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Obrasileiro é um entusiasta do Or-
kut. O site de relacionamentos
contabiliza 11,5 milhões de
usuários no país — aproximada-

mente a metade de todos os internautas
nacionais, O Orkut lhes permite criar um
perfil e uma rede de amizades virtuais,
participar de comunidades de discussão,
trocar mensagens e exibir fotos, É um
cardápio variado — mas não tanto quan-
to poderia ser. Prova disso é o MySpace,
um dos maiores fenômenos da internet
no momento. Criado no fim de 2003 pe-
los programadores americanos Tom An-
derson e Chris DeWolfe, o site oferece os
mesmos recursos do Orkut — e ainda
abre espaço para o usuário publicar um
blog, veicular canções de sua banda ou
divulgar vídeos caseiros. Também é pos-
sível capturar arquivos semelhantes de
outros internautas para acrescentar a uma
lista de sugestões ou simplesmente guar-
dar no computador ou no iPod. Tudo is-
so faz diferença. O MySpace já deixou a
indústria musical, por exemplo, em pol-

vorosa. Estrelas internacionais como
Madonna e a banda U2 mantêm per-

fil no site, ao lado de grupos
que não saíram da garagem.
Mas é um equívoco pensar no

Anderson (à esq.) e DeWolfe:
68 milhões de usuários e
580 milhões de dólares
na conta bancária

site tão-somente como uma enorme cai-
xa de som virtual. O pulo-do-gato do
MySpace está na união de duas idéias
fundamentais na internet: a de rede de re-
lacionamentos e a de troca de conteúdo.

O crescimento do MySpace é vertigi-
noso. De fevereiro de 2005 a fevereiro de
2006, seu número de visitantes quadru-
plicou. O site tem hoje 68 milhões de fi-
liados e, em breve, deve ultrapassar o
portal Yahoo! como o endereço mais
acessado da rede nos Estados Unidos. É
necessário destacar, contudo, o peso dos
internautas americanos nesse sucesso.
Eles compõem 75% do universo de usuá-
rios do site. Isso não se deve apenas ao fa-
to de os Estados Unidos serem um país
onde o acesso à internet é muito amplo.
Tem a ver com a própria natureza dos si-
tes de relacionamento. A idéia de que eles
são "comunidades" deve ser levada a sé-
rio. Quando já não as conhecem no mun-
do real, os usuários vão em busca de pes-
soas que compartilhem com eles os mes-
mos gostos, as mesmas referências cultu-
rais e, claro, a mesma língua. "As pessoas
tendem a ser fiéis às comunidades onde
seus amigos estão e com as quais se iden-
tificam", diz o americano David Card, da
consultoria Júpiter Research. O resultado
disso é que se observa um padrão curioso
ao redor do mundo: a popularidade dos
sites de relacionamento oscila bastante de
país para país. O Orkut se transformou
numa província brasileira na internet:
73% de todos os seus filiados são daqui
(contra 11 % de americanos, que desisti-



ram, na maioria, de tentar acompanhar as
discussões em português). De forma si-
milar, o Friendster é um serviço que faz
muito sucesso no Leste Asiático.

Essa fidelidade a um grupo virtual
consolidado dificulta a migração de um
site de relacionamentos para outro. Refa-
zer uma comunidade num novo ambien-
te leva tempo. Isso explica por que no
Brasil, onde o Orkut impera, a presença
do MySpace ainda e' ínfima. Mas o poder
de atração do diferencial tecnológico não
deve ser menosprezado. Com seu serviço
de divulgação e troca de arquivos, o
MySpace vem roubando usuários de to-
das as principais comunidades virtuais
dos Estados Unidos. E, aos poucos, pes-
soas de outros países que se interessam
por cultura pop — que não deixa de ser
uma espécie de língua universal entre os
jovens — também vão se filiando ao site,
uma vitrine que permite que artistas que
saíram do nada virem sensação. Um gru-
po badalado como o americano Clap
Your Hands Say Yeah tornou-se famoso
antes mesmo de lançar o primeiro disco,
graças ao enorme boca-a-boca que con-
quistou no MySpace. Algo semelhante
acontece agora com o grupo brasileiro
Bonde do Rolê. O trio, que até há pouco
não gozava de notoriedade nem no cir-
cuito alternativo de sua cidade natal, Cu-
ritiba, viu a sorte mudar quando veiculou
no site suas músicas no estilo do funk ca-
rioca. A banda caiu nas graças de um DJ
americano — e daí a ser eleita uma das
promessas do pop mundial de 2006 pela
revista Rolling Stone foi um pulo.

Um elemento do MySpace pode irri-
tar o usuário do Orkut. Nesse último site,
a navegação é limpa de propagandas. No
MySpace, a publicidade invade a tela do
usuário sob as mais diversas formas, dos
pop-ups (aquelas janelas que surgem a to-
da hora) às mensagens comerciais. Nem

todos os anúncios são inocentes. Mais
cedo ou mais tarde, o internauta vai
topar com alguma menção a um site

pornográfico — o que já deixa em
alerta os pais americanos. O po-
tencial do MySpace para negó-
cios legítimos, no entanto, é alto.
A fórmula é considerada tão pro-
missora que, no fim do ano passa-
do, o magnata das comunicações
Rupert Murdoch não hesitou em
comprar o site de seus fundado-

res. Desembolsou 580 milhões de
dólares para fazer isso. •
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