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Nos EUA, companhias iniciantes disputam espaço  
 
Os cineastas têm o Festival de Sundance; as companhias novatas têm o South by Southwest. 
A conferência anual de tecnologia e artes, encerrada ontem em Austin, no Texas, nasceu como 
festival de música em 1987, mas passou a incluir um componente "interativo" em 1994. É o 
lugar onde os "early adopters" - os consumidores que costumam adotar uma tecnologia antes 
das pessoas em geral - agem como chefes de estúdios de Hollywood, emitindo juízos sobre 
novas ideias e catapultando algumas delas à percepção nacional. A South by Southwest, 
comumente conhecida como SXSW, foi o palco do grande salto do Twitter em 2007, e o local 
onde o serviço de geolocalização Foursquare estreou, dois anos depois. 
 
Na edição deste ano, brilharam as badaladas empresas iniciantes de "mensagens em grupo" - 
GroupMe, Beluga e textPlus -, entre outras. Chats em grupo são fáceis de se organizar via 
internet, por meio de serviços de mensagens instantâneas ou recursos de redes sociais, como 
o Facebook Groups. Mas eles não funcionam bem em dispositivos móveis ou, para que 
funcionem, requerem um aplicativo de smartphone e um sinal de celular decente, o que exclui 
muitos dos usuários em potencial. Steve Martocci e Jared Hecht, cofundadores da GroupMe, de 
Nova York, frequentemente defrontavam-se com problemas de comunicação quando iam a 
shows da "Disco Biscuits", sua banda favorita. "Ninguém fica checando e-mails em seus 
telefones, a conexão com a internet não funciona no ambiente", diz Martocci. "Não há 
nenhuma boa maneira de manter contato em tempo real com um grupo." 
 
O GroupMe e serviços semelhantes são concebidos de modo a funcionar para qualquer pessoa, 
com qualquer telefone. Em geral, os usuários criam grupos na internet ou usam um aplicativo 
para smartphone e, depois, convidam familiares, colegas e fãs de bandas para participar como 
membros. O serviço atribui a cada grupo um número de telefone exclusivo; quando um 
membro envia um texto para esse número, cada participante recebe a mensagem. Existem 
recursos extras para quem é usuário de smartphones (como a possibilidade de enviar fotos ou 
formar novos grupos), mas qualquer pessoa com destreza suficiente nos polegares para enviar 
um texto pode participar das conversas. Uma vez que a comunicação via texto funciona muito 
bem mesmo quando a recepção de celulares é fraca, esse tipo de serviço é frequentemente útil 
quando as chamadas de voz e internet encontram-se comprometidas. 
 
Existe quase uma dúzia de empresas iniciantes - a maioria delas com menos de um ano de 
idade - que usam essa estrutura básica e, depois, incorporam seu toque característico. O 
GroupMe, que estreou em agosto e diz que seus usuários estão enviando mais de um milhão 
de mensagens de texto por dia, enfatiza sua facilidade de uso. "As pessoas normais entendem 
como a coisa funciona", diz Hecht, que cita os grupos de membros de igrejas e de associações 
de pais e mestres como alguns dos não tão típicos adeptos iniciais do GroupMe. O textPlus, um 
aplicativo de mensagens para grupos popular entre adolescentes e que agora tem quase 8 
milhões de usuários, oferece "comunidades" temáticas para discussão de tópicos específicos; 
existem mais de 20 mil grupos dedicados a Justin Bieber. 
 
A ideia por trás das mensagens em grupo recebeu um voto de confiança em 1º de março, 
quando o Facebook adquiriu o Beluga, um aplicativo para bate-papo em grupo desenvolvido 
por três ex-funcionários do Google. "Isso valida totalmente o setor", diz Hecht. Também 
implica maior concorrência. "Se você é uma empresa de internet para consumidores, quer 
queira quer não, vai competir com o Facebook", diz Hecht. 
 
Investidores e empresários veem os serviços de mensagens em grupo como um ambiente no 
qual anunciantes e comerciantes locais poderão interpor-se em conversas entre pessoas, 
possivelmente no exato momento em que elas estejam decidindo o que fazer ou comprar. Os 
fundadores do GroupMe planejam oferecer oportunidades semelhantes às encontradas no 
Groupon, apenas de maneira mais específica e imediata. Hecht descreve a ideia como um 
'Groupon em tempo real'. "Se amigos usam o GroupMe para começar a discutir às 18h30 sobre 
opções de onde jantar, eles poderiam receber ofertas de um cupom para uso num restaurante 



próximo com disponibilidade para as 19h. A Fast Society, outra recente empresa nova-
iorquina, permitirá que anunciantes patrocinem grupos e enviem mensagens de marketing via 
texto. 
 
O textPlus, desenvolvido pela iniciante GOGII, de Marina del Rey, inclui publicidade, mas 
também vende serviços opcionais. Por uma taxa de US$ 3, os usuários podem desativar os 
anúncios durante um ano ou escolher o código de área para um número de telefone do grupo 
em vez de receber um código aleatório. Cerca de 6% dos novos usuários pagam para 
selecionar seu número, segundo Scott Lahman, executivo-chefe da empresa. "Nos próximos 
cinco anos, o pessoal que se der bem nessa categoria deverá se transformar em empresas 
enormes", diz Mark Suster, um capitalista de risco na GRP Partners, em Los Angeles, que 
entrou com um investimento de US$ 15 milhões na GOGII em fevereiro. 
 
Michael Gartenberg, analista da empresa de pesquisa Gartner Research, diz que essas 
empresas iniciantes têm pela frente "algumas batalhas incrivelmente árduas". "As pessoas não 
querem continuar a recriar sua rede social de novo e de novo", a cada vez que surge um novo 
serviço, diz ele. 
 
Na SXSW, eles empenharam-se ao máximo para vender seu peixe. O GroupMe distribuiu 
gratuitamente sanduíches de queijo quente e patrocinou uma festa. A Fast Society tentou 
chamar a atenção dos participantes do evento assim que eles chegavam a Austin, oferecendo 
transporte gratuito entre o aeroporto e hotéis. "É importante agarrar as pessoas antes que 
elas entrem na zona de ruído", diz o executivo-chefe da companhia, Matthew Rosenberg. 
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 mar. 2011, Empresas, p. B3. 


