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Para Yahoo!, brasileiro não tem preferência porque ainda testa os produtos  
 
Até bem pouco tempo atrás o Orkut, da Google, era sinônimo de rede social. Mas desde que 
outras companhias começaram a crescer, o internauta passou a se dividir entre os diferentes 
sites. Hoje, o fenômeno Twitter, por exemplo, chegou ao fim de 2009, com avanço de quase 
300%, chegando a 5,6 milhões de visitas únicas por mês. Ou seja, é usado por 22% dos 
brasileiros que utilizam rede social no país. Já o Windows Live Profile e o People, ambos da 
Microsoft, foram reformulados no ano passado. Em pouco tempo, diz a comScore, passaram a 
ser utilizados por 56% dos brasileiros  com 14,5 milhões de acessos por mês. 
 
Enquanto isso, o Orkut cresceu 10%. O site, ainda o mais popular, tem 23,9 milhões de 
usuários. Para tentar elevar a taxa de crescimento e conquistar mais internautas, o Orkut 
acaba de passar por uma reformulação, ficando, dizem analistas, parecido com o Facebook 
atual coqueluche da internet brasileira que, em 2009, experimentou o maior crescimento do 
segmento. A alta foi de 652%, somando 2,857 milhões de acessos no país. 
 
Para internauta, Twitter é mais importante que Orkut Aliás, pesquisa feita pela consultoria 
E.Life, entre os jovens do país, apontou que os usuários consideram o Twitter mais importante 
que o Orkut. 
 
Para especialistas, isso reflete que na rede ainda não há preferência. 
 
A reação começou semana passada, com o lançamento do Google Buzz  cujo funcionamento é 
semelhante ao do Twitter. 
 
A maioria dos produtos se confunde. Uma rede social armazena fotos, faz pesquisas e ainda 
conta com o serviço de mensagem instantânea. Fizemos mudanças nos sites para permitir 
isso, um maior armazenamento de dados  diz Carolina Aranha, gerente da Microsoft. 
 
Segundo Fabio Boucinhas, diretor de Produtos da Yahoo! Brasil, que tem 3,9 milhões de 
usuários únicos em seu serviço de buscas, hoje os internautas fazem pesquisa não apenas nos 
sites de busca, mas em qualquer produto, como nas redes sociais. Ele exemplifica: sobre o 
desastre no Haiti, a procura passou a ser em páginas de sites como o do Twitter. 
 
É essencial investir em produtos, pois há espaço para competição. Um exemplo é o 
crescimento em 2009 de 64% do Yahoo! 
 
Respostas, no qual o internauta pode tirar dúvidas. O brasileiro ainda testa tudo. Ele ainda não 
elegeu os seus sites. Um exemplo é o crescimento do Facebook  explica Boucinhas. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 21 fev. 2010, Economia, p. 33. 


