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JackDorsey, fundador e hoje presidente do con-
selho do Twitter, é, aos 36 anos, considerado
uma das 35 pessoas mais influentes no mundo
pelo Massachusetts Institute of Technology
(MIT), tem uma fortuna estimada em US$ 1,1
bilhão, e a rede de microblogs que criou há sete
anos chegou a ser avaliada recentemente em
US$ 10 bilhões, com mais de 500 milhões de
usuários e 400 millhões de tweets enviados por
dia. Com tudo isso, em seu primeiro dia no Rio,
botou uma camisa e saiu por aí passeando pela
orla de Ipanema, deixando o pessoal de sua se-
gurança de cabelo em pé.
ParaDorsey, a tecnologia tende a desaparecer

por trás dos serviços, deixando os usuários li-
vres de ter de se preocupar com ela. Além de
executivo do Twitter, ele é criador e diretor da
Square, empresa especializada em pagamentos
pelo celular, que em algummomento deve che-
gar ao Brasil (veja quadro).
— Estamos especialmente interessados no

mercado daqui, pois os brasileiros adotam tec-
nologias rapidamente e são apaixonados por
elas — disse Dorsey ao GLOBO. — Já percebe-
mos isso com a rápida aceitação do Twitter aqui
(são 40 milhões de usuários no país, atrás ape-
nas dos EUA) e estamos curiosos para ver como

o Vine evolui entre os
brasileiros.
Curiosa é igualmen-

te a inspiração do
americanopara criar o
Twitter. Diz ele que a
rede nasceu do seu
amor pelas cidades,
por ver uma cidade
funcionando em tem-
po real no PC.
— Assim, aos 14

anos de idade come-
cei a programar
software para despa-
chos e rotas de todo ti-
po: correio, ambulân-

cias, bombeiros... todos informando onde esta-
vam e o que faziam. E o Twitter nasceu daí, só
que voltado para pessoas comuns— lembra. —
Imaginei-as contando onde estavam e o que es-
tavam fazendo, e omais importante: todomun-
do poderia ver isso.
E por que 140 caracteres por tweet (ou seis se-

gundos por vídeo em loop do Vine?)
— Acredito que limites estimulam a criativi-

dade, eis o porquê—afirmaDorsey.—Se eu lhe
desse uma caneta agora e lhemostrasse uma te-
la enorme em branco, você talvez hesitasse,
preocupado em escolher onde começar. Mas se
eu lhe entregasse um cartão de visitas, facil-
mente decidiria onde assinalar algo. Este é o
princípio conceitual dos 140 caracteres (e dos
seis segundos do Vine), mas há também um
prático: queremos que o Twitter funcione em
tudo quanto é dispositivo, de um celular barati-
nho noQuênia a um smartphone caro nos EUA.
Para Dorsey, o Vine é uma nova fronteira, e a

limitação de seis segundos vai fazer com que as
pessoas planejem mais seus vídeos para passar

as mensagens de forma mais objetiva.
— Considero-o uma nova forma de arte, e

acho que vai acabar sendo maior que o YouTu-
be. Está crescendomais rápido do que tudo que
já vi antes— afirma.—Hoje já olho para fotos e
as acho tediosas; quero olhar para o mar e ver o
movimento das ondas, por exemplo. Então,
com o Vine, posso capturar isso rapidamente. E
também contextualizar melhor onde estou e o
que faço naquele momento.
O Twitter por vezes é definido como uma rede

social, uma rede de microblogs ou uma rede de
informações em tempo real. Para Dorsey, ele é
isso tudo, mas principalmente um lugar aonde
se vai para saber o que acontece, não só no
mundo, mas à sua volta. Diferentemente do Fa-
cebook, que é uma rede social por definição, fei-
ta para encontrar os amigos. Em suma, cada um
no seu quadrado.
— Sou amigo de Mark Zuckerberg, mas não

no Facebook — alfineta o executivo. — Não te-

nho conta no Facebook.
A propósito, o Twitter está longe de planejar

uma oferta pública inicial de ações (IPO) e abrir
capital, como fez Zuckerberg. Dorsey diz que o
faturamento vai bem, obrigado, a partir dos pro-
dutos anunciados e promovidos, mas que nun-
ca pensa na possibilidade.
— Não é saudável ficar pensando num IPO

como umobjetivo. É sómais um evento para le-
vantar fundos — afirma. — Nos preocupamos
mais emdesenvolver novos produtos e serviços.
O futuro da internet, segundo o executivo está

nos smartphones, que permitem contatar as
pessoas em todos os lugares, mas também nos
dispositivos “vestíveis”, os “wearables”, como re-
lógios, carteiras e pulseiras conectados, por
exemplo. E cada vez mais em tempo real. Mas,
ao ser perguntado sobre conexões em óculos,
como o projeto Google Glass, foi direto.
—Óculos? Não acho que o caminho é por aí...

— alfineta. — Eu não colocaria esses óculos. l
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Vine do Rio. Jack Dorsey filma o mar de Ipanema para o novo app do Twitter: “limites podem estimular criatividade”

‘O futuro é o dispositivo para se vestir’

Para Dorsey, o
app de vídeo
Vine é uma
forma de arte
e pode crescer
até mais
do que o
YouTube
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O serviço de pagamento pelo celular
Square, desenvolvido por Jack Dorsey, deve
expandir suas fronteiras, hoje limitadas a
EUA e Canadá, e chegar ao Brasil. O próprio
empresário, que participou de bate-papo
com universitários de São Paulo ontem,
indicou este movimento. Embora não tenha
cravado prazos, Dorsey afirmou que “o
Square vai prosperar além do atual
território, e o interesse dos brasileiros por
tecnologia chama a atenção da empresa”.
— Estou aqui porque haverá eventos

maravilhosos no país e quero ver o mundo
compartilhando esses eventos. Além disso,
aqui é um dos nossos primeiros mercados
em importância — comentou.
Durante a conversa com os estudantes, o

empresário também falou sobre a
importância do empreendedorismo, da
força de vontade e da insistência para que
ideias se tornem realidade. Citando seu
exemplo com o Twitter, Dorsey lembrou que
é importante pensar em projetos no longo
prazo e não no curto.
— E os investidores têm de pensar no

longo prazo. É preciso saber que o trabalho
em desenvolvimento será uma plataforma
enorme, que levará tempo para ser um
sucesso. Eu, por exemplo, criei o Twitter há
sete anos e ele é conhecido agora.
Dorsey não acredita que a tecnologia de

pagamentos móveis NFC, por aproximação
do celular, seja o futuro. Ele crê que o
usuário não tem que se preocupar com a
tecnologia na hora em que deseja usufruir
de um serviço.
— Nos EUA, a Square já tem o serviço

Wallet, em que, com os dados do cartão de
crédito embutidos no celular, a pessoa
entra num estabelecimento, já é
identificada pela rede wireless, consome e
apenas diz seu nome para pagar ao sair.
Pegar o celular para tocar numa máquina
de cartão, no NFC, gasta tanto tempo
quanto passar o cartão físico na máquina.
A tecnologia tem que “desaparecer”, e o
serviço, prevalecer — defende.
Volta e meia descrito como herdeiro

espiritual do guru da Apple Steve Jobs,
Dorsey diz que afirmativa o faz humilde:
— A maior qualidade de Steve Jobs

sempre foi dizer “siga seu próprio caminho,
não o meu”. Há vários caminhos para o
sucesso, não apenas o dele, e o mundo se
beneficia dessas múltiplas opções.
Certamente tenho minha própria
perspectiva. Acho a vida de Jobs incrível, e
admiro a Apple; considero que acima de
tudo Jobs foi um artista. Conseguia
conceber as coisas sem limitações e
convencia as pessoas a transformá-las em
realidade. (Roberta Scrivano, André
Machado e Rennan Setti)

SERVIÇO SQUARE DEVE
CHEGAR AO PAÍS

Turistas podem enfrentar problemas
com uso de 4G na Copa do Mundo
Faixa de 700MHz só será
ocupada pela internet
móvel a partir de 2015

-BRASÍLIA- Turistas estrangeiros
poderão enfrentar problemas
para acessar a rede 4Gbrasilei-
ra durante a Copa do Mundo,
pois a faixa de 700 MHz, usada
em diversos países para o ser-
viço, ainda não estará disponí-
vel. O leilão da frequência deve
ocorrer em janeiro do ano que
vem e, de acordo com o presi-
dente da Agência Nacional de
Telecomunicações, João Re-
zende, só deve começar a fun-
cionar a partir de 2015.
— Em 2014 ainda não tere-

mos 700 MHz, vai ter que tra-
balhar no 2,5 GHz — disse Re-
zende, em entrevista à agência
Reuters.
O governo leiloou frequênci-

as de 2,5 GHz para uso pela te-
lefonia 4G no ano passado,
mas a infraestrutura construí-
da nesse padrão, que deverá
estar disponível nas cidades-
sede da Copa do Mundo, será
incompatível com aparelhos
que operam em 700 MHz. A

frequência é considerada pela
indústria comoamais apropri-
ada para a operação do servi-
ço, pois precisa de menos an-
tenas para a cobertura. Hoje, a
faixa é utilizada no Brasil pela
TV aberta analógica e o gover-
no está propondo transformar
o sinal das emissoras em digi-
tal, liberando o espectro.
De acordo com a 4G Ameri-

cas, existem no mundo 41 paí-
ses que liberaram o uso do 4G
na mesma faixa adotada pelo
Brasil, incluindo países euro-
peus, como França e Espanha,
além de Rússia e China. Po-
rém, os EUA, que possuem a
maior rede domundo, operam
em 700 MHz.
Para o presidente da Anatel,

a incompatibilidade não deve
comprometer o uso de celula-
res pelos turistas que vierem
ao torneio. Os aparelhos vão
acessar a internet pela rede 3G.
Segundo especialistas, o usuá-
rio terá uma velocidade bem
menor quando acessar a inter-
net.
— Não acredito que teremos

muita gente nessa situação.
De acordo com Rezende, já

existem diversos fabricantes

oferecendo equipamentos que
operam em várias frequências.
Além disso, para evitar pagar
as tarifas de roaming, o mais
provável é que os torcedores
estrangeiros comprem chips
no Brasil.
— As pessoas acabam com-

prando o chip aqui. Fora as
transmissões corporativas, o
consumidor normal vai fugir
do roaming. A barreira não é
tecnológica, é financeira.
Porém, na terça-feira, a Fifa

manifestou preocupação em re-
lação às telecomunicações nas
cidades-sede da Copa das Con-
federações e da Copa do Mun-
do. Ao escolher o país para sedi-
ar as competições, a entidade
cobrou do governo brasileiro a
garantia de um "serviço exem-
plar"de telecomunicações, cien-
te da enorme demanda por co-
nexão de dados por parte tanto
de torcedores quanto damídia.
A promessa do governo foi

de que haveria a oferta de in-
ternet móvel 4G a tempo para
os eventos. As operadoras têm
até o dia 30 destemês para ofe-
recer o serviço nas seis cida-
des-sede da Copa das Confe-
derações. l

Investimentos podem transformar
Brasil em polo como o Vale do Silício

Para especialista,
ambiente é favorável para
a criação de start-ups

Investimento em educação,
amadurecimento do ecossiste-
ma de start-ups e estímulo ao
espírito empreendedor são al-
guns dos fatores que podem
transformar o Brasil em um po-
lo tecnológico semelhante ao
ValedoSilício, naCalifórnia. Es-
sa éaopiniãodeempreendedo-
res e analistas do mercado que
participaram, na manhã de on-
tem, do evento “Estimulando o
Empreendedorismo e a Inova-
ção”, organizado pela Americas
Society e o Council of the Ame-
ricas, em parceria com a Rio
Negócios. Segundo os especia-

listas, apesar das diferenças en-
tre a América Latina e a região
da Califórnia onde nasceram
empresas como HP, Intel e Mi-
crosoft, hápotencial a ser explo-
rado no país.
A história do Vale do Silício

tem especificidades que per-
mitiram que a região se desta-
casse na indústria de eletrôni-
cos, desde meados do século
passado. Da abundância em
silício, matéria-prima para fa-
bricação de chips eletrônicos,
até a proximidade com a ino-
vadora universidade de Stan-
ford, diversos fatores colabora-
ram para a criação de um am-
biente único e favorável para
criação de novos negócios. Pa-
ra Kevin Efrusy, sócio da Accel
Partner, o Brasil deve estar

atento às próprias característi-
cas para encontrar asmelhores
soluções.
— O Brasil tem uma econo-

mia nacional crescente, um
consumo em ascensão. A per-
gunta é se o Rio quer ou deve-
ria ser um Vale do Silício — ar-
gumentou Efrusy.
O evento contou ainda coma

participação de Maria Silvia
Bastos Marques, presidente da
Empresa Olímpica Municipal
(EOM). Ela apresentou os
principais projetos desenvolvi-
dos para receber os Jogos
Olímpicos de 2016 e afirmou
que a cidade vive um momen-
to de transformação.
— Estamos absolutamente

engajados nesse processo de
transformação — disse. l
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Paperwhite, da Amazon no Brasil
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Samsung lança smartphone
Galaxy Mega, agora com 6,3
polegadas
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