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O maior site de relacionamento do Brasil com cerca de 30 milhões de usuários, o Orkut, 
poderá em breve, aceitar anúncios publicitários. Segundo o gerente de produtos do Google e 
fundador do programa que leva o seu nome, Orkut Buyukkokten, algumas empresas 
brasileiras estariam negociando com a Google para anunciar no site.  
 
O site já está recebendo anúncios de textos e imagens em suas páginas de pesquisa e em 
algumas comunidades. Buyukkokten, que esteve ontem em Belo Horizonte, no centro de 
desenvolvimento e pesquisa da empresa no Brasil, salienta que esse é um experimento ainda 
em processo inicial e que, por isso, não pode prever quando os anúncios serão vinculados de 
vez. "Começamos os testes nos Estados Unidos, na Índia e agora será a vez do Brasil", afirma.  
 
O executivo assegura que os anúncios só entrarão no site se não prejudicarem o usuário. "Se o 
lucro vier tudo bem, mas o importante é garantir a satisfação de quem utiliza nossos serviços", 
garante, lembrando que duas das páginas mais visitadas da Google, o Google Notícias e 
Pesquisa de Imagens, não possuem propagandas.  
 
Sobre o controle do conteúdo do Orkut - que já foi parar nos noticiários policiais por conter 
comunidades criadas por conteúdos proibidos, como racismo e pedofilia -, Buyukkokten 
garante que está cada vez mais rígido e reitera que o próprio site tem uma ferramenta em que 
os usuários podem denunciar comunidades ou perfis que devem ser deletados. "Os usuários 
são os principais guardiões para manter o Orkut limpo."  
 
O Orkut está presente hoje em 200 países com cerca de 50 milhões de usuários. O Brasil lidera 
essa quantidade de pessoas, com 55,85% do total, seguido dos Estados Unidos, com 18,94%, 
da Índia com 13,96% e do Paquistão com 1,46%. Para Buyukkokten, o sucesso no País deve-
se à abertura dos brasileiros, à sua facilidade em fazer novas amizades e ao fato de o Brasil 
ter se tornado um local com internautas ativos.  
 
Ele diz que a estratégia do Orkut para o Brasil foi inicialmente convidar pessoas-chave e 
influentes na sociedade para participarem do site. "Foi um crescimento orgânico. As pessoas 
foram convidando seus amigos, que convidavam outros, até chegar a esse número. Confesso 
que fiquei surpreso com a quantidade de adesões no Brasil". 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 11 abr. 2007. Ti & Telecom, p. C1. 
 


