
Redes sociais ensaiam sair do 'casulo'  
Rodrigo Martins  
 
Em meio a polêmicas e dúvidas, Google, MySpace e Facebook lançam ferramentas de 
interconexão com sites e blogs  
 
Você toparia que suas informações do MySpace, por exemplo, fossem parar em um site de 
leilões? Que os dados de seu perfil no Facebook, com suas preferências pessoais, fossem 
passados para uma loja virtual? E que o seu cadastro no Orkut lhe desse direito a participar de 
micro-redes sociais em blogs e sites, mas com a navegação monitorada pelo 'Grande Irmão' 
Google? 
 
No início da semana passada, sob críticas, desconfiança e dúvidas, de uma tacada só, três 
gigantes dos sites de relacionamento fizeram barulho e causaram polêmica. Google, MySpace 
e Facebook anunciaram para 'algumas semanas' uma nova tendência: o seu login, cadastro e 
amigos da rede social não servirão mais só para acessar grupos de discussão e trocar scraps. 
Agora, você pode carregar tudo isso para outros serviços, como Twitter, eBay, blogs e até 
outras redes sociais. 
 
Como? Tudo começou na quinta, dia 8. O MySpace chamou a mídia mundial para anunciar 
uma novidade que iria 'tornar a experiência da web 2.0 mais fácil', segundo um dos criadores 
do site, Chris DeWolfe. Na prática, a empresa anunciou o Data Availability, uma parceria com 
meia dúzia de sites, entre eles Twitter e eBay, e afirmou que em breve todos estarão 
interligados. Ou seja, todas as informações pessoais que você atualizar em seu MySpace, 
como nome e foto do perfil, também serão atualizadas automaticamente nos outros sites do 
consórcio. 
 
No dia seguinte, na sexta, foi a vez do Facebook lançar uma ferramenta semelhante. Mas nada 
de pompa. Apenas um post no blog do site apresentava o Facebook Connect. '(O intuito é) 
conectar a identidade, amigos e privacidade do Facebook a qualquer site.' E em quais sites vai 
funcionar? Nenhuma dica. 'Não iremos adiantar nenhum detalhe', contou o diretor de 
plataforma, Ben Ling, ao site CNET na data. 'Teremos parceiros pequenos e grandes', limitou-
se a dizer. 
 
E, enfim, na segunda o Google entrou na fila e fez o anúncio do Friend Connect (notou a 
semelhança?). Mas nesse caso a intenção não é parceria com grandes sites. A idéia é que 
pequenos blogs possam criar mini-redes sociais. 'A web melhora à medida em que fica mais 
social', repetiu o chavão atual do Google o diretor de engenharia da empresa, David Glazer, 
em coletiva nos EUA. O engraçado é que, além de cruzar informações de Orkut e Google Talk, 
a novidade coloca na roda dados de concorrentes como Facebook (?) e Yahoo! 
 
Onde isso vai parar? Milhares de blogs e sites fizeram o questionamento. 'A tendência que 
essas redes estão tentando passar é a de que os sites de relacionamento estão se interligando. 
Tanto entre si como com outros serviços para deixar a web mais social mesmo', diz a 
pesquisadora da Universidade Católica de Pelotas Raquel Recuero. 'Não se sabe se a tecnologia 
irá permitir, mas, pelo que se delineia, seria possível no futuro, por exemplo, acessar o Orkut 
no MySpace ou os recados do Facebook em sites como o eBay.' 
 
Parece que isso corre mesmo o risco de acontecer. No final do ano passado, sem muita 
publicidade, foi lançada nos EUA uma associação (clã?) de gigantes da internet, o Data 
Portability Project, liderado por Microsoft, Google, Facebook e MySpace. O intuito? 
'Desenvolvermos o compartilhamento de dados entre os sites. O usuário terá um login único. 
Quando atualizar um cadastro, a ação será replicada para todos os outros sites. Em quatro 
anos, esse conceito deve se disseminar', disse ao Link o co-fundador do projeto, Chris Saad 
(veja entrevista na pág. 3). 
 
Para o diretor geral do MySpace Brasil, Emerson Calegaretti, o futuro é a interconexão entre 
redes sociais, com a possibilidade de acessar mensagens e fotos em qualquer lugar da web. 
'Em seis meses já deve ser possível, por exemplo, acessar fotos e mensagens do MySpace no 



Twitter e vice-versa', diz. 'No futuro, tanto Google, Facebook como MySpace terão de definir 
um padrão comum para uma rede conversar com a outra. É inevitável.' 
 
O analista de internet do Ibope/NetRatings, José Calazans, concorda. 'Aos poucos, o e-mail e o 
messenger são substituídos pelas redes sociais. O problema é que não dá para enviar um 
recado do MySpace para o Orkut, por exemplo. Essa mudança seria muito importante.' 
 
Para o estudante Alan Cerqueira, de 20 anos, seria uma mão na roda. Ele tem perfis no Orkut, 
MySpace e Facebook e gasta muito tempo para acessar os três sites. Ele até arranjou um 
quebra-galho. O Facebook tem hoje aplicativos que permitem estabelecer, de forma limitada, 
conexão com o MySpace e o Orkut. 'Mas só dá para acessar mensagens, fotos e perfis. Se 
quiser ouvir música ou postar em comunidades, não dá. Essa integração seria ótima.' 
 
Mas nem tudo são flores. MySpace e Facebook anunciaram na última semana ferramentas 
semelhantes. Ou seja, integração de dados pessoais e acesso de mensagens e fotos em sites 
parceiros. Já o Google não distribui informações para terceiros. 'A idéia é que, em um blog, o 
usuário encontre os comentários e conteúdos postados por amigos', diz o diretor de 
Comunicação do Google Brasil, Félix Ximenes. 
 
De qualquer forma, todos trazem polêmicas com relação à privacidade. No MySpace, por 
exemplo, será possível escolher se o usuário quer compartilhar com outros sites seus dados 
cadastrais. 'Não vejo com bons olhos essa tendência de as redes sociais - no caso MySpace e 
Facebook - lucrarem com a venda de dados dos usuários. Os internautas se afastam disso.' 
 
Segundo ele, embora as redes digam que esse compartilhamento de dados é para 'evitar que o 
usuário gaste tempo para preencher um formulário a cada site que se cadastra', o intuito 
maior é mesmo o lucro. 'A maioria das redes não consegue se manter com anúncios. E o 
cadastro dos usuários é muito valioso.' Calegaretti, do MySpace Brasil, confirma que são feitas 
negociações econômicas para ceder os dados a cada parceiro. 'Mas temos lucro com anúncios, 
sim.' 
 
Já para o pesquisador Willian Reader, especialista em redes sociais da universidade britânica 
Sheffield Hallan, a questão mais sensível é que, cada vez mais, os usuários se sentirão 
vigiados. 'No caso do Friend Connect, do Google, por exemplo, se a cada blog que entrar o 
internauta for identificado pelo login, isso causa desconforto. E o Google, que já tem os dados 
de busca, de e-mail, de documentos, etc., terá mais um rastro do usuário.' 
 
Quanto ao Data Availability, do MySpace, e ao Facebook Connect, Reader é mais incisivo. 
'Quanto mais sites participarem, mais dados terão sobre você. Além de seus dados pessoais, 
poderão saber o que você comprou, o número de seu cartão de crédito... Isso é pior. Fica-se 
mais vulnerável. Como as informações estão centralizadas e presentes em todos os lugares, se 
antes alguém precisava correr a web para vasculhar sua vida, agora basta ir a um lugar só.' 
 
E se daqui a quatro anos os gigantes da web estiverem todos interligados, com os dados 
centralizados? O pesquisador ri. 'Aí é um Big Brother. Não vale pagar um preço tão alto para 
usar os serviços da internet.'  

 
Leia mais: 
 
'Toda a internet se tornará social'  
Rodrigo Martins  
 
Nascido no final do ano passado, o projeto Data Portability, dos EUA, tem por trás os gigantes 
Microsoft, Google, MySpace e Facebook e um objetivo ambicioso: fazer com que todos os sites 
compartilhem dados cadastrais, tenham o mesmo login e se tornem 'sociais'. Quando isso vai 
acontecer? 'Daqui a três, quatro anos', contou ao Link um dos criadores do projeto, Chris 
Saad. 
 
O que é o projeto Data Portability? 



 
Começamos em novembro de 2007. Participam Facebook, Microsoft, Google, MySpace e 
Linkedin. Buscamos padronizar o compartilhamento de informações na rede. 
 
Como é esse padrão? 
 
A idéia é ter um login único para os sites, com a 'portabilidade', ou seja, a troca de 
informações cadastrais. Quando o usuário faz a atualização em um site, é replicado nos outros. 
 
A idéia é semelhante às ferramentas do MySpace e do Facebook? 
 
Sim. Mas essas experiências estão ainda em estágio inicial, pois não têm um padrão comum. 
Cada um se lançou por si. Mas esperamos que caminhem para uma padrão comum. 
 
Essas empresas são concorrentes. É interessante um padrão comum? 
 
Está se tornando desnecessário competir por informações. A competição deve ser por 
funcionalidade. A audiência do Facebook é diferente da do MySpace. Permitir o 
compartilhamento de informações entre serviços é bom para todos, inclusive o usuário, que 
perde menos tempo para se cadastrar em sites. Os dados que ele preencheu em outros 
serviços são importados. 
 
Essa 'portabilidade' pode mudar o comportamento dos usuários? 
 
Acho que eles acessarão mais sites e atualizarão mais seus dados, pois isso irá se espalhar por 
outros sites. Já empresas como a Amazon ou qualquer outra poderão se tornar redes sociais. 
Toda a web se tornará social. 
 
Com a integração, será possível enviar mensagens para amigos do Facebook ou do Orkut a 
partir do site da Amazon, por exemplo? 
 
Não, na Amazon poderia se formar outra rede social. Você acharia os amigos que estão lá, 
confrontando com a lista do Facebook, e daí se comunicaria por ferramentas da Amazon. 
 
No futuro será possível utilizar uma única rede social para acessar todas as outras? 
 
Sim, é uma possibilidade. O seu nome, a sua lista de amigos serão as mesmas em todas elas. 
Não dará para acessar as ferramentas do Orkut no MySpace, mas sim acessar os seus dados 
pessoais cadastrados nas duas redes. O que você atualizar em uma irá para a outra. Pelo Data 
Portability, por exemplo, não será possível acessar os recados e as fotos do Orkut no MySpace. 
 
Mas as novas ferramentas do MySpace e do Facebook devem permitir... Nem no futuro o Data 
Portability irá possibilitar isso? 
 
(silêncio) Poderia, mas não tenho como prever o futuro. 
 
Por que as redes sociais estão fornecendo seus dados para outros sites, como o eBay? 
 
Elas vêem que toda a web irá se tornar social e precisam continuar relevantes. A forma é se 
tornarem o lugar onde se atualiza os dados para serem acessados em outros sites depois. 
 
E não há riscos de ter os seus dados pessoais roubados em sites que não tenham muita 
segurança? 
 
Todos os sites que oferecem uma rede de amigos pedem seus dados de login de outras redes 
sociais para verificar quais amigos já estão lá. É muito inseguro, mas as pessoas fazem isso a 
toda hora. O Data Portability não é 100% seguro, mas permite um controle maior. 
 
Quando a internet terá apenas um login para todos os sites? 



 
Em dois anos começará a surgir o interesse. Quando aparecer em todos os lugares, as pessoas 
prestarão atenção. Deve levar três ou quatro anos. 
 
Mas as pessoas desejarão ter a sua vida social em todos os sites? 
 
É importante dar uma escolha. Se eu me logar na CNN, poderei escolher se quero ter a minha 
lista de amigos. Depende de os sites estimularem isso. 
 
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 19 maio 2008, Caderno Link, p. L2-L3 


