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ÉPOCA - O número de acessos do Brasil surpreendeu o Tumblr?
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David Karp-Totalmente. Foi um desafio. No Japão, os acessos
crescem quando os americanos estão dormindo. O Brasil está
no mesmo fuso horário da Costa Leste dos Estados Unidos.
De repente, um país que não estava nem em nosso top 10
de audiência explode em acessos do dia para a noite e se
torna nosso segundo maior mercado. Isso nos sobrecarregou
justamente quando havíamos feito ajustes para dar conta de
nosso crescimento. Foi preciso correr atrás para mudar a infraestrutura e ganhar escala de novo. Mas fiquei feliz, porque
os brasileiros usam o site da forma que mais gostamos.
ÉPOCA - Como assim?
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K a r p - O Brasil parece ter uma extraordinária cultura criativa. É um país que adora consumir mídia e cultura. Nos
Estados Unidos, muitos estão na internet para ser o novo
Justin Bieber. No Brasil, usam o Tumblr para se expressar,
não para aparecer. Não é só consumir, mas remixar mídias e
criar coisas novas. Não é assim no Japão, onde a maioria faz
curadoria do que encontra de legal na internet.

ÉPOCA - Qual o objetivo de sua visita no próximo mês?

Karp - Assim como em outros mercados, temos o privilégio de estar no centro de comunidades criativas. Queremos
entender como podemos ser uma força positiva para elas.
Para nós, pensar internacionalmente é pensar localmente e
entender as necessidades de cada comunidade.
ÉPOCA - Como o senhor teve a ideia de criar o Tumblr?

Karp-Foi algo egoísta. Mexo com internet desde cedo e queria
um blog. Tentei vários serviços, mas o máximo que um deles
ficou no ar foi por dois meses e meio. Não sou escritor. A
caixa de texto vazia me travava. Fiquei um ano e meio mexendo com o formato. Quando o Tumblr surgiu, estatísticas
mostravam que o número de blogs dobrava a cada ano, mas
muitos ficavam inativos. Vi que mais gente tinha o mesmo
problema que eu. Vi que não daria trabalho fazer algo para
os outros usarem também.
ÉPOCA - O que explica o sucesso do site?

Karp-Pegou porque as pessoas não querem uma página igual a
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de todo mundo, como o Twitter ou o Facebook. Querem algo
que as represente. A expressão criativa é bem característica do
ser humano. As pessoas adoram fazer isso na internet. Nossa
rede dá a eles o poder de se expressar. Blogs tradicionais eram
bons para conteúdos editoriais e textos longos. Não havia uma
ferramenta para os criativos. Assumimos esse papel.
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ÉPOCA - Muitos sites enfrentaram problemas por exibir conteúdo
de terceiros sem autorização. Como o Tumblr lida com isso?
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Karp-Temos muito respeito pelo trabalho dos artistas. Se sua
música for usada sem permissão, respondemos rapidamente
à reclamação e a tiramos do ar. Esse assunto sempre foi importante para mim, porque meu pai era compositor profissional e minha mãe trabalhava na área de direitos autorais da
emissora CBS. Toda a comida de nossa casa e minha educação
foram pagas por royalties de música. Mas essa forma de tratar a questão é ultrapassada. Os artistas bem-sucedidos da
internet são aqueles que sabem usar essas ferramentas para
ter uma grande distribuição. Antes, era diferente. Você tinha
de controlar seu trabalho para que ele fosse divulgado por
Foto: Michael Lewis/Corbis Outline

uma gravadora ou editora. Agora, as pessoas têm a chance
de criar as próprias audiências e conseguir chamar a atenção.
Se você não quiser, sua obra não vai ficar indevidamente na
rede. Mas, se você abraça essa nova forma de lidar com o
assunto, pode ter um sucesso imenso.
ÉPOCA - A pornografia é uma questão em sites de conteúdo publicado por usuários. É um problema para o Tumblr?

Karp-No início, sim. Pensamos muito sobre isso, por um
ano e meio, porque esse tipo de conteúdo era 10% do total
em nossa rede. Mas o Tumblr cresceu. Hoje, a pornografia é
3%. Ter isso num canto de nossa rede nunca me incomodou.
Em muitos desses casos, nem sequer podemos chamar de
pornografia. São blogs com fotos eróticas ou sensuais. Acho
impossível policiar, porque você precisa de critérios para
definir um conteúdo impróprio. O que é pornografia? Um
conto com palavras explícitas? Um mamilo exposto numa
imagem? Fotos de um ato sexual? Criamos ferramentas para
impedir que seu filho veja esse conteúdo inadvertidamente.
Mas preferimos preservar a liberdade de expressão.
•
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novas tendências. O irritante nas companhias de tecnologia
é que, à medida que elas crescem, começam a competir
pelas mesmas coisas. Google, Facebook e Microsoft estão
concorrendo pelas mesmas coisas. Mas nenhuma dessas
companhias olha para o público criativo. Quero fazer o
Tumblr crescer não para ser a rede dominante da internet,
mas para ser a mais inovadora para esse público.
ÉPOCA - Por que as imagens formam boa parte de seu conteúdo?

Karp-Éramos bem internacionais no começo. Tínhamos
usuários do Japão, das Filipinas, em alguns países da Europa.
Então, o inglês não era a língua corrente entre eles. O conteúdo em outros idiomas não se espalhava tanto pela rede
por essa barreira. Por isso, nos centramos naturalmente em
imagens, uma ferramenta muito fácil para quem deseja se
expressar. Mas algo que amo no Tumblr é ele não ser apenas
fotos. Hoje, elas representam 40% do conteúdo já publicado.
Mas textos são 15%. Vídeos respondem por outros 10%. A
diferença do Tumblr é que nele é tão fácil compartilhar uma
foto quanto um link, uma citação, um vídeo ou um texto.
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Karp-Quero levá-lo à perfeição. Em comparação com outros produtos, a meta é fazer um novo Google Search ou
um novo iPod. Tentamos experimentar ao máximo e lançar
novidades, que muitas vezes mudam a forma como enxergamos o Tumblr. Ser perfeito não significa simplesmente
adicionar coisas. Dou crédito ao Facebook por melhorar
seu produto e adicionar novidades constantemente. Mas,
para isso acontecer, é preciso uma grande equipe. E, a cada
botão acrescentado ao iPod, ele fica maior, mais pesado e
difícil de usar. Por isso, tentamos deixar o Tumblr simples
e retirar coisas que se mostram pouco úteis.
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ÉPOCA - O que o senhor pretende com o Tumblr?
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ÉPOCA - Por exemplo?
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K a r p - U m sucesso foi o envio de sugestões de conteúdo.
Num blog, o autor não cria tudo sozinho. A comunidade
ajuda e, em alguns casos, se torna a principal autora do
blog. Seu criador vira um curador do que recebe. Isso foi
inventado pela própria comunidade. Criamos uma ferramenta para apoiar. Uma polêmica envolveu o ranking de
popularidade criado por nós. A nota dada ao blog variava
de acordo com quanto conteúdo original era publicado,
quanta gente gostava do que era posto no ar e uma série
de outros fatores. As pessoas começaram a ficar obsessivas,
paranoicas e estressadas com isso. Entravam em pânico
quando seu índice caía. Havíamos criado algo que tirava
o foco da criatividade. Tiramos do ar. Metade adorou. A
outra metade reclamou muito.
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ÉPOCA - Como o senhor vê a concorrência de outros sites
semelhantes?
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Karp-Novas plataformas surgem sempre, e muitas são ótimas, mas nem todas vão sobreviver. As redes sociais têm seu
melhor momento nos primeiros cinco anos. Estamos num
ecossistema em constante mudança. Tentamos não pensar
na concorrência, na verdade. Não olhamos para outros sites
como inimigos e dizemos "Vamos destruí-los". O importante é encontrar uma lacuna no mercado e oferecer algo
para atender um certo público. Nossos usuários não são
pessoas que estavam felizes em outros sites. Eles tinham um
blog e não conseguiam mantê-lo. Não quero ficar atrás de

ÉPOCA - Os blogs mais populares são de humor, com piadas simples, com uma foto e legenda. Isso não torna o conteúdo do site
superficial?

Karp-Essa é uma forma simplista de enxergar o assunto.
Quando criei o Tumblr, pensei que todos os blogs seriam
como o meu, de cunho mais pessoal, com o olhar do autor
sobre o mundo. Mas a todo momento somos surpreendidos por pessoas que encontram novos usos para ele. Há
blogs especializados em certos assuntos, como ilustração,
tecnologia ou tatuagens. Outros mexem em nosso código
de programação e criam páginas belíssimas. Alguns formam uma grande comunidade em torno de si próprios.
Há gente postando conteúdo original, intermediando o
trabalho alheio ou criando novas formas de arte. É verdade,
há muita gente publicando coisas rasas ou sem sentido.
Mas nossa rede é diversa. É um erro julgar o todo por suas
partes. Todas as formas de expressão são válidas. É isso que
queremos apoiar. Não queremos blogs iguais. Esperamos
que surjam cada vez mais surpresas. Elas significam que
estamos fazendo a coisa certa.
•

Fonte: Época, São Paulo, n. 722, p. 70-72, 19 mar. 2012.

