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s empresários preci-
sam se preparar para
acompanhar uma re-
volução silenciosa que
sstá acontecendo na

internet brasileira. E o crescimento
da mídia social, que, diferente-
mente da tradicional, é formada
pelos próprios consumidores,
apoiados pelas tecnologias de
colaboração trazidas pela Web 2.0.
Essas ferramentas abriram canais
para as pessoas se comuniquem,
opinem e compartilhem informa-
ções em rede, usando o computa-
dor, celular ou qualquer outro dis-
positivo móvel. Especialistas reco-
mendam que as companhias tam-
bém adotem mecanismos de intera-
ção para se relacionar com a socie-
dade digital e até trabalhar com ela
no desenvolvimento de novos pro-
jetos. Esse foi um dos recados pas-
sados ao empresariado pela Cam-
pus Party, o maior evento europeu
de entretenimento eletrônico criado
em 1997, na Espanha, pela Asso-
ciación E3 Futura, e realizado pela
primeira vez no Brasil.

O Brasil é considerado uma
das nações mais ativas na internet,
embora a taxa de penetração da
população no mundo on-line seja
baixa. De acordo com o
Ibope/NetRatings, o País fechou
2007 com 21,4 milhões de usuá-
rios residenciais da rede e está em
primeiro lugar no ranking mundial
das nações que ficam mais tempo

on-line. Em média, cada internau-
ta fica conectado 22 horas e 59
minutos por mês. A França vem
em segundo lugar com 20 horas e
34 minutos, seguida dos Estados
Unidos com 19 horas e 47 minu-
tos, Alemanha com 19 horas e
Japão com 17 horas e 46 minutos.

Esses números devem aumen-
tar com a chegada da TV digital,
que, por enquanto, está restrita a
poucas pessoas, e com a constru-
ção das novas redes de telefonia
celular de terceira geração (3G),
que já estão entrando em opera-
ção e devem conectar à Web
móvel de alta velocidade uma
parcela dos 120 milhões de termi-
nais ativos no País, segundo

dados de dezembro de 2007 da
Agência Nacional de Telecomu-
nicações (Anatel). São mais
internautas que vão se juntar aos
que estão integrando as comuni-
dades de mídia social, que estão
ganhando bastante espaço no
Brasil, alimentadas pelas ferra-
mentas e serviços entregues gra-
tuitamente por companhias de
tecnologia da informação como
Google e Yahoo!

Segundo o historiador Juliano
Spyer, autor do livro Conectado -
O que a internet fez com você e o
que você pode fazer com ela, que
participou da Campus Party, a
mídia social é a comunicação pro-
duzida e difundida de forma cola-



borativa pela Web por grupos de
pessoas. Ele diz que o maior
exemplo desse modelo é a enci-
clopédia virtual Wikipédia, que
não foi escrita por uma única pes-
soa, mas por várias que tenham
algo a acrescentar aos verbetes e

disposição para escrever. É claro
que do outro lado há um editor
fazendo o filtro de tudo o que está
sendo publicado.

Assim como a Wikipédia, há
várias comunidades utilizando
ferramentas de compartilhamento
de conhecimento para disseminar
conteúdos e informações por
meio de blogs, serviços de mensa-
gens instantâneas como MSN
Messenger, Second Life e pelas
redes sociais de relacionamentos
Orkut, MySpace e Facebook. Há
também os que publicam vídeos e
fotos, como é o caso do YouTube
e do Flickr.

Uma demonstração de como a
Web colaborativa pode mobilizar
pessoas com objetivos comuns
para se manifestar, criar conteúdo
e novas tecnologias para a inter-
net foi a Campus Party. O evento
fez com que cerca de 3,3 mil faná-
ticos do mundo digital se instalas-
sem por uma semana na Bienal do

Parque do Ibirapuera, em São
Paulo. Todos pagaram R$ 100
para acampar no local com seus
computadores e dormir em mi-
núsculas barracas. Se bem que
nem todos pregaram os olhos
todos os dias; já muitos queriam
era mesmo ficar conectados à Web
de alta velocidade e aproveitar
todos os momentos para comparti-
lhar conhecimento com outros
nerds do Brasil e de outros países.
Estavam por lá representantes de
18 nações. Alguns deles até se
conheciam on-line, mas nunca
haviam se visto pessoalmente.

Por falta de estrutura dos orga-
nizadores, que não esperavam
receber tantos inscritos, somente
l ,8 mil puderam se instalar no
prédio projetado por Oscar Nie-
meyer. O mezanino se transfor-
mou em uma grande lanhouse,
com 1,2 mil micros ligados à
internet por uma conexão ofereci-
da gratuitamente pela Telefônica

Em busca de boas idéias e projetos

A internet colaborativa também é
uma oportunidade para as
empresas recorrerem à criati-

vidade das pessoas para desenvolvi-
mentos de novos projetos. Algumas
companhias já estão usando essa
inteligência, como é o caso da TAM e
da Caixa Econômica Federal, que
aproveitaram a Campus Party para
lançar desafios aos nerds. Eles tinham
um tempo estabelecido para criar
determinado software ou produto e
recebiam prêmios como recompensa.

A TAM propôs aos participantes
do evento o desenvolvimento de uma
aplicação para o seu novo site móvel

para visualização em celulares e ter-
minais sem fio. Os candidatos
tinham que apresentar um projeto
para serviço cia companhia baseado
na plataforma WAP (Wíreless Appli-
cation Protocol). Os critérios leva-
vam em conta a adequação das pro-
postas ao negócio da empresa, con-
teúdos relevantes para o cliente,
arquitetura da informação, além de
inovação e originalidade.

O ganhador foi Luis Fernando de
Oliveira Leão, de Belo Horizonte. Ele
foi premiado com uma viagem pela
TAM para qualquer destino nacional,
com duas noites de hospedagem e

café da manhã. A solução desenvol-
vida será adotada como o site WAP
oficiai da companhia e a inaugura-
ção do serviço está prevista para o
final de março.

Já a Caixa Econômica Federai
lançou o concurso Cultural Grid
Computacional, que tinha o objetivo
de selecionar as melhores idéias
para desenvolver uma solução, que o
banco vai adotar para calcular o
número de ganhadores da Mega-
Sena. Os vencedores foram Daniel
Nicoletti e Allan Chamon Figueiredo,
que ganharam um notebook e um
celular cada um. &
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com velocidade de cinco gigabits
por segundo, 625 vezes mais rápi-
da que as atuais comercializadas
pela operadora em São Paulo, que
era capaz de baixar o arquivo da
Biblioteca Nacional Brasileira
(cerca de 9 milhões de livros) em
menos de duas horas. Muitos
campuseiros, como eram chama-
dos os que estavam acampados na
Bienal, preferiram levar seus pró-
prios computadores.

Foi a primeira vez que o even-
to aconteceu fora da Espanha. O
Brasil foi escolhido pelos organi-
zadores para sediar a 12ª' edição
pela sua importância no cenário da
comunicação em rede. Marcelo
Branco, diretor geral da Campus
Party, destaca que o brasileiro é
referência em diversas áreas do
mundo digital, como arte e criação,
software livre, astronomia e robóti-
ca. Essa paixão fez com que a pri-
meira edição do evento no país
atraísse mais de 90 mil visitantes,
quase o dobro da previsão inicial,
que era de 30 mil. Com esses resul-
tados, a Campus Party volta em
2009, com data marcada para abril.

A Campus Party reuniu espe-
cialistas de internet de dez comu-
nidades diferentes, como produto-
res de games, software livre,
robôs e conteúdo para blogs. A
proposta do evento era fazer com
que as áreas trocassem idéias e
desenvolvessem novas tecnolo-
gias para Web. A convivência
durante uma semana fez com que
esses cérebros trabalhassem jun-
tos, criando novos projetos e
aumentando o conhecimento e
criatividade de cada um.

Mesmo quem não pôde vir a
São Paulo para participar do

evento teve a oportunidade de
acompanhar em tempo real boa
parte das atividades que aconte-
ceram no espaço da Bienal, como
a palestra de um dos convidados
mais aguardados, que foi o escri-
tor Steven Johnson, um dos gran-
des especialistas em mídia digi-
tal. Os participantes e institui-
ções que estavam por lá se encar-
regaram de narrar os aconteci-
mentos em vídeo, áudio e texto" e
publicar na rede.

É esse modelo de colabora-
ção que está dando impulso à
mídia social, seguindo a mesma
filosofia do software livre, que
reúne várias pessoas em torno
de uma idéia e libera o projeto
na rede para a comunidade pos-
sa aperfeiçoar e usar gratuita-

mente ou pagando apenas o cus-
to da licença.

Desse modelo estão surgindo
microcomunidades, que se comu-
nicam com seus públicos com dis-
tribuição de informações e outros
tipos de conteúdo, já que o baixo
custo permite a divulgação rápida e
o retorno das pessoas. Pedro Mar-
kun, consultor de novas mídias,
destaca que hoje os blogs e sites de
serviços especializados podem
mobilizar um grupo de pessoas em
defesa de alguma causa. Por isso,
ele recomenda que as empresas
criem canais interativos para ouvir
seus consumidores e evitar que
descontentes queimem marcas
expressando sua fúria em blogs.
Hoje qualquer internauta com tele-
fone celular multimídia nas mãos

ários protótipos estão à
espera de investidores para
se tornarem produtos comer-

ciais. Entre eles estão uma nova
interface para controlar o computa-
dor sem mouse e um robô para lim-
peza de tubos industriais.

O invento da interface para
substituir o mouse coube ao
jovem gaúcho Felipe Farinon, de
17 anos. Ele conseguiu tornar em
realidade a idéia do filme de fic-
ção científica Minority Report, de
Steven Spielberg, que mostra um
personagem usando o computa-
dor apenas com as mãos, sem
precisar tocar na tela.

Apaixonado por computador e
programador desde os 13 anos, o
jovem de Porto Alegre - que apare-
ceu na Campus Party com cabeça

raspada por ter acabado de entrar
na universidade para cursar ciên-
cias da computação - vinha tentan-
do há algum tempo colocar sua
idéia em prática. Mas isso aconte-
ceu mesmo durante a feira, depois
que ele assistiu à palestra do advo-
gado Jean Karpinski, de 24 anos,
especializado em direito eletrônico,
sobre o videogame Wii da Nintendo.

O advogado também é de Porto
Alegre e estava trabalhando na
mesma idéia, mas eles não se
conheciam. Com o encontro na
Campus Party, eles puderam trocar
figurinha e, durante o evento, Feli-
pe Farinon conseguiu, com peças
criadas em casa, desenvolver um
protótipo da nova solução, com
custo de apenas RS 10,00. Pelo sis-
tema, o usuário coloca um sensor



pode tirar fotos de um acidente, fil-
mar uma cena e publicar na Web.

Em poucos minutos o seu
vídeo pode estar no YouTube,
acessível a todos, ou até em um
blog que tenha grande audiência.
Como a Blogsfera, como está sen-
do chamada a comunidade de
escritores de página pessoais, cita
em seus sites endereços de outros,
as boas e más notícias se espa-
lham rapidamente. Markun men-
ciona o exemplo infeliz da cam-
panha do jornal O Estado de
S.Paulo, no ano passado, que
questionava a credibilidade da
informação dos blogs, Ele diz que
foi uma generalização, uma vez
que há os confiáveis e os sem cré-
dito, ficando a critério dos inter-
nautas a escolha do que é certo

para eles. Blogueiros ofendidos se
rebelaram e passaram a boicotar o
site do jornal.

Para Spyer, a mídia social tem
um poder de influência e cabe às
empresas saber como fazer parte
dela. Ele diz que as pessoas vão
falar de produtos ou serviços nes-
sas redes, independentemente da
vontade dos empresários. "Se
você abrir espaço para que essa
discussão aconteça, será o pri-
meiro a receber as boas e as más
notícias e ainda demonstrará inte-
resse em ouvir e aprender com
seus clientes. Isso os torna mais
fiéis e eles podem ser embaixado-
res da sua marca, defendendo
suas ações publicamente", acon-
selha o especialista.

A criação de blogs corporati-

vos é uma alternativa e um dos
canais que podem ser usados
para interagir com os internautas.
Mas especialistas recomendam
que eles sejam coordenados por
pessoas que falem a mesma lin-
guagem de seus clientes. Há até
companhias que contratam pes-
soas de fora com conhecimento
em determinada área para se
relacionar com os consumidores,
sem querer vender produtos. É
um tipo de ação diferente da do
site institucional de mão única,
que muitas vezes irrita os inter-
nautas por não trazer nem um
telefone para contato. Muitas
páginas corporativas oferecem
um espaço para envio de e-mail,
que na maioria das vezes não é
ágil nas respostas.

Text Box
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