "E exis-
tem muitas coisas parecidas. Foi uma
combinação de ajudar a promover uma
idéia e também estar no lugar certo, na
hora certa, com a idéia certa."

Fundadores: Steve e Julie
Pankhurst, 1999 (Grã-Bretanha)
Usuários: 15 milhões

Em julho de 2000, enquanto os so-
nhos do boom na internet desmorona-
vam ao seu redor, uma equipe de mari-
do e mulher lançava um fenômeno da
web. O Friends Reunited, vendido para
a ITV por 120 milhões de libras em de-
zembro passado, foi invenção de Julie
Pankhurst. Quando estava grávida, ela
ficou obcecada por descobrir o que suas
velhas amigas tinham feito desde que
terminaram o colégio. Seu marido, Ste-
ve, um programador de computador, vi-
nha quebrando a cabeça com seu sócio
Jason Porter para encontrar uma idéia
original baseada na internet, e Julie su-
geriu um site para atender à sua nova
obsessão. Levou algum tempo para con-
vencê-los. "Criei o Friends Reunited só
para que ela parasse de falar", ele diz.

O site decolou lentamente, receben-
do meia dúzia de acessos por dia, mas
tudo mudou no início de
2001, quando seu único
servidor travou. "Um pro-
grama de rádio tinha esco-
lhido o nosso como site do
dia. Dezenas de milhares
de pessoas tentaram aces-
sá-lo ao mesmo tempo."
Em um mês os membros
passaram de 3 mil para 19
mil; o casal teve de traba-
lhar 18 horas por dia.
Friends Reunited logo se
tornou um nome conheci-
do e o número de afiliados
chegou a milhões.

7Fundador: Matt Drudge, 1994 (EUA)
Usuários: 8-10 milhões de páginas
vistas/dia

O que é? Site de notícias

O que começou como um boletim
informal por e-mail em 1994 tornou-se
um dos canais de mídia mais poderosos
na política americana. Hoje o Drudge
Report evoluiu para um site da web,
drudgereport.com, e seu estilo simples,
sem ornamentos, esconde a escala de
sua influência. Ele recebeu estimados
3,5 bilhões de acessos nos últimos 12
meses; os visitantes o consideram o
melhor local para ler notícias frescas.

Seu fundador, Matt Drudge, que não
dispensa o chapéu de feltro, monitora
a tevê e a internet em busca de rumo-
res e reportagens que ele publica como
manchetes em seu site. A maior parte
delas são links diretos para sites tradi-
cionais de notícias, mas às vezes o pró-
prio Drudge escreve a matéria. Em
1998, ele foi o primeiro a dar a notícia
do escândalo Monica Lewinsky.

Indicado este ano como uma das cem
pessoas mais influentes pela revista
Time, o jornalista de 38 anos se diz um
trabalhador independente, livre das exi-
gências de editores e anunciantes. Ou-
tros, especialmente críticos da esquerda,
consideram sua reportagem tendencio-
sa, pró-conservadores, descuidada, mali-
ciosa e freqüentemente dada a erros.

Uma reportagem de 1997, alegando
que o assessor da Casa
Branca Sidney Blumenthal
abusava fisicamente de sua
mulher, motivou um pro-
cesso de 30 milhões de dó-
lares contra Drudge, que
foi arquivado em 2001. Em
junho de 2004, ele se des-
culpou por uma "exclusiva
mundial" de fevereiro em
que afirmou que John Ker-
ry havia tido um caso com
uma estagiária.

Drudge foi rotulado de
"ameaça à democracia" e de
"um idiota com um mo-

dem" bem como "o tipo
de pessoa independen-
te, ousada, empreende-
dora, livre, voltada para
a informação, de que
precisamos mais neste
país" (por Camille Pa-
glia); sua importância
na mídia americana é
indiscutível.

Fundadores: Tom Anderson
e Chris DeWolfe, 2003
Usuários: 100 milhões

O que é? Site de relacionamento social

Quando o aluno de administração
Chris DeWolfe montou o site de relacio-
namento social MySpace com seu sócio,
ex-membro de banda e formado em ci-
nema Tom Anderson, três anos atrás,
havia poucos indícios de que o lugar
para fazer amigos on-line logo ostenta-
ria 100 milhões de membros e mais
acessos na Grã-Bretanha do que a BBC.
A dupla imaginava um site que reunisse
as qualidades das comunidades on-line
existentes, como Friendster, Tribe.net e
Livejournal, com outras características
como anúncios classificados e planeja-
mento de eventos.

Eles acertaram a fórmula: a MySpa-
ce-ópolis está crescendo a 240 mil por
dia, o que o torna o quarto site mais
visitado na web mundial. DeWolfe

O HOMEM DO CHAPÉU DE FELTRO Apesar de alguns erros graves, o site de
notícias criado por Matt Drudge recebeu 3,5 bilhões de acessos no último ano
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acredita que o segredo do sucesso é a
relação de seu fundador com as pes-
soas que usam o site. "Nós o vemos do
ponto de vista de como as pessoas vi-
vem suas vidas", ele diz. Uma dessas
características é a capacidade de in-
cluir e escutar música, o que atraiu
para o site 2,2 milhões de novas ban-
das e artistas.

Sua empresa matriz, Intermix, foi
comprada pela NewsCorp de Rupert
Murdoch no ano passado por 580 mi-
lhões de dólares, causando consterna-
ção entre alguns artistas mais politiza-
dos no mundo da música, mas nenhum
boicote em grande escala. O site é sim-
plesmente valioso e eficaz demais, e
onipresente, para se ignorar.

Fundador: Jeff Bezos, 1994 (EUA)
Usuários: mais de 35 milhões de
clientes em mais de 250 países

O que é? Loja on-line, principalmente
de livros, CDs e DVDs

A maior livraria do mundo chamava-
se originalmente Cadabra, mas Jeff Be-
zos pensou melhor depois que seu ad-
vogado entendeu "cadáver". Ele esco-
lheu "Amazon" como algo grande e in-
centivei, como provou ser, com sua
atual receita anual de 8 bilhões de dó-
lares. Mas no início era apenas um cór-
rego: o primeiro escritório foi num su-
búrbio de Seattle com mesas feitas de
portas velhas. Rapidamente tornou-se
o grande nome do mila-
gre das pontocom, e Be-
zos foi o "homem do
ano" da revista Time em
1999. A contínua predo-
minância do Amazon re-
pousa em descontos, que
fariam o Wal-Mart estre-
mecer, e na reputação de
confiabilidade. Apesar de
vender livros (e hoje pra-
ticamente de tudo) em
vasta escala, ele tentou
não esquecer o valor da
privacidade.

Fundador Rob Malda, 1997 (EUA)
Usuários: 5,5 milhões/mês
O que é? Site de notícias sobre

tecnologia e fórum de internet

Agora o Slashdot tem dez empregados
dedicados a manter o site, a maioria
deles baseada na Califórnia. Malda
continua em Michigan, onde cresceu
e estudou. É diretor do Slashdot. Ele
propôs casamento à sua mulher, Kath-
leen, no site em 2002.

"Sou só um maluco que gosta de mexer
com hardware", diz Rob Malda. Seu site,
Slashdot.org, abriga notícias e discussões
para amantes da tecnologia e é um dos
mais visitados no mundo. A revista Time o
incluiu entre os cem mais inovadores,
afirmando: "Malda pegou a idéia do que
pode ser um noticiário, a desmontou e re-
construiu para a era da internet".

A maior parte do site é escrita pelos
usuários; as publicações incluem um pará-
grafo curto de resumo, um link para a ma-
téria original e uma extensa discussão, que
às vezes chega a 10 mil co-
mentários por dia. O Slash-
dot foi pioneiro nesse con-
teúdo organizado por usuá-
rios e influenciou sites co-
mo Google News, Guardian
Unlimited e Wikipedia. Em
2002, o site vazou a decisão
de um processo legal envol-
vendo a Microsoft antes que
o veredicto fosse informado
à Microsoft ou ao governo
americano. Também existe
o "efeito Slashdot": quando
um site é inundado por trá-
fego originado de um link do Slashdot e o
servidor entra em pane.

Em 1997, com 21 anos, Malda come-
çou o que hoje chamaría-
mos de blog, hospedado
em sua conta de usuário na
universidade. Dois anos de-
pois a Andover comprou o
Slashdot por 5 milhões de
dólares, divididos por Mal-
da, o co-fundador Jeff "He-
mos" Bates e outros sócios.
Eles também dividiram 7
milhões de dólares em
ações. Em 2000, a VA Li-
nux (hoje VA Software)
comprou a Andover por
900 milhões de dólares.

salon.com
Fundador: David Talbot,
1995 (EUA)
Usuários: de 2,5 milhões a 3,5

milhões de visitantes únicos/mês
O que é? Revista on-line e companhia
de mídia

O Salon surgiu de uma
greve. Quando o jornal San
Francisco Examiner foi fe-
chado por algumas sema-
nas em 1994, alguns de seus
jornalistas aprenderam a
linguagem HTML e expe-
rimentaram fazer um jor-
nal com a nova tecnologia.
Acharam a experiência li-
bertadora e David Talbot,
editor de arte do Examiner,
mais tarde deixou o empre-
go e lançou o tipo de jornal
on-line no qual sempre quis

trabalhar. Salon foi originalmente um fó-
rum para discussão de livros, mas os edi-
tores logo perceberam que havia se torna-
do mais jornalístico. Eles desejavam criar
um "tablóide inteligente", sem medo de
ser provocador e malicioso, mas manten-
do o rigor nas notícias. Talbot acredita que
o jornalismo on-line amadureceu com a
morte da princesa Diana e o escândalo Le-
winsky. Provou com esses eventos"que po-
dia ser mais ágil e informal, atualizar-se
continuamente e, sobretudo, permitir que
os leitores participassem. O fórum Salon
Table Talk estabeleceu um novo relacio-
namento entre um veículo de notícias e
seu público, deixando que os leitores se
incluíssem na matéria.

Apesar do sucesso jornalístico, Salon

MUDANÇA INSPIRADA A maior livraria do mundo chamava-se originalmente
Cadabra, mas o nome mudou depois que o advogado entendeu "cadáver"

CARTACAPITAL 30 DE AGOSTO DE 2006 15



SIMPLICIDADE ENGANOSA Pouco mais que um quadro de avisos, o Craigslist
permite encontrar um novo apartamento, ou qualquer coisa, gratuitamente
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SALON. Talbot, sentado, enxerga o New York

Times e outros grandes como a concorrência

sempre teve dificuldades financeiras. Al-
gumas vezes o site quase naufragou; cer-
ta vez, Talbot foi obrigado a demitir sua
mulher, que dirigia uma página femini-
na. Um sistema de assinaturas o salvou,
juntamente com o crescimento da publi-
cidade on-line. Hoje Talbot considera
concorrentes de Salon as grandes organi-
zações noticiosas, o New York Times etc.,
que têm grande presença na rede. Depois
de mostrar a alguns deles como se faz, Sa-
lon agora enfrenta uma batalha diária
para manter-se na liderança do jogo.

craigslist
Fundador: Craig Newmark,
1995 (EUA)
Usuários: 4 bilhões

de páginas vistas/mês
O que é? Rede centralizada
de comunidades urbanas, com
classificados gratuitos e fóruns

Craigslist é um dos sites mais decep-
cionantemente simples da internet. Tam-
bém é um dos mais poderosos. Ele é, pra-
ticamente, um quadro de avisos gratuitos.
Mas sua surpreendente po-
pularidade lhe deu um enor-
me poder. Quer alugar um
apartamento? Vender um
carro? Encontrar um em-
prego? Conhecer alguém
para passar a noite? Craigs-
list tem as respostas. Grátis.
Ele revolucionou ávida urba-
na nos Estados Unidos. Tam-
bém minou um dos princi-
pais motivos para se comprar
jornais: os anúncios classifi-
cados. Como quase todo o
conteúdo do Craigslist é de

graça, ele raramente censura anúncios e
o número de seus leitores chega aos mi-
lhões, é muito mais vantajoso publicar
um anúncio no site do que num jornal lo-
cal. Daí um enorme declínio nos anún-
cios e na receita dos jornais, provocando
cortes de custos que levarão à demissão
de repórteres... e ao fim da imprensa livre
e da democracia (segundo os críticos).

O site foi fundado por Craig Newmark,
um sujeito engraçado, meio hippie. Co-
meçou como um simples e-mail manda-
do por ele com uma lista de eventos em
São Francisco. Desse início humilde a
Craigslist cresceu para um negócio de mi-
lhões de dólares. Mas Newmark se recusa
a vender sua empresa ou a cobrar por to-
dos os anúncios. Por que deveria? A
Craigslist está no mundo inteiro - e bre-
vemente estará em sua cidade.

Fundadores: Larry Page
e Sergey Brin, 1998 (EUA)
Usuários: l bilhão de pedidos

de pesquisas/dia
O que é? Máquina de buscas
e corporação de mídia

Seu nome consta como verbo no Dicio-
nário Oxford da língua inglesa, e seus fun-
dadores são donos de um Boeing 767. Ela
comanda a maior máquina de pesquisas
do mundo. É a empresa de crescimento
mais rápido na história e seus fundadores
valem quase 13 bilhões de dólares cada.

O método de pesquisa inventado por
Larry Page e Sergey Brin foi
fundamental para o suces-
so do Google. Em vez de
classificar os resultados pe-
lo número de vezes que o
termo procurado aparece
em uma página, seu siste-
ma mede a freqüência com
que um site é mencionado
por outros sites. Outro fa-
tor-chave é o design simpli-
ficado, que o tornou mais
rápido e mais acessível que
seus concorrentes.

A partir de bases tão

VERBETE O Google já consta do Dicionário Oxford, e seus fundadores,
Sergey Brin e Larry Page, compraram um Boeing 767 para viajar o mundo
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simples surgiu um império gigantesco
que se ramificou em e-mail (Gmail), no-
tícias (Google News), cotação de preços
(Froogle), cartografia (Google Maps), li-
teratura (com o muito contestado Goo-
gle Book Search), telefonia grátis (Goo-
gle Talk) e o mais sensacional Google
Earth, um mapa-múndi virtual incrivel-
mente detalhado. O Google se considera
uma organização descontraída, de tom
hippie, mas seu moto, "Não seja mau", já
está sendo posto à prova: o compromis-
so que fez com a China sobre censura
mostrou-se especialmente polêmico.

Fundadores: David Filo
e Jerry Yang, 1994 (EUA)
Usuários: 400 milhões

O que é? Portal de internet
e corporação de mídia

Ele recebe em média 3,4 bilhões de
acessos a páginas por dia, o que o torna o
site mais visitado na internet, mas nos úl-
timos anos o Yahoo! foi eclipsado pelo

PIONEIROS. Yang e Filo idealizaram as buscas

Google. As duas companhias
foram lançadas em escala
muito pequena por alunos da
Universidade Stanford, e em
pouco tempo o portal que
Jerry Yang e David Filo cria-
ram como hobby estava ca-
minhando para ser a máqui-
na de buscas mais popular da
web. Com base no sucesso
inicial, o Yahoo (sigla de "Yet
Another Hierarchical Offi-
cious Oracle", ou "Mais um
oráculo hierárquico oficio-

so") se ramificou em e-mail, mensagens
instantâneas, notícias, jogos, compras on-
line e uma série de outros serviços.

Também começou a comprar outras
empresas, como Geocities, eGroups e
a companhia de rádio na web Broad-
cast.com. O Yahoo! sobreviveu ao co-
lapso da internet no início desta déca-
da e em 2001 levou para bordo o ex-
executivo-chefe da Warner Bros Terry
Semel, para navegar as águas difíceis
do período pós-boom. Semel começou
enfrentando o desafio de ganhar di-
nheiro com a internet sem depender
só da receita de publicidade. Apesar do
sucesso do Google, o Yahoo! ainda é
um grande concorrente.

Fundador: Stelios Haji-
loannou, 1995 (GB)
Usuários: 30 milhões

É fácil esquecer como era antiga-
mente, quando não podíamos apenas
pagar 10 libras, aparecer no aeroporto
de Luton e passar um fim de semana
em Roma. Fazíamos uma parada rápi-
da em Bournemouth. Viajar à Escócia
levava um dia inteiro. As companhias
aéreas forneciam coisas estranhas e
antiquadas como refeições. E bilhetes.
E assentos.

Então surgiu Stelios. É Stelios Haji-
loannou, mas agora ele pertence, com
Delia, Jamie e Sven, à rara categoria das
celebridades sem sobrenome. Ele tam-
bém é outro animal raro britânico, o
empresário-celebridade. Em 1995, de-
pois de emprestar 30 milhões de libras
de seu pai, um magnata dos transportes
marítimos, ele alugou dois Boeings de
segunda mão e começou a vender pas-
sagens para a Escócia por 29 libras.

A easyjet foi a primeira empresa aé-
rea de baixos preços da Grã-Bretanha e,
premonitoriamente, a primeira a acei-
tar reservas pela internet, embora Ste-
lios confesse que não estava muito con-
vencido no início.

VÔO CEGO. Stelios não acreditava na easyJet

"Começamos como algo muito obs-
curo, 1145678.com. E eu disse: 'Isto
nunca vai lotar os aviões. É só para nerd'.
Então em algum momento, em 1997,
compramos o domínio easyjet.com por
cerca de mil libras e montamos um site
adequado. Na época tínhamos o núme-
ro do telefone em letras grandes na la-
teral do avião. E pusemos um telefone
diferente no site. Semana após semana
eu observei que os números cresciam
rapidamente e isso me deu confiança
para lançar um site de reservas, em
abril de 1997."

Segundo ele, foi a maneira mais sim-
ples e clara: "Você terceiriza o trabalho
para o cliente". E isso o transformou
num evangélico da internet. A primei-
ra empresa que ele montou depois da
easyjet foi a easylnternetcafe e todas as
empresas do easyGroup têm algum
componente na web. •

RECORDISTA O Yahoo! é o site mais visitado da internet, com uma média de
3,4 bilhões de acessos diários, mas nos últimos anos foi eclipsado pelo Google
18

de passageiros em 2005
O que é? Companhia aérea
de tarifas econômicas

Text Box
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