
Economia
paralela?

A internet, como se sabe, vive de fenômenos. No momen-
to, o que está em evidência é o jogo Second Life. Além
de atrair milhares de internautas, esse jogo despertou

igualmente a atenção de empresas e governo, notadamente por
seu potencial econômico real. O artigo analisa alguns aspectos
que estão por trás do Second Life, como o paralelo entre dinheiro
e diversão e a rede de serviços que tem se estabelecido em seu
entorno.

Depois do Orkut, a grande fixação da imprensa brasileira - por quê) e muitos sociólogos de plantão vêem o futuro
pelo menos quando se diz respeito à internet - parece da internet?
ser o Second Life. Mas, afinal, existe razão para tanta Talvez seja interessante mostrar que, sob essa cama-

discussão? O que há por trás desse mundo paralelo da aparentemente comportamental, existe, hoje, uma
em que pessoas reais passam horas jogando, empresas economia real e em expansão - que, através de jogos

fincam suas bandeiras (mesmo sem saber muito bem virtuais, movimenta algo em torno de 2 bilhões de dó-



lares no mundo todo (quase l bilhão só na China), até
o final deste ano.

Na realidade, mundos alternativos ou o próprio ci-
berespaço não são invenções da internet. O ciberespaço

surgiu, há algumas décadas, para designar aquele universo
que só existia na memória do computador - ou através das
máquinas. Com as redes e, evidentemente, com a Rede
Mundial de Computadores - a internet -, esse universo
se expandiu exponencialmente e adquiriu um caráter de
realidade paralela como nunca antes.

Do cinema à internet. Com o advento do compu-

tador pessoal - que fez 30 anos em 2006 -, a metáfora
de uma realidade alternativa ganhou ainda mais apelo,
inclusive no cinema. O filme Tron, por exemplo, foi um
clássico do gênero, nos anos 1980. E Matrix, por mais que

tenha degringolado em continuações rocambolescas (nos
anos 2000), funcionou, inicialmente, como uma abstração
crível do que o velho ciberespaço poderia representar na
era da internet.

A economia virtual tem uma motivação mais

lúdica, enquanto a economia real é movida

por necessidade. Em outras palavras, é

como se o dinheiro virtual fosse produzido

de maneira recreativa e o dinheiro real

estivesse mais ligado à obrigação, ao

trabalho e a outras demandas sociais.

a tal Matriz. Num tipo de incubadora ou granja, para toda
a humanidade, a população planetária ficaria confinada,
vivendo, só mentalmente, uma realidade forjada pelas
máquinas...

Complicado? No segundo e no terceiro episódios,

Matrix ainda misturaria a exploração espacial e vilões
intergalácticos, como a série Guerra nas Estrelas, numa
nítida ambição de trilogia que, justamente, abandonaria a
rica metáfora real-virtual (do primeiro filme), em prol das
bilheterias crescentes de Hollywood. E não foi dessa vez

que o cinema explicou a vida depois da internet (embora,
para polemistas como Gore Vidal, o cinema nunca explique
mesmo nada...).

Saindo do mundo da sétima arte e retornando à inter-
net, o ciberespaço tornou-se, desde os anos 1990, cibercul-
tura. Alguns autores na WWW decretam, inclusive, o fim
do ciberespaço [www.endofcyberspace.com]. Afinal, num

tempo em que os computadores - e a internet - estariam
em toda parte, desde o celular até a geladeira, desde o
televisor até o rádio do carro, o ciberespaço perderia sua

característica cyber para se tornar,
apenas, espaço, ou realidade (como
queria Matrix I).

No longa protagonizado pelo ator Keanu Reeves, a
Matriz - a rede ou até, digamos, a realidade virtual (de bits

e bytes) - comandaria - numa espécie de antiutopia - o
mundo real. Num futuro dominado, assim, pelas máqui-
nas - vale lembrar, aqui, o pioneirismo de Isaac Asimov
(que escreveu sobre tudo isso nos anos 1950) -, os seres
humanos ficariam reduzidos às suas atividades mentais,

enquanto o resto de sua energia vital serviria para alimentar

Dinheiro e diversão. Em que
isso se relaciona com a economia
pulsante dos jogos on-line, como o
Second Life? Muito. A Wikipedia, no
verbete virtual economy, nos diz, por

exemplo, que a economia virtual
tem uma motivação mais lúdica,
enquanto a economia real é movida
por necessidade. Em outras pala-

vras, é como se o dinheiro virtual
fosse produzido de maneira recrea-

tiva e o dinheiro real estivesse mais ligado à obrigação, ao
trabalho e a outras demandas sociais. E o que aconteceria
quando um encontrasse o outro - ou quando a brincadeira

se tornasse coisa séria?
Antes da bolha de 2000 (que foi uma brincadeira in-

conveniente), o jornal espanhol El País previa que, além da
especulação financeira (e da irracionalidade dos mercados),

o caos monetário poderia de repente se instalar - se cada



empresa de internet resolvesse criar sua própria moeda
virtual, distante da supervisão dos bancos, à margem do
controle dos governos e, pior, sem coleta de impostos.

A bolha frustrou esses e outros sonhos da internet,
mas, com o avanço da infra-estrutura nos últimos anos -
leia-se banda larga, farta e barata -, muito do potencial da
Grande Rede se concretizou, fazendo com que, inclusive,
ela ultrapassasse a televisão - em horas por dia, na vida

das pessoas -, provocando o que alguns, às vezes histori-
camente, chamam de revolução (na maneira, por exemplo,
como hoje se produz, se distribui e se consome conteúdo

multimídia ou simplesmente informação).
E o caráter cada vez mais envolvente e mais abrangente

dos jogos on-line se relaciona, obviamente, ao desenvolvi-

mento da infra-estrutura, da tecnologia propriamente dita
e de um fenômeno que se convencionou atualmente a

chamar de Web 2.0- uma nova internet: mais
amadurecida, menos dirigida pelas empresas
e mais guiada pelos internautas.

Logo, na base da "brincadeira", jogos
como o Projeto Entropia desenvolveriam
uma comunidade de mais de 300 mil parti-

cipantes no mundo todo, onde, virtualmente,
foi vendida uma "ilha" por 24 mil dólares e
uma "estação espacial" (que o comprador
anunciou que queria transformá-la em ni-
ghtclub) por 100 mil dólares. Assim como
no Second Life, para fazer as transações no

jogo, o internauta precisaria comprar moedas

como o PED (Project Entropia Dollar) - que,
no caso, tem uma cotação de 10 para l (10
PEDs=l dólar).

Impactos reais. No Brasil, são conheci-

dos os casos de empresas, como a Petrobrás,
que, em um evento de internet recente,
promoveu palestras no seu estande virtual,

no Second Life', ou como, mais recentemente
ainda, o Estadão, que, desejando manter o
pioneirismo que consagrou — há mais de uma
década - a Agência Estado, convocou jovens

jornalistas para montar a primeira agência de
notícias brasileira no mesmo Second Life.

Se, no nosso país, muitas vezes se confunde investi-
mento sério com especulação, na China, noticia-se que a

economia virtual dos jogos pode movimentar 900 milhões
de dólares neste ano. Isso não é decorrente somente por
causa do Second Life.

O que preocupa o governo chinês, na realidade, são as

goldfarms ou osgoldfarmers. Ambos os conceitos respondem
pela economia informal criada em torno das demandas de
jogadores on-line. Muitos deles não disporiam, por exemplo,

de 12 horas para - em um RPG (ou róle-playing game) vir-
tual - conquistar uma "armadura" (ou "avatar"), conseguir
uma "arma" (ou "ferramenta") ou, simplesmente, "pular uma
fase". Os chineses, então, percebendo essa demanda não
atendida, recrutariam jogadores inveterados para obter, no
jogo, "armaduras", "armas" etc. - e, em seguida, vender isso

para outros jogadores que quisessem comprar.



Siíes como o GamerPrice [http://www.gamerprice.
com], por exemplo, dariam as indicações de onde conse-

guir essas vantagens por preços módicos. Nas goldfarms

espalhadas pela China, os aproximadamente 100 mil tra-
balhadores da jogatina on-line receberiam entre 120 a 250
dólares mensais, por turnos diários entre 12 e 18 horas

de jogo. O governo chinês ainda se preocuparia com a
potencial lavagem de dinheiro e até com a estabilidade do
yuan (ou iuane) nesse contexto.

Em um tempo em que os computadores -

e a internet - estariam em toda parte,

desde o celular até a geladeira, desde o

televisor até o rádio do carro, o ciberespaço

perderia sua característica cyber para se

tornar, apenas, espaço, ou realidade

(como queria o primeiro Matrix).

Os Estados Unidos proíbem os cassinos on-line - em-
bora eles proliferem na internet -; e o eBay, por sua vez,

proíbe transações envolvendo jogos virtuais. Mesmo assim,
no maior site de leilões do mundo, é possível encontrar
"terrenos" para comprar no Second Life - pois o eBay não
considera que o S L (para os íntimos) seja propriamente
um jogo...

As discussões na internet avançaram, inclusive juri-
dicamente, no sentido de se perguntar se essas transações
deveriam ou não ser taxadas, e se os internautas do comér-
cio eletrônico dos jogos deveriam ou não pagar impostos.

Ficou conhecido, por exemplo, o caso do advogado norte-
americano que declarou às autoridades de seu país seus
ganhos em compra e venda de "armaduras", "armas" etc.,
em jogos on-line. Como contribuinte, ele foi honesto e

ficou famoso por isso, mas não consta que a Receita norte-
americana tenha dado importância ao caso.

O Google, que não perde nenhum movimento na

internet, ameaça entrar nesse jogo, com um projeto deno-

minado Gbuy. Similarmente ao PayPal, popularizado pelo

pioneiro eBay, o serviço prestado pelo Google permitiria
transações pequenas, entre internautas — na verdade,
valores ínfimos, que não compensariam, em termos
unitários, para empresas de cartão de crédito, bancos e

outras instituições.

Nova economia? É fato que a economia virtual dos jo-
gos está em evidência. Calcula-se que ela tenha passado de

100 milhões de dólares nos primeiros
anos da década dos 2000 (nos primei-

ros anos do pós-bolha) para quase 900
milhões em 2004, para quase l bilhão
no ano passado, e com estimativa de 2

(dois) bilhões neste ano. E os grandes
responsáveis por isso são Sony, eBay,

Google...
Há quem veja - além da fantasia

hollywoodio.net (apesar dos dados nu-
méricos) - um fenômeno parecido
com a antiga moda das pirâmides, nas

décadas anteriores à World Wide Web.

Ou seja: jogadores veteranos simples-

mente convertem novos jogadores e
prometem-lhes ganhos futuros. Com base nos lucros de
jogadores experientes, aspirantes se apresentariam aos

milhares — mas, não haveria espaço para todos no topo
da pirâmide.

O fato é que - assim como as teorias econômicas se
desenvolveram, durante séculos, para explicar a economia

tradicional em todos os seus desdobramentos - talvez
precisemos de novos estudiosos para dominar essa "nova"
economia virtual - que não é mais tão nova, mas que não
pode ser, igualmente, confundida com a economia da época
da bolha. Muitos especialistas no assunto falam em novo

boom de internet. Boataria ou não (Second Life ou não),
parece haver bastante em jogo.
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