
B e n Silbermann nem parece o cria-

dor de um site tão incrível: tem bol-

sas sob os olhos cansados, ombros 

caídos, camisa amarrotada, cabelo 

em desalinho. "Estou cansado", afir-

ma, aos 30 anos, o líder do Pinterest, 

um dos sites de compartilhamento de 

imagens mais acessados do planeta. 

Ele sai de casa às 7 da manhã e tra-

balha sem parar até a hora do jantar. 

Uma de suas poucas pausas acontece 

antes do amanhecer, quando consul-

ta e-mails no notebook com Max, o 

filho recém-nascido, no colo. 

No início do ano passado, o Pinterest 

tomou-se o serviço de maior cresci-

mento na história da web. Em janeiro de 

2012, registrou mais de 10 milhões 

de acessos por mês só nos Estados Uni-

dos. Em abril, o número havia dobrado, 

segundo a comScore, empresa que 

mede a atividade na internet. Trata-se 

de um site adorado e inovador: é um 

imenso catálogo digital repleto das 

mais lindas imagens disponíveis na 

web. Os usuários ("pinners", no jargão 

deles) copiam imagens encontradas na 

rede e as colecionam em suas páginas 

personalizadas ("pinboards"). 

À primeira vista, o Pinterest pare-

ce igual a centenas de outros sites que 

permitem compartilhar imagens e co-

mentários. Porém as opções de design 

de Silbermann e seu sócio, Evan Sharp, 

tomaram a página viciante. Criar um 

pinboard eqüivale a dizer ao mundo: 

"Aqui estão as belas coisas que me fa-

zem ser o que sou -ou gostaria de ser". 

Em uma época de ceticismo em rela-

ção aos modelos de negócio baseados 

em anúncios, o site também é a nova 

"galinha dos ovos de ouro" da web. En-

quanto o bilhão de usuários do Face-

book resiste às mensagens comerciais, 

no Pinterest eles abrem a carteira. "É 

uma alternativa ao e-commerce", acre-

dita Greg Fant, responsável pelo marke-

ting da One Kings Lane, empresa que 

vende utensílios para a casa na web. 

Os usuários do Pinterest que acessam 

A reportagem é de Max Chafkin, colabo-
rador da Fast Company. 
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o site da One Kings Lane são três ve-

zes mais propensos a comprar que os 

demais visitantes -e gastam mais tam-

bém. De acordo com o instituto de pes-

quisas de e-commerce RichRelevance, 

a transação média de um usuário do 

Interest é de US$ 180, em comparação 

com US$ 80 dos adeptos do Facebook e 

US$ 70 dos seguidores do Twitter. 

O site de Silbermann está na fase 

conhecida no Vale do Silício como 

"pré-lucrativa", mas o CEO mostra 

que já entendeu o potencial do negó-

cio. No final de julho, ele havia au-

mentado a equipe de 35 para 60 cola-

boradores, poucas semanas antes do 

lançamento dos aplicativos para iPad 

e Android que seu time desenvolvera. 

A empresa acabara de se mudar para 

um lofl no bairro SoMa, em São Fran-

cisco, e já negociava uma área adicio-

nal para acomodar uma centena de 

novos colaboradores. 

SIMPLICIDADE PARA VENDER 
Qual o segredo desse novo modelo de 

comércio eletrônico? O Pinterest seduz 

pela simplicidade. Digamos que você 

queira comprar um presente para sua 

mãe. Uma pesquisa por "presente ba-

cana para o Dia das Mães" no Google 

não resolve -para chegar a resultados 

úteis, o gigante das buscas requer con-

sultas bem mais refinadas. Outra opção 

é ir a uma megaloja, como a Amazon, 

mas é preciso percorrer tantos menus, 

categorias e produtos que cansa. "Você 

gasta três horas para comprar uma 

torradeira de US$ 20", afirma Barry 

Schwartz, psicólogo e autor do livro 

O Paradoxo da Escolha (ed. Girafa). 

"No e-commerce, a navegação é mais 

complicada do que a busca", confirma 

Leland Rechis, diretor de experiência 

da Etsy, site de itens artesanais. "A 

Amazon e o Google complicaram de-

mais." (Talvez isso explique por que 

tantos fabricantes têm resolvido ven-

der diretamente na web.) 

Já o Interest é diferente: trata-se do 

primeiro site a fazer com sucesso bus-

cas filtradas conforme a experiência do 

usuário. "Parece igual aos outros bus-

cadores, mas quem pré-seleciona os A ut
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itens são os próprios amigos do usuá-

rio", assinala Schwartz. 

Essa idéia não surgiu da noite para o 

dia. O primeiro produto de Silbermann, 

lançado com o colega Paul Sciarra, era 

um aplicativo chamado Tote. Não fez 

sucesso, mas revelou algo interessan-

te: mais do que comprar coisas, as pes-

soas usavam o aplicativo para guardar 

imagens de produtos para posterior 

avaliação. Em 2009, Silbermann foi 

tomar um drinque com Evan Sharp, 

estudante de arquitetura da Columbia 

University, e os dois conversaram so-

bre sua paixão comum por coleções: 

Silbermann, que desde criança cole-

cionava todo tipo de coisa, intuiu que 

uma coleção digital (de livros, roupas 

ou até insetos) poderia ser um pode-

roso meio de expressão pessoal. Era 

a senha para abandonar o Tote e, com 

Sciarra e Sharp, partir para outra. 

CONTRA A CORRENTE 
Na web reina o credo de que todos que-

rem ser criadores, certo? (O Instagram 

faz de todo usuário um fotógrafo, o 

YouTube cria cineastas e o Twitter, for-

madores de opinião.) Silbermann pen-

sou diferente: "Em sua maioria, as pes-

soas não têm nada a dizer no Twitter 

nem a expor no Facebook, o que não 

quer dizer que não sejam interessan-

tes. Muitas têm apenas interesses espe-

cíficos, como livros, móveis ou design, 

e gostariam de poder compartilhá-los". 

E não foi só essa teoria dominante de 

web que Silbermann e Sharp derruba-

ram. Por exemplo, se Facebook, Twit-

ter e outros sites de conteúdo se orga-

nizam em "feeds" (linhas de texto ou 

imagem que com o tempo se deslocam 

de cima para baixo), os sócios busca-

ram um design que rompesse com tal 

rigidez. "Queríamos criar algo que não 

dependesse de uma alimentação cro-

nológica", revela Sharp. A ideia era que 

a navegação pelo site lembrasse mais a 

visita a uma loja ou a um museu. 

Sharp, Silbermann e Sciarra passa-

ram quatro meses testando versões 

-Sharp chegou a desenvolver nada 

menos que 50 versões do site. "Sabía-

mos que, para convencer alguém a se 

dedicar a uma coleção, ela tinha de ser 

linda", diz Silbermann. De acordo com 

Sharp, "o gríd era tudo". 

O design do Pinterest subverteu as 

convenções de várias maneiras. Por 

exemplo, em tempos de gamificação, 

desprezou elementos que estimulas-

sem a competição entre usuários (a es-

tatística dos seguidores não figura em 

suas páginas). Em vez de querer "ana-

bolizar" o número de visitas, preferiu 

o "scroll infinito", que carrega auto-

maticamente mais imagens conforme 

o usuário amplia a janela do browser 

na horizontal ou se dirige ao final da 

página, mas implica menor número de 

visitas do que o da maioria dos sites (só 

que os usuários não perdem tempo cli-

cando botões ou carregando páginas). 

Claro, o grid de Silbermann e Sharp 

já influenciou o visual de vários sites, 

entre eles a rede social de Lady Gaga, 

o LittleMonsters.com, e até o próprio 

Facebook. Em fevereiro de 2012, o 

blog Maskable declarou: "O Pinterest 

mudou o design de web para sempre". 

O público do Pinterest também foi 

contra a corrente, pois surgiu de grupos 

demográficos raramente associados a 

sites de rápido crescimento. Enquanto 

a maioria das mídias sociais depende 

dos adopters das regiões costeiras dos 

EUA para cair no gosto das multidões, 

o crescimento do Pinterest começou 

por grupos pouco usuais, como jovens 

mórmons adeptos de tecnologia -uma 

das primeiras celebridades do site foi 

Ann, esposa do candidato à presidên-

cia Mitt Romney. (Hoje, cerca de 80% 

de seus usuários são mulheres, com 

idade entre 25 e 54 anos, segundo o 

Google Double Click Ad Planner.) 

COMEÇO DESAFIADOR 
O Pinterest foi oficialmente lançado 

em março de 2010. Sharp abandonou 

a faculdade de arquitetura, mas, como 

o rumo do site era incerto, foi traba-

lhar no Facebook, para morar em PaLo 

Alto, enquanto Silbermann buscava 

investidores. Sciarra mostrou-se mais 

cauteloso: deixou a sociedade por um 

posto na Andreessen Horowitz, em-

presa de capital de risco. 

Silbermann passou 2011 proje-

tando o perfil da comunidade. Para 

afastá-lo da influência do Facebook, 

barrou a subida de imagens direta-

mente dessa mídia social e, no início, 

limitou a adesão: vários dos primei-

ros usuários eram blogueiros convi-

dados por ele mesmo. Cada um rece-

bia um número limitado de convites, 

com a orientação de repassá-los ape-

nas a pessoas "de bom gosto". 

Uma grande alavancagem foi o 

aplicativo para iPad, que Silbermann 

considera essencial. "O Pinterest foi 
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criado para tablets", costuma dizer. 

De fato, o aplicativo ficou no primeiro 

lugar de vendas na App Store um dia 

após seu lançamento. 

O Pinterest, todos sabem, ainda não 

dá lucro. Em 2010, Silbermann testou 

um serviço chamado Skimlinks, que 

pagava um pequeno valor pelo envio 

de clientes para sites de alguns vare-

jistas, mas essa parceria já acabou. O 

desenvolvimento do modelo de negó-

cio, contudo, agrada a seus financia-

dores. Até agora, o Pinterest levantou 

US$ 138 milhões de uma lista de in-

vestidores "classe A". Em maio, rece-

beu US$ 100 milhões da gigante japo-

nesa de e-commerce Rakuten, o que 

valorizou o site em US$ 1,5 bilhão. 

Hiroshi Mikitani, CEO e fundador da 

Rakuten, declarou ao The New York 

Times que, se o Pinterest estivesse à 

venda, ele compraria na hora. 

Silbermann, Sharp e os investidores 

ainda não faturam com o site, mas al-

guns dos usuários mais ativos, sim. 

Satsuki Shibuya, uma designer de 31 

anos com mais de 1 milhão de seguido-

res, por exemplo, recebe de uma mar-

ca entre US$ 150 e US$ 1.200 a cada 

postagem de imagens de seus produ-

tos. Ela se recusa a revelar o nome da 

marca e, como não existe diferença en-

tre postagens pagas e espontâneas, fica 

difícil descobrir de quem se trata. 

O que dizer das postagens pagas? 

O Pinterest deve coibir essa prática 

ou tirar proveito dela? "Estamos ten-

tando manter a autenticidade, já que 

o Pinterest é uma plataforma jovem", 

despista Silbermann. No início de 

2012, ele contratou Tim Kendall, en-

genheiro com MBA na Stanford Uni-

versity, para comandar a gestão de 

produtos e parcerias. Depois de pas-

sagens pelo Facebook e pelo Tumblr, 

Kendall diz que aceitou o novo desafio 

porque identificou uma grande opor-

tunidade. "O peculiar no Pinterest é a 

possibilidade de percorrer esse fluxo 

de conteúdo sem conseguir identifi-

car a diferença entre o que é e não é 

comercial. Isso é incrível para o futu-

ro potencial do negócio." 

Jess Lee, CEO da Polyvore, concor-

rente do Pinterest especializada em 

moda, afirma que o e-commerce 1.0 

era movido a câmeras digitais e arti-

gos eletrônicos, produtos com aspectos 

técnicos mensuráveis. Esse, no entan-

to, é e-commerce 2.0, mais irracional. 

"Por que alguém paga US$ 25 mil por 

uma bolsa da Hermès? É ilógico, não 

dá para racionalizar", diz ele. 

O aporte recebido da Rakuten su-

gere uma pista de aonde o Pinterest 

pode chegar. "Acreditamos que com-

prar é diversão", afirma Mikitani, 

CEO da varejista japonesa online de 

US$ 5 bilhões. 

O Pinterest pode continuar a aper-

feiçoar a forma de estimular as des-

cobertas dos consumidores e vender 

produtos em nome de empresas ou se 

transformar em um imenso "agente 

comissionado", faturando alto sobre 

cada transação. Confrontado com os 

dois caminhos, Silbermann desconver-

sa. E essa é a grande dúvida que paira 

no ar: quando, afinal, ele fará seu ama-

do grid se converter em dinheiro? 

® Fast Company 

Reproduzido com autorização. 

Distribuído por Tribune Media Service International. 

Todos os direitos reservados. 
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Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 7, ano 16, n. 96, p. 90-93, jan./fev. 2013.




