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1 Lançamento da rede social, que se chamava Thefacebook
e era voltada a alunos da Universidade Harvard

101010Rede social completa dez anos; relembremarcos
históricos, apps e games notáveis, remoções
polêmicas e produtos que deram errado

MARCOS
HISTÓRICOS

2 É rebatizado de Facebook e se expande
para universidades dentro e fora dos EUA

3 Passa a aceitar qualquer
pessoa acima de 13 anos

4Microsoft adquire 1,6%
de participação na empresa

5 Supera o MySpace e passa a ser a
rede social mais popular domundo

6 Tem lucro pela primeira vez

7 Chega a 500milhões de usuários e vira tema
do filme “A Rede Social” (David Fincher)

8 Torna-se omaior hospedeiro on-line de fotos
domundo, commais de 100 bilhões de imagens

9 Compra o Instagram por US$ 1
bilhão e chega a 1 bilhão de usuários

10 Vê o acessomóvel superar o fixo e tenta, sem
sucesso, comprar o Snapchat por US$ 3 bilhões

8 ‘CRIMINAL CASE’ Jogo no estilo adventure no qual você
é um policial que deve investigar diversas cenas de crime

9WHATWOULD
I SAYMistura
palavras de
diferentes
postagens do
seumural e gera
automaticamente
um post; às vezes
sem sentido, às
vezes hilário

10 LULU Aplicativo de avaliação
de homens, por meio de notas
e hashtags, que pode ser usado
só por mulheres. No início,
bastava estar no Facebook para
estar sujeito à avaliação. Hoje o
serviço está fora do ar no Brasil
por determinação da Justiça

10 FOLHA A Folha teve dois
posts censurados em dezembro
do ano passado. O primeiro
mostrava um protesto do Femen,
com ativistas mostrando os seios.
O segundo era uma foto de um
“toplessaço” realizado na praia
da Ilha do Boi, em Vitória

7DILMA BOLADAO perfil Dilma Bolada —paródia da presidente Dilma
Rousseff— teve um post em que fazia piada com o senador Aécio Neves
(PSDB-MG) excluído da rede. O Facebook admitiu o erro nomesmo dia

9 JORNADAS DE JUNHODurante os protestos no Brasil em junho de
2013, alguns usuários do Facebook acusaram a rede de ter os posts sobre
política censurados. A empresa negou que tenha excluído as publicações

8DECAPITAÇÃO Vídeos de decapitação forammantidos, depois retirados da rede
em função da violência explícita. Tudo começou quando se espalhou pela rede o
material quemostrava umamulher sendo decapitada supostamente noMéxico

10HOMEO próprio Facebook admitiu que a interface personalizada para Android temmuito a melhorar e
não atingiu o sucesso esperado. Aparelhos com a Home embarcada não tiveram boa aceitação nomercado

7ON THIS DAYO recurso mostrava o status que o usuário
havia postado nomesmo dia no ano anterior. Contudo,
após testar a função, a rede social desistiu do lançamento

APPS E GAMES
NOTÁVEIS

REMOÇÕES
POLÊMICAS
DE CONTEÚDO

PRODUTOS QUE
DERAM ERRADO

2 ‘FARMVILLE’Game em que
você gerencia uma fazenda,
com animais e plantação de
frutas e hortaliças. Virou febre
e foi durante vários meses o
mais jogado do Facebook

3 ‘CITYVILLE’ Damesma criadora do “FarmVille”, a Zynga,
“Cityville” segue omesmo princípio demicrogerenciamento, mas
o desafio da vez é tocar uma cidade, com casas, lojas e trânsito

7 TINDER Você define se está interessado em homens oumulheres e começa a ver fotos
de usuários do Facebook nos arredores, descartando-os ou aprovando-os. Caso o interesse
seja mútuo, o aplicativo notifica as duas pessoas, que podem iniciar uma conversa privada

6 ‘CANDY CRUSH’ Extremamente viciante, é um dos appsmais usados no Facebook.
O jogo é simples e se baseia em uma combinação de doces damesma cor

4 BADOO
App de encontros
que já esteve no top
3 do Facebook. É
uma balada virtual,
em que “você vai
com a intenção de
encontrar alguém
especial, mas pode
conhecer novos
amigos ou um bom
parceiro de dança”
5 RDIO Serviço de demúsica que
pode ser conectado ao Facebook para
amigos compartilharem o que ouvem

1 TRIPADVISOR Pelo aplicativo dá para marcar em quais
lugares do planeta você já esteve e a quais deseja ir, além de
saber sobre as viagens dos seus amigos no Facebook

6 COTOVELOSO Facebook já
excluiu uma foto por confundir
cotovelos com seios. A
imagem de umamulher numa
banheira foi publicada pela
página Theories of the deep
understanding of things

5MARCHADAS VADIAS Fotos da Marcha das Vadias pelo Brasil também
foram bloqueadas porquemostravam asmanifestantes com os seios de fora

3 AMAMENTAÇÃOUmamãe canadense que publicou fotos amamentando o
filho teve a conta suspensa por “conteúdo sexual explícito”. Além dela, várias
outras mães já tiveram as contas bloqueadas por fotos de amamentação

4 BEIJO GAY Imagens de homens se beijando também já foram
excluídas da rede social sob acusação de “violar os temos de uso”

2 AORIGEMDOMUNDOO Facebook bloqueou contas
que reproduziram o quadro “A Origem doMundo”
(1866) de Gustave Coubert, que retrata uma vagina

1 BEBÊ DONIRVANAO site
baniu a famosa capa do disco
“Nevermind”, do Nirvana. A
imagem, quemostra um bebê
pelado, supostamente viola os
termos de serviço da rede

5 CREDITSMoeda criada para ser usada
principalmente em jogos. Sem conseguir muitos
usuários, deixou de funcionar no fim de 2012

3 PLACES Permitia dar “check-in” em lugares, como o Foursquare.
Foi integrado aos posts e deixou de existir de forma independente

6DEALSNunca chegou
ao Brasil. A intenção
era dar descontos em
estabelecimentos em
um esquema parecido
com o Groupon ou Peixe
Urbano. Saiu do ar
depois de quatro meses

4HISTÓRIAS PATROCINADAS Se você postava algo
sobre umamarca, ela passava a ter o direito de usá-
lo em publicidade na rede. Usuários reclamaram,
e o recurso sairá do ar em abril

2 ENQUETES Em 2010 era possível fazer enquetes para os amigos nomural da rede.
No entanto, um ano depois, a função foi restrita para uso apenas dentro dos grupos

8GIFTSO usuário podia comprar
um produto e enviá-lo a um amigo
por meio do Facebook. O recurso
foi retirado do ar porque 80% das
pessoas enviavam apenas cartões
eletrônicos de presentes —foi então
que o Facebook Gifts transformou-
se em Gift Cards

1 FACEBOOK LITE Versãomais
simples da rede, feita para
conexões mais lentas. Entrou no
ar em agosto de 2009, mas foi
extinto oito meses depois

9 POKE Para
especialistas, a maior
ameaça ao Facebook
são aplicativos como o
Snapchat. Zuckerberg
lançou um clone, o
Poke, que não “pegou”
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