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Por que milhões de pessoas
embarcam no mundo de fantasia
e lucros do Second Life
JÚLIO WIZIACK

U m dos mais celebrados livros de ficção científica de todos os tempos, Snow
crash, escrito pelo americano Neal Stephenson em 1992, garantia que a
humanidade teria, no início do século XXI, uma segunda vida através da

internet - uma vida virtual, mas tão próxima da real que ambas se confundiriam.
A ficção de Stephenson tornou-se realidade e essa segunda vida já existe: chama-
se Second Life. Quem entra nesse mundo, idealizado pelo físico americano Philip
Rosendale, pode ser virtualmente o que bem entender. Ao ingressar no Second
Life o freqüentador ganha um avatar. E o que é um avatar? É um boneco que será

a sua representação nesse universo de
magia: um homem pode ser mulher,
uma mulher pode ser homem e quem
quiser pode até ser um bicho.

Lançado para funcionar como uma
comunidade digital, o Second Life já
conta com uma população de 2,8 mi-
lhões de pessoas - e cerca de 80 mil
são brasileiros. Nele podem-se comprar
terrenos, construir casas, adquirir car-
ros, freqüentar clubes, cinemas e ba-
res, tudo num ambiente que simula à
perfeição o mundo real.

A grande maravilha do Second Life é
que não há limite para a fantasia. Mas
essa fantasia tem preço: para montar o
seu avatar ou possuir coisas é preciso
comprar lindens, nome da moeda virtual
dentro do Second Life. Na cotação da
última sexta-feira, um dólar americano
comprava cerca de 270 lindens e é com
esse dinheiro que se adquirem olhos, ca-
belos e até curvas sinuosas e músculos

fortes para os avatares. Uma propriedade
de 65 mil metros quadrados custa US$
1.650, além dos impostos mensais de US$
200. Quem pede ajuda a um avatar que
funciona como corretor de imóvel, por
exemplo, tem de pagar pelo serviço.

O Second Life é a mais nova febre
da internet mas, como tudo que envol-
ve dinheiro, tem também os seus pro-
blemas - que atravessam a tela do
mundo virtual e vêm para o mundo real.
O seu próprio criador, o físico Rosenda-
le, responde a um processo movido pelo
internauta americano Marc Bragg, ex-
cluído da comunidade e acusado de ne-
gociar terrenos virtuais de forma frau-
dulenta no Second Life. Bragg defende-
se alegando que seu avatar trabalhava
como corretor de imóveis no site e "ne-
gociar terrenos em nome de terceiros ou
comprar para revender não tem nada de
ilegal". E exige US$ 50 mil (palpáveis)
por perdas e danos. A discussão foi aca-

tada na Justiça dos EUA porque, segun-
do as "leis" do Second Life, quem com-
pra e vende bens, quem inventa um pro-
duto ou monta um negócio passa a ser
dono desse mundo de fantasia perante a
Justiça do mundo real. Pelas regras do
site as movimentações financeiras podem
ser convertidas em dólares no final de
cada dia e esse dinheiro entra como sal-
do em cartão de crédito que pode ser
sacado pelo internauta. Foi assim, por
exemplo, que a arquiteta chinesa Ailin
Graef se tornou milionária na vida ver-
dadeira. No Second Life a sua empresa
ergueu mais de dez mil empreendimen-
tos que lhe renderam US$ 2,5 milhões.
Outra chinesa, Anshe Chung, montou
uma imobiliária e lucrou USS 250 mil. É
por isso que Bragg sente-se lesado: tra-
balhou e não pôde receber seus honorári-
os. Além da vazão que dá às fantasias, a
possibilidade de ganhar dinheiro é, assim,
a outra razão do grande sucesso do site.
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No Brasil o Second Life terá uma
versão em português já no mês que vem.
"Essa é a primeira parceria feita com
uma empresa fora dos EUA", diz Emi-
liano de Castro, diretor de marketing da
Kaizen Games que negociou diretamente
com o criador do site. Para oferecer o
serviço aos internautas, a Kaizen firmou
um acordo com o portal iG que entrou
com a infra-estrutura e uma carteira de
mais de um milhão de assinantes que
utilizam serviços de internet por banda
larga - e firmam nessa semana contra-
tos milionários com diversas das gran-
des empresas do País. A gigante da in-
formática IBM designou 300 de seus
funcionários ao redor do mundo para
dar expediente exclusivamente em seu
escritório virtual. "Essa é, definitivamen-
te, a segunda e nova vida da internet",
diz Sam Palmisaro, o principal executi-
vo da IBM em todo o mundo. •
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