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Metaverso:
a TV do futuro?
MIKLOS SARVARY A história é conhecida: uma nova tecnologia de comunicações, que
permite a difusão de informações ao vivo para milhões de pessoas, surge no mercado. No
início, é tosca. O conteúdo é banal e de baixa qualidade. Mas gente séria
entra em cena, o conteúdo melhora e, não tarda, todo mundo está sinto-
nizado. Anunciantes correm para comprar espaço publicitário e o valor de
ações das empresas ligadas ao empreendimento dispara.

Assim foram os primeiros dias do rádio. O paralelo com a febre da inter-
net é espantoso (aliás, o logo da emissora RCA era WWW, de World Wide
Wireless). E a festa foi igualmente curta: as empresas de rádio lutavam
para dar lucro, a cotação das ações despencou e poucas sobreviveram. Na
esteira vieram a Grande Depressão e a 2ª Guerra Mundial. Findos esses
traumas, surgira uma nova tecnologia: a televisão, desde então o meio dominante de trans-
missão. O rádio virou uma espécie de primo pobre.

Tudo indica que o ciclo de vida da internet seguirá imitando o do rádio. A tecnologia que
produz websites no formato presente é limitada em sua capacidade de explorar a intera-
tividade em massa que a internet poderia viabilizar. É verdade que internautas podem se
comunicar uns com os outros de modo instantâneo e até formar comunidades — mas
fazem isso de olhos vendados, por meio de um teclado. Agora, mais uma vez, uma nova
tecnologia vem contornar essa limitação.

Em cinco anos, é bem provável que a interface dominante na internet seja o metaverso,
termo usado para descrever jogos interativos para múltiplos participantes, como o Second
Life. Nestes novos cibermundos, a empresa não terá um site, mas lojas virtuais onde o avatar

NA ABERTURA do
MBA do Insead no
campus no Second Life,
o professor Sarvary dis-
correu sobre a evolução
da mídia moderna para
um grupo de alunos con-
vidados pore-mail.

do cliente pode transitar, conversar com
vendedores, ir ao provador e, por fim,
comprar um vestido, uma camiseta, uma
gravata. Para que manter uma página
no MySpace quando é possível ter sua
própria sala num clube virtual? Certas
empresas já têm um mundo desses em
vista: a IBM, por exemplo, está criando
soluções para que as pessoas levem seu
avatar de um metaverso a outro.

Se o metaverso é o futuro da internet,
de que maneira a empresa deve se pre-
parar para ele? A história, mais uma vez,

fornece pistas. Em primeiro lugar, há o
efeito de rede. Assim como as primeiras
emissoras de TV conquistaram vantagem
ao abordar anunciantes e erguer uma
base de telespectadores nas décadas de
1960 e 1970, empresas que puserem seu
metaverso para funcionar logo cedo rou-
barão muitos clientes de adversárias que
deixarem o metaverso para amanhã.

É preciso lembrar, ainda, que as
emissoras de TV levaram décadas para
aprender a se dirigir ao público espec-
tador com conteúdo e comerciais ade-
quados, algo essencial para seu modelo
de negócios. Isso sugere que é melhor
começar a testar a tecnologia enquanto
sua importância ainda é marginal. Como
uma empresa como a UOréal, por exem-

plo, poderia usar o metaverso para criar
uma marca? É o tipo de indagação que
nos fazemos no Insead. Sabemos que

o metaverso será um canal importante
para nossos serviços educacionais, mas

ainda temos muitas dúvidas
sobre como atrair o aluno para
esse universo e apresentar o
material nele. Em busca de
respostas, abrimos um cam-
pus virtual no Second Life.
Assim como no caso da difu-
são, o metaverso vai impor
desafios concretos a governos

e órgãos reguladores. A atividade já
está levantando questões importantes
— ligadas a segurança, confiabilidade
de redes, legislação sobre propriedade
e tributação. Mais adiante, temas como
infra-estrutura, padrões de software
e compatibilidade entre metaversos

potencialmente rivais também poderão
ocupar as autoridades, que terão a difi-
culdade adicional de lidar com isso tudo
em escala global. •
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