
Apesar de parecer com outras plataformas de publicação, roubando um
pouco do formato do Twitter e outro tanto do Wordpress, o Tumblr tem
regras de convivência, estilo e formato próprios

Rafael Cabral
rafael.cabral@grupoestado.com.br

FUCK YEAH

Publicar no Tumblr é quase igual a ter um blog
no Wordpress, mas a dinâmica da plataforma
é diferente. Blogar ou ‘reblogar’ conteúdo é
tão simples quanto dar um retweet ou apertar
o botão ‘curtir’. E, mais do que isso, essas
opções diferenciam a linguagem e as
interações entre as pessoas

No Tumblr, o conteúdo é publicado para ser
armazenado e, principalmente, para ser
espalhado. A ação é fundamentalmente
pública, ao contrário de um blog, que pode
tratar só de temas particulares do autor.
Publicar no Tumblr é como compartilhar no
Facebook

TUMBLR O número de
reblogs mede
a popularidade do
post no Tumblr
e mostra quem
está na sua rede
de contatos

➽ ➽ ➽

O Tumblr não é uma plataforma
comum de blogs. Um tumblog –
que é como a empresa se refere
aos seus sites – nem é bem um
blog. Apesar de parecer e funcio-
nar como um, ele foi desenhado
com um tipo específico em men-
te: o preguiçoso. David Karp, seu
fundador, criou o conceito ao
tentar facilitar a vida de gente co-
mo ele, que não gosta muito de
escrever e que achava que perde-
ria tempo demais para manter
uma página pessoal.

As ações mais co-
muns da sua comuni-
dade de usuários fo-
ram estudadas pela
equipe deprograma-
dores – dez pessoas
em uma sala no
Brooklyn, em Nova
York, e não centenas en-
furnadas em uma corpora-
ção no Vale do Silício – e as intera-
ções foram reduzidas a simples
botões, justamente para que des-
sem pouquíssimo ou nenhum
trabalho para quem quer blogar.

Aprovou o conteúdo? ‘Heart
it’ clicando no ícone do coração,
o ‘curtir’ do Tumblr. Quer repu-
blicá-lo? Clique no botão ‘re-
blog’, o retweet do Tumblr, e ele
será transferido na hora para a
sua página. Bastam alguns segun-
dos para criar uma página, que
parece mais profissional do que
improvisada por causa dos te-
mas de fundo cool e minimalis-
tas, cuidadosamente escolhidos

pela equipe de design. Depois de
iniciá-la, não demorará muito pa-
ra que você comece a receber as
reações da sua rede de contatos,
que funciona como em uma rede
social em que se segue e é segui-
do por causa do seu bom gosto,
audiência ou reputação.

Adaptando-se aos pedidos da
sua comunidade de usuários, o
site começou a se tornar popular
à medida que foi ficando cada
vez mais simples. É como se o
Wordpress ou Blogger, seus an-
cestrais, tivessem cruzado com
uma rede social dinâmica como
o Facebook e flertado com um

serviço de rápida reprodu-
ção de informação co-

mo o Twitter. Os
tumblogs são rápi-
dos e virais como o
Twitpic, e não ál-
bunsdefamília está-

ticos como se torna-
ram os dinossauros

Flickr e Picasa. Ao con-
trário desses dois sites, em

que fotógrafos amadores e pro-
fissionais sobem fotos próprias,
não há direito autoral que res-
trinja o que entra no Tumblr –
virtualmente, qualquer bizarri-
ce ou imagem curiosa, produzi-
da por qualquer um e em qual-
quer lugar, achada no randômi-
co mundo da internet.

Os usuários sobem principal-
mente imagens nas suas pági-
nas, mas a plataforma também
permite que se inclua texto, fra-
ses, links, música, vídeos e até
trechos de chat. Como os mode-
radores (ainda) são liberais com
o conteúdo que entra nos servi-

dores, ele pode pender para a es-
catologia do 4chan e frequente-
mente espalhar arquivos pira-
tas, pornografia e todo tipo de
conteúdo NSFW (sigla para a ex-
pressão em inglês “not safe for
work”, aquilo que pode causar
constrangimento se for aberto
no trabalho). Karp diz que pági-
nas do tipo são apenas 4% do to-
tal, mas esconde o número de cli-
ques que o seu site já ganhou
com elas – provavelmente, a
maioria. Em fevereiro, o site te-
ve 1 bilhão de page views, na fren-
te de concorrentes como o seu
clone Posterous e os habituais
Wordpress e Blogger.

Tudo por causa da sua facilida-
de. Era essa instantaneidade que
o autodidata Karp queria aplicar
nas mídias sociais quando, aos
15 anos, largou a escola e,
aos 20, começou a apos-
tar no Tumblr.

Atualmente aos 23, é
o garoto prodígio pre-
dileto da imprensa
norte-americana,
tratando-o da mes-
ma forma como já
se referiu a Bill Ga-
tes - que fundou a
Microsoft aos 20
– e Steve Jobs –
quelançou opri-
meirocomputa-
dor da Apple
aos 21. Mole-
que, mas tam-
bémomilioná-
rio CEO de
uma empresa
que já juntou
15 milhões

de usuários e acaba de ganhar
US$ 30 milhões de investidores
que esperam que ela cresça ain-
da mais. Só do começo de 2010
para o de 2011, o site aumentou
1.540%, diz a ComScore, amea-
çando passar serviços mais tradi-
cionais e se tornar a maior ferra-
menta de autopublicação de to-
da a internet.

OGAROTO-PRODÍGIO
DAVEZ

Vale tudo. Tumblr pode reu-
nir bizarrices e coisas fofas
em todo tipo de mídia:
texto, foto, som

● DavidKarp,23 anos,criou oTumblr para pessoascomo ele: preguiçosas. Hoje ele
tratadocomoempreendedordomomentoe teve investimento de US$30milhões

Em vez de escritório
gigante no Vale do
Silício, Tumblr tem

dez funcionários
no Brooklyn
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FUCK YEAH

Publicar no Tumblr é quase igual a ter um blog
no Wordpress, mas a dinâmica da plataforma
é diferente. Blogar ou ‘reblogar’ conteúdo é
tão simples quanto dar um retweet ou apertar
o botão ‘curtir’. E, mais do que isso, essas
opções diferenciam a linguagem e as
interações entre as pessoas

No Tumblr, o conteúdo é publicado para ser
armazenado e, principalmente, para ser
espalhado. A ação é fundamentalmente
pública, ao contrário de um blog, que pode
tratar só de temas particulares do autor.
Publicar no Tumblr é como compartilhar no
Facebook

TUMBLR O número de
reblogs mede
a popularidade do
post no Tumblr
e mostra quem
está na sua rede
de contatos

➽ ➽ ➽

O Tumblr não é uma plataforma
comum de blogs. Um tumblog –
que é como a empresa se refere
aos seus sites – nem é bem um
blog. Apesar de parecer e funcio-
nar como um, ele foi desenhado
com um tipo específico em men-
te: o preguiçoso. David Karp, seu
fundador, criou o conceito ao
tentar facilitar a vida de gente co-
mo ele, que não gosta muito de
escrever e que achava que perde-
ria tempo demais para manter
uma página pessoal.

As ações mais co-
muns da sua comuni-
dade de usuários fo-
ram estudadas pela
equipe deprograma-
dores – dez pessoas
em uma sala no
Brooklyn, em Nova
York, e não centenas en-
furnadas em uma corpora-
ção no Vale do Silício – e as intera-
ções foram reduzidas a simples
botões, justamente para que des-
sem pouquíssimo ou nenhum
trabalho para quem quer blogar.

Aprovou o conteúdo? ‘Heart
it’ clicando no ícone do coração,
o ‘curtir’ do Tumblr. Quer repu-
blicá-lo? Clique no botão ‘re-
blog’, o retweet do Tumblr, e ele
será transferido na hora para a
sua página. Bastam alguns segun-
dos para criar uma página, que
parece mais profissional do que
improvisada por causa dos te-
mas de fundo cool e minimalis-
tas, cuidadosamente escolhidos

pela equipe de design. Depois de
iniciá-la, não demorará muito pa-
ra que você comece a receber as
reações da sua rede de contatos,
que funciona como em uma rede
social em que se segue e é segui-
do por causa do seu bom gosto,
audiência ou reputação.

Adaptando-se aos pedidos da
sua comunidade de usuários, o
site começou a se tornar popular
à medida que foi ficando cada
vez mais simples. É como se o
Wordpress ou Blogger, seus an-
cestrais, tivessem cruzado com
uma rede social dinâmica como
o Facebook e flertado com um

serviço de rápida reprodu-
ção de informação co-

mo o Twitter. Os
tumblogs são rápi-
dos e virais como o
Twitpic, e não ál-
bunsdefamília está-

ticos como se torna-
ram os dinossauros

Flickr e Picasa. Ao con-
trário desses dois sites, em

que fotógrafos amadores e pro-
fissionais sobem fotos próprias,
não há direito autoral que res-
trinja o que entra no Tumblr –
virtualmente, qualquer bizarri-
ce ou imagem curiosa, produzi-
da por qualquer um e em qual-
quer lugar, achada no randômi-
co mundo da internet.

Os usuários sobem principal-
mente imagens nas suas pági-
nas, mas a plataforma também
permite que se inclua texto, fra-
ses, links, música, vídeos e até
trechos de chat. Como os mode-
radores (ainda) são liberais com
o conteúdo que entra nos servi-

dores, ele pode pender para a es-
catologia do 4chan e frequente-
mente espalhar arquivos pira-
tas, pornografia e todo tipo de
conteúdo NSFW (sigla para a ex-
pressão em inglês “not safe for
work”, aquilo que pode causar
constrangimento se for aberto
no trabalho). Karp diz que pági-
nas do tipo são apenas 4% do to-
tal, mas esconde o número de cli-
ques que o seu site já ganhou
com elas – provavelmente, a
maioria. Em fevereiro, o site te-
ve 1 bilhão de page views, na fren-
te de concorrentes como o seu
clone Posterous e os habituais
Wordpress e Blogger.

Tudo por causa da sua facilida-
de. Era essa instantaneidade que
o autodidata Karp queria aplicar
nas mídias sociais quando, aos
15 anos, largou a escola e,
aos 20, começou a apos-
tar no Tumblr.

Atualmente aos 23, é
o garoto prodígio pre-
dileto da imprensa
norte-americana,
tratando-o da mes-
ma forma como já
se referiu a Bill Ga-
tes - que fundou a
Microsoft aos 20
– e Steve Jobs –
quelançou opri-
meirocomputa-
dor da Apple
aos 21. Mole-
que, mas tam-
bémomilioná-
rio CEO de
uma empresa
que já juntou
15 milhões

de usuários e acaba de ganhar
US$ 30 milhões de investidores
que esperam que ela cresça ain-
da mais. Só do começo de 2010
para o de 2011, o site aumentou
1.540%, diz a ComScore, amea-
çando passar serviços mais tradi-
cionais e se tornar a maior ferra-
menta de autopublicação de to-
da a internet.

OGAROTO-PRODÍGIO
DAVEZ

Vale tudo. Tumblr pode reu-
nir bizarrices e coisas fofas
em todo tipo de mídia:
texto, foto, som

● DavidKarp,23 anos,criou oTumblr para pessoascomo ele: preguiçosas. Hoje ele
tratadocomoempreendedordomomentoe teve investimento de US$30milhões

Em vez de escritório
gigante no Vale do
Silício, Tumblr tem

dez funcionários
no Brooklyn
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Pen Drive 
Sandisk 4 GB 

24,99 3X
SEM
JUROS

13,33
NOS 
CARTÕES
EXTRA 

A VISTA: R$ 39,99 cada

Estabilizador micro 
TS 300 TS Shara
• Monovolt - 115V 
• 4 tomadas

6X
SEM
JUROS

33,17
NOS 
CARTÕES
EXTRA 

A VISTA: R$ 199,00

Jogo Marvel 
Capcom PS3 

10X
SEM
JUROS

59,90
NOS 
CARTÕES
EXTRA 

A VISTA: R$ 599,00

X-Box 360 KINECT
• Reconhecimento de gestos 
    e facial
• Chat de voz e vídeo* 
• Jogue on-line*
• Game KINECT adventure original

3X
SEM
JUROS

26,66
NOS 
CARTÕES
EXTRA 

A VISTA: R$ 79,99

Roteador TP-Link 340G 
54MPS Wireless 

86,90
TOTAL A PRAZO:
R$ 1.303,50

15X
NOS 
CARTÕES
EXTRA 

A VISTA: R$ 1.099,00

Computador HP S5705
• Processador Intel Pentium® Dual-Core™ E5700
• Memória de 2 GB • HD de 320 GB
• DVD-RW (leitor e gravador de CD e DVD)
• Leitor de cartões 6 em 1 • Monitor LCD 18,5”
• Windows® 7 Starter Edition

101,90
TOTAL A PRAZO:
R$ 1.528,50

15X
NOS 
CARTÕES
EXTRA 

A VISTA: R$ 1.299,00

Kit Xbox 360 Slim 4 GB 
• Controle sem fio 
• Sistema Wi-Fi 
• Game Alan Wake 
• Game Forza III

172,90
TOTAL A PRAZO:
R$ 2.593,50

15X
NOS 
CARTÕES
EXTRA 

A VISTA: R$ 2.199,00

Notebook Inspirion 14R-810
• Processador Core™ i5
• Memória de 3 GB • HD de 640 GB
• DVD-RW (leitor e gravador de CD e DVD)
• McAfee grátis 15 meses • Tela LED 14” 
• Saída HDMI • Webcam • Wireless
• Bluetooth  • HDMI • Leitor de cartões 7 em 1
• Windows® 7 Home Basic

Notebook CCE 535
• Processador Core™ i5
• Memória de 3 GB • HD de 500 GB
• Tela LED 14” • Saída HDMI • Webcam 
• Wireless • Saída HDMI 
• Leitor de cartões 4 em 1
• Windows® 7 Home Premium

6X
SEM
JUROS

49,83
NOS 
CARTÕES
EXTRA 

A VISTA: R$ 299,00

Multifuncional 
Epson 
Stylus TX220

15X
SEM
JUROS

106,60
NOS 
CARTÕES
EXTRA 

A VISTA: R$ 1.599,00
MS OFFICE 2010 HOME STUDENT 

NA COMPRA DE 1 NOTEBOOK CCE 535,

COMPRE
1 Multifuncional 
Epson TX220

4 Cartuchos+
PAGUE 
APENAS 299,00
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10X
SEM
JUROS

59,90
NOS 
CARTÕES
EXTRA 

A VISTA: R$ 599,00

TV LED AOC 21,5” T2242
WE com função monitor

10X
SEM
JUROS

74,90
NOS 
CARTÕES
EXTRA 

A VISTA: R$ 749,00

TV LED LG 21,5” M2280A 
com função monitor

NOVO PROCESSADOR 
INTEL® 2ª GERAÇÃO

LANÇAMENTO

Televendas: 4003-0363(2)
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Ofertas válidas para 4/4/2011 a 5/4/2011 ou enquanto durarem os estoques. Após essa data, os preços voltam ao normal. Verifique a disponibilidade dos produtos na loja mais próxima. Garantimos a quantidade mínima de 5 unidades de cada produto por loja em que ele esteja disponível. Para melhor atender nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar, por cliente, a quantidade dos produtos 
anunciados. Planos de pagamento nos cartões de crédito Extra: em 3x (0+3) sem juros, 6x (0+6) sem juros, 10x (0+10) sem juros, 15x (0+15) sem juros, 15x (0+15) com encargo mensal de 1,99% e anual de 26,68% (válidos somente para os produtos anunciados nestes planos), somente nos cartões Extra. As parcelas serão debitadas na data de vencimento do cartão de crédito do cliente. Pagamento a vista pode ser feito em dinheiro, 
cheque, cartão de débito ou com os cartões de crédito MasterCard, Diners Club, Visa, Redeshop (crédito), American Express, Aura, PoliCard, Total (aceito somente nas lojas de Campinas), Sorocred (aceito somente nas lojas de Araraquara, Campinas, Carapicuíba, Itatiba, Itu, Mauá, Mogi das Cruzes, São Carlos, Sorocaba e Baixada) ou Vale Shop. No site www.extra.com.br, as ofertas e formas de pagamento podem ser diferenciadas. 
Consulte condições para pagamento com cheque na loja. Fica ressalvada eventual retificação das ofertas aqui veiculadas.

1Campanha válida para 4/4/2011 e 5/4/2011. Todas as lojas Extra no Brasil cobrem as ofertas anunciadas pela concorrência direto no caixa, bastando entregar ao caixa, no ato da compra, o anúncio impresso da concorrência, para a oferta ser coberta pelo Extra, por meio de desconto no valor da sua compra. Não serão aceitas, para efeitos de comparação de preços, as ofertas emitidas por comerciantes ou empresas atacadistas. A campanha “PREÇO NÃO SE 
DISCUTE” é válida somente para as lojas físicas do Extra Hiper, não valendo para as lojas Extra Fácil ou loja virtual www.extra.com.br. Caso a sua compra já tenha sido finalizada, você deverá dirigir-se ao SAC da loja, levando o cupom fiscal e o anúncio impresso da concorrência para receber a diferença. Será válido somente o anúncio impresso da concorrência, na forma de tabloide, lâmina, folheto ou anúncio de jornal de grande circulação, com o prazo de oferta 
dentro do período desta promoção, para produtos idênticos (mesma marca, modelo, tipo, voltagem, cor, sabor, quantidade, peso ou unidade etc). O anúncio apresentado não será devolvido ao cliente e ficará retido com o caixa ou SAC da loja Extra. A comparação entre os preços praticados pelo Extra e pela concorrência restringe-se às lojas sediadas nos mesmos municípios. Esta condição não é válida para promoções especiais com múltiplos de produtos – Ex. 
“pague 2 e leve 3”, “leve 4 e, com mais um centavo, leve outro produto ou mais um exemplar do mesmo produto”. Para melhor atendermos aos nossos clientes, não vendemos por atacado e reservamo-nos o direito de limitar a quantidade dos produtos anunciados pela concorrência, por cliente, em 5 unidades/kg por produto da categoria alimentos e 2 unidades por produto da categoria não alimentos. Para mais informações, consulte o SAC das lojas Extra.

Ofertas válidas para as lojas Extra Hiper de São Paulo.
Não são todos os produtos que estão disponíveis nas lojas Extra Hiper, podendo variar de acordo com o estoque e sortimento de cada loja. Consulte a loja mais próxima.

LEVE SUA TV OU MONITOR USADO DE QUALQUER MARCA E 

GANHE DESCONTO DE R$ 200,00
NA COMPRA DE 1 TV COM FUNÇÃO MONITOR 

AOC 21,5” T2242WE

O design dos tumblogs é
minimalista. Temas mais
elaborados são vendidos,
custando a partir de US$ 9.
É possível costumizar o código
HTML de qualquer página
hospedada no Tumblr

O Tumblr
conta com
aplicativos
para ser usado
no iPhone,
Android
e Blackberry

➽ ➽ ➽ 1 BILHÃO de pageviews e 500 TERABYTES ocupados somente em fevereiro.
82 SERVIDORES são usados para arquivar os 2.000.000 POSTS que os usuários sobem por
dia. 15 MIL novos usuários entram no serviço todos os dias. 330 TEMAS já foram desenhados
por eles. 18 POSTS E 5 REBLOGS por segundo. 1.540% foi o crescimento da plataforma em
2010, segundo a ComScore. Nos EUA, 56% DA AUDIÊNCIA do site tem menos de 34 anos
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“Todos os blogs
pareciam o
mesmo. Queria
algo com uma
forma mais livre e
com um formato
menos
verborrágico.”
David Karp, fundador do Tumblr,
em entrevista ao TechCrunch
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O ESTADO DE S. PAULO SEGUNDA-FEIRA, 4 DE ABRIL DE 2011 link L3

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 4 abr. 2011, Link, p. L2 e L3.




