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ARQUIVO PESSOAL

Aplicativo criado
por brasileiro vira
febre no iPhone
Instagram, programa de tratamento de fotos desenvolvido por Mike
Krieger e o sócio Kevin Systrom, atrai mais de 2 milhões de usuários
Naiana Oscar

Mike Krieger virou, aos 24 anos,
umacelebridade da internet.Em
um escritório em São Francisco,
naCalifórnia, eleeosócio desenvolveram o Instagram – um aplicativo de fotos para o iPhone
que explodiu e superou os dois
milhões de usuários em cinco
meses. A ideia simples, que une
filtros para tratamento de imagem ao compartilhamento das
fotos numa rede social, chamou
a atenção de gente importante,
comoJackDorsey,umdosfundadores do Twitter, Phil Schiller,
executivo de marketing da
Apple e o fundo Benchmark Capital, que aportou US$ 7 milhões
na empresa há um mês.
Osucessodo produtolançado
em outubro passado impôs a
Krieger uma rotina frenética de
trabalho, que o faz virar madrugadasepassaraté30 horasseguidas em frente ao computador.
Desde que o Instagram ficou disponível para download gratuito
no site da Apple, ele teve apenas
uma folga, em que pôde fazer
“uma das coisas que mais gosta
no mundo”: passar o réveillon
em São Paulo. “Adoro curtir a cidade vazia, sem trânsito”, diz o
empresário, num típico comentário paulistano.
Apesar do nome gringo e do
inglês perfeito que confunde até
americanos,Kriegerébrasileiríssimo. Morou em Alphaville, região nobre da Grande São Paulo,
e já quis ser aluno da USP. Como

Filtros e velocidade:
os segredos do
Instagram
● Dois detalhes ajudam a expli-

car o sucesso do Instagram: a
velocidade com que as fotos podem ser postadas em redes sociais, como Twitter e Facebook, e
os filtros artísticos, que dão às
imagens um ar vintage. Um deles
imita a antiga textura da Polaroid. O negócio vicia. Na sexta-feira à tarde, a publicitária Beth Bylaardt, de 32 anos, usuária diária
do Instagram, já tinha publicado
duas imagens: de uma amiga
com quem acabara de almoçar e
de seus pés em composição com
as caixas de som de sua casa.
“Mesmo as fotos mais simples
ficam fantásticas.” Beth também
acha interessante a possibilidade
de trocar experiências sem ter
de expor suas opiniões, como em
outras redes sociais. “Aqui basta
postar uma foto.”

o pai é executivo de uma distribuidora de bebidas multinacional, Krieger viajou o mundo desde muito pequeno. Aos quatro
anos, morou em Lisboa, depois
seguiu para Miami, Buenos Aires
e voltou a São Paulo em 2000
para continuar os estudos numa
escola americana.
“Naquela época ele tinha três

grandes paixões: violão, bandas
derockdesconhecidasetecnologia”, lembra o consultor Bruno
Valle,um amigo de colégio. Krieger cogitou ficar por aqui mas,
na dúvida, candidatou-se a uma
vaga na Universidade Stanford,
no Vale do Silício. Foi aprovado
e começou a desenhar a trajetória que o levaria ao Instagram.
O brasileiro estudou symbolic systems (sistemas simbólicos), um curso que alia disciplinas como programação, design,
filosofia e psicologia – habilidades que permitiam a ele não apenas desenvolver os aplicativos,
mas entender as necessidades
dos usuários. “Fiquei completamente apaixonado por esse programa. Ele mudou minha vida”,
lembra o brasileiro, com o entusiasmo de quem tem a certeza de
que fez a escolha certa.
Na época, para ganhar um dinheiro extra como estudante,
Krieger passou a ser “ouvinte”
detrabalhosdeconclusãodecurso. “É, isso mesmo. Eu era contratado pela universidade para
assistir à apresentação do aluno
antes da banca e dar dicas”, diz.
Ele ganhava US$ 13 por hora,
mesmo que o aluno faltasse.
Startup. Formado, teve de procurar um emprego sério. O primeiro foi no Meebo, site que
agrega chats online. Um ano e
meio depois, já estava entediado. Foi quando recebeu o convite de um colega de Stanford para
iniciar em sociedade uma star-

Efeito.
fotos de
Krieger
com filtros
artísticos
da
Instagram

tup – nome que se dá a essas empresasnascentes,compoucosrecursos, pouca mão de obra e
ideias quase sempre geniais.
O sócio, Kevin Systrom, tinha
um projeto em desenvolvimento, parecido com o já existente
Foursquare – um aplicativo que,
atrelado a um GPS, permite que
a pessoa informe aos seus segui-

doresondeestánaquelemomento: um show, um restaurante,
uma praia. Mas era limitado demais. Systrom queria que as pessoas dissessem não apenas onde
estavam, mas publicassem fotos, vídeos, comentários desses
lugares, instantaneamente. Foi
o que os dois rapazes tentaram
fazer e conseguiram.

Em agosto de 2010, estava tudo pronto. Era o projeto dos sonhos, mas, na prática, confuso
demais. “Levávamos mais de 10
minutos tentando explicar aos
nossos amigos o que tínhamos
criado. E isso, em internet, é um
problema grave.” Resultado: em
31de agostofoi quasetudo para o
lixo, exceto o que mais chamou a
atenção dos usuários no período
de teste: a rede social de fotos.
Entre agosto e outubro, os
doisamigosviraramnoitesnoescritório para criar o Instagram –
o nome é uma combinação de
“Instant” e “Telegram”. Daqueles dias, Krieger lembra apenas
de sair cedinho de casa, de bicicleta, e às vezes só voltar na manhãseguinte,paratirarumcochilo. “Só sei que aconteceu e foi de
verdade porque minha namorada fotografou tudo.”
Eles esperavam 2,5 mil downloads gratuitos no primeiro dia
no site da App Store, mas tiveram 20 mil. Na primeira semana,
os americanos eram a maioria
dos usuários. Na segunda, bombou no Japão. “Todo dia, às 5h,
euacordavacomoalertanocelular de que o servidor estava sobrecarregado: eram os japonesessaindodo trabalhoeacessando em peso o aplicativo.” Aquele
foi o primeiro recorde de fotos
publicadas.Depoisdisso,oservidorvoltouaficarnolimitedurante o réveillon. Krieger estava
com os pais no Shopping Cidade
Jardim, quando o celular começou a apitar. A média hoje é de
345 mil imagens publicadas por
dia, ou quatro por segundo.
Apesar da popularidade entre
os usuários do iPhone, o Instagram ainda não gera receita e os
sócios não sabem explicar direito como isso vai acontecer no futuro. Parte do aporte de US$ 7
milhõesrecebido dofundode investimentos Benchmark Capital
e de nomes como o de Dorsey,
doTwitter, seráusada nacontratação de funcionários: a equipe
vai mais que dobrar, de 4 para 10
até o fim do ano.
O Facebook, criado por Mark
Zuckerberg e outro brasileiro, é
uma referência. “Eles têm 500
milhões de usuários. Significa
que temos tudo isso ainda para
crescer.”

Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 7 mar. 2011, Negócios, p. N4.
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Da fruta para a caixinha colorida
Empresa de sucos criada
por ex-funcionário de
banco cresce ao apostar
no apelo da vida saudável
e na linguagem informal
Cátia Luz

Uma gravata, um relógio, uma
caixa de band-aid, o retrato do
antigo chefe. Nas paredes do escritório da Do Bem, cada novo
funcionáriopenduraem umquadro um símbolo do que não quer
mais no trabalho. Marcos Leta, o
fundador da empresa de bebidas
comapelosaudável, iniciouatradição ao emoldurar a gravata. O
band-aid veio de uma funcionária decidida a aposentar o salto
alto. A espécie de inventário das
pequenas opressões do mundo
corporativodáumaideiadoespírito da Do Bem, com sede no Rio.
Para montar o negócio, o empresário de 28 anos largou o emprego no mercado financeiro,
vendeu o carro, o apartamento e
decidiu viajar por dois meses pelo mundo para provar bebidas e
conhecer tecnologias. A ideia
surgiu enquanto Leta voltava do
bancopara casa. “Parei na minha
loja de sucos preferida e aí pensei: será que não dá para colocar
um suco assim em uma caixinha
só para abrir e beber?”

Daí nasceu a Do Bem, com o
conceito de bebida saudável,
vendidaemembalagens ultracoloridas, com linguagem informal. Nas caixinhas, frases do tipo: “Suco sem adição de açúcar,
água e conservadores, feito por
jovens cansados da mesmice”.
Nositedaempresa,amesmadescontração:“Naportadanossafábrica está escrito ‘proibida a entrada de conservantes, corantes,
anabolizantes e outros antes’”.
Foram dois anos da pesquisa à
produção, que começou no final
de 2008, com maquinário alugado. Hoje, Leta tem acordo com
dez produtores e mantém dentro das fazendas de dois deles,
no interior de São Paulo, máquinas – agora próprias – para fazer
o processamento das frutas.
“Foi a forma mais eficiente para
trabalhar com frutas frescas e
evitar o uso da polpa”, explica
Leta, que faz de tudo para não
falar números, nem detalhar estratégias.
A empresa, que começou com
distribuição restrita ao Rio e entrouno mercado deSão Paulono
ano passado, acaba de estrear a
venda pela internet em todo o
País, por meio de uma parceria
comaAmericanas.com.Aprodução, que teve início com 5 mil litros/mês, deve fechar dezembro
deste ano com 700 mil litros.
Além de sucos integrais, com

● Conceito

A Innocent
Drinks foi uma
das influências para a
criação da
Do Bem

100% de frutas, saem da fábrica
água de coco e mate.
Inspiração. A fórmula encontrada pela empresa carioca tem
inspiração em marcas estrangeiras de suco criadas também por
jovens empreendedores, com
apelo natural e linguagem de
marketing simples e divertida.
Como a americana Odwalla, que
nasceu nos anos 80, quando três
amigos, munidos de um espremedor comprado de segunda
mão e uma Kombi, começaram a
vender sucos para restaurantes
na Califórnia. Ou a também californiana Naked Juice e ainda a
Nudie Juice, da Austrália.
Mas os concorrentes no Brasil
apontam de forma recorrente as
semelhanças entre a Do Bem a
inglesa Innocent Drinks. A empresa, fundada por três amigos,
teve 58% das ações compradas
pela Coca-Cola no ano passado.
Damesmaforma,aOdwallatambém pertence hoje à Coca-Cola,
enquanto a PepsiCo adquiriu a

Naked Juice.
“Com a preocupação crescente com saúde, esse mercado está
explodindo nos EUA e Europa”,
diz Rodrigo Veloso, o brasileiro
que vendeu o controle da O.N.E.
–fabricante deágua decococriadaporelenosEUA–paraaPepsiCo em 2010. “Nos mercados
maismaduros,asbebidassãovistas por suas funcionalidades. No
Brasil, agora o consumidor começa a perceber que bebida é
mais do que sabor .”
Rafael Guimarães, presidente da
Trop Brasil, fornecedora de polpa, reforça o raciocínio. “Tenho
produtos, como a polpa orgânica de manga, que só consigo exportar.Obrasileiroainda não paga por isso em uma escala maior.
Mas isso está mudando.”
O mercado nacional de sucos
prontos para beber tem crescido
a taxas de dois dígitos nos últimosanos,maspuxadopelosnéctares – modalidade em que pelo
menos 25% da bebida é fruta. O
preço explica o domínio do produto. Na Americanas.com, o suco de uva da Do Bem, com 100%
defruta,por exemplo,évendido,
com desconto, por quase R$ 10.
Um néctar da mesma fruta sai
nos supermercados por menos
da metade do preço. Ainda há
muito chão pela frente, mas Leta
não está nada arrependido de ter
pendurado a gravata.

Vendas. Marcos Leta acaba de levar a Do Bem para a internet

SUCO INTEGRAL X NÉCTAR NO MERCADO BRASILEIRO
EM MILHÕES DE LITROS

Suco integral
(100% FRUTA)

Néctar

(COM PELO MENOS
25% DE FRUTA)
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