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C o m p o r t a m e n to Voltado para moda
e viagens, site Pinterest recria hábitos

Redes sociais
para reunir
conf rarias
se propagam

SIMON DAWSON/BLOOMBERG

Chad Hurley, cofundador do YouTube: “Com a superabundância de informação na internet, usuários querem agora selecionar o que realmente interessa”

Richard Waters
Financial Times, de San Francisco

As origens das novas modas de
internet podem normalmente ser
atribuídas à elite tecnológica do
Vale do Silício ou aos aficcionados
da mídia digital de Nova York –
nunca às mulheres das pequenas
cidades do Meio-Oeste americano.

Isso transforma a repentina
ascensão do Pinterest, site de co-
leta e compartilhamento de
imagens, numa anomalia intri-
gante. O sucesso do site, lançado
primeiramente em Iowa – um
Estado americano mais conheci-
do por seu milho do que por
seus programas de computador
– , cresceu rapidamente nos últi-
mos meses, principalmente em
meio a usuárias.

Elas gostaram de seu design al-
tamente visual, que lhes permite
postar nos murais temáticos das
suas páginas imagens encontra-
das em outras fontes on-line. Ar-
tesanato, casa, comida e moda
aparecem em altas classificações
na lista das imagens que os usuá-
rios copiam de outros sites. Mui-
tas são em seguida compartilha-
das por outros usuários aos seus
próprios murais, o que dá às ima-
gens uma circulação mais ampla
numa rede crescente de pessoas
com afinidades intelectuais.

“Recortar imagens de revistas
e pregá-las na parede do quarto
é coisa que todos fizemos quan-
do crianças”, diz Julian Green,
empresário de internet que tes-
tou ideias semelhantes em cam-
pos como o de viagens e casa. “O
Pinterest sintetizou perfeita-
mente essa experiência.”

O site foi recompensado com
quase 18 milhões de visitantes no
mês passado só nos Estados Uni-
dos – um salto de 50% em relação
ao mês anterior – e está registran-
do um sólido crescimento, a par-
tir de uma base mais baixa na Eu-
ropa, segundo a empresa de pes-
quisa de mercado comScore.

É cedo demais para dizer se
essa mais recente empresa de in-
ternet de consumo em alta será
mais do que uma moda passa-
geira. Mas ela está se tornando a
líder de uma categoria de sites
de internet que ganha seguido-
res rapidamente entre os usuá-
rios, bem como de empresas de
produtos de consumo e de en-
tretenimento que tentam segui-
los por toda a rede.

Contando com o que ficou co-
nhecido como “curadoria social”,
esses sites estimulam os usuários
a exibir as coisas que lhes interes-
sam – muitas vezes pela seleção,
salvamento e combinação de
imagens, vídeos e artigos da in-
ternet como um todo – para de-
pois permitir que outros os si-
gam e copiem. Os formadores de
gostos são criados quase da noite
para o dia, e suas ideias se propa-
gam pelo mundo de forma viral.

Em áreas como moda e via-
gens, sites desse tipo pipocam já
há algum tempo. O Po l y v o r e ,
fundado cinco anos atrás, foi um
dos primeiros dentre muitos si-
tes concorrentes a permitir que
os usuários exibam seu conceito
de moda, enquanto o Houzz, for-
mado em 2009, estimula seus
membros a dar vazão à sua pai-
xão por arquitetura e decoração.

“A curadoria social tornou-se o
tópico em alta em 2012”, diz
Chad Hurley, um dos cofundado-
res do Yo u Tu b e , que agora tenta a
sorte na ideia por conta própria.
Juntamente com seu parceiro co-
mercial de longa data Steve
Chen, ele recentemente com-
prou uma totalmente reformula-
da Delicious – fundada quase
uma década atrás para que usuá-
rios armazenassem e comparti-

lhassem links da internet – a fim
de refletir o estilo visual atual de
misturar e combinar.

A superabundância de infor-
mação na internet esgotou o al-
cance das ferramentas de busca,
deixando os usuários à cata de
maneiras de selecionar o que
realmente lhes interessa, diz
Hurley: “Os algoritmos só po-
dem levá-lo até esse ponto.”

A causa imediata para essa ex-
plosão de redes on-line de agru-
pamento por interesse específi-
co pode ser detectada na ascen-
são das redes sociais, embora as
suas raízes remontem a um pas-
sado mais remoto.

Destinos on-line iniciais, como
o GeoCities, de grande sucesso na
década de 90, agrupavam sites
criados pelos usuários por áreas
temáticas e representavam para
os usuários uma forma de encon-
trar e propagar informações en-
tre si, diz David Karp, empresário
de internet de Nova York. O Tum -
b l r, o site de microblogs fundado
e comandado por ele, tenta re-
produzir essa experiência ao per-
mitir que as pessoas criem séries
de postagens multimídia curtas,
passíveis de seguir e copiar.

O algoritmo de busca do Goo -
gle lançou uma nova forma de
filtrar informações on-line. Ao
possibilitar encontrar rapida-
mente respostas para as pergun-
tas de cada consulente, ele con-
tornou a necessidade de ingres-
sar em redes sociais para desco-
brir material relevante.

Mas, com a ascensão do Face -
book e do Tw i t t e r, as coisas volta-
ram ao ponto de partida. As re-
des de amigos e contatos estão se
tornando uma poderosa fonte de
referência, principalmente no
caso de assuntos que são subjeti-
vos ou pessoais demais para se-
rem captados pela análise meca-
nicista da internet.

compartilham uma convicção
simples: se os usuários vierem, o
dinheiro acabará vindo também.
“As pessoas querem muito mais
experiências de curadoria, às
quais sentem que podem enca-
minhar maior volume das coisas
que consomem”, diz Roelof Bo-
tha, um dos sócios da empresa de
compra de participações Sequoia
Capital, que investiu em empre-
sas como a Tumblr e a Houzz.

Segundo seus apoiadores, es-
sas redes pautadas por área de
interesse acabarão superando
não apenas a primeira geração
dos portais de internet, como o
Ya h o o, como também as redes
centralizadas do antigo universo
da mídia. “Não interessam mais
a Fo x ou a CNN – não interessam
as grandes redes”, diz Karp do
Tumblr. “O importante são essas
comunidades de pessoas com
afinidade intelectual.”

Mas, embora esses sites afir-
mem ter abocanhado uma fatia
considerável da atenção de seu
público — por exemplo, os usuá-
rios ficam um total de minutos
seis vezes maior no Tumblr que
no Twitter, por exemplo, segun-
do a comScore —, eles ainda en-
frentam muitas interrogações.
Entre as maiores questões está a
possibilidade ou não de sobrevi-
ver num universo já congestio-
nado, que quase não impõe bar-
reiras ao ingresso, e se eles conse-
guirão superar o que se tornou a
maldição do mundo das redes
on-line: o rápido arrefecimento
do interesse, na medida em que
os usuários se voltam para novas
gerações de sites da moda.

O novo grupo de sites de cura-
doria social tende a seguir um
modelo comum. Alguns usuá-
rios criam contas, muitas vezes
lançando mão de suas creden-
ciais no Facebook para se inscre-
ver, e começam a fazer postagens
em suas páginas. Outros passam

a “seguir ” os que consideram
mais interessantes. O conteúdo
que é postado novamente pelos
seguidores é o que gera boa parte
do movimento: 80% das imagens
do Pinterest são compartilhadas,
por exemplo. Pode parecer pre-
guiça — ou mesmo hábito de pla-
giar — , mas esse filtrar e refiltrar
constante da rede tornou-se uma
forma de revelar e repassar coisas
que poderiam, caso contrário, ter
permanecido encobertas.

O Twitter, com sua tecla “se -
guir ” e seus “re-tweets”, há muito
lança mão desses recursos. Mas
um estilo visual forte, juntamen-
te com a capacidade de postar
uma maior gama de material —
como vídeos e textos de maior
volume — diretamente nos ‘fe -
eds’ RSS (dispositivos que exi-
bem dados atualizados) ou em
murais estáticos põe os mais no-
vos sites de curadoria social em
destaque. Muitos também se li-
mitam a uma linha restrita de as-
suntos, na tentativa de ingressar
em grandes mercados on-line,
como o de viagens e imóveis.

Os sites com curadoria social
divergem das redes sociais sob
aspectos importantes. Eles de-
pendem, em parte, da simbiose
— ao autorizar, por exemplo, que
as pessoas se inscrevam utilizan-
do sua conta no Facebook, mui-
tos facilitam as tarefas de convi-
dar amigos para aderir ou de
chamar atenção para si por meio
da postagem de informações so-
bre as atividades de um usuário
em sua página no Facebook.

Mas eles também tentam ir
bem além do “gráfico social”, ou
rede de contatos, que caracteriza
o Facebook. “Nosso foco não são
relacionamentos – são mais inte-
resses”, diz Hurley. “O que interes-
sa é que pessoas com afinidades
intelectuais possam se conhecer.
A coisa não se resume em saber o
que seus amigos estão fazendo.”

Ao apresentar mais interfaces
do usuário visuais e tornar mais fá-
cil identificar e seguir pessoas com
interesses semelhantes, eles tam-
bém esperam não ter de enfrentar
as enxurradas de informações que
podem tornar as redes mais consa-
gradas difíceis de navegar.

“O Facebook e o Twitter pos-
suem toneladas de informações
cujo sentido eles tentam deci-
frar ”, diz Hurley. “Todo mundo
tem muita coisa a contornar.”

Facebook, afirma Botha, do Se-
quoia. “É o surgimento de vários
gráficos — não existe apenas um
g r á f i c o”, diz o empresário.

Quantos deles existirão no
longo prazo é outra questão. As
redes on-line da moda — como o
MySpace e o Bebo — muitas vezes
perdem o brilho e morrem na
medida em que formas mais re-
centes de interação on-line con-
quistam sucesso. Historicamen-
te, a “meia-vida das redes sociais”
revelou-se extremamente curta,
diz Karp, do Tumblr. “Nunca vi-
mos uma dessas redes de inter-
net durar mais de dez anos.”

O Facebook espera contrariar
essa tendência ao se consolidar
como serviço de utilidade públi-
ca que outros sites podem acio-
nar, valendo-se de sua grande
base de usuários e de contatos
sociais. A exemplo dos restau-
rantes favoritos que se tornam
instituições locais e duram por
gerações, existe lugar para esse
tipo de destino na internet, diz
Botha. Mas a maioria dos sites
empregados pelos usuários para
se comunicar se parece mais
com casas noturnas, que trilham
altos e baixos ao sabor das ma-
rés da moda, acrescenta ele.

Ainda é cedo demais para dizer
se o Pinterest, a mais recente nova
casa em alta do quarteirão, seguirá
esse modelo. Por enquanto, os efei-
tos de rede estão, sem dúvida, ope-
rando em seu favor, já que os usuá-
rios estão acorrendo ao site. “A coi-
sa se torna autossustentável”, afir-
ma Jordan, que diz que o Pinterest
ultrapassou rapidamente seu pú-
blico original de habitantes do
meio-oeste americano. Quanto
mais as pessoas se conectam entre
si e compartilham fotos, mais esse
comportamento se autoalimenta.

Quanto essa festa durará, no en-
tanto, é difícil prever.
(Tradução de Rachel
Wa r s z a w s k i )

Site sintetizou a
experiência dos jovens
que recortam imagens
de revistas e as pregam
na parede do quarto

O avanço das redes por
afinidade desmente a
tese de que o público
ficaria concentrado
em poucos sites

Foi nesse novo mundo que o
Pinterest decolou. “Ele está cap-
tando um comportamento que,
segundo pensamos, é bem pode-
roso: a descoberta, pelas pessoas,
de coisas do mundo real, com
uma cobertura social”, diz Jeff
Jordan, um empresário da área
de compra de participações e ex-
diretor da empresa de pagamen-
tos on-line Pa y Pa l , que atual-
mente compõe o conselho de ad-
ministração do Pinterest. O site
tornou-se uma maneira de mos-
trar ao mundo “coisas que você
quer comprar, lugares aos quais
você quer ir”, diz ele.

Embora o Pinterest diga que
deixou para depois suas ideias
de ganhar dinheiro, as possibili-
dades comerciais criadas por es-
se comportamento volitivo já
geraram uma série de imitado-
res on-line. Congregar os usuá-
rios em torno de interesses espe-
cíficos, argumentam seus pro-
ponentes, criará formas mais di-
recionadas (e valiosas) de anun-
ciar. As recomendações de pro-
dutos, além disso, poderão im-
pulsionar as vendas on-line.

Isso em teoria. A maioria dos
anunciantes ainda não concluiu
se esses sites com curadoria dos
usuários são um bom canal de
negócios. “Nenhum de nós, na
verdade, comprovou isso”, diz
Karp. “Eles ainda não são sufi-
cientes para pagar as contas”.

Os empresários e executivos de
compras de participações que
acorrem em massa para essa área

Se muitos deles serão capazes
de sobreviver num mundo em
que cresce cada vez mais a com-
petição pela redução dos perío-
dos de atenção, no entanto, é
uma outra questão. Em especial,
o amplo alcance do Facebook e
seus altos níveis de “engajamen -
t o” – seus usuários gastam de
seis a sete horas mensais com o
site, segundo a comScore –
ameaçaram tirar boa parte do
foco dos outros sites que preten-
dem crescer à sua sombra.

Mas, embora o gráfico social
do Facebook seja um incentivo
poderoso para fazer as pessoas
voltarem constantemente, a fim
de se manter em contato com os
amigos e a família, os “gráficos
de interesses” de sites como o
Pinterest – que ligam pessoas
com afinidades intelectuais –
também estão se mostrando
uma atração irresistível.

Isso desmente o ponto de vis-
ta amplamente defendido no
passado de que todo o compor-
tamento social on-line acabaria
sendo atraído para um pequeno
número de redes, lideradas pelo
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Text Box
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