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Negócios na
O Second Life,
ambiente virtual que
simula a vida real,
promete grandes
perspectivas para
empresas que buscam
oportunidades em
um mercado que
se tornou a grande
sensação da internet
Por Dagoberto Souto Maior ir.

Imagine que o mundo passou a se
chamar metauniverso, o universo dentro
do universo, um local representado por
desenhos tridimensionais da realidade;
o dinheiro em circulação é o linden
dólar; você e seus clientes são avatares,
representações gráficas humanas; e sua
empresa atua em um mundo totalmente
novo, disponível para ser explorado e
construído. O que parece ser a descrição
de um delirante romance de ficção
científica é, na verdade, o Second Life,
um ambiente virtual que simula aspectos
da vida social, com acesso direto a partir
de um site na internet. O endereço
eletrônico foi criado para proporcionar
aos usuários exatamente o que seu
nome representa, uma segunda vida. Ou
uma nova chance, no caso de empresas
e empreendedores, que podem ganhar
ou perder dinheiro.

Desenvolvido em 2003 pela empresa
Linden Lab, em São Francisco, nos Estados
Unidos, o Second Life se transformou
em pouco tempo na grande atração dos

negócios na internet. Sua população
já conta com mais de sete milhões

de pessoas. São os chamados
"avatares residentes", usuários
cadastrados que navegam

pelo site. Nada menos do que
200 mil deles são brasileiros, o

que faz do País o quarto do mundo
em número de usuários. O Brasil foi,
aliás, o primeiro país a criar uma versão
virtual em português desse universo,
no ar desde abril último, desenvolvida
pelo portal Internet Group (ÍG) e pela
Kaizen Games, unidade de negócios de
entretenimento da Kaizen Corp.

Usuários da internet encontraram em
sua realidade virtual uma chance de
ganhar verdadeiramente uma nova
vida. No Second Life, pode-se ser o que
quiser. Empresários podem ser cantores
de rock; meninos podem se transformar
em super-heróis; casados podem voltar

a ser solteiros; e empregados podem
virar donos de um negócio próprio.
É possível voar, tornar-se invisível, fazer
amigos, namorar, casar. A tarefa é
viver uma segunda vida e, para tanto,
é preciso trabalhar, ganhar dinheiro,
adquirir e, se for o caso, oferecer
produtos e serviços. É a partir deste
ponto que o novo espaço se torna
interessante para empresas do mundo
inteiro, que começam a abrir suas
fil iais virtuais no Second Life. Nele as
transações comerciais são instantâneas:
quando um avatar compra um produto
ou serviço, ocorre uma troca automática.
Ele recebe o bem e é descontado
imediatamente de seus créditos de
lindens dólares. Cada dólar norte-
americano real vale aproximadamente
270 lindens dólares. No Brasil, os avatares
usam o kaizen cash (KC$) e pagam suas
contas convertendo-as em reais.

No momento em que os criadores do
Second Life propuseram esse intercâmbio
entre a moeda que circulava no mundo
virtual e o dinheiro real, seguindo o
câmbio diário, estabeleceu-se a ligação
que faltava entre os dois universos,
tornando essa nova mídia atraente do
ponto de vista comercial. Com essa
facilidade, é possível fazer negócios no
Second Life e transformar posteriormente
o que se ganhou na internet em dinheiro
vivo. Outra característica que faz do
Second Life um ambiente atrativo aos
empresários é que o usuário se torna
proprietário de suas criações, podendo
até mesmo vendê-las.

Dessa forma, além dos próprios
usuários poderem abrir seus negócios
no Second Life, as grandes empresas do
mercado real identificaram nele uma
oportunidade. "O Second Life está
modificando a maneira como as pessoas
se relacionam na rede", afirma Emiliano
de Castro, da Kaizen Games e diretor de
Marketing do Second Life Brasil. "É um



segunda vida
mundo cheio de oportunidades, ideal
para quem busca coisas novas e maneiras
diferentes de fazer negócios", diz.

Para Milton Da Vila, sócio-líder da área
de Consultoria Empresarial da Deloitte,
que conta com uma linha de serviços
de Consultoria em Marketing, o Second
Life poderá oferecer ao meio corporativo
um série de oportunidades que hoje
sequer podem ser imaginadas. "Os
líderes empresariais e principalmente os
executivos que traçam estratégias de
marketing precisam, a partir de agora,
acompanhar cuidadosamente a evolução
do Second Life, buscando se inteirar das
possibilidades infinitas que esse universo
virtual pode proporcionar. Os avatares
precisam ser vistos sobretudo como
formadores de opinião e consumidores
qualificados, que podem servir, por
exemplo, como um verdadeiro laboratório
para realizar testes de conceitos de
produtos com resposta imediata", analisa.
A chance de se relacionar diretamente
com esse público e por um custo
relativamente baixo, na comparação
com os demais veículos de comunicação,
constitui um diferencial importante para
as empresas, segundo Da Vila.

A lista de empresas que abriram sua
filial virtual no Second Life não pára
de crescer. Começou no exterior, com
IBM, Adidas, Reuters, Intel, Toyota e
muitas outras. No Brasil, o fenômeno se
repete, com universidades e instituições
de ensino como Anhembi-Morumbi,
Mackenzie e Senac, entidades como a
Federação do Comércio do Estado de
São Paulo (Fecomércio), empresas de
comunicação como a agência DM9DDB
e o portal Terra e grandes multinacionais
de setores diversos como Fiat, Nokia,
Philips e Adidas.

Festa virtual
A companhia aérea TAM foi a primeira
de seu setor a aderir ao Second Life,

marcando sua entrada por meio de
uma grande festa virtual. O evento
foi realizado no lounge da empresa,
que ocupa sete mil metros quadrados
no céu da Ilha Berrini, um dos lugares
brasileiros registrados no Second Life.
DJs animaram a festa, na qual avatares
de todo o planeta circulavam e tomavam
drinques. Enquanto TVs de plasma
virtuais mostravam vídeos institucionais
da empresa, todos interagiam entre si
e com a marca TAM. Para a gerente
de Marketing da empresa, Manoela
Amaro, o Second Life surgiu como uma
revolução no cenário das comunidades
virtuais. "Estamos acompanhando
uma mudança radical na maneira
como as pessoas se relacionam com
as suas escolhas e com o universo
de marcas ao seu redor. Para a TAM,
nasce uma oportunidade para trabalhar
novas formas de relacionamento,
explorando a interatividade e a riqueza
de informações oferecida pelo mundo
virtual", conta Manoela.

Alguns grupos de mídia já estão lá,
incluindo a TV Globo, o Jornal do Brasil
e O Estado de São Paulo. Os dois jornais
chegaram a contratar profissionais da
vida real para serem avatares. A gigante
Petrobras também abriu sua filial virtual
e usou seu espaço para que 40 avatares
de outros Estados e países pudessem
assistir a uma de suas últimas palestras.
A Volkswagen, por sua vez, vendeu, em
três meses, 170 veículos para avatares.
Até a tradicional Canção Nova, grupo
de comunicação católico, também abriu
suas portas no Second Life. "Temos a
possibilidade de dialogar com pessoas
que não atingiríamos pelos nossos
outros meios de comunicação, como
web, rádio ou TV", explica Cynthia
Mattosinho, responsável pela "ilha"
da Canção Nova no metauniverso.
Já a Imobiliária Rossi foi a primeira
empresa nacional do seu segmento a
entrar no Second Life, exemplo seguido

Marcelo Lobianco, do ÍG, criador, com a Kaizen
Games, da versão brasileira do Second Life

pelas construtoras Tecnisa e Cyrela.
Investiu R$ 80 mil e lançou nele um
de seus empreendimentos, permitindo
aos interessados em comprar imóveis
na vida real explorar todos os seus
espaços. "Os principais benefícios foram
relacionados à visibilidade da marca.
Temos uma média de dez visitas diárias
ao empreendimento virtual, mais do
que registramos no empreendimento
real", afirma Rafael Rossi, gerente de
Marketing Institucional da Rossi.

O interesse de todas essas empresas,
no Brasil e no exterior, se explica pelos
números expressivos apresentados pelo
Second Life. Se o endereço realmente
ajuda a vender alguma coisa - seja
produto ou serviço -, ainda é cedo
para se concluir, mas a iniciativa já é
um caso de sucesso, com um número
de visitas que dobra a cada mês desde
2005 e uma movimentação de capital
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bastante ampla (quadro ao lado). "Essa
nova mídia lembra muito a internet
em seu início e traz oportunidades
para a transposição do negócio do
mundo real para o virtual", afirma o
diretor de Publicidade do ÍG, Marcelo
Lobianco. Abel Reis, da Agência Click,
que também abriu uma filial no novo
site, avalia que o melhor da nova mídia
é a possibilidade de uma experiência
de venda mais enriquecedora. "Em um
lançamento imobiliário (caso da Rossi),
os compradores podem, sem ter de
esperar o apartamento ficar pronto,
visitar o imóvel decorado, experimentar
suas proporções e a decoração. Pode-se,
a partir de um click em um dos móveis
da sala, dirigir-se para o site da loja de
móveis", exemplifica.

Riscos da euforia
É preciso, entretanto, que as empresas
não encarem esse novo universo virtual
como o verdadeiro paraíso dos negócios
na we'b. Os avatares que habitam o
Second Life já demonstram qualidades
e problemas típicos dos humanos da
vida real. No site, já foram identificadas
ações de fraudadores de títulos de terras
virtuais e até de pedófilos, que foram
denunciados e expulsos do universo. As
penas para estelionatários e fraudadores
são as mesmas do mundo real. Tudo
o que é feito no Second Life é passível
de punição pelas leis e instituições do
mundo real, como o Código Penal, o
Código de Defesa do Consumidor, a
Polícia Federal, o Ministério Público

etc. Como todo avatar é registrado, o
usuário pode ser responsabilizado pela
transação financeira.

Alguns especialistas começaram a alertar
sobre os riscos para o desenvolvimento
de negócios nessa nova mídia. Passada
a fase inicial de euforia, que costuma
ser comum nos negócios que envolvem
a internet- vide o caso da bolha de
empresas da web, no ano 2000 -, o
maior temor é que o novo ambiente não
se mostre tão atraente assim. A rede
de varejo American Apparel, sempre
citada como bom exemplo de iniciativa
no Second Life, lançou produtos no site,
cadastrou clientes e cruzou as bases
de dados real e virtual para oferecer
descontos nos dois universos. Hoje, a
loja virtual está prestes a ser fechada,
pois o volume de vendas decepcionou.

Um dos problemas para quem quer
desenvolver um negócio no Second
Life é a falta de estatísticas e dados
de mercado que possam balizar
iniciativas comerciais. Além disso, o
volume movimentado pelos habitantes
ainda é baixo, o que não quer dizer
que não possa aumentar, com a
popularização desse ambiente entre
empresas e pessoas físicas. Na tentativa
de resolver pelo menos em parte esses
problemas, no Brasil, a Kaizen Games
trabalha no desenvolvimento de uma
ferramenta para contabilizar quantos
avatares passam próximo a uma marca,
em uma área predeterminada pela

Números da outra vida
US$ 28 bilhões. É quanto o Second
Life já movimenta no mundo,
segundo cálculos do pesquisador
norte-americano Julian Dibbell, autor
da obra "Play Money". Esse valor
eqüivale a 3% do PIB brasileiro.

8,1 milhões. É o número de usuários
(avatares) hoje presentes no Second
Life, dos quais mais de 200 mil estão no
Brasil.

empresa. Outra melhoria que pode
ajudar nas transações é quanto à forma
de comunicação entre os avatares.
Atualmente, eles só conversam por
mensagens escritas na tela. "A exemplo
do que ocorreu com a internet em
meados da década passada, toda nova
mídia passa por uma fase inicial de
amadurecimento e consolidação. Nesse
período, o risco de errar certamente é
maior e as empresas devem estabelecer
sua entrada baseada em uma estratégia
bem definida. Há de se lembrar, porém,
que a história está repleta de casos que
associam o sucesso às empresas que têm
a coragem de inovar e sair à frente dos
seus pares do mercado", avalia Milton
Da Vila, da Deloitte.

Para Abel Reis, é preciso medir o risco
do investimento. "A repercussão
para a marca e o aprendizado com
a iniciativa é muito valioso. A idéia
de experimentar o cyberespaço em
uma navegação tridimensional parece
irreversível", afirma. "Como nós todos
estamos vivendo a pré-história do
Second Life, é difícil mapear as melhores
práticas de negócios, mas funciona
muito planejar ações que envolvam
uma comunidade de consumidores.
No fim das contas, estamos falando
de um site de relacionamentos, um
espaço que pessoas freqüentam para
criar uma rede de contatos. Se a ação
mercadológica não levar isso em conta,
pode ser um fracasso", diz Emiliano de
Castro, da Kaizen Games. "O céu é o
limite. Tudo depende da imaginação do
empreendedor. O importante é transpor
da melhor maneira o seu modelo de
negócios para o mundo virtual", afirma
Marcelo Lobianco, do ÍG.

Para obter mais informações sobre este
tema, acesse www.deloitte.com.br.
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