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Diariamente, o MySpace recebe 300 mil novas inscrições de vários países em busca de novas 
amizades e, principalmente, música. 

Se o MySpace fosse um país, seria o oitavo mais populoso do mundo. Estamos falando de 110 
milhões de visitantes únicos por mês. Para quem não vive na Terra e provavelmente não 
conhece o MySpace, aí vai um breve perfil da rede social: presente em 31 países, recebe 300 
mil novos inscritos todos os dias; criada em janeiro de 2004 por Chris DeWolfe (CEO) e Tom 
Anderson (Presidente), foi adquirido pela News Corp. em julho de 2005. 

A rede se organiza por ser uma comunidade conectada através de perfis pessoais, blogs, e-
mail, comunicadores instantâneos, músicas em streaming, vídeos, galerias de fotos, eventos, 
grupos e fóruns de discussões - tudo com liberdade de criação, já que os perfis são 
customizáveis. Outro dado de impacto: um em cada quatro americanos está no portal. Isso 
tudo faz dela a rede social mais popular do mundo. 

 

 

 

Por aqui, chegou oficialmente em dezembro de 2007 e desde então a música tem sido a base 
fundamental do seu sucesso, com mais de seis milhões de bandas oferecendo perfis de 
música. Mesmo antes da chegada do MySpace no Brasil, bandas nacionais se destacaram 
graças ao site: Cansei de Ser Sexy conseguiu expressão mundial e possui mais de 120 mil fãs. 
Na opinião do VP Emerson Calegaretti, esse é justamente o diferencial da versão brasileira. 
“Toda a plataforma tecnológica do MySpace é igual nos 31 países que atuamos. O que o 
usuário desfruta nos EUA ou Inglaterra é exatamente o que o usuário brasileiro acessa. O que 
temos de particular é nosso conteúdo, que gira em torno da cultura local”. São mais de 112 
mil bandas e artistas cadastrados no MySpace Brasil.  



Mallu Magalhães, a mais nova descoberta da música pop brasileira, foi revelada por meio de 
sua página no MySpace. Some a isso a faceta hype da rede em organizar shows “secretos”, 
apenas divulgados entre os usuários. Algumas semanas antes do evento, o show é anunciado; 
cinco dias antes, são revelados o artista e a cidade, e dois dias antes, o local. Para entrar, 
basta levar o perfil de usuário impresso. 

O comportamento do usuário brasileiro, bastante ativo, também é bem característico. “Ele 
passa mais tempo conectado do que usuários da Europa e Ásia”, compara o VP. Ele é mais 
social também: em média, os brasileiros têm 120 amigos, número bem alto em relação à 
média. 

Desde junho, a rede possui uma versão exclusiva para celular e o comportamento de uso é 
bem diferente. “Na versão em PC o foco está em se comunicar com amigos, gerenciar álbum 
de fotos, blog, ouvir música, enfim, consumir bastante conteúdo. Na versão mobile, o grande 
foco é enviar/receber mensagens e atualizar o blog”, revela Calegaretti. 

Já há também uma versão exclusiva para os portadores de iPhone. A rede espera com a 
parceria com a Apple, aumentar ainda mais a visitação dos americanos. Hoje, 1,7 milhão de 
americanos entram na rede social através de seus celulares. Espera também manter seu posto 
de canal estratégico entre anunciantes e audiência. Desde junho, segundo dados da comScore, 
o MySpace é líder em publicidade online americana – tirou o primeiro lugar do Yahoo! São 56,8 
milhões de exibições de anúncios em junho, contra 53,1 milhões do Yahoo. Em tempo, a rede 
acaba de anunciar o novo projeto MySpace Music, no qual anunciantes como Mc Donald´s, 
Toyota e Sony Ericssson patrocinam os downloads dos usuários. 

E agora a rede acaba tendo papel importante durante as eleições americanas. McCain e Obama 
disputam audiência na rede social. E de certa forma, as primárias organizadas pelo site em 
janeiro, onde os usuários podiam votar nos candidatos, anteciparam alguns acontecimentos. 

A seguir os principais resultados: 

- Barack Obama foi o vencedor do lado Democrata com cerca de 46% dos votos, em segundo 
colocado temos Hillary Clinton com 31% dos votos 

- Do lado Republicano, Ron Paul ganhou com 36% dos votos, em segundo lugar foi eleito Rudy 
Giuliani com 17% dos votos 

- 52% dos usuários disseram ser Democratas, enquanto 25% responderam ser Republicanos 

- Para eles, o tema mais importante dessa eleição é “Economia/Empregos” com cerca de 27%  
e logo em seguida temos a “Guerra no Iraque” com 20% dos votos 

- A qualidade mais buscada num candidato é “Fazer mudanças”, com 29% 
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