
Rede social Sonico planeja abrir escritório no Brasil  
Gustavo Brigatto 
  
Em apenas um ano, a rede social Sonico conquistou 6 milhões de usuários no Brasil e se 
tornou a segunda mais acessada do país. A empresa está ainda bastante longe dos 30 milhões 
de usuários do Orkut, mas a marca atingida em 12 meses começa a acirrar a disputa com o 
produto do Google, que começou a desbravar o terreno das redes sociais no Brasil em 2004.  
 
O sucesso já colocou o país na rota de expansão da empresa argentina, que planeja instalar no 
Brasil seu primeiro escritório internacional. "Quanto antes começarmos melhor, mas queremos 
encontrar a pessoa ideal para comandar o negócio e definir bem o que queremos dessa 
iniciativa", diz Tomás O'Farrell, diretor-financeiro e um dos fundadores da rede social. Esta é, 
na verdade, a segunda tentativa do Sonico de expandir suas fronteiras físicas. A primeira 
tentativa, conta O'Farrell, foi feita no México, não deu certo porque a empresa não se 
preocupou em conhecer a fundo a realidade e as necessidades do país. Agora, o Sonico está 
realizando encontros com companhias de diversos perfis no Brasil para entender a realidade 
local. "Queremos fazer não só um escritório de venda, mas uma unidade que ajude no 
desenvolvimento da estratégia do produto como um todo", comenta o executivo.   
 
Em julho de 2007, com apenas 29 anos, O'Farrell criou o Sonico com outros dois sócios da 
mesma faixa etária. O negócio, porém, começou a ser montado em 2005, depois que o 
MySpace foi comprado por US$ 580 milhões pela News Corp. e os três amigos perceberam que 
havia uma oportunidade não-explorada na área.   
 
Em 19 meses, o Sonico passou a reunir 30 milhões de usuários em países que falam espanhol 
e português. A companhia aposta no controle rigoroso de seu ambiente há cerca de 40 
profissionais dedicados a evitar excessos - para atrair anunciantes e público. Não é possível, 
por exemplo, criar perfis de animais ou ilustrar uma conta com a foto de um artista ou 
personagem de desenho animado. Os nomes das contas também não podem ter apelidos é 
obrigatório o nome e o sobrenome do usuário. "Não queremos que ele fique anônimo", diz 
O'Farrell.   
 
Em termos de audiência, as redes sociais têm sido um sucesso. Segundo a empresa de 
pesquisa comScore, no Brasil as páginas mais acessadas deste segmento têm mais de 20 
milhões de usuários únicos por mês. Apesar disso, seus controladores ainda não parecem ter 
encontrado as melhores ferramentas para explorar o ouro publicitário que se esconde nelas. A 
pressão para que o dinheiro comece a fluir existe, tanto que o Google já experimenta a oferta 
de fundos temáticos, patrocinados por empresas, que os usuários de sua rede social podem 
adotar em seus perfis, além de espaço para exibição de anúncios.   
 
A diferença, no entanto, é que enquanto as redes sociais são apenas mais um produto para 
companhias como Google, News Corp. e Yahoo, para empresas como o Sonico ela é sua 
atividade central, o que aumenta a pressão pelo lucro.   
 
Para acelerar a busca por um modelo lucrativo, os fundadores do Sonico iniciaram o negócio 
com espaços bem definidos para a publicidade. "As pessoas dizem que a publicidade em redes 
sociais não funciona, mas isso acontece porque o usuário está acostumado a não ter um 
anúncio ali. Se você o coloca de repente, ele estranha mesmo", diz O'Farrell.   
 
A ideia, conta o executivo, é não basear tanto a receita na publicidade tradicional, estimulando 
várias fontes de negócios ao mesmo tempo. O Sonico, por exemplo, oferece a possibilidade de 
o usuário fazer transações eletrônicas, como recarga de celular e compras on-line, sem sair do 
site. A receita é compartilhada com os parceiros envolvidos.   
 
O'Farrell não revela o faturamento do Sonico. Com 80 funcionários, a empresa conseguiu US$ 
4,3 milhões com investidores em maio de 2008. Boa parte do dinheiro foi usada para criar 
novas funções para a rede social.   
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