
Você consegue voar? Pode mudar de pele como quem tro-
ca de roupa? E de sexo? No mundo real não é possível fa-
zer isso. Para voar, só mesmo de avião. Trocar de pele, bem,
Michael Jackson ainda não revelou seu segredo. E quanto à
últíma pergunta, digamos apenas que não é nada simples.

Já na Internet a situação é outra. Com alguns cliques
você se torna um personagem de uma realidade paralela,
tridimensional, capaz de voar, mudar de raça, de sexo e
gastar muito dinheiro usando apenas o mouse.

Sites que recriam o mundo econômico e socialmente
pipocam a cada instante. Começaram como redes on line
para quem curte jogos eletrônicos e se tornaram o que es-
pecialistas acreditam ser o futuro da interação digital.

Isso mesmo, haverá um dia em que navegar pela inter-
net será uma experiência tridimensional, em que o usuário
se vê na tela do micro passeando entre prédios de dados,
companhias de busca, bancas de notícia. Mas enquanto
esse tempo não chega, o jeito é ganhar dinheiro.

MOEDA VIRTUAL
Você já deve ter ouvido falar do Second Life.
É uma rede que mimetiza o mundo real,
com ilhas, oceanos, prédios particulares e
gente, muita gente, circulando por lojas e
empreendimentos com fins lucrativos.

Para fazer parte dessa rede basta entrarno
site (www.secondlife.com) e se cadastrar.
Todo esse universo é gratuito - mas quem
não paga nada também não tem direito a
seu pedacinho de terra.

Ao iniciar o cadastro o internauta deve es-
colher se quer comprar um plano cuja assi-
natura garante uma mesada em lindens - o
dinheiro virtual "local", que depois pode ser
convertido em dólares.

No entanto, para ter acesso ao dinheiro
virtual, é necessário ter cartão de crédito



internacional. Depois, é preciso baixar
um programa para o micro se conectar ao
mundo digital, e pronto.

Mas não se esqueça que é imprescindível
uma máquina potente com conexão em
banda larga. Caso contrário é impossível
caminhar entre os pixels.

A APARÊNCIA É O QUE IMPORTA
Quem pagar pode construir o que bem
entender em suas terras digitais. Uma
casa, uma boate, uma loja. E não tem
nada de jogo no assunto. Adidas, Toyota,
IBM, Reuters, Wired, Amazon.com são
empresas do mundo real que já criaram
suas filiais no Second Life.

A pessoa que faz parte do mundo virtual
precisa consumir para se manter atualizada.
Seu personagem, um corpo digital chamado
'avatar', é muito simples no começo e neces-
sita ser melhorado para ter um visual mais
bacana. Para isso, só mesmo gastando com
roupas e acessórios. Como você pode ver,
hábitos reais, costumes virtuais.

Andando pelos ambientes digitais é possí-
vel encontrar lojas que vendem roupas mas-
culinas ou femininas para seu avatar, olhos
de diferentes tipos e cores, músculos, bum-
buns durinhos, cabelos e até gestos obsce-
nos ou de dança.

Pordia,estãoemcirculaçãoUS$400mile
US$ 600 mil. É muito dinheiro e dispo-
sição para comprar produtos, inclusive
aqueles de marca sem correspondente
na vida real, já que entre as possibilidades
que as empresas do mundo concreto en-
xergam está a propaganda e degustação
de artigos ainda inéditos.

EXPANSÃO DESENFREADA
A população nesta rede tem crescido desen-
freadamente: em fevereiro de 2006 eram 150
mil habitantes. Em novembro, um pouco
mais de um milhão.

Mais freqüentadores significa mais di-
nheiro, o que se traduz em maior número
de estabelecimentos. De maio a outubro de
2006, último mês em que os dados foram di-
vulgados, a quantidade de empresas virtuais
quase dobrou, passou de 6.528 para 12.364

lojas, construtoras, prestadoras de serviço,
etc. É uma taxa de 40% ao mês.

O Brasil não fica de fora. A Kaizen Ga-
mes, que trouxe para cá o Second Life em
parceria com a BrasilTelecom, prevê que
em junho deste ano os brasileiros serão um
quarto dos habitantes digitais. Até lá serão
oito milhões de usuários, desses, dois mi-
lhões falando português.

Segundo Jorge Filho, diretor de marketing
da empresa. "O potencial é muito grande,
por isso o trouxemos para cá. E já licencia-
mos em espanhol também, pois preten-
demos expandir-lo para toda a América do
Sul", conta o executivo.

ECONOMIA EM ALTA
A moeda local, o linden dollar, é adminis-
trada pela Linden Lab, a empresa que criou
a rede em 2003. Como um Banco Central,
ela guarda em seus cofres os dólares ame-
ricanos correspondentes aos lindens em
circulação. No mais, o neoliberalismo cor-
re solto, para desespero dos que atacam o
capitalismo. A moeda flutua conforme a
oferta, e varia diariamente. No fechamen-
to desta edição, eram precisos L$ 271 para
comprar um mísero dólar.

A especulação imobiliária também tem
seu espaço. Quando nasceu, o Second Life



tinha o equivalente a 64 acres de terras di-
gitais. Hoje são 20 mil acres. Uma ilha de
65,5 mil metros quadrados pode ser com-
prada por módicos US$ 1.675.0IPTU não
existe, contudo é preciso pagar uma taxa
de manutenção de US$ 295 por mês para o
Linden Labs.

RUMOS E TENDÊNCIAS
A especialista Amyris Fernandez, profes-
sora de comunicação em meios digitais da
Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, ob-
serva que o sucesso do mundo virtual está
em imitar a vida.

Apesar de saber que os internautas não
gostam de se referir ao programa como jogo,
Amyris frisa que "toda relação é um jogo no
qual queremos progredir. Nesse caso, os
criadores desenvolveram um jogo em que
qualquer um pode contribuir com cresci-
mento do ambiente, moldando-o da forma
como desejarem".

A professora ressalta que usar o compu-
tador para se comunicar é uma questão
de formação e educação. "O público de lá
passou a infância aprendendo a lidar com
jogos eletrônicos. Para eles, se conectar é si-
nônimo de diversão. As próximas gerações
vivem com o celular na mão, e provavel-
mente daqui a alguns anos o foco do entre-
tenimento eletrônico mudará, passando do
micro para o telefone celular".

Isso significa que os mundos tridimensio-
nais são passageiros? Não. Segundo Amyris,
enquanto existir uma recompensa para
quem se dedicar a esses ambientes, como a
possibilidade de ganhar dinheiro, os sites se-
rão visitados. "Todos nós somos movidos por
incentivos. Elespodemserinternosou exter-
nos, como o dinheiro. Isso é do ser humano,
não do Second Life", diz a professora. •
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