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As redes sociais estão mudando a forma como as pessoas se
comunicam, trabalham e se divertem. Para melhor, diz Martin Giles

OENCONTRO ANUAL do Fórum Econô-
mico Mundial em Davos, encerrado em 31

de janeiro, é famoso por colocar em contato os
grandes e os bons do mundo todo. Mas quando
os delegados voltam para casa, fica difícil reunir
até mesmo um punhado deles na mesma sala.
Para permitir que os líderes continuem conver-
sando, os organizadores do fórum lançaram, em
2009, uma versão piloto de um serviço on-line
seguro, onde os membros podem postar mini-
biografias e outras informações e criar links com
outros usuários para formar grupos de trabalho
colaborativo. Batizada de Comunidade Eletrôni-
ca Mundial (Welcom, em inglês), a rede exclusi-
va tem apenas cerca de 5 mil integrantes.

Mas se alguma rede merece um título gran-
dioso como esse, certamente é o Facebook, que
comemora seu sexto aniversário no mês que
vem e hoje é o segundo site mais popular da in-
ternet depois do Google. A maior rede social on-
line do mundo ostenta mais de 350 milhões de
usuários - se ele fosse um país, isso faria do Fa-
cebook o terceiro mais populoso do mundo,
atrás da China e da índia. Essa não é a única es-
tatística surpreendente associada com o serviço.
Seus usuários hoje postam mais de 55 milhões
de atualizações por dia no site e compartilham

mais de 3,5 bilhões de arquivos entre si a cada se-
mana. Ao crescer como o Topsy, o site também
se expandiu muito além de suas raízes america-
nas: atualmente, cerca de 70% da sua audiência
está fora dos Estados Unidos.

Embora o Facebook seja a maior rede social
do mundo, há uma série de outros sites globais,
como o MySpace, que se concentra em música e
entretenimento; o Likedln, que foca em profis-
sionais investindo em suas carreiras; e o Twitter,
serviço de relacionamento que permite que seus
membros mandem mensagens curtas de 140 ca-
racteres chamados de tweets. Todos eles apa-
recem no ranking das redes mais populares do
mundo em número de visitas mensais (gráfico 1,

na próxima página), que também inclui o Orkut,
o serviço de propriedade do Google muito usa-
do na índia e no Brasil, e o QQ, forte na China.
Além desses, há outros grandes sites nacionais
de comunidades, como o Skyrock, na França, o
VKontakte, na Rússia, e o Cyworld, na Coreia
do Sul, assim como muitas outras redes meno-
res que atendem a interesses específicos, como o
Muxlim, direcionado aos muçulmanos, e o Re-
searchGATE, de cientistas e pesquisadores.

Tudo isso mostra o quanto as comunida-
des on-line já avançaram. Até meados dos anos ••



. 90, elas eram basicamente guetos para os geeks
que se escondiam atrás de pseudônimos on-li-
ne. Graças às interfaces fáceis de usar e aos con-
troles estritos de privacidade, as redes sociais se
transformaram em vastos espaços públicos em
que milhões de pessoas agora se sentem con-
fortáveis em usar suas identidades reais on-li-
ne. ComScore, uma empresa de pesquisas de
mercado, calcula que em outubro de 2009 os
sites das grandes redes de relacionamento re-
ceberam mais de 800 milhões de visitantes.
"A maior realização das redes sociais foi trazer
humanidade para um lugar que antes era frio
e tecnológico", diz Charlene Li da empresa de
consultoria Altimeter Group.

A outra grande realização das redes foi se
tornarem ferramentas estupendas para a co-
municação de massa. Simplesmente ao atuali-
zar uma página pessoal no Facebook ou enviar
um tweet, os usuários podem deixar sua rede
de amigos - e, às vezes, o mundo todo - saber o
que está acontecendo em suas vidas. Além disso,
eles podem mandar vídeos, fotos e um monte de
outros conteúdos com apenas alguns diques no
mouse. "Isso representa um incremento dramá-
tico e permanente na capacidade de as pessoas se
comunicarem umas com as outras", diz Marc
Andreessen, um veterano do Vale do Silício que
investiu no Facebook, no Twitter e no Ning, que
é uma empresa americana que hospeda quase 2
milhões de redes sociais para seus clientes.

E as pessoas estão usando e abusando dessa
capacidade. A Nielsen, uma empresa de pesqui-
sa de mercado, avalia que desde fevereiro de 2009
elas estão gastando mais tempo nos sites de rela-
cionamento do que com e-mails - e essa dispari-
dade está aumentando. Em termos de horas gas-
tas por pessoa nas redes sociais, os usuários mais
ávidos de relacionamentos on-line estão na Aus-
trália, seguidos pelos britânicos e italianos (grá-
fico 2). Em outubro passado, os americanos gas-

taram pouco menos de seis horas nas redes so-
ciais, quase três vezes mais que no mesmo mês de
2007. E não são apenas os jovens que colecionam
amigos interagindo nas redes de relacionamento,
pessoas de todas as idades estão se associando às
redes em números cada vez maiores.

O crescimento impressionante dos sites de
relacionamento social atraiu um bocado de aten-
ção por tornarem as relações pessoais mais vi-
síveis e quantificáveis do que nunca. Eles tam-
bém se tornaram importantes veículos para no-
tícias e canais de influência. O Twitter é manche-
te regularmente com suas informações em tem-
po real sobre eventos como os ataques terroristas
de Munibai e sobre as atividades de seus usuários
famosos, que incluem astros do rap, escritores e a
realeza. E tanto o Twitter como o Facebook tive-
ram um papel proeminente na estratégia on-li-
ne da campanha que ajudou a conduzir Barack
Obama à vitória na disputa pela Presidência.

Mas, assim como Obama, as redes sociais
também geraram grandes expectativas, que elas
agora precisam satisfazer. Elas precisam pro-
var para o mundo que chegaram para ficar. Elas
precisam demonstrar que são capazes de gerar
um retorno que justifique a enorme valoração
que os investidores lhes deram. E precisam fazer
isso tudo ao mesmo tempo que têm de reasse-
gurar os usuários que a sua privacidade não será
violada na busca de lucros.

No mundo dos negócios também hou-
ve muita empolgação em torno de algo chama-
do Empreendimento 2.0, um termo forjado para
descrever as tentativas de trazer tecnologias co-
mo as das redes sociais e dos blogs para o am-
biente de trabalho. Os entusiastas afirmam que
as novas ferramentas de relacionamento que es-
tão sendo desenvolvidas para o mundo corpora-

tivo vão gerar enormes benefícios para os negó-
cios. Entre as promovidas estão serviços como
o Yammer, que cria uma versão corporativa do
Twitter, e o Chatter, serviço de relacionamento
em desenvolvimento pela Salesforce.com.

Para os céticos, toda essa conversa sobre
Twitter, Yammer e Chatter soa como outra bo-
lha da internet em gestação. Eles dizem que mes-
mo uma rede social gigantesca como o Facebook
vai ter dificuldades para fazer dinheiro, pois os
volúveis usuários não ficarão no mesmo lugar
por muito tempo, apontando para o exemplo
do MySpace, que já foi uma enorme sensação e
hoje se tornou apenas uma sombra do que era.
No ano passado, o site, de propriedade da News
Corp, deu posse a um novo presidente e demitiu
45% da sua equipe como parte de um plano pa-
ra reverter a sua fortuna. Os críticos também di-
zem que o modelo de negócio das redes baseado
na publicidade on-line não funciona.

No interior das empresas há muitas dúvi-
das sobre os benefícios do relacionamento so-
cial on-line no escritório. Uma pesquisa com 1,4
mil executivos-chefes de informática realizada
no ano passado pela empresa de recrutamen-
to de pessoal Robert Half Technology, desco-
briu que apenas um décimo deles dava aos em-
pregados acesso irrestrito a essas redes durante
o dia e que muitos bloqueavam completamen-
te o Facebook e o Twitter. A maior preocupação
dos executivos era de que as redes sociais para se
relacionar acabariam se transformando em re-
des sociais para não se trabalhar.

Essa reportagem especial vai examinar es-
tas questões em detalhe. Ela vai argumentar que
as redes sociais são mais robustas do que os seus
críticos pensam, embora nem todos os sites ve-
nham a prosperar e que as tecnologias de rela-
cionamento social estão criando benefícios con-
sideráveis para os negócios que as adotam, qual-
quer que seja o seu tamanho. •

27



OFACEBOOK NÃO ajudou apenas as pes-
soas a fazerem zilhões de novos contatos,

ele também inspirou um roteiro de cinema.
Um filme chamado A Rede Social (The Social
Network), que será lançado no fim deste ano,
vai traçar a ascensão meteórica do site desde a
sua fundação, em 2004, até se tornar o sobera-
no do mundo das redes sociais. Como as redes
sociais conseguiram disparar para a sua proe-
minência atual, a ponto de já estarem receben-
do as atenções de Hollywood?

A razão mais importante para esse cresci-
mento fenomenal é algo chamado "efeito de re-
de". Criada originalmente para descrever a rá-
pida difusão dos telefones, a expressão significa
que o valor das redes de comunicação para os
seus usuários cresce exponencialmente com o
número de pessoas conectadas a elas. Isto quer
dizer que a audiência de uma rede social cresce
lentamente no início e, então, explode quando
ultrapassa um certo limiar. Jeff Weiner, o
executivo-chefe do Linkedln, que hoje conta
com cerca de 58 milhões de membros, diz que a
companhia levou 16 meses para chegar ao pri-
meiro milhão de usuários, enquanto o último
milhão a entrar embarcou na rede em apenas 11
dias. O Facebook teve uma experiência similar.
Ele levou quase cinco anos para conquistar os pri-
meiros 150 milhões de usuários, mas apenas oito
meses para dobrar esse número (ver gráfico 3).

O efeito de rede foi amplificado pelo alcan-
ce global da internet. Gina Bianchini, a chefe do
Ning, diz que nos dois meses após a criação da
empresa, em 2005, pessoas de 80 países se inscre-
veram nas redes desenvolvidas para seus clientes.
A rede do rapper 50 Cent, hospedada no Ning,
tem 490 mil membros espalhados pelo mundo
todo, da Austrália até a Zâmbia. Algumas em-
presas prepararam seus serviços especialmen-
te para aumentar o apelo internacional. O Face-
book, que está disponível em 70 diferentes lín-
guas, oferece o Facebook Lite, uma versão sim-
plificada do seu site principal, popular em países
que não dispõem de conexões de banda larga.

Tudo isso permitiu aos sites sociais cresce-
rem rapidamente sem ter de gastar uma fortu-
na em marketing. Mas também criou um enor-
me desafio técnico. A maioria dos negócios da
internet pode adicionar servidores e bancos de
dados de uma maneira razoavelmente linear ao
conquistar mais usuários. Mas, graças ao efeito

de rede, é quase impossível para as redes sociais
determinarem exatamente o quanto de capaci-
dade computacional será necessário. Alguns si-
tes criados nos anos 90 sofreram panes enquan-
to tentavam dar conta da demanda crescente.

A última safra de redes, a maioria cria-
da cinco ou seis anos atrás, foi beneficiada por
uma queda dramática no custo do equipamen-
to necessário para armazenar e processar da-
dos. Elas também foram capazes de usar pro-
gramas gratuitos e de código aberto para mon-
tar sistemas que podem ganhar escala rápida
e facilmente. E elas também criaram soluções
próprias para lidar com o rápido crescimento.

No Facebook, os engenheiros de programa-
ção da companhia construíram um sistema cha-
mado MultiFeed, que faz buscas quase instantâ-
neas em bancos de dados atrás de notícias rele-
vantes dos amigos de uma pessoa. Isso permitiu
que a rede adicionasse milhões de novos usuários
sem prejudicar a sua capacidade de fornecer um
fluxo constante de informações atualizadas pa-
ra as páginas pessoais. Em outra façanha de bru-
xaria tecnológica, seus engenheiros quintuplica-
ram o desempenho de um sistema de memória
de código aberto chamado "memchached", que
permite que dados usados frequentemente sejam
recuperados mais rapidamente do que se estives-
sem armazenados em um banco de dados.

Essa criatividade permitiu às redes lidar
com um tsunami de dados, muitos dos quais
estão sendo produzidos por outro conjunto de
tecnologias que também ajudou a promover o
crescimento das redes sociais. Câmeras e filma-
doras digitais pessoais reduziram enormemen-
te o custo de produzir imagens de alta qualida-

de e tornaram fácil publicá-las on-line. Mais de
2 bilhões e meio de fotos são postados a cada
mês no Facebook, tornando-o um dos maiores
sites de compartilhamento de fotos na internet.
Na Ásia, filmes de vídeo são incrivelmente po-
pulares em serviços como o Cyworld.

Uma das razões pelas quais as pessoas estão
dispostas a compartilhar tantas informações
pessoais nas redes sociais é que muitos dos sites
desenvolveram uma série de controles detalha-
dos de privacidade que permitem aos usuários
decidir o que os outros podem ou não ver. Es-
se processo teve os seus percalços. O Facebook,
por exemplo, teve sérios problemas quando, no
fim de 2007, lançou um serviço chamado Bea-
con que registrava as compras de seus usuários
em outros sites e alertava automaticamente os
seus amigos sobre elas. Depois de uma furio-
sa reação dos usuários, o Beacon foi primeiro
modificado e depois enterrado de vez. No ano
passado, o Facebook foi indicado como uma
das 20 companhias americanas mais confiáveis
quanto à privacidade pela TRUSTe, uma orga-
nização que classifica as empresas pela sua pri-
vacidade on-line - embora tenha havido outra
gritaria no fim de 2009 quando ele alterou no-
vamente sua política de privacidade.

Outra razão para as redes terem se torna-
do tão populares é que há uma grande quan-
tidade de coisas para se fazer nelas, principal-
mente porque companhias como o Facebook e
0 MySpace permitiram que programadores in-
dependentes criassem programas, conhecidos
como "aplicativos", que rodam em suas redes
e exploram o tesouro de informações produzi-
do pelos usuários. Esses aplicativos vão do inú-
til ao inspirador. O SuperPoke!, por exemplo,
permite aos usuários "dar palmadas", "apal-
par" e "beijar" on-line os amigos do Facebook,
enquanto o Causes permite a criação de grupos
virtuais para realizar ações de caridade.

Essa divisão do trabalho rende dividen-
dos para todos. Os programadores têm acesso
à enorme audiência das redes, os usuários des-
frutam de acesso grátis a milhares de aplicati-
vos bem bolados e as redes conquistam mais
usuários porque os aplicativos tornam os sites
mais viciantes. O Facebook hoje tem mais de
1 milhão de profissionais criando programas
para ele e o seu diretório on-line contém mais
de 500 mil aplicativos. O Twitter provocou o
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surgimento de mais de 50 mil aplicativos, inclu-
sive oferecimentos de empresas como a Twitpic,
que permite que as pessoas postem fotos nos
seus tweets, e a Twitscoop, que mostra os tópi-
cos mais populares que estão sendo comenta-
dos no serviço a qualquer momento.

Isso deixa as redes livres para se concentra-
rem em inovações que estimulam ainda mais
compartilhamento. A mais notável delas é o Fa-
cebook Connect, que a companhia lançou há
pouco mais de um ano. Mark Zuckerberg, o
fundador da companhia, a descreve como uma
"inversão do modelo" de relacionamento social.
Em vez de serem obrigados a ir ao site do Face-
book, os usuários podem levar a sua identidade
e sua rede de amigos no Facebook para outros
sites e aparelhos como consoles de videogame.
Isto significa que eles não precisam mais criar
um novo grupo de amigos on-line cada vez que
visitam outros lugares na internet.

Ele funciona com as empresas parceiras
do Facebook instalando ícones do Connect
nos seus sites e aparelhos, que passam a dar aos
usuários do Facebook acesso automático à in-
formação sobre as atividades dos seus amigos.
No HuffPo Social News, um site mantido pe-
lo Huffington Post, um blog americano muito
conhecido, os usuários do Facebook podem ver
o que seus amigos estão lendo e trocar histórias
e comentários entre si. No Netflix, que aluga
DVDs e discos de Bluray pelo correio, eles po-
dem ver quais filmes seus amigos assistiram e
o que outras pessoas escreveram sobre eles. O
Facebook diz que existem atualmente cerca de
80 mil sites e aparelhos habilitados para o Con-
nect, como o console Xbox da Microsoft.

O Connect é apenas a mais recente de uma
longa série de inovações que ajudaram a tornar
o Facebook a rede social global dominante. Ele
também reflete a escala da ambição de Zucker-
berg. "Na internet social, eu acho que o Face-
book é o aplicativo matador", diz ele. Seu obje-

tivo é conectar o máximo possível da popula-
ção mundial através da rede e, então, fazer com
que os usuários a utilizem como acesso princi-
pal à internet. Ele está tão entusiasmado para
realizar sua visão que, dizem, ele recusou ofer-
tas de compra da sua companhia que teriam
feito dele um bilionário instantâneo.

Zuckerberg também quer que o Facebook
mapeie o máximo possível do que as pessoas
no setor das redes sociais chamam de "gráfico
social", um apelido para um modelo compos-
to de nós e ligações entre eles, em que os nós são
pessoas e as ligações entre elas representam os
laços de amizade. Ele acha que as relações entre
as pessoas e os objetos, como os prédios de es-
critório, escolas e outras coisas, podem ser re-
presentadas da mesma forma. Quanto mais
pessoas se juntarem ao Facebook, maiores se-
rão os insights que os negócios terão sobre a na-
tureza dessas relações. E quanto mais eles sou-
berem sobre o que interessa às pessoas, mais ca-
pazes serão de lucrar com esse conhecimento.

Algumas pessoas acham que o efeito de
rede do Facebook hoje é tão grande que será
impossível desalojá-lo do seu pedestal como o
maior ponto de encontro on-line do mundo.
"É praticamente impossível que o Facebook

perca", diz Mark Pincus, executivo-chefe do
Zynga, uma empresa de jogos sociais que de-
senvolve aplicativos para o site.

Não faz tanto tempo assim que exatamente a
mesma coisa poderia ser dita do MySpace. O site
estava em alta quando a News Corp o comprou
por 580 milhões de dólares, em 2005. Mas alguns
anos depois ele estava despencando ladeira abai-
xo (vergráfico 4). Alguns vêem nisso um sinal de
que as grandes redes sociais estão fadadas a se
desintegrar quando se tornam grandes demais.
Mas não houve nada de inevitável no declínio do
MySpace: o site simplesmente cometeu uma sé-
rie de erros estratégicos. Confrontado com metas
exigentes de retorno pela News Corp, ele negli-
genciou a sua tecnologia e adicionou novos servi-
ços como classificados de emprego e horóscopos
que atraíram tráfego; mas que não tinham na-
da a ver com o interesse em música, filmes e ou-
tros entretenimentos do seu núcleo principal de
usuários. Enquanto o site se tornava mais atulha-
do que o quarto de um adolescente, alguns des-
ses usuários se desligaram de vez. A fatia do My-
Space no mercado americano de redes de relacio-
namento caiu de 67% em setembro de 2008 para
30% no mesmo mês do ano passado, de acordo
com a Hitwise, uma empresa de pesquisas.

Owen Van Natta, o novo chefe da rede, já se
livrou de muitos produtos que haviam sido adi-
cionados e trouxe uma nova equipe de adminis-
tração. O MySpace também está limpando as
suas páginas e desenvolvendo ferramentas que
permitirão aos seus 100 milhões de usuários fa-
zerem buscas em uma enorme gama de conteú-
dos mais eficientemente. E ele parou de perse-
guir o Facebook para se concentrar em uma es-
tratégia que Van Natta descreve como "oferecer
às pessoas a capacidade de se envolverem com
conteúdos e socializar ao mesmo tempo".

A ideia é que pessoas, por exemplo, com
gosto semelhante em música se conectarão
umas com as outras no MySpace e então tro-
carão outros materiais também. No ano pas-
sado, a companhia comprou o iLike, que per-
mite aos usuários compartilharem listas de re-
produção de músicas e o Imeem, um serviço
de streaming de música. Seu novo foco, insiste
Van Natta, vai permitir que o MySpace ressus-
cite como uma Fênix da confusão em que ele
o encontrou. Mas a "confessadamente breve"
história das redes sociais sugere que uma vez
que o efeito de rede tenha entrado em reversão,
elas raramente voltam à forma anterior.

É pouco provável que, por sua vez, o Face-
book cometa os mesmos erros estratégicos do
MySpace, pois ele presta muito mais atenção
aos canais que conectam as pessoas do que ao
conteúdo que flui por eles. "O pessoal do Fa-
cebook é essencialmente utilitarista", explica
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• Matt Cohler, ex-empregado que agora é sócio
da Benchmark Capital, companhia de inves-
timentos de risco. "Eles querem dar às pessoas
a melhor tecnologia para compartilhar e en-
tão sair do caminho."

Outra razão para o otimismo é a cultura
hacker da companhia, responsável pelas inova-
ções que tornaram o serviço tão viciante. Mike
Schroepfer, chefe de engenharia do Facebook,
diz que um dos seus slogans é "seja rápido e que-
bre as coisas". O que interessa é lançar produtos
novos rapidamente para os usuários, mesmo que
eles nem sempre funcionem como o planejado.

Para ajudar a criar novas ideias, a com-

panhia promove "hackatonas" (isto é, mara-
tonas de programação) pela noite toda, quan-
do os engenheiros trabalham nos seus proje-
tos de estimação, movidos por comida chine-
sa em domicílio e bebidas energéticas. Tam-
bém dá às pessoas liberdade para testar ideias
no site do Facebook. Mike Schroepfer é parti-
cularmente orgulhoso do fato de que a com-
panhia tem apenas um engenheiro para cada
1,2 milhões de usuários.

Sempre é possível aparecer um criador mais
eficiente de canais de informação, o que explica a
preocupação dos chefes do Facebook com poten-
ciais concorrentes. A rede tem observado o Twit-

ter de perto e até tentou comprá-lo, mas foi re-
chaçada. Apesar das diferenças, as companhias
são ferramentas de comunicação poderosas.

Elas também têm outra coisa em comum:
um valor de mercado gigantesco. No ano passa-
do, o Twitter fez uma oferta para levantar capital
de risco que avaliou a companhia em 1 bilhão de
dólares, mesmo que ela nunca tenha dado lucro
até agora. E um investimento nas ações prefe-
renciais do Facebook feito por uma companhia
russa avaliou-o em 10 bilhões de dólares. Estas
somas astronômicas são um sinal de que os in-
vestidores acham que as melhores redes sociais
se tornarão grandes fazedoras de dinheiro. •
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OS EMPREENDEDORES no Vale do Si-
lício, apenas meio de brincadeira, a estão

chamando de estratégia URL. As três letras nor-
malmente querem dizer Uniform Resource Lo-
cator (Localizador de Recursos Uniformes) - o
endereço único de qualquer arquivo que é aces-
sível via internet. Mas no mundo das empresas
iniciantes do setor da internet, URL tem um ou-
tro significado: Ubiquidade primeiro, Retorno
lá na frente. A expressão descreve bem a estra-
tégia da maioria das grandes redes sociais on-li-
ne, que, nos últimos anos, se concentraram em
acumular usuários em vez de se preocupar com
lucros. Isso permitiu que elas conseguissem um
número enorme de seguidores, mas também
criou um ponto de interrogação sobre sua capa-
cidade de ganhar dinheiro.

O que está em questão é se o setor das redes
sociais conseguirá criar uma forma extraordi-
nariamente bem-sucedida de publicidade que
seja suficiente para lhe projetar ao estrelato, as-
sim como o Google, que foi capaz de ganhar bi-
lhões de dólares com os anúncios direcionados
que aparecem ao lado dos resultados das bus-
cas que ele oferece. Sem uma fórmula como es-
sa, é o que se argumenta, as redes sociais como
o Facebook nunca irão muito longe.

Os céticos sustentam que as redes enfren-
tam duas grandes desvantagens. A primeira é
que as pessoas conectadas aos sites de relaciona-
mento estão lá para interagir com os amigos, lo-
go não prestariam atenção nos anúncios. A se-
gunda é que como os sites permitem aos usuá-
rios gerar o seu próprio conteúdo, terão dificul-
dades de atrair anunciantes, pois eles não vão
querer correr o risco de que suas marcas apare-
çam ao lado de palavrões, obscenidades ou nu-
dez - ou de todos os três ao mesmo tempo.

Os céticos têm algumas evidências pa-
ra apresentar. As taxas de diques nos anúncios
expostos em sites como o Facebook são apenas
uma pequena fração daquelas conseguidas pelo
Google com seus anúncios altamente direciona-
dos. E, embora as companhias adorem promo-
ver as suas marcas através de suas próprias (e gra-
tuitas) páginas nos sites sociais, algumas estão re-
ceosas de comprar anúncios neles por causa das
ínfimas taxas de diques realmente feitos. "Gasta-
mos a maior parte de nosso tempo cativando as
pessoas nessas redes e não anunciando para elas",
diz Scott Monty, o chefe das atividades de mídia

social da Ford. Embora o número de usuários te-
nha crescido bastante no ano passado, a receita
do setor de redes sociais nos EUA, o seu maior
mercado para a publicidade, cresceu apenas mo-
destos 4%, chegando a 1,2 bilhão de dólares, diz
a eMarketer, firma de pesquisas de mercado.

Isso ainda pode ser considerado bastante,
pois o mercado total de publicidade on-line en-
colheu em 2009.0 quadro poderia ter sido ainda
mais brilhante sem o MySpace, cuja receita acre-
dita-se que tenha diminuído no ano passado.
Outra queda parece provável neste ano, quando
um acordo firmado entre o MySpace e o Goo-
gle para que ele cuide da publicidade no síte tiver
de ser renovado. Supondo que seja possível che-
gar a um novo acordo, ele será menos generoso
do que o anterior, que garantiu ao MySpace 900
milhões de dólares em três anos se ele alcançasse
determinadas metas mínimas de tráfego.

A perspectiva para os sites de relacionamen-
to é mais encorajadora. Neste ano, a eMarke-
ter espera crescimento das receitas em mais de
7%, apesar da situação do MySpace. A comSco-
re, outra firma de pesquisas de mercado, desco-
briu que um em cada cinco anúncios vistos pe-
los usuários americanos de internet em junho
de 2009 foi exposto em sites de relacionamento.
Outro estudo na Grâ-Bretanha em agosto che-
gou a uma proporção similar, com as empresas
de telecomunicações e varejistas respondendo
por uma grande proporção dos negócios.

Por que as redes estão ficando mais popula-
res enquanto as suas taxas de diques são tão bai-
xas? Uma razão é que os anunciantes são atraí-
dos pelos sites líderes, graças à sua imensa esca-
la. "A audiência do Facebook é maior do que a de
qualquer rede de tevê que jamais existiu na face
da terra", diz Randall Rothenberg, chefe do Inte-
ractive Advertising Bureau (IAB). Outro ponto é
a capacidade de as redes direcionarem os anún-
cios com a precisão de um laser, graças às infor-
mações que elas guardam sobre idade, género,
interesses e outros aspectos dos seus usuários.
Embora ainda haja preocupações renitentes so-
bre as marcas aparecerem ao lado de conteúdos
picantes, as empresas parecem mais dispostas a
correr riscos, agora que as condições de publici-
dade nas redes se tornaram mais atraentes.

A outra razão por que mais dinheiro es-
tá indo para as redes é que alguns anunciantes
estão percebendo um retorno maior para o seu

investimento. Michael Lynton, chefe do estúdio
de cinema Sony Pictures Entertainment, diz que
era profundamente cético quanto ao uso dos si-
tes de relacionamento para publicidade. De fato,
Lynton é famoso por ter declarado que nada de
bom já tinha vindo da internet, o que era uma
referência à pirataria on-line dos conteúdos pro-
duzidos pelos estúdios de cinema.

Mas algo de bom acabou vindo de um ex-
perimento on-line que a Sony realizou no meio
do ano passado. O estúdio colocou uma série
de anúncios no Facebook promovendo três dos
seus filmes depois de eles já terem sido exibidos
em uma campanha tradicional na televisão. Dis-
trito 9 era direcionado para homens jovens, Ju-
lie &Julia para mulheres de meia-idade e A Ver-
dade Nua e Crua para mulheres mais jovens. O
conhecimento sobre os filmes foi medido após
os anúncios terem sido exibidos na tevê e depois
novamente após a exibição na internet. Em to-
dos os casos, os anúncios on-line aumentaram
significativamente o grau de conhecimento. Pa-
ra Lynton, as redes sociais estão alterando radi-
calmente a paisagem da publicidade.

Outra empresa que se convenceu foi a Toyo-
ta, que no ano passado trabalhou com o My-
Space para criar uma competição chamada Rock
the Space, em que bandas eram convidadas para
mandar gravações das suas músicas. Cerca de 18
mil inscrições foram feitas e os usuários do My-
Space votaram na melhor gravação, com um
contrato para um disco como prémio para a
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• banda vencedora. Doug Frisbie, que supervisio-
na o marketing em mídia social nas operações
americanas da Toyota, diz que a promoção supe-
rou as expectativas da companhia para a divulga-
ção de sua marca "por um fator de várias vezes".

A experiência de ambas as empresas suge-
re que as pessoas que usam as redes sociais têm
uma probabilidade maior do que os céticos crê-
em de se envolver com as marcas. Michael Lyn-
ton também reconhece que as redes produzem
poderoso efeito de marketing virai, pois os ami-
gos as usam para dizer uns aos outros as coisas
que descobriram. Os publicitários já sabem há
um bom tempo que esse tipo de recomendação
tem uma enorme importância nas decisões de
compra (gráfico 5). As redes sociais utilizam tec-
nologias para acelerar o processo ao, por exem-
plo, alertar automaticamente os amigos de uma
pessoa quando ele ou ela se inscrevem como fãs
de um produto ou marca particular em um site.

A grande questão é se tudo isso vai se tradu-
zir em uma bonança publicitária. "Há um argu-
mento bem forte que pode ser feito de que as re-
des sociais valem mais do que se tem dado cré-
dito", afirma um analista da comScore, Andrew
Lipsman. Mas ele adverte que a indústria da pu-
blicidade pode demorar a reconhecer a mudan-
ça que está ocorrendo. Em uma tentativa de ace-
lerar as coisas, o Facebook fez uma aliança com a
Nielsen para criar uma série de parâmetros para
medir o impacto nas marcas da publicidade nas
redes sociais. Segundo Sheryl Sandberg, a chefe
de operações do Facebook, isso vai permitir às-
companhias receberem um feedback sobre a efi-
cácia de suas campanhas mais rapidamente.

O Facebook também experimenta novos ti-
pos de anúncios projetados para atrair as pesso-
as, inclusive alguns contendo pesquisas on-line
ou vídeos que podem receber comentários. Até
agora ele ainda não chegou a um formato defi-
nitivo, mas isso não parece o estar segurando. A
companhia não revela números, mas acredita-
se que a sua receita no ano passado tenha sido de
pelo menos 500 milhões de dólares, e possivel-
mente ainda mais, o que ajudou a tornar o fluxo
de caixa positivo em meados de 2009. Contras-
tado com um quadro de uma economia global
em recessão e um calamitoso mercado de publi-
cidade, isso é uma façanha e tanto. E isso sugere
ainda que o Facebook pode se dar bem usando
uma variedade de formatos diferentes de anún-
cios, em vez de apenas um, bem-sucedido.

Também não é preciso haver apenas um
modelo de negócios baseado na publicidade.
Muitas empresas na Ásia, como a GREE do Ja-
pão e a Tencent da China, que é dona do QQ, um
serviço que inclui uma grande rede social on-li-
ne, estão tendo bons lucros com a venda de jo-
gos e produtos virtuais. Em 2008, a Tencent, que

está listada na Bolsa de Hong Kong, anunciou
um faturamento de pouco mais de 1 bilhão de
dólares, com 720 milhões de dólares provenien-
tes de jogos on-line e venda de artigos como es-
padas virtuais e outros produtos virtuais. Mui-
tas redes asiáticas, como o Cyworld da Coreia do
Sul e o Mixi do Japão, também fazem dinheiro
ao vender aos clientes planos de fundo persona-
lizados e outras parafernálias que permitem que
eles personalizem suas páginas nas redes.

Inspiradas nisso, empresas de outros lugares
estão incorporando elementos do modelo asiáti-
co. O Hi5, que é sediado nos Estados Unidos e
tem 60 milhões de membros em todo o mundo,
lançou uma série de jogos para a sua plataforma
e criou a sua própria moeda virtual, chamada de
"moeda Hi5", para ser usada neles. Alex St. John,
o chefe de tecnologia da empresa, diz que os jo-
gos e a publicidade podem ser facilmente combi-
nados, por exemplo, ao persuadir um anuncian-
te a patrocinar a moeda usada pelos jogadores.

O Ning está mirando em presentes, em
vez de jogos. Em outubro, lançou uma iniciati-
va que permite às pessoas que criaram redes no
seu sistema venderem artigos digitais personali-
zados para os seus membros. Eles custam de 50
centavos de dólar a 10 dólares, e mais de 400 mil
deles estão sendo adquiridos a cada mês, com o
Ning dividindo os lucros meio a meio com seus
clientes. Isso vai se somar ao seu faturamento
com a venda de anúncios e com as taxas de ad-
ministração das redes. Até o Facebook tem um
armazém virtual de bolos de aniversário, garra-
fas de champanhe e outros artigos.

O encanto desse negócio para as redes so-
ciais é que o custo de produzir e armazenar o es-
toque virtual é mínimo. E, além disso, já que eles
são mercados fechados, as redes podem fixar os
preços em níveis que produzem altas margens
de lucro. Para alguns, a noção de que se po-

de ganhar muito dinheiro vendendo artigos de
faz de conta pode parecer bizarra. Mas essa prá-
tica reproduz os presentes reais que as pessoas
dão umas às outras para cimentar as relações no
mundo real. Embora a Ásia permaneça de lon-
ge o maior mercado para as bugigangas digitais,
a empresa de pesquisas Inside Network estimou
que a venda de bens virtuais nos Estados Unidos
em vários tipos diferentes de sites chegou a 1 bi-
lhão de dólares no ano passado e que ela pode
crescer para 1,6 bilhão de dólares em 2010.

Outro modelo de negócios que se mostrou
lucrativo envolve cobrar os usuários por servi-
ços premium. As redes que se saíram melhor
nisso foram as voltadas para o setor de negócios.
A Linkedln, por exemplo, fornece um serviço
básico gratuito, mas cobra dos usuários uma
taxa mensal de até 500 dólares por serviços ex-
tras, como a capacidade de mandar um gran-
de número de e-mails de apresentação para ou-
tros usuários no site. A empresa, que dizem ter
um faturamento de mais de 100 milhões de dó-
lares por ano, também ganha dinheiro cobran-
do das empresas por ferramentas on-line que as
ajudam a encontrar funcionários capazes. Esse
modelo "grátis-premium" - mais uma boa dose
de publicidade de grandes marcas desejosas de
atingir a sua endinheirada audiência - ajudou a
rede a ter lucros por vários anos seguidos.

As redes sociais foram beneficiadas pelo
desejo de os sites de buscas terem acesso a mais
conteúdos. O Twitter assinou acordos lucrativos
com o Google e com o serviço de buscas Bing da
Microsoft em outubro, que permitem que am-
bas as companhias incluam tweets do banco de
dados da empresa nos seus resultados de buscas.
Graças a essas transações, há um rumor de que
a rede tenha tido um pequeno lucro no ano pas-
sado, embora ela não confirme a informação.

Neste ano ele planeja começar a ganhar
mais dinheiro de duas maneiras. A primeira en-
volve cobrar das empresas por serviços como
ferramentas para analisar discussões no Twitter
e por contas autenticadas que permitirão às pes-
soas se certificarem de que os tweets que estão
recebendo vieram de fontes legítimas. Ele tam-
bém espera lucrar com publicidade, vendendo
anúncios direcionados da mesma maneira que
o Google. Biz Stone, um dos cofundadores da
companhia, avalia que os fãs do Twitter serão re-
ceptivos a esses anúncios porque já usam o ser-
viço para buscar informações em outras partes.
Eles compartilham regularmente links de sites
comerciais e uma pesquisa feita no ano passa-
do descobriu que ao mandar tweets as pessoas
mencionavam marcas ou produtos específicos
em 20% dos casos. Isso explica por que o Twit-
ter e outras redes sociais chamaram a atenção de
milhões de pequenos negócios. E de grandes. •
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pêssego às 10 horas da manhã." Tweets simples
como esse ajudaram a Mission Pie, uma peque-
na loja em São Francisco, a aumentar o interes-
se na sua coleção de dar água na boca de tortas
doces e saborosas. Além de twitar sobre as suas
mercadorias, a loja também avisa os clientes so-
bre leituras de poesia e outros eventos que orga-
niza. Krystin Rubin, uma das donas da Mission
Pie, diz que o negócio tinha apenas cerca de 150
seguidores no começo, depois que um dos seus
padeiros começou a mandar tweets quase um
ano atrás. Então, subitamente, esse número pu-
lou para mais de mil. Nos últimos meses, o ne-
gócio tem estado muito movimentado e Krystin
Rubin reconhece que o Twitter merece uma par-
te do crédito. "Ele tem uma espécie de credibili-
dade de rua que falta à mídia tradicional", diz.

Outras companhias descobriram a mesma
coisa. A Kogi BBQ, que possui vários pequenos
caminhões servindo comida coreana em Los
Angeles, tem hoje mais de 52 mil seguidores
no Twitter e usa o serviço para avisar os clien-
tes onde podem encontrar suas vans a cada dia.
A Sprinkles, uma confeitaria com lojas em to-
dos os Estados Unidos e quase 94 mil fãs na sua
página no Facebook, posta uma senha naquela
página todos os dias que pode ser trocada por
um bolinho grátis até um determinado núme-
ro de clientes em cada loja. Ofertas como essas
podem atrair um bocado de atenção. Pesquisa
com mil usuários pesados de redes sociais e ou-
tras mídias digitais feita em agosto de 2009 pe-
la agência de publicidade Razorfish descobriu
que 44% dos seguidores de marcas no Twitter
disseram que faziam isso pelas ofertas exclusi-
vas que as empresas davam aos usuários.

Como a Kogi BBQ e a Sprinkles mostram,
é possível argumentar que as redes sociais es-
tão tendo um impacto ainda maior nos peque-
nos negócios do que naqueles da primeira di-
visão. Ao dar aos empreendedores acesso grá-
tis à sua audiência, serviços como Twitter e Fa-
cebook estão colocando os bagrinhos no mes-
mo nível dos leviatãs como a Starbucks e a Dell
no que diz respeito à difusão de suas mensa-
gens em um mercado de massa. Eles também
criaram o que Steve Hasker, da Nielsen, chama
de "os maiores, mais rápidos e mais dinâmicos
grupos de discussão do mundo", o que pode
ser uma dádiva para empreendedores que não
têm orçamento folgado para pesquisas.

Pequenos negócios já estão usando as redes
sociais para criar novas ideias. Depois de gastar
um tempo no Twitter, os empregados da Corda-
rounds.com, uma pequena confecção america-
na, notaram que muitas pessoas twitando na sua
região estavam usando bicicletas para ir ao traba-
lho. Então, a companhia produziu uma nova li-
nha de calças, chamadas de "calças para pedalar
para o trabalho" (bike-to-workpants), com mate-
riais refletores costurados nelas, que tornavam os
usuários mais visíveis no trânsito quando peda-
lavam à noite. E, claro, ela usou tweets para espa-
lhar a notícia sobre as suas novas criações.

Cartazes de "Siga-me no Twitter" estão apa-
recendo nas portas e janelas de pequenos negó-
cios também em outros países. Uma pesqui-
sa feita no ano passado pela operadora de celu-
lar 02, descobriu que cerca de 17% dos peque-
nos negócios britânicos estavam usando o Twit-
ter. Muitas das empresas que responderam dis-
seram que estavam fazendo isso para atrair no-
vos clientes. Algumas calcularam que estavam
conseguindo economizar até 5 mil libras (mais

de 8 mil dólares) por ano ao substituir outras for-
mas de marketing pelos serviços das redes.

Os contatos que as redes sociais torna-
ram possíveis estão ajudando a criar novos
negócios, além de promover os que já exis-
tem. Quando Heck van Ess, consultor holan-
dês de tecnologia, postou uma reclamação so-
bre a curta duração da bateria do seu iPhone
no Linkedln dois anos atrás, uma das pessoas
que responderam sugeriu que ele entrasse em
contato com a China BAK Battery, que produz
uma pequena bateria que pode ser conectada
ao iPhone. Impressionado com o produto, Van
Ess contou aos membros da sua rede on-line
sobre isso e logo já estava fazendo pedidos pa-
ra essa empresa. Depois de um tempo, ele criou
sua companhia, a 3GIuice, para produzir um
dispositivo para ser conectado ao iPhone que
inclui a bateria dessa companhia chinesa.

A empresa de Van Ess é minúscula, mas
as redes sociais como o Facebook e o MySpace
também serviram como plataformas de lan-
çamento para negócios bem maiores. Entre
os maiores estão companhias como a Zyn-
ga, a Playfish e a Playdom, cujos populares jo-
gos on-line rodam nas plataformas das gran-
des redes. Alguns desses jogos, como o Far-
mVílle da Zynga, atraíram milhões de jogado-
res e garantiram montanhas de dinheiro para
seus criadores. A Zynga diz que tem sido lucra-
tiva desde que abriu em 2007 e, no mês passa-
do, o negócio atraiu investimento de 180 mi-
lhões de dólares de um grupo de financistas
importantes, convencidos do seu potencial.
Muitas das companhias de jogos sociais estão
em um frenesi de contratações, criando cente-
nas de novos empregos em um momento em
que a economia em volta está em depressão. •

33

I, OS PRIMEIROS pêssegos da estação
já estão aqui. Venha e leve a sua torta de



Essa experiência fornece um insight de como
as redes sociais podem impulsionar pequenos
negócios para realizações muito maiores.

Como a maioria dos jogos, aqueles produ-
zidos pela Zynga e similares apelam para os ins-
tintos competitivos naturais das pessoas. Qua-
dros mostrando a classificação dos jogadores e
apontando os líderes e um monte de outros re-
cursos como esse permitem aos jogadores exi-
bir o seu status no jogo para os amigos. Mas os
jogos também encorajam um bocado de coo-
peração entre os jogadores, que podem criar
alianças, por exemplo, ao mandar presentes
virtuais uns aos outros ou presentear novos jo-
gadores com dinheiro virtual quando eles en-
tram no jogo. "Os melhores bens virtuais dão
dinheiro real", diz Mark Pincus, chefe da Zyn-
ga. Ele avalia que os jogos ficaram tão populares
porque combinam diversão com várias manei-
ras de fortalecer os relacionamentos que o Face-
book e outras redes trouxeram para a internet.

Os jogos sociais também se tornaram ex-
traordinariamente populares porque exploram
habilmente esses relacionamentos. Uma vez que

alguém tenha se inscrito, por exemplo, no Ma-

fia Wars, outra invenção da Zynga, ele é insta-
do a convidar seus amigos a se inscreverem tam-
bém. E os grandes sucessos obtidos nesses jogos
são regularmente postados nas páginas pesso-
ais dos jogadores no Facebook, onde podem ser
admirados por todos os seus amigos. Graças a
essas exibições, os jogos on-line se beneficiam
de um poderoso efeito de rede. O Café World,

que dá aos usuários a oportunidade de tocar
seu próprio restaurante virtual, foi lançado no
Facebook no fim de setembro e em uma semana
atraiu inacreditáveis 10 milhões de jogadores.

Esse impressionante crescimento foi ajudado
pelo fato de os jogos sociais serem gratuitos. As
companhias ganham dinheiro vendendo mer-
cadorias virtuais nos jogos, veiculando anúncios
e levando os jogadores a se inscreverem em pro-
moções de marketing. Surpreendente como isso
pode parecer para alguns: artigos virtuais como
espadas, tratares e até namorados virtuais têm
uma enorme demanda. Depois que as usuárias
do seu jogo Sorority Life reclamaram em um fó-
rum on-line que faltavam homens virtuais com

quem elas pudessem se encontrar, a Playdom ra-
pidamente introduziu alguns em novembro do
ano passado. Mais de 10 milhões de namorados
foram prontamente adquiridos, com algumas jo-
gadoras comprando até 500 deles cada uma. Al-
gumas pagaram por seus amados digitais com
créditos ganhos no jogo, mas outras gastaram
mais de 5 dólares em cada um dos seus bonitões.

A ascensão das companhias de jogos sociais
não aconteceu sem controvérsias. No ano passa-
do, a Zynga ficou na linha de tiro do TechCrunch,
um blog do Vale do Silício, por permitir ofertas
de marketing enganosas no seu site. A empresa
as removeu posteriormente. Mas esses percalços
não diminuíram o interesse nos jogos sociais: em
novembro passado a Playfish foi comprada pela
Electronic Arts, uma grande editora de video ga-
mes que acredita que a empresa vai crescer extra-
ordinariamente. Ela pode muito bem estar com
a razão. O banco de investimento ThinkEquity
calcula que o faturamento dos jogos sociais nos
Estados Unidos pode chegar a 2,2 bilhões de dó-
lares em 2012, um salto enorme em relação aos
375 milhões de dólares do ano passado. •

UMA QUANTIDADE impressionante de
horas está sendo gasta para investigar o

tempo que está sendo gasto nas redes sociais. Os
estudos geralmente alegam que o uso do Twit-
ter, do Facebook e de outros serviços similares é
uma ameaça para a saúde corporativa. Um de-
les, divulgado no ano passado pela Morse, uma
empresa de TI, estimou que o uso pessoal das
redes sociais durante o período de trabalho es-
tava custando a cada ano quase 1,4 bilhão de li-
bras (2,3 bilhões de dólares) à economia britâ-
nica em produtividade perdida. Outro, realiza-
do pela Nucleus Research, uma empresa ameri-
cana, concluiu que, se as companhias proibissem
os empregados de usar o Facebook durante o tra-
balho, sua produtividade aumentaria em 1,5%.

Isto supõe que as pessoas iriam realmente
trabalhar em vez de encontrar outra maneira de
passar o tempo que elas têm sobrando. Seguindo
a mesma linha, talvez as empresas devessem en-
tão banir os bebedouros e proibir as pessoas de
mandar e-mails para os amigos. A suposição de
que as empresas possam bloquear de vez o acesso
às redes também tem um quê de utópico. Vários
empregados hoje têm celulares com acesso à in-
ternet, logo tentar impedi-los de surfar pelos seus

sites favoritos seria mais uma perda de tempo.
Para os veteranos da indústria de tecnologia,

esse barulho todo em torno das redes sociais soa
bastante familiar. Toda vez que uma tecnologia
nova e revolucionária aparece, primeiro aconte-
ce uma reação antes que ela se torne amplamen-
te aceita. Até mesmo um aplicativo aparentemen-
te inocente como o Microsoft Excel foi saudado
com um bocado de ceticismo, pois os adminis-
tradores achavam que os funcionários iriam usá-
lo para fazer listas de seus times preferidos de fu-
tebol ou listas de compras para o fim de semana
- que foi exatamente o que eles fizeram e ainda
continuam a fazer. Com o passar do tempo, o Ex-
cel se tornou ferramenta de trabalho inestimável.

As redes sociais não foram projetadas pa-
ra os negócios como o Excel. Em vez disso, elas
são parte de uma tendência crescente conhecida
como "consumerização" da TI. Graças a com-
panhias como a Apple, o Google e o Facebook,
as pessoas agora têm acesso a dispositivos de co-
municação e aplicativos de internet que em ge-
ral são muito superiores àqueles oferecidos pelos
empregadores. E, graças à computação nas nu-
vens, que permite que tudo quanto é tipo de ser-
viço computacional seja oferecido pela internet,

elas podem usar esses dispositivos e aplicativos
praticamente em qualquer lugar que quiserem,
inclusive nos escritórios e fábricas. Essa tendên-
cia está em aceleração, com os jovens mais des-
colados digitalmente entrando na força de tra-
balho munidos com seus iPhones.

Além disso, enquanto as pessoas se tor-
nam cada vez mais acostumadas a compar-
tilhar e colaborar fora do ambiente de traba-
lho, elas estão começando a ter a expectati-
va de que as empresas devem ser lugares mais
abertos e colaborativos também. Muitas com-
panhias estão organizadas em "silos" estrita-
mente separados em termos regionais, funcio-
nais e de linhas de produtos, tornando difícil
para as pessoas compartilhar informações em
um círculo mais amplo do que o dos seus co-
legas imediatos. E a ascensão de vastos impé-
rios corporativos espalhados pelo mundo to-
do, com centenas de milhares de empregados,
deixou muita gente isolada em pequenos gru-
pos de trabalho chefiados por gerentes que se
preocupam apenas com seus feudos particula-
res. Como consequência, muitos esforços são
duplicados e informações valiosas tendem a
ser entesouradas em vez de compartilhadas. •
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No mundo corporativo, esse tipo de ente-
souramento leva à perda de lucros. No mun-
do das agências de inteligência, ele pode levar
à perda de vidas. A recente tentativa fracassa-
da de explodir um avião americano em ple-
no voo por um terrorista reforçou a necessi-
dade de um melhor compartilhamento de in-
formações entre as agências de segurança. Pa-
ra melhorar a situação, a comunidade de inte-
ligência está desenvolvendo um sistema cha-
mado A-Space, uma espécie de Facebook pa-
ra espiões que armazena perfis de analistas de
várias agências e permite que eles contatem
uns aos outros e compartilhem grandes quan-
tidades de textos, gráficos, imagens e vídeos.

Antes de um piloto do sistema ser lançado
em 2008, era comum levar semanas, às vezes me-
ses, para os espiões localizarem pessoas impor-
tantes com quem conversar em outras agências.

"A comunidade de inteligência era um monte de
chaminés", diz Ahmad Ishaq, diretor de projeto
do A-Space. Hoje, as 14 mil pessoas com acesso
ao sistema reservado podem fácil e rapidamente
entrar em contato umas com as outras.

As redes sociais estão sendo usadas para
quebrar barreiras internas também no mun-
do corporativo. Algumas poucas companhias,
como a Zappos, uma varejista on-line contro-
lada pela Amazon, encoraja os empregados a
usar redes públicas como o Twitter para com-
partilhar informações. O argumento para usar
um sistema que permite ao mundo todo saber
o que os empregados de uma companhia estão
fazendo é que isso ajuda as corporações impes-
soais a parecer mais humanas aos olhos de seus
clientes. Redes como o Twitter também são gra-
tuitas e muito fáceis de usar, o que significa que
as pessoas podem adotá-las rapidamente.

Mas a maioria das companhias ainda es-
tá profundamente desconfortável com a ideia
de se desnudar completamente para um públi-
co tão grande. Entre outras coisas, elas têm a pre-
ocupação de que os empregados poderiam dei-
xar vazar informações confidenciais, que os con-
correntes serão alertados sobre inovações futuras
e que será difícil integrar as redes públicas com
os seus sistemas internos de TI. Empresas em in-
dústrias altamente reguladas, como a farmacêu-
tica e a bancária, estão receosas de deixar infor-
mações do seu pessoal circularem livremente.

Isso tem provocado o interesse das redes
de "Empreendimento 2.0" adaptadas para o
mundo corporativo. Elas funcionam pratica-
mente da mesma maneira que o Twitter ou o
Facebook, mas deixam as informações fora da
internet aberta e protegidas por um firewall.
Elas têm várias outras vantagens também. •
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• Muitas transferem automaticamente infor-
mações dos sistemas de recursos humanos
das empresas para os perfis dos empregados.
Serviços como o Lotus Connections, da IBM,
e o Chatter, da Salesforce.com, podem facil-
mente ser integrados com outras ferramentas
de TI que os trabalhadores utilizam, o que faz
com que seja mais provável que sejam adota-
dos do que as redes públicas.

Esses "Facebooks" corporativos também
podem ser adaptados para as necessidades es-
pecíficas das empresas. Nicolas Rolland, que
está ajudando a implantar uma rede social on-
line para os quase 90 mil empregados da Da-
none, um grupo de alimentação com sede na
França, diz que a companhia agregou grupos
de discussão privados, acessíveis apenas com
convites, depois de receber pedidos de equi-
pes que desejavam compartilhar informações
confidenciais. A Danone, cujos funcionários
estão espalhados por mais de cem países, está
testando a sua rede em uma série de locais an-
tes de torná-la disponível mais amplamente.

Embora este seja apenas o começo, as com-
panhias dizem que iniciativas como estas já es-
tão acelerando o compartilhamento de conhe-
cimento e as comunicações internas. Samuel
Driessen, que está supervisionando a introdu-
ção do Yammer na Océ, uma grande compa-
nhia gráfica com sede na Holanda, diz que o sis-
tema de envio de mensagens ajudou a empre-
sa a descobrir onde há risco de uma duplicação
de funções e a compartilhar informações so-
bre perspectivas de venda. Nicolas Rolland, da
Danone, avalia que seu sistema já permitiu que
práticas operacionais mais inteligentes fossem
compartilhadas com mais eficiência.

Marc Benioff, executivo-chefe da Salesfor-
ce.com, prevê que a demanda para serviços de
relacionamento social corporativo vão disparar
quando os administradores perceberem que sa-
bem mais sobre estranhos no Twitter e no Face-

book do que sobre o pessoal de suas próprias or-
ganizações. Alguns analistas concordam com
ele (gráfico 6). Benioff acha até que a computação
social pode ser a próxima grande onda da indús-
tria de TI, após a computação nas nuvens. Talvez
esteja certo, mas as redes sociais precisam elimi-
nar uma série de obstáculos a ntes de se tornarem
mainstream no mundo corporativo.

O primeiro deles é a renitente dúvida sobre a
capacidade das redes de gerar benefícios concre-
tos. "O grande desafio que a maioria das com-
panhias está enfrentando é que as estimativas
de valor agregado com as redes sociais são to-
das imprecisas", explica Greg Lowe, que advo-
ga o uso do Yammer e outras mídias sociais na
Alcatel-Lucent, uma companhia de telecomu-
nicações franco-americana. Ainda assim, exis-
tem elementos para defender que os benefícios
que elas geram valem a pena. Um estudo feito
no ano passado pela IDC, uma empresa de pes-
quisas, descobriu que os profissionais que traba-
lham na produção de conhecimento gastam en-
tre seis e dez horas por semana caçando informa-
ções. Usando as redes sociais para conseguir da-
dos mais rapidamente, os empregados podem li-
berar parte do tempo para fazer outras coisas, diz
Caroline Dangson, uma analista da empresa.

Mas, mesmo quando conseguem defender
o uso de uma rede, alguns administradores he-
sitam em introduzi-la porque temem que o seu
pessoal possa utilizá-la para difundir comentá-
rios politicamente incorretos. Andrew McAfee,
um catedrático do MIT que já viu muitas redes
corporativas em ação, acha que essa preocupa-
ção é exagerada. "Eu acho difícil acreditar que os
empregados estavam à espera das redes sociais
aparecerem para poder postar algo inapropria-
do", ele zomba. Ele observa que, já que todos os
comentários podem ser rastreados, as pessoas
são muito cuidadosas com o que postam.

Um terceiro obstáculo é que os chefes es-
tão preocupados em permitir que surjam gru-
pos informais de empregados fora do controle
dos administradores. Mas é precisamente is-
to que torna os sistemas tão valiosos. Frequen-
temente novas ideias e insights - assim como
alertas sobre ameaças potenciais - surgem em
contatos informais, em vez de surgirem em
reuniões formais. O problema é que os siste-
mas de TI existentes são talhados para reforçar
a existência de silos isolados, em vez de cons-
truírem pontes entre eles.

Serviços como o Yammer e o Chatter criam
um ambiente de trabalho mais aberto ao deixar
que as pessoas vejam em que os outros estão tra-
balhando e encorajando o compartilhamento.
O resultado é que as boas ideias têm como sur-
gir em qualquer lugar. Esta deveria ser uma ra-
zão para celebração e não um motivo de des-
confiança. "Se você confia nos seus emprega-
dos, então não tem nada com que se preocupar
quando implanta uma rede social", diz Eugene
Lee, executivo-chefe da Socialtext, que fornece
serviços de mídia social para empresas.

As redes também são uma excelente forma
de reunir conhecimento e identificar especialis-
tas em diferentes assuntos dentro de uma orga-
nização. Samuel Driessen, da Océ, diz que mui-
tos sistemas anteriores de gerenciamento de in-
formações se resumiam a aborrecidas coleções
de documentos. As redes sociais são um enorme
aprimoramento em relação a eles, pois combi-
nam conteúdo com comentários de pessoas cujo
know-how poderia não ser reconhecido de ou-
tra forma. Suzanne Livingston, a chefe das ope-
rações de software social da IBM, diz que as em-
presas têm até a possibilidade de criar novas re-
des sociais em parceria com outras companhias
ou de dividir entre si redes já existentes para com-
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SE HÁ ALGO QUE PODE frear a ascensão
das redes sociais é a tão discutida questão

da privacidade. Ela é controversa, pois atinge
diretamente o coração do modelo de negócios
das redes sociais. Para atrair usuários, os sites
precisam oferecer formas para os seus mem-
bros restringirem as suas informações, que
são compartilhadas com um público mais
amplo. Sem controles eficazes, as pessoas po-
deriam ficar relutantes em se inscrever. Mas,
se um site permite que seus membros mante-
nham uma quantidade muito grande de in-
formações privadas, haverá menos tráfego pa-
ra ser transformado em lucro por meio de pu-
blicidade e de várias outras formas, o que seria
prejudicial para as companhias.

"Essa tensão existe porque os sites de re-
lacionamento são baseados na ideia de que as
pessoas vão compartilhar informações sobre si
mesmas", diz Amanda Lenhart, do Pew Inter-
net & American Life Project, uma organização
de pesquisas sem fins lucrativos. "Se as pessoas
pararem de trocar conteúdo, então os sites vão
minguar e desaparecer." Há algumas evidências
de que as pessoas estão começando a se tornar
mais sofisticadas na maneira como adminis-
tram os seus dados, o que pode ter implicações
de longo prazo para o crescimento das redes.

Uma pesquisa divulgada no ano passado
pelo Pew mostrou que cerca de 60% dos adul-
tos estão restringindo o acesso aos seus per-
fis on-line. Em um estudo anterior, o institu-
to descobriu que, ao contrário das opiniões
correntes, muitos adolescentes e jovens adul-
tos também estão usando controles de priva-
cidade para restringir o acesso às informa-
ções on-line sobre eles. Nicole Ellison, uma
catedrática da Michigan State University que
estuda as redes sociais, diz que nos últimos
anos ela notou que os seus alunos ficaram ca-
da vez mais cautelosos com quem pode com-
partilhar suas informações.

Na verdade, foram as próprias redes so-
ciais que, em parte, criaram esse problema. De
modo a oferecer um serviço melhor, muitas
criaram extensos conjuntos de controle de pri-
vacidade que permitem acionar diferentes ní-
veis de proteção para blindar os dados na re-
de. Hemanshu Nigam, executivo-chefe de se-
gurança do MySpace, diz que o site oferece ho-
je 65 recursos diferentes para as pessoas pode-

rem determinar o que (ou que nada) pode ser
visto pelos outros usuários. O Facebook tam-
bém tem uma pletora de controles que podem
ser ajustados para criar diferentes níveis de
confidencialidade. As configurações-padrão
para os mais jovens nos sites de relacionamen-
to frequentemente são mais restritas do que a
dos adultos, para garantir que eles não sejam
objeto de atenção indesejada.

As redes sociais merecem aplausos por de-
senvolverem esses controles detalhados e pe-
los seus esforços em educar os jovens para o uso
adequado dos sites de relacionamento. Mas o
seu desejo de obter lucros pode colocá-las em
uma rota de colisão com ativistas da privacida-
de, agências reguladoras e com os seus usuários.

Um dos focos de disputa é a relutância das
redes sociais em chamar atenção para as suas
declarações de privacidade. Um estudo divul-
gado no ano passado por dois pesquisadores da
Universidade de Cambridge, Joseph Bonneau e
Sóren Preibusch, analisou 45 redes e descobriu
que muitas delas escondiam as suas declarações
de privacidade em cantos obscuros dos seus si-
tes. Ao especular sobre as razões para isso, os
pesquisadores pensaram que elas poderiam es-
tar apreensivas com a "saliência da privacida-
de": a preocupação de que alertar as pessoas so-
bre a privacidade como uma questão em poten-
cial iria torná-las menos inclinadas a comparti-
lhar as coisas, mesmo quando controles de pri-
vacidade robustos estiverem disponíveis.

Essas coisas têm uma grande importân-
cia, pois as redes estão fazendo o melhor que
podem para segurar seus usuários. Os pes-
quisadores Bonneau e Preibusch descobriram
que nenhum dos sites que foram analisados
facilitava a exportação dos dados dos perfis
das pessoas, dos links com os amigos, das fo-
tos e de outros materiais. Quanto mais conte-
údo um usuário produzir, mais provável será
que ele ou ela permaneça em um site determi-
nado, pois acaba dando muito trabalho fazer
a mudança. Isso explica por que a maioria dos
sites gosta de divulgar os benefícios do com-
partilhamento de conteúdos, mas esconde os
assuntos relacionados à privacidade.

Algumas das táticas empregadas para en-
corajar mais compartilhamento são mais espa-
lhafatosas. No mês passado, o Facebook cau-
sou uma tempestade de protestos de grupos

defensores da privacidade e de usuários quan-
do revelou planos para simplificar os controles
de privacidade. Os críticos receberam bem al-
gumas das mudanças, inclusive uma que per-
mite aos usuários determinar quem pode ver
qual porção do conteúdo disponível — um ní-
vel de detalhamento que não era possível antes.
Mas os ativistas da privacidade estão profun-
damente insatisfeitos com a decisão do site de
deixar mais dados dos perfis pessoais do Face-
book disponíveis na configuração-padrão para
qualquer um com acesso à internet.

No começo deste mês, Zuckerberg dis-
se a uma plateia na Califórnia que ele acredi-
tava que as normas sociais haviam mudado
e que as pessoas tinham se tornado mais dis-
postas a compartilhar as informações pesso-
ais mais amplamente. Desse ponto de vista, o
que o Facebook fez foi simplesmente um refle-
xo de uma nova realidade social. Mas os críti-
cos da companhia dizem que o Facebook está
tentando provocar mudanças na privacidade,
em vez de reagir a elas.

Alguns grupos defensores da privacidade
entraram com uma queixa contra o Facebook
na Comissão Federal de Comércio dos Esta-
dos Unidos, argumentando que as recentes
mudanças na sua política e nos controles de
privacidade violam a legislação federal ame-
ricana. A queixa declara que, antes da última
mudança, os únicos dados sobre os indivíduos
que estavam disponíveis para o público eram
os seus nomes e a rede regional ou nacional do
Facebook a que eles pertenciam. Agora, mui-
tas outras informações estão sendo exibidas
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• automaticamente, embora os usuários pos-
sam mudar as suas configurações de privaci-
dade para restringir o acesso a algumas par-
tes. Os críticos argumentam que o Facebook
relaxou as proteções de privacidade para au-
mentar o tráfego e competir com os inician-
tes como o Twitter.

Pode muito bem haver outros embates
entre os administradores de privacidade e os
grupos de ativistas. O Facebook fez várias mu-
danças na sua política de privacidade no ano
passado, depois que a agência canadense que
regula essas questões levantou uma série de
preocupações com as práticas da companhia.
Particularmente, a agência queria que o Face-
book desse aos seus membros mais controle
sobre a maneira como as suas informações são
usadas pelos aplicativos, o que a empresa con-
cordou em fazer. Órgãos de proteção à privaci-
dade na Europa também estão observando as
redes sociais na expectativa de traçar diretri-
zes pan-europeias sobre a questão.

Compartilhar informações com desenvol-
vedores de aplicativos é uma questão especial-
mente sensível. Se restrições muito severas fo-
rem impostas à capacidade das redes de passar

os dados adiante, tanto elas quanto os desenvol-
vedores vão acabar ganhando menos dinheiro
do que tinham previsto. A publicidade é ou-
tro assunto delicado. Jeffrey Chester, do Centro
para a Democracia Digital, um grupo defensor
da privacidade, vê as redes sociais como parte
de um leque mais amplo de companhias que
estão tentando rastrear o comportamento on-
line dos indivíduos para reunir dados que pos-
sam ser usados pelos publicitários no direcio-
namento mais preciso da publicidade.

Elliot Schrage, chefe de política de públi-
co do Facebook, vê as coisas de outra forma.
Ele observa que as companhias envolvidas na
chamada "publicidade comportamental" es-
tão rastreando as atividades dos indivíduos
na internet sem o seu conhecimento, enquan-
to o Facebook busca a permissão explícita dos
seus membros quando eles se inscrevem no
serviço para poder usar seus dados no dire-
cionamento de anúncios. Ele também ressalta
que a companhia fornece aos anunciantes in-
formações apenas de forma agregada, de mo-
do que os dados pessoais dos indivíduos não
são divulgados para ninguém.

A maioria das pessoas que usam o Face-

book e outras redes sociais parece estar prepa-
rada para aceitar a ideia de que a publicidade di-
recionada é o preço a pagar pelo acesso gratuito
ao sistema. O que está menos claro é se elas es-
tão preparadas para aceitar as tentativas do Fa-
cebook de persuadi-las a compartilhar ainda
mais informações pessoais. Mas Zuckerberg e
seus colegas realmente acreditam que as pessoas
estão contentes em fazer isso.

Biz Stone, do Twitter também vê uma ten-
dência de longo prazo em direção a uma maior
abertura e alega que os usuários do seu servi-
ço estão perfeitamente felizes em compartilhar
mais informações sobre eles mesmos. A rede
mudou recentemente os seus próprios termos
de serviço para garantir uma maior liberdade
para agregar dados sobre a localização física
dos usuários ao seu tráfego. Stone diz que isso
é fundamental, porque a próxima onda das re-
des sociais vai girar em torno dos telefones ce-
lulares e dos lugares onde as pessoas os levam.
Uma nova safra de empresas de relacionamento
já surgiu para capitalizar as oportunidades ofe-
recidas pelos telefones celulares. Isso abre pers-
pectivas para mudanças ainda mais amplas na

QUAL SERÁ O FUTURO das redes so-
ciais? Imagine isto: seu vídeo digital

grava automaticamente cópias de um pro-
grama de tevê que vários de seus amigos es-
tão comentando em uma rede social antes

de o programa ir ao ar. Ou isto: você entra
em seu carro, liga seu sistema de navegação
e pede para guiá-lo até a casa de uma ami-
ga. Quando você deixa a garagem, a rede da
qual vocês dois fazem parte a avisa auto-

maticamente de que você está a caminho. E
mais isto: enquanto está comprando um par
de ténis de corrida, que você acha que um
de seus amigos possa estar interessado, vo-
cê pode enviar uma foto dele para a sua pá-
gina na rede com apenas alguns diques em
um teclado próximo ao caixa.

Os adeptos das redes gostam de fa-
lar sobre a ideia de que existe um elemen-
to social perpassando todas as coisas com
as quais as pessoas interagem. Dê ouvidos a
eles pelo tempo suficiente e você ficará com
a impressão de que seu bule de chá vai em
breve estar twitando sobre o que você to-
mou no café da manhã. Algumas das ideias
traçadas acima podem soar implausíveis,
mas um serviço como o Facebook Con-
nect, que já permite às pessoas exportarem
seu gráfico social de relacionamento on-li-
ne para outros dispositivos habilitados pa-
ra a internet, sugere que elas não são com-
pletamente extravagantes. Tudo, de carros
a fogões, pode, no fim das contas, ter uma
conectividade social embutida. n
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Mas, quando se trata de ajudar as re-
des sociais a alcançarem a ubiquidade, ne-
nhuma dessas coisas será remotamente tão
importante quanto o telefone celular. Usar
um telefone com acesso à internet para pos-
tar atualizações e enviar mensagens ainda
é uma atividade restrita em muitos países,
mas que rapidamente se tornará uma ativi-
dade corriqueira quando os serviços de tele-
fonia celular de banda larga superarem os de
linha fixa em um período de poucos anos.
Uma estimativa da eMarketer sugere que
pouco mais de 600 milhões de pessoas vão
usar seus telefones para acessar redes sociais
em 2013, um aumento de mais de quatro ve-
zes sobre os 140 milhões do ano passado.

Essa mudança tem grandes implicações.
Para começar, os telefones celulares nos mer-
cados emergentes - ou aparelhos como net-
books baratos ligados à internet via rede de
celular - vão criar uma nova audiência cujo
uso de sites sociais tem sido até agora difi-
cultado pela frustrante ausência de conexões
rápidas de internet baseadas em PCs. Com-
panhias como a Sembuse, no Quénia, que se
apresenta como a primeira rede social móvel
do Leste da África, e a Mxit, da África do Sul,
já estão se preparando para conectar milhões
de pessoas umas às outras através de seus te-
lefones celulares, proporcionando um gran-
de incremento no volume de informação
compartilhada ao redor do mundo.

A ascensão das redes baseadas em te-
lefones celulares terá um impacto sobre os
mercados do mundo rico também. Graças
aos serviços de banda larga de celular rela-
tivamente baratos, os telefones já se torna-
ram os aparelhos preferidos para acessar al-
guns sites na Ásia. Shigeya Kawagishi, exe-
cutiva da Mixi, uma das maiores redes so-
ciais do Japão com 18 milhões de membros,
disse que a vasta maioria do seu tráfego ago-
ra vem de clientes que usam celulares e aces-
sam o serviço para obter atualizações qua-
tro ou cinco vezes por dia (gráfico 7). O Fa-
cebook, com cerca de 65 milhões de usuá-
rios móveis, diz que eles são quase 50% mais
ativos no site do que os outros.

Essa tendência de maior uso dos celula-
res está alimentando especulações de que o
próximo grande fenómeno será de aplicati-
vos geográficos de rede, que usam dados vir-
tuais para intermediar encontros no mundo
real. Esses aplicativos favorecem os aconte-
cimentos felizes e inesperados aos quais Biz
Stone, do Twitter, se refere, ao permitirem às
pessoas usar seus celulares para indicar on-
de estão aos amigos que possam estar por
perto. Várias empresas iniciantes, tais como

a Foursquare e a Gowalla, estão criando ne-
gócios usando esta ideia e o Twitter também
planeja fazer o mesmo. Pedir às pessoas pa-
ra indicarem o seu paradeiro em seus tweets
permitirá à companhia — assim ela espera —
usar esses dados para direcionar anúncios e
outros serviços às pessoas à medida que elas
se movem de um lugar para outro.

Para alguns, a ideia de uma tecnologia
que possa promover encontros casuais com
seus amigos vai parecer um sonho que se tor-
na realidade. Para outros, a ideia de ser rastre-
ado de um lugar ao outro é uma perspectiva
perturbadora que traz a lembrança do Gran-
de Irmão. Para pessoas que administram re-
des sociais, redes baseadas na localização são
uma extensão lógica dos seus esforços para
humanizar a tecnologia e empregá-la na cau-
sa de uma maior transparência global.

Os fundadores das redes parecem ter
uma crença quase utópica nos benefícios que
suas criações podem proporcionar. Zucker-
berg, do Facebook, por exemplo, descreve a
maior transparência que ele acredita que sua
firma e outras similares estão trazendo para
as interações humanas como "provavelmen-
te a maior força transformadora de nossa
geração, sem que haja uma grande guerra".
Stone, por sua vez, avalia que o Twitter "é al-
go importante que tem o potencial de mudar
o mundo, embora ainda tenhamos um longo
caminho pela frente".

Coisas muito parecidas foram ditas so-
bre a internet quando esta surgiu. Mas ela
também encontrou grande dose de ceticis-
mo por parte daqueles que achavam que a
internet nunca poderia ser usada para ga-
nhar dinheiro e dos chefes que imagina-
ram que os trabalhadores a usariam sim-
plesmente para ver pornografia e jogar pô-
quer on-line. Os céticos ficaram assombra-
dos quando a internet produziu potências
corporativas, como a Amazon e o Google,
e proporcionaram às empresas novas ferra-

mentas incríveis para aumentar a produti-
vidade e gerar novas ideias.

Os paralelos com as redes sociais são no-
táveis. Isso não deveria ser uma surpresa,
porque essas redes também são criaturas da
internet e expressão máxima daquilo que o
seu fundador, Tim Berners-Lee, queria que
elas fossem. Em seu livro Weaving the Web
(Tecendo a Rede), Tim explicou que a inter-
net sempre foi concebida para ser uma cria-
ção mais social do que técnica. A meta máxi-
ma, ele escreveu, era criar algo que, primei-
ramente e mais importante, tornaria mais
fácil a colaboração entre as pessoas.

Esta reportagem especial argumentou
que as redes sociais já fizeram muito para
alcançar aquela meta. Elas criaram canais
on-line confiáveis, nos quais as pessoas po-
dem se reunir usando suas identidades re-
ais. Elas proporcionaram às empresas for-
mas novas de alcançar seus clientes e aque-
les que os influenciam. Reduziram o atri-
to no mercado de trabalho ao permitir que
os empregadores e potenciais empregados
se conectem mais facilmente do que antes.
Também aceleraram o fluxo de informação
dentro das companhias.

Todas essas são realizações impressio-
nantes. Mas, sem dúvida, a contribuição
mais importante que os sites trouxeram foi
oferecer de forma gratuita um conjunto de
instrumentos imensamente poderoso de
comunicação e colaboração para todos no
planeta que tiverem acesso a uma conexão
de internet de banda larga. Essa democrati-
zação da tecnologia está promovendo a so-
ciabilização da web e mudando fundamen-
talmente a forma como as pessoas intera-
gem umas com as outras, assim como com
as empresas e os governos.

Também ficou mais fácil para qualquer
um formar por conta própria um grupo de
discussão de alcance mundial com apenas
alguns poucos cliques no mouse. Não faz
muito tempo, isso era uma área reservada
a um grupo de elite de companhias e insti-
tuições que tinham o financiamento e o ca-
cife necessários para executarem tais proe-
zas. Agora, graças à tecnologia criada pelo
Facebook e seus pares, milhões dessas dis-
cussões podem ser realizadas simultanea-
mente com a maior facilidade. O mundo
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está melhor por causa disso.

Text Box
Fonte: Carta Capital, São Paulo, ano 15, n. 583, p. 26-39, 17 fev. 2010.




