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Negócios reais e lucrativos crescem no mundo paralelo Second Life. 
 
Universo paralelo, conforme definição na Wikipedia, é uma realidade auto-contida em separado 
e coexistente com a própria realidade. A idéia de um outro mundo é comum na mitologia, na 
religião e nas lendas. O artifício foi adotado com sucesso por obras de fantasia como As 
viagens de Gulliver, de Jonathan Swift, Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll, e O 
maravilhoso mágico de Oz, de Lyman Frank Baum, e reaplicado massivamente no cinema, na 
TV e nas histórias em quadrinhos.  
 
Com o advento dos jogos eletrônicos e sua popularização com a internet, o conceito foi 
disseminado, e usuários começaram a ganhar dinheiro com suas criações virtuais. Mas 
nenhum metaverso (universo virtual tridimensional) exibiu potencial tão grande para o 
empreendedorismo quanto o Second Life, que oferece a qualquer um que tenha acesso à 
internet a possibilidade de ter uma segunda vida. Estima-se que o volume de transações nesse 
espaço virtual, que despontou na internet em 2005, já chegue a US$ 30 milhões por mês e o 
número de habitantes ultrapasse seis milhões de pessoas, com idade média acima de 30 anos.  
 
Não é um jogo. Não há missões, fases ou objetivos pré-definidos. Second Life foi criado pela 
norte-americana Linden Lab e pode ser acessado por meio de um computador que atenda às 
exigentes configurações mínimas. O que o difere de outros ambientes virtuais é ser criado, em 
sua quase totalidade, pelos próprios habitantes.  
 
O programa oferece várias ferramentas de modelagem 3D para a criação de ambientes (como 
ilhas, imóveis, paisagens e decoração interna), avatares (representação gráfica e animada de 
cada habitante), roupas, acessórios, cabelos, tatuagens, veículos e o que mais a criatividade 
permitir dentro da capacidade do sistema. “São muito procurados os veleiros e os artigos para 
voar”, diz Emiliano de Castro, diretor de marketing do Second Life Brasil. Os residentes têm 
propriedade intelectual garantida para suas criações e podem comercializá-las, se desejarem. 
 
Essa é uma das principais oportunidades de negócio no momento. E deve permanecer 
atraente, pois, assim como o universo real, o Second Life encontra-se em permanente 
expansão, com uma média de 20% a 30% de novos residentes ao mês.  
 
Um bom valor de venda é obtido não apenas pelo design, mas, principalmente, pela 
interatividade. É o que faz um carro andar, um relógio funcionar e um avatar beijar, entre 
outras quase infinitas possibilidades de interação geradas pela programação. Levam vantagem 
empresas e profissionais com experiência em webdesign e programação, como a Overplay, 
desenvolvedora de jogos, a Young IT, desenvolvedora de soluções web e para a gestão dos 
negócios, e a In Comunicação, do ramo de comunicação digital. Ailin Graef, proprietária do 
Anshe Chung Studios, alega acumular mais de US$ 1 milhão em ativos no Second Life. 
 
Câmbio diário 
 
Dinheiro em circulação neste meio não falta. A assinatura básica é gratuita, mas não permite a 
venda de produtos e serviços, apenas a compra. Somente a assinatura premium possibilita a 
exploração comercial no Second Life. As transações são feitas em moeda própria, o linden 
dólar (L$), que obedece a um câmbio diário – a cotação pode ser seguida na Reuters Second 
Life (www.secondlife.reuters.com). O dinheiro virtual pode ser comprado com um cartão de 
crédito internacional (operação em dólares americanos), e com cartão de crédito nacional ou 
boleto bancário (operação em reais). Neste último caso, existe uma moeda intermediária, o 
Kaizen Cash (KC$), e R$ 1 equivale a KC$ 1 mil. 
 
“Tem muita gente tirando seu sustento exclusivamente do Second Life, e alguns ainda geram 
empregos”, diz Castro. É o caso de Paula Racy, de 23 anos, webdesigner e fotógrafa freelancer 
na primeira vida e empresária no metaverso, onde é conhecida por Paulinha Sands. 
Influenciada por uma prima, Paulinha entrou no Second Life há quatro meses. No começo, ela 



procurou aprender tudo sozinha, quebrando a cabeça e consultando tutoriais, até que resolveu 
fazer alguns cursos oferecidos no próprio universo paralelo. Hoje, ela tem sua própria escola, 
na virtual Ilha Búzios. Lá ela ensina de tudo: personalização de avatares, produção de roupas, 
construção de imóveis e o que mais tiver demanda. Primeiro, ela fazia tudo, gerenciava, 
atendia os clientes e dava aulas.  
 
Depois, ela contratou uma secretária, que agora virou sócia, e mais duas pessoas para cuidar 
das áreas de marketing e de recursos humanos, além de professores para os cursos. “Hoje, 
meu lucro médio é de L$ 300 por aluno, mas tudo é reinvestido no negócio”, diz Paulinha, que 
também fatura com modelagem em geral e produção de eventos, como a festa de inauguração 
da Assessos Assessoria de Comunicação. 
 
A Assessos, empresa fundada em 2004 para atender ao mercado de tecnologia da informação, 
estreou no Second Life em maio. É um caso de empreendimento da vida real que estende suas 
atividades para o universo paralelo. “Procuramos estar sempre à frente, e no metaverso 
poderemos oferecer novos serviços e vantagens aos nossos clientes”, diz Thatiana Racy, 
diretora de operações. Por exemplo, construção de sedes virtuais a preços mais acessíveis e 
assessoria no relacionamento comercial nesse novo meio, além de disponibilização criativa de 
links.  
 
Na sede, um prédio de dois andares na Ilha Búzios, há uma loja de freebies (artigos gratuitos, 
promocionais da Assessos e de seus clientes), estúdio (onde é produzido um programa mensal 
para auxiliar residentes do metaverso), uma sala de entrevista coletiva e outras duas para 
contatos privados, com programa de conversação por voz disponibilizado pela empresa. 
 
 
 

 
Castro: “Tem muita gente tirando seu sustento exclusivamente do metaverso” 

 
 
Búzios é uma ilha de propriedade da Meta Mídia Digital, empresa criada em 2007 para 
ambientação e manutenção de negócios no Second Life. Ela serve de base para ações 
promocionais e sedes de parceiros, como a Assessos.  
 
Também são clientes a Bum Bum, grife de moda praia com quase 30 anos de existência, que 
contratou a Meta Mídia para ambientação de sua loja e digitalização de suas coleções, e a 
Escola de Moda do Senac Rio, para a qual foi produzido um desfile virtual com reprodução da 
coleção conceitual. No evento, os visitantes puderam experimentar e adquirir, gratuitamente, 
quatro das 16 peças exibidas. “Temos muitos projetos em desenvolvimento e negociação, e 
dentro de três meses devemos registrar um lucro significativo”, diz Roberto Santos, 
administrador e sócio-proprietário.  
 
O empreendimento também é iniciativa do webmaster e especialista em modelos 3D Rodrigo 
Bastos, ex-integrante do grupo de eventos Diretoria, responsável pelo show do Fatboy Slim e 
Carnaval do IG no metaverso. 
 
Assim como a web, o Second Life é utilizado pelas empresas da economia real e de diferentes 
ramos como plataforma de divulgação e relacionamento com clientes. É o caso da Intel, da 



Adidas, da Volkswagen e da TAM. A companhia aérea brasileira instalou-se em um lounge na 
Ilha Berini em abril. Seus clientes podem viajar para as ilhas de Milão, Paris, Inglaterra e Nova 
York, sendo recebidos pela equipe de bordo das aeronaves, e acumulam pontos para o 
programa de fidelidade. Para entrar no metaverso, é recomendado às empresas o 
desenvolvimento de um plano de marketing específico.  
 
A Young IT define a modelagem e as ações necessárias após a análise de um briefing contendo 
as informações sobre os produtos e serviços que o cliente pretende levar ao Second Life. 
Segundo o diretor Ricardo Pereira, os primeiros projetos desenvolvidos pela Young IT no 
metaverso serão lançados até o final do primeiro semestre. 
 
Second Life também é plataforma para pesquisa de mercado e teste de conceitos. A 
construtora Cyrela, por exemplo, entrou neste meio com o objetivo específico de utilizá-lo 
como laboratório de tendências de mercado. Ela é uma das clientes da Overplay, empresa que 
desde 2002 cria jogos com foco em anúncios comerciais (advergames) e agora também 
desenvolve soluções para o metaverso.  
 
O trabalho abrange o processo de criação, planejamento da campanha virtual, modelagem de 
avatares e ambientes, programação de scripts, animações e controles automáticos de 
ambientes. Já utilizaram estes serviços também a Petrobras e a Intel, que celebrou seu 
aniversário de 20 anos no Brasil com uma festa no Second Life em abril.  
 
O evento contou com avatares dos principais executivos, inclusive do CEO Oscar Clark, e a 
presença de celebridades, como a DJ e ex-BBB Analy e a atriz Daniele Suzuki, e da imprensa, 
entre eles os repórteres virtuais do site EGO da Globo.  
 
Outras empresas se valem do Second Life como plataforma de treinamento. Na IBM, os 
funcionários freqüentaram cursos on-line na pele de seus avatares. Segundo Castro, 
universidades e institutos de pesquisa também estão aderindo ao metaverso, instalando suas 
bibliotecas virtuais ou simplesmente utilizando com interface web. A Anhembi Morumbi é a 
primeira instituição brasileira de Ensino Superior a ter um campus no Second Life.  
 
A inauguração, em maio, foi marcada pelo primeiro Campus Experience Virtual. O evento, 
similar ao promovido no mundo real, é voltado para estudantes do Ensino Médio que desejam 
conhecer de perto o dia-a-dia das profissões e curiosidades sobre as possibilidades de carreira. 
Os interessados puderam tirar suas dúvidas diretamente com os promotores da universidade e 
assistir a vídeos dos cursos.  
 
Este foi o primeiro trabalho na área da In Comunicação, empresa criada no ano passado pelos 
estudantes de design digital, Sulivan Gonçalves, e publicidade, Paula Roberta de Oliveira e 
Renan Fonseca Jr. Após firmar parceria com a ZZN Virtual, eles criaram um setor especializado 
em Second Life, com assistência 24 horas aos clientes. 
 
Solução nacional 
 
Um grande facilitador para os empreendedores brasileiros foi a criação do Second Life Brasil. 
Estima-se que a população nacional passe dos atuais 200 mil residentes – uma das maiores do 
metaverso – para 2 milhões até abril de 2008. Segundo Castro, a Kaizen Games identificou o 
potencial do Second Life entre os brasileiros e propôs uma parceria à Linden Lab, que na época 
procurava uma forma de se expandir na Europa e na Ásia. Dezenas de profissionais das duas 
empresas passaram a desenvolver o Second Life Global Provider e de sua porta de acesso 
(client) em português.  
 
À Kaizen, ficou reservada a licença de exploração do serviço nos países lusófonos e de língua 
espanhola, enquanto a Linden pode procurar parceiros em comunidades com outros idiomas. 
Para estimular a participação nacional, estão sendo produzidos ambientes com referências 
culturais locais, como a praia carioca de Copacabana, com direito a areia, calçadão e 
quiosques, e o Vale do Anhangabaú e o edifício Martinelli, referências do centro paulistano. 
 



 
Gonçalves, da In Comunicação: assistência 24 horas aos clientes 

 
Existem ainda diversas vantagens em empreender no Second Life, em comparação com o 
mundo real, segundo Cláudio José Carvajal Jr., professor e coordenador dos cursos de 
Administração da Faculdade Módulo.  
 
Primeiro, a concorrência no mundo virtual ainda é extremamente menor do que na economia 
real. Os custos de desenvolvimento e implantação de projetos empresariais também são, em 
geral, mais baixos. “É um ambiente sem fronteiras, sem a burocracia e a intervenção 
governamental que temos na vida real.”  
 
A princípio, nem mesmo é necessário registrar a empresa, o metaverso possui sua própria 
regulamentação sobre criação de marcas e produção intelectual. Mas Carvajal Jr. recomenda a 
criação da empresa conforme a legislação brasileira, se a estratégia do empreendedor for 
expandir os negócios além do universo virtual. 
 
As possibilidades de negócio no Second Life são quase infinitas. É importante ficar atento às 
necessidades e aos desejos dos residentes. Segundo Carvajal Jr, quanto mais criativo, mais 
chance de sucesso. “As pessoas estão em busca de algo novo, diferente, que as 
surpreendam.” No entanto, se o residente não tiver espírito empreendedor e quiser faturar 
alguns linden dólares, basta procurar um emprego nos classificados. Há algumas vagas que 
não exigem nenhum esforço. Para valorizar seus terrenos ou suas pistas de danças, há quem 
contrate os residentes só para ficarem sentados, admirando a paisagem, ou dançando. 
 
Sem limite 
 
Um universo em constante expansão, que não conhece fronteiras, e onde os desejos se 
realizam num piscar de olhos. Qualquer um pode criar, fazer e ser o que quiser – e mudar de 
idéia quando bem entender. Essa combinação torna o metaverso tão interessante quanto a RL 
– “real life” ou vida real – e bem mais atraente do que navegar e interagir das maneiras 
tradicionais (via programas de comunicação instantânea, por exemplo) na internet.  
 
É por isso que o Second Life está sendo considerado uma espécie de balão de ensaio para a 
chamada Web 3.0. Pesquisadores acreditam que, num futuro não tão distante, toda a internet 
será tridimensional, tornando a navegação muito mais parecida com a maneira como as 
pessoas se movimentam e se relacionam no mundo real. 
Fonte: Rosa Arrais Assessoria de Comunicação. 
 
Mapa do metaverso 
 
Pilares conceituais 
Auto-expressão: o conteúdo é criado pelos próprios residentes. 
Ambiente de negócios: aberto para empresas virtuais e também reais. 
Experiência compartilhada: a interação corre solta, sem bloqueios ou medos, encorajando a 
troca de informações. 
 
 
 
 
 



Conceitos básicos 
Metaverso: universo dentro do universo. Palavra criada pelo norte-americano Neal 
Stephenson, autor do livro Snow Crash (Acidente na neve, inédito no Brasil). É um ambiente 
virtual que mimetiza o mundo real. 
 
Second Life: é um metaverso, um universo em três dimensões on-line, totalmente criado por 
seus residentes. Como não tem missões, personagens ou fases pré-definidas, não pode ser 
considerado um jogo. 
 
Avatar: é a representação de cada pessoa que está cadastrada no Second Life. Os avatares 
são as personas virtuais que habitam o metaverso, com rosto e corpo personalizados e que 
interagem com os outros residentes. Eles conversam, dançam, choram, beijam, abraçam, dão 
risadas e fazem sexo, entre muitas outras coisas. 
RL: sigla em inglês para “real life”, ou vida/mundo real. 
In-world: é a vida dentro do metaverso. 
 
Como criar uma segunda vida 
 
Vá até o site do Second Life Brasil (www.secondlifebrasil.com.br) e clique em Cadastre-se. 
Escolha o nome e o sobrenome do seu avatar, que será o seu novo eu no mundo virtual. Pense 
bem antes de se batizar, porque você não poderá mudar o nome do seu avatar depois. 
Coloque um e-mail válido no cadastro e espere pela confirmação. Assim que ela chegar, baixe 
o programa de navegação (“client”), faça a instalação e comece a navegar. Parabéns, você 
acaba de nascer no metaverso! 
 
Como personalizar o avatar 
 
Ao nascer, seu corpo e seu rosto serão meio amorfos, sem graça. Não se assuste. No Second 
Life Brasil, você escolhe tudo – do seu sexo à sua aparência. Seu avatar pode ser parecido 
com você na vida real ou completamente diferente – uma fada, um animal, um duende. Para 
personalizar seu avatar, clique sobre ele com o botão direito do mouse e depois selecione 
Aparência. Na nova janela que será aberta, clique em Forma e depois em Corpo para definir 
seu porte físico (altura e peso), seu corpo e seu rosto. Sugestão: experimente à vontade.  
 
Se não gostar, é só continuar mudando. Quando ficar satisfeito, clique em Salvar como. Você 
pode mudar sua aparência quantas vezes quiser e a qualquer hora, basta repetir o processo. 
Além disso, você pode criar ou comprar roupas e acessórios. O programa oferece ferramentas 
de modelagem 3D e, mesmo que você nunca tenha feito isso antes, com um pouco de prática 
poderá fazer suas próprias criações. 
 
Locomoção e exploração 
 
Geograficamente, o Second Life é organizado em ilhas. Tudo está mapeado, com marcadores 
que ajudam você a localizar lugares, eventos e onde estão as pessoas (quanto mais 
marcadores verdes, mais pessoas). Acione os botões do menu inferior da tela para abrir os 
dois tipos de mapa disponíveis: 
Minimapa: mostra a região onde você está; 
Mapa: com ele, você visualiza todo o território virtual do Second Life. 
 
Para se locomover, você pode caminhar, usar bicicletas ou skates, correr com um carro 
esportivo de último tipo, pegar um avião sem enfrentar filas no check-in ou simplesmente voar 
à vontade! Aliás, essa é uma boa forma de se locomover de um canto para outro. Você pode 
percorrer longas distâncias em pouco tempo ou então aproveitar a vista do alto de um prédio 
ou do meio das nuvens.  
 
 
 
 
 



Comunicação 
 
A Linden Lab, criadora do Second Life, está trabalhando em um projeto de voz, mas, por 
enquanto, toda a comunicação é por escrito. Existem duas formas de conversar no metaverso: 
Chat: pressione a tecla enter, digite o que quer falar e aperte enter novamente. A mensagem 
fica visível para qualquer residente que esteja num raio de 30 metros e pode ser respondida 
por qualquer um deles – ou por vários. Sugestão: se você quiser iniciar uma conversa com 
algum residente específico, digite o nome dele no início da frase – os nomes aparecem em 
"tags" (etiquetas) que flutuam sobre a cabeça dos avatares. Para sair do modo chat, basta 
pressionar a tecla Esc; 
 
MI: é o programa de mensagens instantâneas do Second Life, e você pode usá-lo para 
conversar com as pessoas da sua lista de amigos. Ao contrário das mensagens enviadas via 
chat, essas são particulares: somente o residente com quem você está conversando vai 
recebê-la. Para mandar uma mensagem, abra sua lista de contatos, selecione com quem você 
quer conversar e clique sobre seu nome. Pelo MI, você pode conversar com seus amigos 
mesmo que eles estejam fisicamente longe de você no metaverso. 
 
Infrações 
 
Não vale passar pelo portão do vizinho, gostar do Porsche dele e engatar a primeira. O 
metaverso não possui polícia ou leis próprias, mas respeita a legislação internacional. São os 
próprios residentes que denunciam quem sai da linha. O infrator virtual rapidamente é 
localizado pela equipe da Linden Lab/Kaizen Games e é advertido. Se insistir, poderá passar 
um tempo banido em um milharal distante. 
 
Assinatura e configurações 
 
Assinatura básica: gratuita 
Assinatura premium: R$ 19,90 por mês 
Configuração recomendada: processador Pentium 4 ou Athlon 2000+ 1.6 GHz ou superior, 512 
MB de memória RAM, placa de vídeo , ATI Radeon 9600 ou X600,nVidia GeForce FX 5600, 
GeForce 6600 ou superior, 37 MB de espaço livre em disco conexão de internet cabo ou DSL e 
Windows XP (Service Pack 2). 
 
Disponível em: <http://www.empreendedor.com.br>. Acesso em 14 jun. 2007 
 
 


