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O paulista Mike Krieger nunca
trabalhou com programação, só
brincava com códigos e fuçava
aplicativos. Mas ao completar
seu curso em Stanford, no Vale
do Silício, viu-se fundador de um
serviço que, logo depois de ser
lançado, recebeu investimento
de US$ 7 milhões da financiado-
ra Benchmark Capital, com parti-
cipação de gente da estatura de
Jack Dorsey (criador do Twit-
ter) e Adam D’Angelo (ex-chefe
de tecnologia do Facebook).

O que atrai tanto interesse é
um aplicativo de fotografia para
smartphones que Mike, junto do
norte-americano Kevin Sys-
trom, levou dois meses para ima-
ginar e publicar. Lançado em ou-
tubro de 2010 na App Store, o
Instagram foi adotado por 100
mil pessoas em sua primeira se-
mana, marca que o Twitter, por
exemplo, só conseguiria depois
de dois anos. Agora, com quatro
meses, a comunidade em torno
da ferramenta já tem 1,7 milhão
de donos de iPhones – a versão
para Android ainda não saiu –
que sobem, todo dia, mais de
290 mil imagens. Empresas co-
mo a Starbucks e a Pepsi já fize-
ram parcerias para divulgar pu-
blicidade no serviço, enquanto a
National Geographic ou a CNN
usam suas contas para postar fo-
tos de acontecimentos recentes.
“Não esperávamos que as pes-
soas embarcassem nessa veloci-
dade na proposta, é muito raro
isso acontecer”, diz Krieger, de
24 anos, criador e um dos quatro
(pois é) funcionários da startup.

Ele trabalhou por um tempo
na startup Meebo, daquele emu-

lador de MSN. Na faculdade, co-
nheceu Systrom, que circulava
pelo Google, onde trabalhou por
um tempo no Gmail. Juntos, que-
riam criar uma rede de geolocali-
zação chamada Burnb. “Vimos
que era complicado demais e
abandonamos a ideia. Decidi-
mos lançar só uma das capacida-
des do serviço – fotografar, adi-
cionar filtros e compartilhar fo-
tos vinculadas a locais”, explica.

Uma ideia que poderia vir do
Flickr, que, sem estratégia para
celulares, perdeu 16% dos seus
usuários em 2010 e viu o Face-
book receber 92% mais uploads
de imagens no mesmo período.
Tudo isso porque a experiência

de uso de apps como o Insta-
gram é mais simples e móvel. O
app, que ainda não tem site, cres-
ce por aproveitar a estrutura já
disponível em plataformas co-
mo Facebook, Twitter, Tumblr e
Foursquare.

Vários filtros po-
dem ser adiciona-
dos às fotos e esse é
o motivo de seu sucesso. As tex-
turas dão uma cara descolada e
vintage até para as imagens mais
porcas. Mas os extras preferidos

dos hipsters são os efeitinhos vi-
suais coloridos que emulam as
amareladas fotos da Polaroid.
Tem um quê de TwitPic e outro
de Tumblr, mas é usado por gen-
te com pretensões mais, diga-
mos, “artísticas”. “Moramos em
São Francisco, capital mundial
dos hipsters”, brinca o brasilei-
ro, “mas nossa estética atrai to-
do tipo de pessoa”.

Sua popularidade se deve mui-
to à proposta compacta, de ferra-
menta complementar. Mas o
crescimento pode levar a compa-
nhia a entrar na briga por uma
nova fatia do mercado: a de re-

des sociais de foto para smart-
phones. David Moran, outro ex-
Facebook, em parceria com
Shawn Fanning, criador do Naps-
ter, inventou uma delas, o Path,
uma dessas ideias que todos di-
zem que vai pegar, mas ninguém
usa ainda. O Google quis comprá-
la no berço por US$ 100 milhões,
mas os criadores do serviço não
quiseram e logo depois recebe-
ram “apoio” de mais de US$ 8
milhões para continuarem inde-
pendentes.

Path, Instagram e PicPlz (que
roda no iPhone e no Android e
captou US$ 5 milhões) formam
o novo bloco de startups que que-
rem tirar proveito da onipresen-
ça de celulares, o alcance das re-
des sociais e a ausência de con-
corrência estabilizada para criar
um novo nicho na área da foto-
grafia social, evolução do concei-
to lançado por Flickr e Picasa.
Alguma dúvida de que os em-
preendimentos de fotografia do
futuro estarão nas lentes deles?

Criaturas.
Krieger, o pai do
Instagram, em
meio a fotos
tiradas com o
aplicativo

N a quarta-feira, os egípcios vol-
taram a ter acesso à internet.
Foram cinco dias praticamen-
te sem acesso à rede. A falta de

Facebook, Twitter e outras redes so-
ciais, no entanto, não impediu a popula-
ção de ir às ruas. O uso dos meios digi-
tais, portanto, foi supervalorizado?

Não.
É justamente o contrário: nenhum

movimento político popular foi tão de-
pendente da internet quanto a tentativa
de revolução que corre no Egito.

(Até o fechamento desta coluna, na
noite de sexta-feira dia 4, Hosni Muba-
rak seguia na presidência e o povo não
arredava das ruas.)

Revoluções populares são comple-
xas. Ainda mais quando surgem num re-

pente sem líder determinado e objetivo
claro por seguir. São também contagio-
sas. Quanto mais gente sai à rua num
dia, maior será o número no dia seguin-
te. Todos comungam da impressão de
que agora vai. O ditador pode descer
com as forças de repressão – o Exército,
a polícia secreta. Mas Mubarak não tem
pleno controle destes. Tudo vira um tes-
te de quem pisca primeiro.

Quando o movimento já estava nas
ruas, não era preciso mais ter internet.
O contágio social se dava pela televisão
ou pela janela com vista para a multidão
lá fora. Aí é fácil. O difícil, numa ditadu-
ra, é encontrar uma brecha para falar da
insatisfação quando ainda não está cla-
ro se é seguro ou não conversar sobre o
assunto.

É aí que entrou o Facebook.
Em 6 de abril de 2008, os trabalhado-

res egípcios ensaiaram uma greve geral
reclamando dos aumentos excessivos
dos preços dos alimentos. Greves são
ilegais por lá. O movimento teve suces-

so apenas parcial e a polícia foi em peso
para as ruas. Os protestos foram parcos.
Mas, provocados pelo tema, um grupo
de jovens começou a debatê-lo no Face-
book. É ali que tudo começou.

O diplomata Mohamed ElBaradei foi

um dos primeiros a descobrir esse movi-
mento incipiente. Gastou tempo para
dominar as mídias sociais e ouvir o que
seus jovens compatriotas diziam. E é
por isso que terminou apontado como
um dos líderes de consenso possíveis
para a revolução.

Líderes mesmo, no entanto, são pes-
soas como a blogueira Nawara Negm,
37 anos. No dia a dia, ela trabalha como
tradutora na TV estatal egípcia. Mas, na
internet, onde é mais conhecida, o seu é
um dos blogs mais lidos do país. E ela é
uma das que mais se empenhou na revol-
ta em curso.

Se parece improvisada, não foi. A jor-
nalista Sawsan Al-Abtah, que escreve na
imprensa árabe britânica, acompanhou
o processo. Ela descreve como, na rede,
a turma planejou. Traçaram cenários,
discutiram mapas e caminhos pelas
ruas, debateram abordagens, exigên-
cias. Havia um plano.

Os responsáveis pelo levante conhe-
ceram-se no Facebook, inspiraram-se
por blogs, mas usaram meios mais dis-
cretos para seu projeto. E-mail, até en-

contros pessoais. A internet serviu para
que as pessoas se encontrassem, mas
não está escrito em nenhum lugar que,
depois do encontro, o movimento preci-
se continuar virtual.

Foi mais importante do que apenas o
lugar do encontro. A rede inspirou. Con-
versando livremente, uma geração que
jamais soube o que é liberdade plena
criou na web um Egito paralelo, virtual.
E encantou-se com essa ideia.

Nos primeiros dias da revolta, en-
quanto políticos e comentaristas deba-
tiam o assunto na TV árabe, a blogueira
Negm postou: “Eles não estão enten-
dendo a gente.”

Não estavam mesmo.
A revolução egípcia começou na inter-

net. Deve terminar com um acordo polí-
tico, seja entre os grupos de oposição,
seja com Mubarak encabeçando. Mas es-
te tem dono. É o levante do Facebook.
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Um morador de Teresina (PI) que
compartilhava sua conexão de
internet com três vizinhos por
uma rede Wi-Fi (sem fio) foi
multado em R$ 3 mil pela
Agência Nacional de
Telecomunicações (Anatel), sob a
acusação de estar funcionando
indevidamente como um
prestador de serviços de
telecomunicação sem autorização
da agência. O advogado do
acusado alega que não se trata

de uma atividade comercial e que
os três vizinhos são amigos do
assinante da rede e dividiam o
valor de R$ 180 da mensalidade
entre eles. No Brasil, o alcance de
uma rede sem fio não deve
ultrapassar os limites do imóvel
que contratou o serviço. Se a
conexão for compartilhada, o
usuário deve, no mínimo, ter uma
outorga de “Serviço de Rede
Privado”, ao custo de R$ 400.
/MURILO RONCOLATO

TABLET 1

News Corp. lança
jornal para iPad
Na quarta, 2, foi lançado o The
Daily. Disponível nos EUA, cus-
ta US$ 0,14 por dia. Na quinta, o
tumblr The Daily: Indexed ti-
nha links para os artigos, grátis.

HONRARIA

WikiLeaks indicado
ao Nobel da Paz
O site de Julian Assange foi indi-
cado para o Prêmio Nobel da
Paz de 2011 pelo parlamentar
norueguês Snorre Valen. Segun-
do o autor da proposta, o Wiki-
Leaks é um candidato natural
ao prêmio, pois divulga informa-
ções sobre corrupção, violação
dos direitos humanos e crimes
de guerra. “É uma das contribui-
ções mais importantes para a
liberdade de expressão e trans-
parência” no século 21, afirmou
Valen sobre o site.
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TABLET 2

Governo quer
tablet mais barato
Governo brasileiro apoiará emen-
da que estende benefícios da lei
de incentivo à inovação para a
produção de tablets no País.
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O Art Project,
do Google,
permite
acesso pela
internet à
coleção de
obras de arte
de 17 dos prin-
cipais museus
do mundo

MIKE
KRIEGER
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View de
museus
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