
O que será das marcas esquecidas no Second Life? 
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Empresas abandonam projetos no mundo virtual e deixam seus nomes à mercê dos usuários 
  
O cenário é semelhante ao de um filme noir: ambientes sombrios e vazios, um mundo que 
parece ter sido esquecido pelo tempo. O estranho é que este mundo foi criado para ser 
inovador, moderno, criar valores e tendências. O abandono do espaço tridimensional Second 
Life, rede de relacionamento que simula aspectos sociais da vida humana, reflete uma 
realidade difícil de ser administrada pelas empresas: a perenidade das novas ferramentas de 
mídia. 
 
Lançado pela Linden Lab, a rede de relacionamento alcançou notoriedade em 2006, atraindo 
investimentos vultosos de empresas. Dois anos depois, caiu no ostracismo. Seus "habitantes" 
migraram para espaços considerados mais inovadores, como Orkut, Facebook e Twitter. 
 
As empresas migraram também. Porém, na euforia de participar das novas mídias, muitas 
abandonaram os projetos antigos, deixando as marcas na mira de verdadeiros terroristas 
virtuais, que não perdoam a indolência. Exemplos de abandono são fáceis de encontrar no 
Second Life. E de retaliação também. Na Ilha Sampa 2.0, criada para tratar do tema da 
sustentabilidade, os edifícios da imobiliária Lopes e da Klabin Segall foram atacados por um 
helicóptero virtual do Bope (Batalhão de Operações Policiais Especiais). 
 
O banco Itaú também deixou sua ilha lançada em 2007 à própria sorte. Áreas para 
convenções, computadores e diversos aplicativos virtuais que já não funcionam, mostram que 
o banco tinha metas agressivas. O que aconteceu? 
 
Segundo Andréa Pinotti Cordeiro, diretora de marketing institucional do Itaú Unibanco, o banco 
está realizando um trabalho de análise de marcas, o que inclui a atuação nas redes sociais. 
"Nossa expectativa é ter um plano específico para as redes sociais, a fim de que estejamos 
presentes nestes ambientes de forma adequada às expectativas dos nossos clientes." 
 
Para Ana Maria Nubié, vice-presidente da Agência Click, especializada em mídia digital, o 
problema é que as empresas ainda são muito inexperientes em lidar com as redes sociais. 
 
"Está ficando cada vez mais comum as companhias abandonarem projetos nas redes mais 
novas", diz. "A empresa lança um espaço para divulgar alguma ação e depois que alcançou 
seus objetivos, esquece de tirar as informações antigas do ar. E isto pode comprometer sua 
imagem." 
 
A contradição, afirma, é que preservar a reputação é exatamente um dos motivos para o 
ingresso nessas redes. 
 
De acordo com levantamento feito pela consultoria Russell Herder com executivos norte-
americanos, 81% dos entrevistados acreditam que as redes sociais podem representar um 
risco para a operação das empresas. Dentre os ouvidos, 52% afirmam usar as redes apenas 
para monitorar o que os clientes dizem da empresa. Outros têm interesse em monitorar o que 
os concorrentes fazem nas redes sociais (47%), e também o que os funcionários divulgam 
sobre a empresa (36%). 
 
Segundo Adriana Sanches, gerente de mafketing da Lopes, a empresa deixou a marca no 
Second Life para mantê-la visível para os visitantes. " Mas corporativamente não temos mais 
atualizado nosso espaço", afirma a executiva.  
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