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nublada de março, moradores 
de rua e passageiros de trens cerca-
ram o piano público da Estação da 
Luz, no centro de São Paulo, para 
ouvir Jonathan Ying. Aos 26 anos, o 
americano não é um nome conheci-
do do entretenimento, apesar de ter 
estudado música. Ele é o diretor cria-
tivo do Dropbox, serviço de armaze-
namento de arquivos na nuvem. Na 
estação de trens, Ying dedilhou The 
Man I Love, de George Gershwin, e 
Trouble, de Taylor Swift. "Compramos 
um piano para o escritório", disse. 
"Muita gente passa até 11 horas no 
trabalho, mas há muita socialização." 

Jonathan Ying veio a São Paulo 
para lançar a versão em português do 
Dropbox. O Brasil é o primeiro país da 
América Latina a ter uma versão no 
idioma local. O aplicativo para iPhone, 
iPod Touch e iPad também foi tropica-
lizado. Além da versão em português, 
o Dropbox lançou um novo menu, dis-
ponível globalmente, que permite o 
rápido acesso a notificações recebidas 
por meio do serviço, como convites 
para compartilhamento de arquivos. 
Com Ying estavam Anna-Christina 
Douglas, a diretora de marketing do 

Dropbox, o engenheiro-chefe Dan 
Wheeler, o responsável pela área de 
experiência do usuário, Sander Lewis, 
e Reginald Harris, diretor de produto. 

Além de um evento para o anún-
cio da versão em português, no dia 12 
de março, os principais executivos do 
Dropbox visitaram a Universidade 
de São Paulo, conversaram com o ci-
neasta Fernando Meirelles e tiveram 
tempo para conhecer a Pinacoteca do 
Estado, o Parque da Luz e a estação 
de trens onde Ying tocou piano. A re-
portagem da INFO os acompanhou. 

"Pão de queijo?" Num português 
inseguro, Anna-Christ ina Douglas 
pediu os pãezinhos de polvilho a uma 
funcionária do hotel onde tomava o 
café da manhã com Wheeler e Lewis. 

Na conversa, a repercussão do anún-
cio, feito no dia anterior. "Recebi mui-
tos e-mails de gente interessada em 
conversar", disse Anna-Chris t ina. 

Apesar de não revelar o número 
exato de usuários brasileiros, o time 
do Dropbox diz que ele já bateu na casa 
dos milhões, e mais do que dobrou no 
último ano. Esse foi o principal motivo 
que os trouxe a São Paulo, num esforço 
para reforçar a presença no país, em-
bora não haja a intenção de montar um 
escritório por aqui. A única unidade 
do Dropbox fora dos Estados Unidos 
será aberta em Dublin, na Irlanda. 

O serviço conta hoje com 100 mi-
lhões de usuár ios em 2 0 0 países e 
foi traduzido para nove idiomas. São 
atualizados por dia cerca de 1 bilhão 
de arquivos, a grande maioria fotos, 
enviados po r500 milhões de equipa-
mentos em que o serviço está instalado. 

Um dos negócios mais promisso-
res do Vale do Silício, o Dropbox pas-
sou a enfrentar uma concorrência for-
te de grandes empresas de tecnologia, 
como a Microsoft, com seu SkyDrive, o 
Google, com o Drive, e a Apple, com seu 
iCloud. O Dropbox é o que menos ofe-
rece espaço gratuito para os usuários 
entre os grandes concorrentes, com 
2 GB (veja o quadro na página 49). 
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Anna-Christina partiram para a pro-
dutora. Mas antes a dupla conheceu a 
Pinacoteca do Estado de São Paulo, a 
convite da INFO. No caminho, Anna-
Christina e Ying falaram sobre a vida 
em São Francisco. "Não moraria em 
outro lugar dos Estados Unidos", afir-
mou Ying. "Com o tempo, passei a gos-
tar até das coisas ruins da cidade, como 
as ladeiras e o t ransporte público." 

O Dropbox foi criado em 2007, 
na cidade de Boston, e inaugurou o 
novo escritório de São Francisco no 
ano passado. O fundador e presiden-
te, Drew Houston, formou-se no MIT 
e escreveu as primeiras linhas de có-
digo do serviço em uma estação de 
trens, após ter a ideia. Hoje a empresa 
tem 250 funcionários. "O Brasil é um 
mercado muito importante para nós", 
disse Houston a INFO, por telefone. 

Houston destaca como pontos for-
tes do Dropbox a facilidade de uso do 
serviço. "Outro ponto importante é o 
suporte a todas as plataformas, ao con-
trário do que acontece com o iCloud, 
por exemplo, que está preso ao ecos-
sistema da Apple", afirma Houston. 

NA PINACOTECA, a arqui te tura de 
Domiziano Rossi e Ramos de Azevedo 
impressiona os americanos. O interes-
se de Ying por artes plásticas faz parte 
de seu trabalho. Além da identidade 
visual do Dropbox, Ying assina os de-
senhos de traço singelo que aparecem 
em alguns dos menus do serviço. O 
próximo compromisso foi na produto-
ra 02, na Vila Leopoldina, zona oeste 
da cidade. Foram recebidos pela exe-
cutiva Marcia Vinci, responsável pela 

área de TV da 02. A arquitetura mo-
derna do prédio chamou a atenção de 
Ying. "É mais legal que a maior parte 
das startups de São Francisco", afirma. 

Depois de um tour pela produ-
tora, os dois encontraram o diretor 
Fernando Meirelles. Ying e Anna-
Christ ina conhecem o t rabalho do 
brasileiro, principalmente o longa 
Cidade de Deus. A reunião foi informal, 
com todos em pé. "Filmamos em di-
ferentes países, com equipes sempre 
espalhadas", disse Meirelles. "Por isso 
o Dropbox se tornou útil." Meirelles 
mostrou-se aberto a parcerias e reco-
mendou aos americanos que, na pró-
xima vez no Brasil, evitem São Paulo 
e Rio, cidades "muito ocupadas". 

A tarde em São Paulo terminou 
com chuva. Os executivos voltaram na 
manhã seguinte para São Francisco. 
Além de promessas de negócios, leva-
ram na bagagem muito pão de queijo. 
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PALESTRA E NEGÓCIOS/ 
À esquerda, Dan Wheeler fala 
para alunos da USP sobre como 
programar para o Dropbox; Sander 
Lewis trabalha antes da palestra 
aos estudantes; abaixo, Jon Ying e 
Anna-Christina Douglas observam 
o acervo da Pinacoteca do Estado 
de São Paulo; à direita, encontro dos 
executivos com o diretor Fernando 
Meirelles na sua produtora, a 02 
Filmes, onde discutiram parcerias 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 328, p. 44-49, abr. 2013.




