


Facebook vai dar lucro este ano, três depois de sua fun-
dação como urna brincadeira de um rapaz em Harvard en-
tre seus colegas de universidade. Não só o seu EBTIDA vai
ser positivo - especula-se que deve faturar mais de US$
100 milhões para deixar em caixa US$ 30 milhões - como
vai terminar o período com um tráfego que cresceu, em
média, três vezes mais que seu principal competidor no
segmento das redes sociais, o MySpace (dados do Nielsen/
Net Ratings). Há um indisfarçado frisson em Silicon Val-
ley e na Nasdaq, quando se fala na segunda maior social
networlt do mundo, hoje com aproximadamente 48 mi-
lhões de usuários, sendo pouco mais de 30 milhões nos
EUA, segundo a comScore (MySpace tem bem mais que
100 milhões, mundialmente). E crescendo.

Mas por quê? Porque o frisson e porque, aparente-
mente, está dando certo? E por que Facebook e não
MySpace está roubando a cena?

Há algumas razões óbvias para isso. Do lado do mer-
cado financeiro, todo esse interesse, vem do fato de que
a operação deve fazer seu IPO, possivelmente ano que
vem. Depois de haver recusado uma oferta de US$ l bi-
lhão do Yahoo (e outra de US$ 750 milhões da Viacom),
seu sócio-fundador e principal gestor, o programador
de computadores Mark Zuckerberg, deve tentar buscar
cerca de US$ 10 bilhões na bolsa, quando tornar pública
sua companhia. Ninguém fecha os olhos em Wall Street
para uma empresa com um potencial desse tamanho,
nem com esse perfil de desempenho.

Quanto ao líder do setor, MySpace, seu grande movi-
mento estratégico, enquanto negócio, já foi feito. Além de
ter nascido já como filha dileta de uma empresa com ca-
pital aberto em bolsa, a eUniverse, foi adquirido em Julho
de 2005 pela Fox Interactive Media, do grupo News Corp.,
por US$ 580 milhões e tem já seu futuro atrelado a um
grande grupo. Há até notícias de que a relação entre as
duas empresas não vai bem, embora nenhuma das partes
oficialmente confirme nenhum descontentamento.

Seja como for, Facebook parece ter mais potencial de ex-
pansão, neste momento. Depois de rejeitar a oferta do Yahoo
e se transformar em manchete da mídia em todo o mundo,
Mark Zuckerberg tomou outra decisão que deixou muitos
de queixo caído, uma vez mais. Em maio deste ano, reuniu
cerca de 800 desenvolvedores e hackers para um descon-
traído encontro em Paio Alto, Califórnia, sede da empresa,
num meeting que pareceu mais um baladinha da rapazia-

Text Box
FACEBOOK É MAIS OUSADO



da do que um evento corporativo de uma empresa de bi-
lhões. Na ocasião, iniciou seu discurso dizendo algo como
"hoje, vamos começar uma revolução". Se não foi tudo isso,
passou perto. Convidou todos os presentes a se tornarem
parceiros tecnológicos e de negócios do Facebook. Abriu
seus sistemas e deu acesso a códigos do portal, para que
todos pudessem desenvolver para ele aplicativos e widgets
exclusivos, além de fazerem dinheiro com seu tráfego da
forma que desejassem. Detalhe: o Facebook não só não iria
cobrar nenhum royalty por isso, como iria dar todo apoio
tecnológico aos desenvolvedores, para que eles fizessem o
melhor trabalho possível. Entregou ainda, de bandeja, um
inventário bilionário e um data base que igualmente vale
ouro, com dados básicos de perfil dos seus usuários (idade,
sexo e alguns hábitos de navegação), para que seus novos
parceiros utilizassem como quisessem. Foi o que aconte-
ceu. Em cerca de 10 semanas (esse dado deve já ter sido
enormemente superado hoje), foram desenvolvidas cerca
de 2.500 novas aplicações para o Facebook, tendo sido re-
gistrados no mesmo período mais ou menos 140 milhões
de downloads. Parte deles, pagos, uma das fontes de receita
dos nerds de plantão. Outra fonte de receita dessa turba de
widgets-adicts é a propaganda online ou simplesmente o
ecommerce, através da comercialização de produtos e ser-
viços. À disposição dos usuários do Facebook, a partir de
então, nenhuma killer aplication, mas uma coleção de pe-
quenas e divertidas bobagens digitais, como um programa
que transforma fotos caseiras num slide show, ou um ser-
viço de virtual pets, com animaizinhos que você alimenta
online, divide suas fotos e recados com sua comunidade de
amigos e pode até comprar camisetas com imagens do seu
papagaio ou iguana. Uma belezinha.

Sobre esse tipo de novidade, o tráfego e o tempo de uso
do portal se multiplicou. E continuará a se multiplicar.

Se foi uma jogada de gênio, ainda é difícil de concluir,
mas que foi ousada, ninguém discute.

Facebook, apesar do lucro que deve registrar este ano,
não é ainda um negócio que monetiza todo o seu gigantesco

tráfego. Fatura basicamente com publicidade, mas ainda na
moda antiga, ou seja, vendendo banners e espaços de pro-
paganda tradicionais na web. Há comentários de que um
novo modelo de compra e veiculação publicitária integral-
mente digital, como o AdWords/AdSense do Gopgle, esteja
sendo desenvolvido. E que o seu princípio seria o ainda hoje
desconhecido Predictive Targeting, ou seja, ao contrário do
que faz o Google, que serve ao usuário comunicação publi-
citária depois do clic e de acordo com sua navegação online,
em tempo real, o modelo do Facebook ofereceria ao usuário
ofertas digitais antes dele clicar, prevendo seus interesses
através do seu behavioral profile, ou perfil de comporta-
mento online. Isso seria possível através de um sofisticado
programa preditivo, em cima de algoritmos que cruzam não
só os dados básicos do usuário, como informações sobre seu
estilo, personalidade e modelos de navegação online.

Para tanto, o portal conta com uma equipe de téc-
nicos altamente qualificada e ousada, que tem agora
a contribuição também de Blake Ross e Joe Hewitt,
criadores e fundadores de nada menos que o Mozilla
Firefox, segundo maior browser do mundo, depois do
Internet Explorer. Essa gente não tem exatamente o
perfil da rapaziada da balada de Paio Alto. São gênios
da raça, que não tiveram seu passe comprado para fi-
car criando programas de pets digitais.

Ainda no modelão tradicional, Facebook conseguiu fe-
char um acordo de publicidade com a Microsoft, que deve
trazer aos caixas da operação algo perto dos US$ 300 mi-
lhões nos próximos 4 anos. Sozinho, o acordo não faz as
contas da operação fechar, mas ajuda muito. E deve con-
tribuir para que o azul seja ainda, por algum tempo, a cor
preponderante dos próximos balanços do Facebook.

O desafio de eficácia do novo modelo de comunicação
comercial em desenvolvimento não deverá ser, no entan-
to, sua excelência tecnológica. Mas a resistência do usu-
ário, que odeia e evita propaganda, bem como está mais
interessados em seus grupos de amigos do que em mensa-
gens publicitárias. Mas a TV, a Revista, o Jornal e o Rádio
também enfrentaram por décadas esse tipo de problema
e foram bem, não é?
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