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Comício ❙ Os redditors
arrecadaram mais de
US$ 100 mil para uma
fundação à qual pertence o
âncora de TV Stephen
Colbert, numa tentativa de
fazê-lo participar de um
comício em resposta ao
conservador Glenn Beck

Polêmica ❙ O jornalista Anderson Cooper, da CNN,
denunciou em 2011 um subreddit dedicado a fotos sensuais
de garotas adolescentes, o que causou a extinção do tópico

EM COMUNIDADE

REPRODUÇÃO

Amigo secreto ❙ 17 mil pessoas participaram de
uma grande troca de presentes promovida no
Reddit em 2010

Keanu Triste ❙ O meme do
ator Keanu Reeves parecendo
desolado começou no Reddit a
partir de uma foto feita por um
site de celebridades

Scarlett Johansson ❙ Foi a
partir do Reddit que as fotos da
atriz norte-americana nua se
espalharam pelo mundo. Em
um dia, foram 23.800 votos

Kim Jong-Il ❙ O falecido
ditador da Coreia do Norte
virou piada. Poses dele olhando
para bananas, peixes e galões
de plástico viraram um tópico
muito popular

●
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HistoricalWhatIf ❙ A história é a base para especulações como:
“Quem venceria uma briga de faca entre todos os presidentes
dos EUA?”. Atualmente é o subreddit favorito de Alexis Ohanian
www.reddit.com/r/historicalwhatif

●

TERRITÓRIO
ABERTO A TODOS

74% DOS FREQUENTADORES SÃO HOMENS,
SEGUNDO O GOOGLE AD PLANNER

82%

Os usuários do fórum têm em média entre 25 e 34 anos e estão na
faixa de renda mais baixa dos EUA (até US$ 25 mil anuais)

CASOS
CURIOSOS

DOS USUÁRIOS ESTÃO
NOS EUA, CANADÁ, REINO
UNIDO E AUSTRÁLIA

Aos menos dispostos a quebrar a
barreira do formato bagunçado
do Reddit, caçar bom conteúdo
pode ser desafiador.

É por isso que o jornalista Ben-
ji Lanyado, que já escreveu para
o The Guardian e o New York Ti-
mes e também se interessa por
programação, resolveu criar
uma ferramenta facilitadora, a

princípio, para uso próprio: o
Reddit Edit (redditedit.com).

A página tem um visual sim-
ples e traz as principais histórias
do dia de acordo com o Reddit,
com base nos três primeiros
links de seis subreddits: notícias
mundiais, política, tecnologia,
capa do Reddit e imagens.

Lanyado teve contato com o

site há apenas seis meses, e logo
já entrava todos os dias. Ele admi-
te que talvez o Reddit necessite
do caos para ser o que é, mas,
para aproveitá-lo melhor, criou
uma versão mais organizada.

Para o jornalista, o Reddit fun-
ciona como um verdadeiro filtro
da web, em que milhões de pes-
soas decidem o que é mais inte-

ressante, sempre com uma pita-
da de humor. “O site provoca
uma competição saudável: to-
dos os usuários querem colocar
suas histórias no topo dos su-
breddits para ganhar ‘karma’
(pontos)”, disse Lanyado ao Link.
“E, é claro, as pessoas são sem-
pre mais rápidas do que os jorna-
listas. Assim, as histórias apare-
cem lá bem antes do que na gran-
de mídia e do discurso público.”

Lanyado diz que pretende
criar o mesmo formato para ou-
tros sites de notícias. / A.C.P.
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Whalebait ❙ Tópico com fotos de baleias e comentários
elogiosos a respeito da sensualidade desses animais.
www.reddit.com/r/whalebait
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Proper ❙ É dedicado a assuntos elegantes e dignos de um
cavalheiro. Até para postar é necessário escrever da maneira
mais correta e empolada possível (em inglês)
www.reddit.com/r/proper

● O visual
bagunçado do
Reddit assusta, mas
o site continua
atraindo usuários
que não ligam para
a mistura entre
piada e seriedade

MEMES E VIRAIS

Tópicos. O Reddit Edit
é mais visual e traz os
principais links de seis
categorias do Reddit

Generosos ❙ Em uma
competição entre redditors
ateus, cristãos e muçulmanos,
foram arrecadados
US$ 45 mil em
dezembro de 2010,
doados à caridade
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O Reddit poderia não ter sido o
Reddit, mas o MyMobileMenu,
uma ferramenta para fazer pedi-
dos em restaurantes por celular
– o que hoje pode parecer banal,
mas não era em 2005, ainda sem
smartphones ou aplicativos.

Esse era o projeto que os ami-
gos recém-formados Steve Huff-
man e Alexis Ohanian apresenta-
ram à incubadora Y Combinator
depois de um ano estudando a
viabilidade do negócio. No en-
tanto, a ideia foi rejeitada quan-
do eles foram entrevistados pelo
investidor e cofundador da Y
Combinator, Paul Graham.

Steve e Alexis ficaram devasta-
dos. Na manhã seguinte, na volta
de trem para sua cidade no Esta-
do de Virgínia e ainda de ressaca,

os garotos receberam um liga-
ção de Graham, dizendo: “Come-
temos um erro. Não gostamos
da sua ideia, mas gostamos de vo-
cês”. Eles retornaram a Boston e
fizeram um brainstorming entre
os três. Surgiu a ideia: criar a “pá-
gina inicial da internet”. Em três
semanas, saiu o Reddit.

O nome foi ideia de Ohanian.
Vem de “read it” (li isso, em in-
glês). De início, Huffman odiou:
“Eu apostei com o Alexis que, se
perguntássemos a dez pessoas
na rua como se soletrava Red-
dit, ninguém iria acertar”, diz
ele. “Infelizmente, a primeira
pessoa a quem perguntamos
acertou de cara, então eu perdi.
Só para constar: as nove próxi-
mas não conseguiram.”

Apenas 16 meses depois, os
amigos aceitaram uma propos-
ta para vender a empresa para o
grupo Condé Nast – ao qual per-
tencem revistas como a New

Yorker, Wired e Vogue – por um
valor estimado entre US$ 10 e
20 milhões.

Em 2009, por estar insatisfei-
to com o gerenciamento da em-
presa pela gigante editorial,
Huffman deixou o Reddit. No
entanto, no ano passado, o site
se tornou uma subsidiária inde-
pendente da Advance Publica-
tions, holding que controla a
Condé Nast. “Estou muito feliz
de ver que agora eles têm mais
autonomia”, disse Huffman.

Ohanian saiu junto do amigo
para fundar o site de busca e re-
serva de hotéis Hipmunk, mas
nunca deixou o grupo de
e-mails do site e se manteve co-
mo porta-voz. No ano passado,
voltou a fazer parte da equipe.

O Reddit, uma plataforma
tão diferente que se tornou de
código aberto em 2008, pode
parecer deslocado dentro do
tradicional grupo que a detém.

O usuário pode entrar no site
pela primeira vez e, poucos se-
gundos depois, decidir que será
a última. O emaranhado de
links, discussões, siglas e cate-

gorias com nomes nada intuiti-
vos assusta. “A desvantagem é
que o Reddit reforça seu senso
de comunidade usando uma sé-
rie de piadas internas e referên-
cias que você não entende a
não ser que já esteja por lá há
um bom tempo”, diz David
Weinberger, psicólogo e pesqui-
sador da Universidade Harvard.

No entanto, ao se acostumar
à multidão de links e à lingua-
gem utilizada, a chance de o
usuário virar frequentador é
grande, e foi o que aconteceu
com Weinberger.

Em relação ao visual caótico,
vale lembrar que o Reddit come-
çou a despontar quando seu
principal concorrente, o Digg,
mudou seu layout para algo
mais organizado, o que desagra-
dou aos usuários. Logo, eles mi-
graram para o Reddit.

Talvez a dose de anarquia se-
ja necessária para manter o site
vivo. Apesar de ter sido criado
antes de as redes sociais se con-
solidarem, o Reddit, no fim das
contas, une pessoas em torno
de assuntos, interesses e curio-
sidades em comum, sendo, ao
mesmo tempo, terra de nin-
guém e terra de todo mundo.

Alien. É símbolo
e logotipo do
site desde 2005
e foi desenhado
pelo próprio
Alexis Ohanian
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