
A compra do Instagram pelo Fa-
cebook levanta uma das discus-
sões mais controversas para
empreendedores e investido-

res do setor de tecnologia. Quando é a
hora de vender o próprio negócio?

Não existe resposta definitiva. Esta é
uma área é tão instável quanto o seu
poder de inovação, e sempre há dúvida
se o produto continuará a prosperar em
um futuro constantemente incerto, cer-
cado de competidores em potencial que
podem desenvolver uma nova tendên-
cia que toma o mercado.

A negociação pelo Instagram, segun-
do o New York Times, durou 48 horas e
foi liderada por Mark Zuckerberg. A de-
cisão não deve ter sido fácil, mesmo
com a oferta considerada elevada por
um serviço que não produz receita.

Kevin Systrom e Mike Krieger, os fun-
dadores do Instagram, atingiram o que
parece ser o auge da popularidade do
app pouco depois de lançar a versão pa-
ra Android. O aplicativo surgiu de um
projeto para desenvolver um serviço de
geolocalização de fotografias, chamado
antes de Burnb. Na semana passada, o
Instagram subiu para o topo da lista dos
aplicativos gratuitos mais baixados do
iTunes depois do anúncio da compra.

A versão original, para iPhone, tem
menos de dois anos. Foi lançada em ou-
tubro de 2010. Em fevereiro do ano pas-
sado, depois de uma rodada de investi-
mentos que somavam US$ 7 milhões, o
app foi avaliado em US$ 25 milhões.
Dois dias antes de ser vendido por US$ 1
bilhão em ações e dinheiro (ainda não
se sabe qual é a divisão entre um e ou-

tro), ele foi avaliado por metade do va-
lor desembolsado pelo Facebook.

Entre os que investiram no Insta-
gram em 2011 (o conhecido fundo Bech-
mark Capital, o cofundador do Twitter
Jack Dorsey e o investidor Chris Sacca),

estava um ex-colega de escola de Mark
Zuckerberg, Adam D’Angelo, que tam-
bém é considerado um dos fundadores
da rede social e com quem Zuckerberg
chegou a dividir o dormitório em Har-
vard, como descreve David Kirkpatrick
no livro O Efeito Facebook.

D’Angelo foi o Chief Technology Offi-
cer (CTO) – diretor executivo de tecno-
logia – do Facebook até 2008 e responsá-
vel pela área de desenvolvimento. Hoje,
ele é cofundador do serviço de pergun-
tas e respostas colaborativo Quora e já
foi citado pela revista Forbes como uma
das pessoas mais inteligentes do setor.

Outra ligação do Facebook com o Ins-
tagram é o fundo de investimentos
Greylock Partners, que também ajudou
a financiar o Facebook em 2006, e o Ins-
tagram no início deste mês.

O Vale do Silício é formado por gru-
pos que frequentemente se sobrepõem.
É difícil saber ao certo neste momento
se essas relações influenciaram a nego-
ciação, mas a posição de dos investido-
res costuma ser levada em conta, como
explicou na semana passada o CEO da
empresa de formulários online Survey
Monkey, Dave Goldberg, durante o en-
contro de startups BR New Tech.

“O ideal é buscar maximizar o valor
da empresa para você e seus acionis-
tas”, disse, Goldberg, que também é in-
vestidor, respondendo a uma pergunta
da plateia de 218 participantes – a maio-
ria empreendedores – sobre qual é a ho-
ra certa de vender uma empresa. Para

ele, a hora certa é quando o criador da
startup percebe que outra pessoa preci-
sa tocar a operação para que a empresa
continue crescendo.

Teria sido essa a ideia de Systrom e
Krieger? Eles e seus investidores ti-
nham muito a ganhar com a oferta do
Facebook. Mas Zuckerberg – que rece-
beu propostas bilionárias pelo Face-
book no passado, incluindo da Micro-
soft – não poderia deixar outra empresa
se apropriar do app. Imagine o Google
tomando o controle do Instagram e in-
corporando o aplicativo no Google+?

Aquisições assim costumam ter dois
objetivos: expandir a própria atuação
por parte de quem compra e trazer no-
vos talentos para empresa. O futuro ain-
da dirá qual será o resultado para o Face-
book. E a lição que se tem a tirar é que
serviços voltados para celular já produ-
zem novos gigantes da tecnologia, co-
mo previu Steve Jobs ao criar uma loja
de apps para o iPhone. Começa agora a
corrida para descobrir qual é o próximo
aplicativo de US$ 1 bilhão. Ou mais.

LOGIN ❙ Brian Chesky, CEO e
cofundador do Airbnb

CompradoInstagramémodelo
parafuturodosnegóciosdigitais

Quando fundou o Airbnb em
2008 ao lado de Joe Gebbia e
Nate Blecharczyk, Brian Chesky
não tinha ideia de que o site se-

ria hoje um exemplo de startup
com um modelo de negócios novo.

O Airbnb (que quer dizer algo
como “colchão de ar e café da ma-
nhã”, em inglês) é um espaço onli-
ne em que as pessoas oferecem
suas próprias casas, apartamen-
tos ou qualquer outro tipo de espa-

ço que possa servir de hospeda-
gem, algo que Chesky, que é o
CEO, afirma ser parte de uma “eco-
nomia do compartilhamento”.

Hoje são mais de 100 mil espa-
ços disponíveis, em 19 mil cidades
pelo mundo, segundo ele, muito
além dos colchões de ar que
Chesky e seus colegas propuse-
ram inicialmente. Na semana pas-
sada, ele esteve com a equipe do
site no Brasil para anunciar um
escritório brasileiro (ao todos, são
dez representações pelo mundo).

De olho nos grandes eventos
como a Copa do Mundo e a Olim-
píada, Chesky diz que Brasil é o
maior mercado do site na América
Latina. Em 2011, 31 mil diárias fo-
ram reservadas no País por meio
do Airbnb. Em uma casa no bairro
paulistano dos Jardins (alugada
pelo site) em que ele e sua equipe
se hospedaram, ele falou ao Link
sobre os próximos planos.

Você tem dito que as pes-
soas estão buscando
mais contato e expe-
riências offline.
Não é o contrário?
Acho que a tecnolo-
gia permite que você
se isole se você quiser.
Mas não acho que todas
as bilhões de pessoas do
planeta vão querer se isolar. É
uma condição natural humana,
querer ser social, querer se conec-
tar, querer viajar, conhecer outras
pessoas. Acho que a tecnologia é
uma plataforma que permite fazer
isso. O futuro será das pessoas
dentro de casa? Acho que vere-
mos as pessoas mais móveis, que-
rendo se conectar no mundo real.
Somos sociais online e continuare-
mos a ser sociais offline.

É o seu objetivo?
Acho que sim. Acho que é conec-
tar as pessoas no mundo real. É
uma ideia muito legal.

Por que quis vir a São Paulo e
abrir um escritório aqui?
Eu acho que é muito importante
ter um escritório em São Paulo
para ter presença na América Lati-
na, e ser uma central para o conti-
nente inteiro. Acho que o Brasil é
um mercado incrivelmente impor-
tante. É um dos nossos maiores

mercados. O Rio é uma das nos-
sas maiores cidades no mundo
(com maior número de usuá-
rios). Está crescendo e é uma
das que crescem mais rápido. E
acho que é importante estar em
um mercado se você se preocu-
pa com este mercado.

E você se preocupa com o
Brasil?
Eu me preocupo muito.

Por quê?
As coisas já estão acontecendo
aqui. É um de nosso maiores
mercados no mundo. Estamos
seguindo um movimento, um
momento único e importante. É
um dos mercados que mais
crescem no mundo para nós. É
um país com destinos incrivel-
mente impressionantes e que
vai sediar eventos gigantescos.
A cultura das pessoas é maravi-

lhosa. Há muita hospitalida-
de. É uma economia

enorme que tem
crescido muito rápi-
do. Uma das maio-
res economias.

Por que o Airbnb
cresceu aqui?

Provavelmente pela
mesma razão que cres-

ceu em qualquer cidade. Não é
uma ideia unicamente brasilei-
ra. É uma ideia universal que
envolve cidadãos globais. Acho
que muitos dos benefícios fun-
cionam em qualquer mercado.
São universais. Não é uma ques-
tão de saber por que essa ideia
funcionou no Brasil, mas de
questionar: se funcionou em
uma cidade, por que não funcio-
naria em qualquer lugar? Em
qualquer lugar que há turistas,
que as pessoas querem visitar,
ele vai crescer.

O que espera para a Olimpía-
da de Londres?
Acho que vai ser enorme. Vai
ser uma amostra interessante
do que esperar no Rio. Uma
grande porcentagem dos luga-
res oferecidos já está reserva-
da. E assim que surge um lugar
novo, ele logo já é reservado.
Provavelmente é assim que se-
rá (na Olimpíada do Rio). / F.S.

http://blogs.estadao.com.br/filipe-serrano
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‘A tecnologia é
uma plataforma
para a condição

social do ser
humano’
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