
E N C O N T R O A N U A L d o Fórum Econô
mico Mundia l 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 Mundia l (Welcom, em inglês), a rede exclusi
va tem apenas cerca de 5 m i l 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 t a m b é m 
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 n ú m e r o de visitas mensais (gráfico 1, 
na próxima página), que t a m b é m inclui o Orkut, 
o serviço de propriedade do Google muito usa
do na Índia e no Brasil, e o Q Q , 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 
M u x l i m , direcionado aos muçu lmanos , 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 pseudôn imos on-l i
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 mi lhões de pessoas agora se sentem con
fortáveis em usar suas identidades reais on-l i 
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 mi lhões 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 cliques 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 v i 
síveis e quantificáveis do que nunca. Eles tam
b é m 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 Mumbai 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 
t a m b é m 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 t a m b é m 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 t a m b é m 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 
m i l executivos-chefes de informática realizada 
no ano passado pela empresa de recrutamen
to de pessoal Robert Ha l f 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. 

http://Salesforce.com


F A C E B O O K NÃO ajudou apenas as pes
soas a fazerem zilhões de novos contatos, 

ele t a m b é m inspirou um roteiro de cinema. 
Um filme chamado A Rede Social (The Social 
Network), que será lançado no fim deste ano, 
vai t raçar 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 
n ú m e r o 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 l imiar . 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 mi lhão de usuários, enquanto o úl t imo 
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 m i l 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 t a m b é m 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 ú l t ima safra de redes, a maioria cria
da cinco ou seis anos atrás, foi beneficiada por 
uma queda dramát ica no custo do equipamen
to necessário para armazenar e processar da
dos. Elas t a m b é m foram capazes de usar pro
gramas gratuitos e de código aberto para mon
tar sistemas que podem ganhar escala rápida 
e facilmente. E elas t a m b é m 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 t a m b é m ajudou a promover o 
crescimento das redes sociais. Câmeras e fuma
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. 

U m a 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 

O 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
ti l 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 t ê m acesso 
à enorme audiência das redes, os usuár ios des
frutam de acesso grátis a milhares de aplicati
vos bem bolados e as redes conquistam mais 
usuár ios porque os aplicativos tornam os sites 
mais viciantes. O Facebook hoje tem mais de 

1 mi lhão de profissionais criando programas 
para ele e o seu diretório on-line con tém mais 
de 500 m i l aplicativos. O Twitter provocou o 



• surgimento de mais de 50 mi l 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 comentár ios entre si. No Netflix, que aluga 
D V D s 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 mi l sites e aparelhos habilitados para o C o n 
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 
t a m b é m 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 m á x i m o 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 t a m b é m quer que o Facebook 
mapeie o m á x i m o 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 M a r k 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 veem 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 M y 
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 t a m b é m está limpando as 
suas páginas e desenvolvendo ferramentas que 
permit i rão 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 t a m b é m . 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 
con teúdo que flui por eles. "O pessoal do Fa
cebook é essencialmente utilitarista", explica 



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 p rog ramação) pela noite toda, quan
do os engenheiros trabalham nos seus proje
tos de es t imação, movidos por comida chine
sa em domicí l io e bebidas energéticas. Tam
b é m dá às pessoas liberdade para testar ideias 
no site do Facebook. M i k e Schroepfer é parti
cularmente orgulhoso do fato de que a com
panhia tem apenas um engenheiro para cada 
1,2 mi lhões de usuár ios . 

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 t a m b é m 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. 



OS E M P R E E N D E D O R E S no Vale do Si
lício, apenas meio de brincadeira, a estão 

chamando de estratégia U R L . 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, U R L 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 úl t imos anos, se concentraram em 
acumular usuários em vez de se preocupar com 
lucros. Isso permitiu que elas conseguissem um 
n ú m e r o enorme de seguidores, mas t a m b é m 
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
d e z - ou de todos os três ao mesmo tempo. 

Os céticos t êm algumas evidências pa
ra apresentar. As taxas de cliques 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 cliques 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 E U A , 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. O quadro poderia ter sido ainda 
mais brilhante sem o MySpace, cuja receita acre
dita-se que tenha d iminuído 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 site 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 mín imas 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 Grã-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 cliques são tão bai
xas? U m a 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, gênero, 
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 retomo 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 M y 
Space para criar uma competição chamada Rock 
the Space, em que bandas eram convidadas para 
mandar gravações das suas músicas. Cerca de 18 
m i l inscrições foram feitas e os usuários do M y 
Space votaram na melhor gravação, com um 
contrato para um disco como prêmio para a 



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 cre
em de se envolver com as marcas. Michael Lyn
ton t ambém 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 t a m b é m experimenta novos t i 
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 G R E E do Ja
pão e a Tencent da China, que é dona do Q Q , 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. M u i 
tas redes asiáticas, como o Cyworld da Coreia do 
Sul e o M i x i do Japão, t a m b é m 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 m i l 
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 
a rmazém 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 m ín imo . 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 sa í ram 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 n ú m e r o 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, t a m b é m ganha dinheiro cobran
do das empresas por ferramentas on-line que as 
ajudam a encontrar funcionários capazes. Esse 
modelo "grát is-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 permit i rão às pes
soas se certificarem de que os tweets que estão 
recebendo vieram de fontes legítimas. Ele tam
b é m 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. 

Text Box
Fonte: Carta na Escola, São Paulo, n. 45, p. 24-30, abr. 2010.




