
Redes sociais ganham apelo profissional  
Tainã Bispo 
 
Desde 2005, David de Oliveira Lemes tem seu currículo na rede social LinkedIn, uma espécie 
de "orkut" da vida profissional. Até o ano passado, no entanto, ele assim como muitas outras 
pessoas cadastradas na rede não tinha encontrado ainda uma utilidade prática para o 
endereço virtual. "Nunca tinha atualizado meu currículo", lembra. "Só fui fazer isso em agosto 
do ano passado, porque um amigo disse que tinha recebido uns contatos de emprego [por 
meio do LinkedIn]."   
 
Dez dias depois de ter recheado seu currículo de informações, Lemes teve uma surpresa: ele 
foi "descoberto" por uma consultoria de recursos humanos. "Não pensei que seria tão rápido 
assim", diz. Em outubro do ano passado, ele trocou seu antigo emprego, como designer no 
núcleo de mídias da Pontifícia Universidade Católica (PUC) de São Paulo, para assumir a 
supervisão de mídias digitais do Ibmec, também de São Paulo.   
 
Lemes não é o único exemplo de uma tendência cada vez mais forte na internet. As redes 
sociais, popularizadas por sites como Orkut, MySpace e Facebook, estão deixando de ser um 
mero passatempo virtual de adolescente. Em vez disso, essas teias - formadas por pessoas 
desconhecidas entre si, mas que podem obter benefícios reais ao se encontrarem na web -, 
tem atraído muitos adultos interessados em transformá-las em uma ferramenta de negócios 
na vida real.   
 
As redes sociais são um fenômeno recente, mas remetem à teorias que já têm décadas, como 
a dos seis graus de separação. A lógica é de que há uma teia invisível ligando as pessoas.   
 
O LinkedIn é um exemplo disso. Classificado como uma rede profissional, o site é usado para 
tarefas como recrutar pessoal, encontrar emprego e fazer contatos. Até agora, nada menos 
que 26 milhões de pessoas já criaram páginas com suas informações profissionais no LinkedIn 
metade delas nos Estados Unidos.   
 
É o caso de Fabio Fzero, especialista na programação "ruby on rails" uma espécie de 
linguagem para a internet. Ele estava procurando emprego quando recebeu uma proposta. 
"Meu atual chefe estava pesquisando profissionais que dominassem esse tipo de programação 
no LinkedIn e acabou me encontrando", conta. Em pouco menos de um mês, Fzero estava de 
mudança do Rio para São Paulo. Em fevereiro, ele assumiu a posição de programador de um 
projeto para toques de celular da Arvato Mobile Brasil, empresa de tecnologia que oferece 
serviços para celular e é controlada pela gigante européia Bertelsmann.   
 
Além dos usuários, os investidores também começam a enxergar o potencial desse 
emaranhado de dados pessoais. Fundado em 2003 e sediado no Vale do Silício, na Califórnia, o 
LinkedIn está avaliado em mais de US$ 1 bilhão. A estimativa da companhia é alcançar receita 
entre US$ 75 milhões e US$ 100 milhões neste ano, mais que o dobro do registrado em 2007.   
 
Os grandes grupos já farejavam a oportunidade de investimento. O Orkut, adquirido pelo 
Google, é hoje a rede social mais popular entre os usuários brasileiros. São 60 milhões de 
membros no mundo, mais da metade deles no Brasil. Já o conglomerado de mídia News Corp. 
pagou US$ 580 milhões, há três anos, para adquirir o MySpace.   
 
O Facebook teve seu valor de mercado rebaixado recentemente em relação à estimativa 
inicial, de US$ 15 bilhões. Mesmo assim, o preço continua na casa dos nove zeros: o site vale 
cerca de US$ 5 bilhões. Outro exemplo é o da AOL, que neste ano pagou US$ 850 milhões pelo 
Bebo, rede social mais popular do Reino Unido, com mais de 40 milhões de membros.   
 
Na maioria dos casos, ainda sequer foi encontrado um modelo de negócio lucrativo. De 
qualquer forma, os grupos querem posicionar-se para garantir seu espaço. No LinkedIn, a 
adesão é gratuita, mas a empresa definiu quatro pilares de vendas: anúncios on-line, 
classificados de emprego, pacotes para empresas e ferramentas mais sofisticadas para 
usuários.   



 
A competição é crescente. No mesmo segmento do LinkedIn, por exemplo, competem o Plaxo 
e o Jigsaw.   
 
Florencia Pettigrew, há cinco meses no posto de gerente de marketing internacional do 
LinkedIn, encontrou a vaga no próprio site. A executiva é argentina, mas morava em Genebra 
quando seu marido disse que eles precisariam mudar para a Califórnia. "Já participava do 
LinkedIn e comecei a buscar ofertas, quando descobri o emprego", conta. Há 225 grupos no 
LinkedIn relacionados ao Brasil e a versão do serviço em português vai sair em breve, diz a 
executiva.   
 
O uso das redes sociais vai além de obter empregos. O advogado Renato Opice Blum, 
especializado em direito eletrônico, acelerou uma ação judicial devido a um contato de uma 
rede social. "Não lembro se foi no LinkedIn ou no Plaxo. Mas se não tivesse o contato, teria 
demorado mais para resolver a questão", diz.   
 
Alexandre Atheniense, outro advogado especializado em direito de informática, é fã das redes 
sociais. "Participo do Plaxo, LinkedIn, Facebook, Orkut, Myspace, além de 15 listas de 
discussões e um blog", conta. "Acredito ter uma rede de 20 mil pessoas."   
 
Atheniense está usando essa visibilidade para difundir seu novo projeto: um curso à distância 
com temas de direito, previsto para setembro. "Comecei a fazer a divulgação há 20 dias e hoje 
tenho 100 inscritos", diz o advogado.   
 

 
 

 
Leia mais: 
 
Sites especializados incluem de cinema a bandas de rock  
 
Como as redes sociais, os chamados "flash mobs" nasceram de maneira despretensiosa. Em 
geral, são manifestações-relâmpago para fins que nem sempre fazem muito sentido - 
atravessar uma avenida conhecida em um pé só, por exemplo. Aos poucos, porém, as 
empresas estão descobrindo maneiras de ganhar dinheiro e atender seus clientes com os 
mobs. É o caso do MoviMobz, que entrou no ar no início do mês, com o objetivo de reunir fãs 
de cinema.   
 
Após cadastrar-se no site, o usuário tem uma lista de cerca de 300 filmes para escolher - 
desde títulos de Charles Chaplin até obras mais recentes, como o brasileiro "O Cheiro do Ralo". 



A idéia é juntar um grupo de pessoas da mesma cidade para fazer com que a obra volte a ficar 
em cartaz.   
 
O objetivo da MovieMobz é oferecer conteúdo a segmentos específicos de consumidores e 
aumentar a renda das salas de cinema no Brasil, que hoje apresentam uma ocupação média 
de 22%, explica Fabio Lima, executivo-chefe da empresa.   
 
Na primeira semana de funcionamento do site, foram agendadas quatro sessões de "Batman - 
O Cavaleiro das Trevas". A rede "mobilizou" - termo utilizado pelos usuários - 617 pessoas, 
que pagaram uma média de R$ 10,80 por ingresso. A receita obtida com a exibição foi de R$ 
6,7 mil e a sala registrou uma ocupação bem superior à média, de 75%. Mesmo filmes pouco 
conhecidos têm tido uma recepção positiva. "Paranoid Park", de Gus Van Sant, só atraiu o 
interesse de 11 espectadores no site. Mesmo assim, a sessão foi agendada pela MovieMobz. 
"No fim, 29 pessoas apareceram", conta Lima.   
 
Segundo o executivo, uma das vantagens do projeto é a possibilidade de reduzir o preço do 
ingresso. Nos mesmos cinemas que cobram de R$ 16 a R$ 20 a entrada, as sessões da 
MovieMobz saem por algo entre R$ 6 e R$ 11. "O preço varia de acordo com o número de 
espectadores", diz Lima. Os primeiros grupos de usuários começaram a aparecer em São Paulo 
e no Rio. Algumas sessões já ocorreram em Curitiba e, na semana que vem, estão previstas as 
primeiras sessões em Florianópolis e Fortaleza.   
 
Para que a rede social funcione, é preciso usar o serviço de outra empresa, a Rain - há sócios 
em comum entre as duas companhias. A Rain presta serviços para as redes exibidoras: a 
empresa é responsável pela digitalização dos filmes (transferência do conteúdo da película 
para um arquivo digital). Depois disso, também é sua função enviar o arquivo pela internet 
para as salas exibidoras.   
 
A Rain conta com cerca de 190 salas no Brasil, principalmente cinemas de arte ou redes do 
interior. A relação entre as duas empresas acontece da seguinte forma: a MovieMobz identifica 
a demanda pela e agenda as sessões em salas de cinema atendidas pela Rain.   
 
A idéia de criar sites de relacionamento social para negócios específicos já tem vários 
exemplos no exterior. No Couch Surfing, por exemplo, os membros trocam informações sobre 
localizações e oferecem-se para hospedar usuários de outra cidades ou países em sua casa. É 
uma forma de baratear o custo da viagem, sem passar pelos populares albergues.   
 
Já na rede SellaBand a proposta é financiar bandas independentes. Os usuários podem ouvir 
músicas de artistas cadastrados e doar US$ 10. Se a banda conseguir arrecadar US$ 50 mil, a 
SellaBand oferece um profissional experiente para auxiliar no processo de gravação. Os cinco 
mil "believers" (aqueles que acreditam, em uma tradução livre) que fizeram a doação recebem 
um CD exclusivo. A receita total com a venda das faixas no site, a US$ 0,50 cada, e a receita 
publicitária também são repartidos entre os artistas, seus "believers" e o SellaBand. (TB)   
 

 
Leia mais: 
 
Era digital dá impulso à tese dos 'graus de separação'  
João Luiz Rosa 
 
Há algo de reconfortante em pensar que Brad Pitt, o Dalai Lama ou Gisele Bündchen - para 
citar só três nomes que mobilizam multidões, por diferentes motivos - estão a uma distância 
mínima das pessoas comuns. Para ser mais exato, haveria apenas seis pessoas entre você e 
qualquer outro ser humano no mundo, o que significa uma proximidade insuspeita com 
Angelina Jolie, mas também com, digamos, Osama Bin Laden.   
 
Se você duvida, faz bem. Muita gente séria, de disciplinas que vão da psicologia à sociologia, 
contestou ou fez restrições à tese. Mas a verdade é que na era do e-mail e da mensagem 
instantânea, quando é possível falar com um engenheiro indiano de Mumbai em um dia e uma 



secretária islandesa de Reykjavík no outro, a teoria dos seis graus de separação - é esse seu 
nome - só tende a ganhar força.   
 
No caso das redes sociais, o impacto da teoria, a despeito de sua veracidade, é ainda maior: 
de certa forma, esses sites compartilham do mesmo princípio da tese: a idéia de que há uma 
teia invisível ligando as pessoas - só é preciso fazer as conexões certas para se atingir o fim 
desejado.   
 
A novela dos seis graus começou em 1967, quando o professor de psicologia Stanley Milgram, 
então na Universidade de Harvard, divulgou os resultados do estudo "Small World" (Mundo 
Pequeno). Foram feitas duas experiências, ambas nos Estados Unidos, sob critérios parecidos. 
Milgram - que já era conhecido por um polêmico estudo sobre a obediência cega às 
autoridades - pediu a um grupo de pessoas que enviasse uma encomenda a um destinatário 
desconhecido delas, que morava em outro Estado. As regras: encaminhar o pacote em mãos e 
apenas por intermédio de alguém que o participante conhecesse pessoalmente.   
 
O resultado foi surpreendente: o professor relatou que, em média, apenas seis pessoas foram 
necessárias para completar a cadeia e garantir a entrega da correspondência. Estava criada a 
teoria dos seis graus de separação.   
 
A tese rapidamente ultrapassou os muros acadêmicos e ganhou a atenção das pessoas 
comuns. Virou conversa de botequim. E deu origem a peças de teatro, filmes e séries de TV, 
que continuam a surgir para reavivar o tema.   
 
Will Smith estrelou, em 1993, um filme que não falava da web, mas antecipava um dos 
principais temores da atual era da comunicação on-line: como saber se a pessoa com quem 
você conversa na web é, de fato, quem ela diz ser?   
 
O filme - e a peça que lhe deu origem -, era inspirado em um caso real: o do golpista David 
Hamilton. Na década de 80, Hamilton conseguiu abrigo com famílias abastadas se fazendo 
passar pelo filho de Sidney Poitier. A rede funcionava a seu favor, apesar de a premissa - ser 
filho de uma celebridade - ser falsa.   
 
A teoria dos seis graus sofreu seu maior abalo nesta década, quando a professora Judith 
Kleinfeld examinou as anotações de Milgram e descobriu impropriedades que invibilizariam a 
tese.   
 
A mais recente novidade, porém, vem em sentido contrário. Pesquisadores da Microsoft 
estudaram os endereços de pessoas que enviaram 30 bilhões de mensagens instantâneas, em 
junho de 2006, usando o software MSN Messenger. O resultado do trabalho, divulgado no 
início do mês, indicou um número médio de 6,6 elos e mostrou que 78% dos pares - usuários 
que trocaram pelo menos uma mensagem instantânea entre si - poderiam ser conectados por 
sete ou menos pessoas.   
 
Com tantas variáveis, é difícil provar a veracidade dos seis graus. Mas seja ou não uma lenda 
urbana, é bom pensar que Madonna está logo ali, a seis portas da sua.   
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 ago. 2008, Tecnologia & Comunicações, p. B3. 


