
Graças a um mecanismo de aquisições no mundo
virtual, o site Second Life já fez milionários no

mundo real — tem até cotação para trocar o
dinheiro virtual por dólares de verdade — e, agora,
começa a conquistar parte das verbas publicitárias

de empresas globais l Por Paulo Basile

D
esde que Bill Gates saiu da sua
garagem para ser o homem mais
rico do mundo, o mercado de
Tecnologia da Informação se

profissionalizou intensamente, mas ain-
da há espaço para que jovens brilhantes
façam fortuna a partir de softwares de-
senvolvidos em suas garagens. E mais:
quando a criação é orientada para o en-
tretenimento — um dos grandes filões
do mundo virtual —, a chance de que
"um tal programa criado por uns garo-
tos" se torne rapidamente uma mina de
ouro é ainda maior.

A evolução de novos canais de co-
municação mostrou às grandes empre-
sas que o mundo virtual não é tão vir-
tual quanto parece e que a cada ano sur-
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gem novos conceitos que proporcionam
lucros dignos de gente grande. Esse é o
caso do Second Life, uma promessa de
revolução na mídia digital que já dá
mostras mais do que reais dos resulta-
dos que os investimentos em uma rea-
lidade virtual podem gerar.

O Second Life, desenvolvido em 2003
pela americana Linden Labs, é a repre-
sentação de uma sociedade virtual que
leva uma vida muito semelhante à real.
Cada usuário, ao baixar o programa em
seu computador, precisa, após efetivar
um cadastro com seus dados reais, criar
também um"avatar", sua representação
virtual, e passa a viver nesse ambiente. A
comunidade, que não pára de crescer
— já são mais de 3,4 milhões de habi-



tantes em todo o mundo —, pode fazer
infinitas atividades nos cenários em ter-
ceira dimensão: comer, dançar, traba-
lhar, namorar, visitar lugares, ir a shows.
Porém, uma das principais faíscas des-
sa nova febre é que os usuários, a partir
de empreendimentos dentro do Second
Life, podem angariar lucros significati-
vos no mundo real.

O universo virtual possui sua própria
economia movida pela moeda local, o
Linden dollar (L$). Com ela, os usuá-
rios podem comprar roupas virtuais,
comprar movimentos para seus avatares
(que sem a compra permanecem estáti-
cos como bonecos menos desenvolvi-
dos), entradas de shows, tudo como se
fosse na vida real. "Ao entrar no SL, as

pessoas decidem se colocam ou não o
seu cartão de crédito no cadastro. Se es-
colhe que sim, você pode utilizar o cré-
dito do cartão para comprar territórios
no mundo virtual e construir lá o que
quiser", explica Paula Rizzo, diretora de
inovação da DM9DDB. Com o territó-
rio o usuário pode, por exemplo, mon-
tar uma danceteria, e cobrar ingressos
dos visitantes. Com isso, todo o saldo
obtido virtualmente na danceteria pode
ser transformado em dólares reais a par-
tir do LindeX Currency Exchange, a Ca-
sa de Câmbio Lindex. "A Linden Labs
ganha dinheiro na venda de terras, nas
assinaturas para manter a terra em seu
controle e em uma taxação sobre co-
mercialização de bens lá dentro; o resto



da economia do SL vem das transações
entre usuários", afirma Paula.

O Linden dollar tem cotação flutuan-
te, oscilando conforme os preços do
mercado interno, pois a base de clientes
do Second Life vem do mundo todo. Po-
rém há limites na quantidade de transa-
ções que uma pessoa pode fazer por dia.
A Linden Lab, por meio de ferramentas
que contabilizam a movimentação de
dinheiro, mqstra no próprio site do Se-
cond Life o valor das transações no
mundo virtual todos os dias. Atualmen-
te, a taxa de câmbio gira em torno de
L$ 270 para l dólar. A euforia da possi-
bilidade de ganhar dinheiro no mundo
virtual não é à toa. Há algumas semanas
o Second Life fez sua primeira milioná-
ria, a chinesa Ailin Graef, mais conheci-
da por seu avatar Anshe Chung. Resi-
dente no programa há menos de três
anos, a chinesa ganhou seu primeiro mi-
lhão de dólares ao construir um impé-
rio imobiliário dentro do SL.

A DM9DDB organizou no último
dia 9 de fevereiro o primeiro show vir-
tual dentro do Second Life ocorrido em
solo brasileiro. Com o patrocínio da
Nokia, o DJ e produtor musical inglês
Fatboy Slim utilizou os computadores
da agência para realizar o show virtual
para mais de trezentos avatares. O in-
gresso desse show exclusivo foi distri-
buído no mundo virtual por promoto-
res da Nokia, que convidaram cerca de
quatrocentas pessoas para o show. "As
companhias estão começando a migrar
suas verbas de marketing para novas
mídias, como o Second Life, pois a tec-
nologia está avançando rapidamente.
Nós resolvemos começar a investir no
mundo virtual primeiro no Brasil por-
que os brasileiros são muito abertos a
esses novos meios de comunicação", ex-
plica Craig Websters, diretor de marke-
ting da Nokia para a América Latina.
No evento foram lançados os novos

Sérgio Valente, da DM9DDB: festa de fim
de ano foi feita também no mundo virtual
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modelos de celular da marca, o Nokia
5200 e o N73, direcionados ao público
que deseja potentes aplicativos musi-
cais e de fotografia nos aparelhos. Den-
tro do Second Life, os usuários que pos-
suem o celular Nokia 5200 podem, ao se
aproximar virtualmente uns dos outros,
saber quais são suas preferências em co-
mum. Ou seja, o celular funciona como
uma apresentação e queima etapas no
processo de socialização virtual, crian-

do amigos instantaneamente (ou não).
A exemplo do show do DJ inglês, já

estão confirmados outros shows de ban-
das que querem adentrar o universo vir-
tual. A DNMCA, empresa de consulto-
ria e desenvolvimento de negócios, está
produzindo o primeiro show de uma
banda latino-americana no Second Life.
No dia l.° março o grupo de electropunk
Montage se apresenta, ao vivo, para to-
dos os residentes e visitantes. No entan-



to, a experiência de fazer um evento vir-
tual ainda causa um pouco de espanto.
O DJ Fatboy Slim, que havia conhecido
o programa apenas 30 minutos antes do
show, ainda não se acostumou com a
idéia. "Quando fui convidado a fazer o
show, eu nunca tinha ouvido falar no SL.
Sou mais que virgem nele", brinca o DJ.

da pelo novo mercado foi adotada pe-
la paulistana Ginga, a primeira agência
de publicidade da América Latina a
adentrar o universo do Second Life.
"Percebemos que o SL é uma promes-
sa de mídia nova, num mercado que es-
tá carente de inovações. Como a infor-
mação está cada vez mais 3D, esse é um

Com patrocínio da Nokia,
Fatboy Slim deu um show
para mais de 300 avatares

Brasil será o primeiro país
do mundo a conceber
uma versão nacionalizada
do programa, que será
disponibilizada pela em-
presa que desenvolve o
programa Kaizen Games.
"Participar do Second Li-
fe é estar presente em um
novo mundo onde se po-
de fazer a promoção de
um produto em uma mas-
sa formadora de opinião",
afirma o presidente da

DM9DDB, Sérgio Valente. A melhor
prova da crença da agência na realida-
de paralela do Second Life foi ter feito
no ano passado, simultaneamente com
a festa real em uma boate paulistana,
uma festa de fim de ano no mundo vir-
tual. Resta saber se, no mundo virtual,
há ressaca no dia seguinte das festas.

O Second Life é uma promessa de mídia nova, com outra
linguagem, em um mercado que está carente de inovações

Norman Cook, verdadeiro nome de Fat-
boy Slim, comentou que não é muito fle-
xível a tecnologias digitais. "Eu não con-
fio em alguma coisa em que eu não pos-
sa pegar", afirma ele. Quando pergunta-
do se ele utilizaria o Second Life para
ganhar dinheiro com suas músicas, o DJ
desconversou. "Como assim? Dinheiro
real ou virtual? Fiquei confuso agora."

Embora ainda haja muitas dúvidas
para os novos usuários, a sociedade vir-
tual já despertou o interesse de empre-
sas como IBM, Sony e Adidas, que já
abriram filiais no SL, de universidades,
como Harvard, que ministrou um cur-
so on-line, e até órgãos governamen-
tais. A estratégia de começar a investir
na recriação digital da sociedade movi-

importante advento da formação de
uma nova tecnologia de linguagem pa-
ra a internet", explica Pedro Murray, di-
retor de estratégia de inovação. Espe-
cializada em mídias digitais, a agência
já está em fase de finalização de um
projeto com a Paris Filmes. "Será um
espaço para lançamentos de filmes, fes-
tivais virtuais, tudo voltado para o en-
tretenimento", afirma Murray.

Embora o lançamento da versão
brasileira esteja previsto para final de
fevereiro, a participação de brasileiros
explodiu no último semestre do ano
passado. Em apenas três meses o Bra-
sil pulou do 12.° país mais presente na
rede para o 4.° lugar, atrás apenas de
Estados Unidos, França e Alemanha. O

Como ocorreu em situações semelhan-
tes, a estimativa é de que os brasileiros
mergulhem de cabeça nessa nova rea-
lidade virtual. Um exemplo recente que
prova o motivo de o Brasil ocupar o
primeiro lugar no ranking de mais ho-
ras conectadas na internet foi o Orkut.
Os usuários que se declaram brasileiros
na rede de relacionamentos, hoje com
40 milhões de usuários, representam
aproximadamente 70% do total. Porém
a idéia do sonho das pessoas de ter uma
segunda vida ainda parece um tanto
quanto perigosa: por mais deslumbran-
te e chamativo que o dinheiro e o entre-
tenimento gerados pelo Second Life
possa parecer, ainda não há nada me-
lhor do que viver sua própria vida. 
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Text Box
Fonte: Forbes Brasil, ano 7, n. 151, p. 60-63, 7 mar. 2007.




