
• O lançamento do
Second Life Brasil
leva as redações
e empresas de
comunicação e
cria noticiário no
mundo virtual sobre
os acontecimentos
no metaverso.
Estratégia tem
como objetivo
ampliar os públicos-
alvos e melhor
posicionar os títulos
no mundo real

LUIZA SIMÕES

I
magine um mundo paralelo,
onde a vida corre aparente-
mente dentro da normalidade.
Onde cada pessoa tem uma
função e de onde emanam in-

formações. Imagine que nesse mundo
tudo é imaterial, nada tem substância
e o todo é formado de virtualida-
des. Imagine que visitar esse mundo
é transcender a um outro universo.
Não, não se trata de metafísica, espi-
ritismo e nem uma nova religião. Essa
é, grosso modo, uma descrição do
Second Life, a plataforma digital que,

desde junho, tem chamado a atenção
de usuários brasileiros de Internet,
dos departamentos de marketing de
companhias dos mais diversos seto-
res e das maiores redações brasileiras.
Logo após o lançamento do Second
Life Brasil - cerca de oito anos após
o lançamento nos Estados Unidos
- grandes grupos de mídia brasilei-
ros, como Globo, Estado de S. Paulo,
Editora Abril e o CBM (Companhia
Brasileira de Multimídia, detentora
dos títulos Jornal do Brasil e Gazeta
Mercantil, entre outros) viram na pla-
taforma uma maneira de estabelecer
uma relação com seus leitores ou criar
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além
novos produtos editoriais, focados
apenas na realidade virtual.

Os mais de 8,5 milhões de usuá-
rios de todo o globo - que ficam por
trás de seus personagens do mundo
virtual, chamados de avatares - já
contam com diversas fontes de infor-
mações, assim como os 400 mil bra-
sileiros que fazem parte do cotidiano
do programa de computadores. No
começo de julho, o Estadão, em par-
ceria com o Portal iG e a companhia
Kaizen Games - que licenciou a mar-
ca, adaptou e distribui o programa no
Brasil - colocou no ar uma publicação
digital chamada MetaNews. A opção

O Second Life (SL) é um universo 30 interativo em
que os usuários podem conversar com outras pes-
soas, construir prédios ou casas, comprar e vender
itens, dançar, jogar e realizar outras atividades.

Para entrar no SL, o usuário precisa ter um computador com bom desempenho, conexão
de banda larga e o programa cliente do programa, que pode ser baixado a partir do site do
Second Life Brasil (www.secondlifebrasil.com.br), gratuitamente. Não é necessário pagar
nada para construir o seu avatar - a representação do jogador dentro do mundo virtual.
Os custos surgem quando o usuário quer construir, o que exige a posse de um terreno no
mundo virtual e a aquisição de outros itens.
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pela criação de um jornal para que
os avatares leiam enquanto circulam
pelo metaverso até poderia represen-
tar um contra-senso do jornalismo,
já que, por definição, a prática existe
para traduzir a realidade. Mas vale
lembrar que toda lógica do Second
Life é sustentada nos conceitos, até
então muito vagos, de realidade vir-
tual. Enfim, é virtual e é realidade.
O MetaNews, lido pelas pessoas que
representam os habitantes do Second
Life, é tratado pelo Grupo Estado
como um novo negócio. "Conside-
ramos esse lançamento um produto
que começamos do zero e que circula
em uma nova mídia", afirma o diretor
de Marketing e Mercado Leitor da
empresa, Antônio Hércoles Júnior.

Apesar do pouco tempo de exis-
tência, o veículo já tem anunciantes
- a marca de automóveis Fiat, que
também está presente com repre-
sentação de lojas e carros no Second
Life - e já equilibra seu custo com a
despesa que gera. Mais experiente, já
que em julho apresentou sua terceira
edição mensal, a revista VIP prova
que é sim possível fazer jornalismo e
negócios a partir de uma sociedade
que fisicamente não existe. Batizada
de VIP Second Life, a versão virtual
do periódico, de acordo com o chefe
de reportagem da publicação, Klester
Cavalcanti, já possui mais de 30 mil
leitores e segue crescendo (são mais
de 5 mil a mais por edição). Segundo o
jornalista, o resultado foi possível por-
que a equipe identificou o que os habi-
tantes do local virtual querem ler. "En-
tendemos que é como lançar uma re-
vista em Marte. As pessoas vão querer
ver - falando do assunto da VIP - uma
marciana gostosa e não uma terráquea
com esse perfil", explica. Portanto, a
edição digital do veículo é totalmente
feita com temas de interesse da rotina
de quem vive no Second Life, matérias
de serviços e, claro, as avatares bonitas
que procuram os leitores. "Estamos,
inclusive, planejando a versão eletrô-
nica do concurso das mulheres mais
bonitas e já apareceram milhares de
personagens virtuais com interesse em
participar", relata Cavalcanti.

Em paralelo às iniciativas pro-
fissionais, as produções dos avatares
mostram, segundo o diretor de ma-
rketing comercial do Second Life,
Emiliano de Castro, que muitas pes-
soas aproveitam a "segunda vida"
para experimentar novas atuações,
inclusive a de jornalista. "Quem está
no programa normalmente é bloguei-
ro, orkuteiro, o que significa que é
uma pessoa que está acostumada a se
expressar, e isso mostra que o proces-
so só tende a se ampliar com o Second
Life", avalia. Essa realidade, segundo
Castro, poderia inclusive ser interpre-
tada como um sinal, pela imprensa
em geral, de que a forma de produção,
consumo e distribuição das informa-
ções está mudando e que já não é mais

possível considerar que o leitor só
existe na última ponta.

O executivo acredita que será al-
terada pelo menos a forma de o jorna-
lista interagir com o público, porque
a proximidade pode fazer com que
fique com a percepção mais apura-
da. Ele descreve que é como pensar
no processo de criação de um carro.
Hoje, as empresas estão no Second
Life, fazem o design de um novo mo-
delo e na hora já perguntam a opinião
dos avatares e se gostam. Isso faz com
que, no mundo real, tenham muito
mais chance de ter um produto bem
aceito pelo público. "Trazendo para o
jornalismo, os repórteres podem per-
guntar às pessoas o que gostariam de
saber sobre um tema, quais são suas
dúvidas e assim por diante", compara.
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A principal motivação de alguns
veículos, no entanto, nem sempre é
jornalismo. No caso do Jornal do Bra-
sil, por exemplo, o investimento para
a entrada no Second Life foi princi-
palmente um esforço de marketing.
"Somos um jornal de 116 anos e esta-
mos em destaque numa fase de reno-
vação e quisemos estar no Second Life
porque identificamos que o nosso pú-
blico do jornal real é formado em 57%
por leitores de 10 a 39 anos", diz o ges-
tor da área de marketing comercial do
Jornal do Brasil, André Felix. Como
parte da estratégia, a primeira ação da
empresa foi colocar a primeira página
de cada uma das editorias do jornal
disponíveis no Second Life (com link
para o site real) para que o internauta
tivesse contato com a publicação. "Até
porque, depois ele pode ver na banca
real e querer comprar por reconhecer
o j ornai", lembra.

Na seqüência, fez um blog com
notícias do mundo virtual e previu
o lançamento, na última semana de
julho, de um caderno mensal de oito
páginas no jornal do mundo real
que trata de assuntos do Second Life,
como dicas de uso e outros serviços.
"Entramos nesse mundo para promo-

este modelo é base-
ado na vivência do lugar. Além de participar da
vida local, ele descobre as necessidades daque-
les"habitantes"(ou correspondentes virtuais dos
leitores) e cria um veículo para ser lido por eles,
enquanto estão em atividade ou conectados.

esta prática consiste em análise.
O jornalista não produz nada para seu veículo sobre
o mundo virtual, nem escreve para os habitantes
do lugar. Ele apenas participa do ambiente para
analisar o comportamento dos usuários e, em busca
de pautas, buscar novidades que normalmente pre-
cisariam viajar para descobrir.

ver ações e, com o tempo, vai sentir o
ambiente para criar coisas próprias
para quem vive ali dentro", garante a
diretora de conteúdo da Brasil Mídia
Digital, Cristina de Luca. Segundo ela,
diariamente o jornal registra 900 cli-
ques, o que ainda considera baixo, mas

que tem sido bom para a apresenta-
ção do jornal e para ouvir as neces-
sidades dos leitores avatares. "Eles já
nos pediram pautas e também para
aumentar o número de páginas do
JB que expomos lá", descreve.

• Laboratório de idéias
Mais do que entretenimento, o

jornalista Ethevaldo Siqueira lem-
bra que quem está no Second Life
procura, primordialmente, negó-
cios. "Isso inclusive decepciona
muitos que entram no programa
apenas para diversão, sem querer
gastar dinheiro", diz. Ele conta que
existe uma bolsa de valores que
converte todas as moedas do mun-
do para a moeda do programa, o
Linden, o que prova que é preciso

• Cel. Minelli (esq.) e Simão Pedro
(dir.): fontes quase obrigatórias na
discussão do tema

avaliar com cuidado a estratégia que
as empresas vão usar para entrar no
mundo virtual. "O lucro ou prejuízo
que se faz no metaverso, ao contrário
de tudo o que acontece por lá, é real",
alerta. Por isso, ele lembra que há sim
um risco da atuação, porque ainda
não se tem clareza de como é o com-
portamento das nesse mundo parale-
lo. A principal mensagem do Second
Life, segundo ele, é que o que vai mor-
rer no futuro não é o jornalismo, mas
sim a forma de fazê-lo. "E o Second
Life vai mostrar alguns dos caminhos
possíveis", garante.

O jornalista lembra que a Inter-
net já se subdividiu em um conjunto
de mídias e que o ambiente tridimen-
cional faz parte de um terceiro gran-
de passo desse meio de comunica-
ção, antecedido pelo nascimento, em
1969, do protocolo IP, e o advento da
linguagem www junto com a possi-
bilidade do acesso discado à Internet.
"Isso significa que agora as simula-
ções e o programa podem ser usados
como um laboratório de experiências
e possibilidades futuras", argumenta.

Quem compartilha a idéia é o
gerente de pesquisas do centro IBM
de pesquisas de Almaden, Califórnia
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• Ce\. Minelli (esq.) e Simão Pedro
(dir.): fontes quase obrigatórias na
discussão do tema

\

(EUA), Jean Paul Jacobs. O executivo
aposta que não só o Second Life, mas
todos os outros modelos de mundos
virtuais em três dimensões vão cres-
cer e ganhar importância, inclusive
em jornalismo. "O papel da impren-
sa não é colocar tinta em uma árvore
morta e sim olhar e entender esse no-
vos meios e os hábitos revelados ali",
afirma. Para ele, a principal oportu-
nidade dos jornalistas não é a atuação
como correspondentes de um outro
mundo, que mandam notícias para
os jornais tradicionais, nem criar no-
tícias para os avatares. A maior opor-
tunidade é entender o comportamen-
to das pessoas que testam novidades e
estilos nessa segunda chance de vida.
Jacobs conta que há, por exemplo,
muitos personagens do Second Life
femininos que são representados por
homens. "Dizem que o comporta-
mento reflete o perfil da pessoa por
trás do avatar, mas acho que isso não
se encaixa em todos os casos", afirma.

Somado a esse modo de os jor-
nalistas tirarem proveito do Second
Life, existe na opinião do profissional
outra porta que se abre. Ele acredita
também que o mundo virtual tridi-
mensional mostra às pessoas novida-
des sobre as quais elas não sabiam que
tinham interesse. "Na minha ilha há
uma exposição de quadros da Frida
Kahlo. Nós conhecemos a artista, até
por causa do filme, mas conheci mui-
tos avatares chineses que souberam
da sua existência ao visitar o local",
detalha, explicando que os jornalis-

tas podem também ser apresentados
a curiosidades que desconhecem e
que podem se transformar em pautas,
sem viajar. Além disso, a plataforma
também tem sido usada como interfa-
ce de relacionamento com os jornalis-
tas. Em um dos exemplos, eles foram
convidados à coletiva de lançamento
do filme "Transformers" que aconte-
ceu no ambiente virtual. O problema
era que muitos dos repórteres sequer
tinham avatares. Precisaram correr
em busca de uma identidade no me-

taverso. Além de significativamente
mais baratos, os eventos permitem
reunir profissionais esparramados ge-
ograficamente. A TV Globo também
lançou, com uma festa virtual, a sua
nova novela, "Sete Pecados".

As possibilidades, portanto, são
diversas. Conforme resume Castro, do
próprio Second Life, ainda é difícil ava-
liar se o mundo virtual tridimensional
será uma evolução ou uma revolução.
Enquanto as respostas não vêm, espe-
remos as notícias do além. 
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