O poder e o risco das redes sociais
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Um bilhão de pessoas se encontram, trabalham, amam e brigam em sites como Orkut, Facebook e Twitter.
Que oportunidades eles nos oferecem? E quanto expõem nossas vidas?
Uma em cada sete pessoas no planeta frequenta as redes sociais da internet. Essas imensas comunidades
virtuais, organizadas por sites como Facebook, Orkut e Twitter, já abrigam quase 1 bilhão de habitantes,
segundo a Insights Consulting. Juntos, estamos criando laços que superam distâncias físicas e sociais.
Ganhamos um poder inédito para nos associar e trocar informações. Daí surgem astros, militantes ou
simplesmente cidadãos mais ativos. Também descobrimos que essa nova sociedade, repleta de informações
pessoais numa rede global de computadores, nos deixa mais expostos, seja a empresas interessadas em
faturar ou bisbilhoteiros que vigiam nossas vidas. Provavelmente, teremos de aprender a lidar com esses
riscos. Porque se desligar das redes será cada vez mais se exilar da própria sociedade humana.

É para todo mundo ver?
Alexandre Mansur, Camila Guimarães e Daniella Cornachione
É tentador compartilhar informações com os amigos. Mas é saudável controlar sua privacidade.
Esse equilíbrio é o maior desafio das redes sociais

REAÇÃO
Mark Zuckerberg, o criador do Facebook. Pressionado, ele prometeu mais clareza nas regras
de privacidade da rede
Nas últimas semanas, uma campanha se espalhou pelas redes sociais on-line. Ela convoca
para um suicídio em massa, no dia 31 de maio. Nada a ver com seitas radicais. Chamada de
“Abandone o Facebook”, a corrente é um protesto que começou com dois jovens canadenses
contra a maior rede social do mundo. Joseph Dee e Matthew Milan já cometeram
facebookcídio: apagaram seus perfis na comunidade. Eles militam contra a maneira como a
empresa vem tratando as informações pessoais dos usuários. “Eles usam dados pessoais para
ganhar dinheiro. Isso é errado”, afirma Dee. Em quase 15 dias, quase 23 mil pessoas se
comprometeram a abandonar a rede na data marcada.
É pouco, perto dos quase 500 milhões de pessoas conectadas no Facebook. É improvável que
a campanha tenha algum efeito sobre o crescimento da empresa criada por Mark Zuckerberg,
um estudante de Harvard que há seis anos colocava no ar a comunidade on-line para
conversar com seus amigos da faculdade. Ainda assim, a campanha é um símbolo do que está
se configurando a primeira crise do modelo das redes sociais – e o epicentro dessa crise é a
forma como as empresas e os internautas lidam com a privacidade. O que atrai milhares de
usuários para essas comunidades é a possibilidade de compartilhar com outras pessoas
informações e sentimentos tão íntimos quanto a primeira palavra que seu filho falou, onde e
com quem passará o próximo fim de semana ou qual é sua marca de tênis favorita. Quanto
mais aberto e compartilhado, mais esse monte de gostos e preferências aproxima as pessoas.
Essa é a natureza poderosa das redes on-line. O problema é que essa também é a lógica do
negócio das donas das redes. Até agora, usar essas informações é a única forma que elas
encontraram para ganhar dinheiro – e sustentar as próprias redes. Encontrar o equilíbrio entre
a privacidade dos dados e seu modelo de negócios é o principal desafio das redes sociais.
Quando alguém posta uma foto, um vídeo ou faz uma lista das coisas de que mais gosta em
uma comunidade, isso se transforma automaticamente no principal ativo das redes sociais.
Elas podem vender essas informações para outras empresas. Existem várias formas de fazer
isso. Uma delas é criar perfis de consumo. Uma empresa que vende bebidas para jovens pode
usar os dados da rede para entender como usuários que frequentam certo tipo de festa lidam
com o álcool. Outra forma é identificar, para outras empresas, quem está associado a
determinados padrões de comportamento. “Para os anunciantes é interessante porque as
pessoas estão nas redes sociais como em uma grande praça, à vontade”, afirma Ana Maria
Nubié, vice-presidente da Agência Click, especializada em publicidade no mundo digital.

Em abril, o Facebook permitiu que sites externos passassem a acessar informações dos
usuários por meio de um link. Se um usuário estiver navegando no site de uma livraria e clicar
em um link, fornecido pelo Facebook, automaticamente a ação será compartilhada na rede
social com seus contatos. Tudo o que o usuário classificar como algo de que ele gosta (do livro
a um pacote de bolacha) aparecerá em sua página de interesses no Facebook. Isso traz uma
enorme facilidade para quem quer contar aos amigos sobre alguma experiência e os
internautas, empolgados, estão clicando links do Facebook em um número que se aproxima
dos 100 milhões por dia. O outro lado do clique representa um potencial de marketing
extraordinário para as empresas. Não é só oferecer um produto novo para alguém que disse
ter gostado de algo que ela produz. Imagine receber um e-mail dizendo que 15 de seus
amigos gostam de comprar roupas na loja X. Esse tipo de anúncio, baseado na opinião de
amigos, é uma das formas mais eficazes de propaganda possíveis. Não à toa, mais de 100 mil
sites já aderiram à tecnologia.
As críticas ao acesso de dados pessoais não são novidade. Há algo de profundamente
perturbador em deixar sua vida à mostra seus amores, suas fotos de infância, seus
comentários. Já houve outras ondas de suicídio coletivo. No Orkut, por exemplo. A diferença,
agora, é que órgãos oficiais estão atentos ao comportamento das redes. No ano passado, o
governo canadense intimou o Facebook a mudar a página em que seus usuários escolhem os
níveis de privacidade de suas informações. A falta de transparência nas regras de privacidade
da rede também chamou a atenção da Comissão Federal de Comércio dos Estados Unidos e de
organizações ligadas à União Europeia, que cogitam investigar a empresa. A pressão foi
sentida em Palo Alto, Califórnia. Na semana passada, Zuckerberg anunciou alterações. As
opções para configurar o nível de privacidade serão mais simples. E o usuário poderá optar por
não compartilhar dados com sites externos à rede social.
A insatisfação não se restringe ao Facebook. Em maio, um comitê federal da Alemanha,
responsável por garantir direitos de privacidade, propôs uma investigação do Google. O carro
usado para fazer imagens de ruas e prédios do serviço Street View, que permite dar passeios
virtuais em diversas cidades do mundo, captou informações e acessou dados pessoais trocados
em redes Wi-Fi de casas e escritórios. A empresa diz que foi acidental. Mas sua imagem já
havia sofrido um revés meses antes, com o lançamento do Google Buzz, uma rede social que
adicionava automaticamente os usuários do Gmail e mostrava para seus contatos com quem

eles tinham mantido conversas. O dispositivo foi corrigido, mas muita gente deixou de abrir
uma conta no Gmail com receio do que o Google poderia fazer com seus e-mails.

VIDA ON-LINE
A publicitária Daniela Manna, em sua casa, conectada ao Facebook. Ela divulga sua rotina,
suas fotos e suas preferências, sem se preocupar com a privacidade
Ainda que as discussões, campanhas on-line e investigações continuem, pouca gente acredita
em uma debandada das redes sociais. Elas já fazem parte de nossa vida de um jeito tão íntimo
que é difícil prescindir delas. Mais: a adesão a bancos de dados on-line vai crescer. Quem usa
o sistema operacional de celulares Android tem seus contatos da agenda associados ao Gmail.
É opcional para o usuário, mas a integração entre os contatos do telefone e o e-mail é uma
tentação.
Alguns especialistas preveem uma mudança de comportamento dos participantes de
comunidades. Os mais jovens, maioria nas redes, se importam menos com privacidade. “Mas,
conforme amadurecem, a forma de lidar com a questão muda”, afirma Marcelo Coutinho,
professor da Fundação Getulio Vargas.
Os usuários começam a se dar conta do valor das informações emprestadas às e nas redes
sociais – e esperam contrapartidas por isso. A publicitária Daniela Manna, de 32 anos, tem a
vida postada no Facebook. Toda a rotina – do “bom dia” até a hora da novela das 8 – está lá.
Fotos e vídeos do filho, a última viagem com a família, sua preferência por filmes românticos e
comida japonesa. Daniela diz que não se preocupa com a privacidade dessas informações,
desde que ganhe alguma coisa em troca. “Se for para saber sobre uma peça de teatro que
está em cartaz e tem tudo a ver comigo, por que não?” Ainda não existem mecanismos e leis
claras de controle das informações on-line. Mas a governança da privacidade já virou a grande
questão da internet nesta década.

Onde os brasileiros se encontram
Bruno Ferrari
O Brasil é o país mais sociável da internet. Quais são as redes mais populares
O Brasil é considerado o país mais sociável do mundo. A começar pelo número de contatos: a
média de amigos virtuais no mundo é de 195 pessoas por usuário. Aqui, é de 365. Segundo o
Ibope NetRatings, mais de 80% dos internautas têm perfis em redes sociais. O Orkut tem 72%
dos usuários no Brasil. Também somos os maiores no Windows Live Messenger, comunicador
da Microsoft. Segundo a pesquisadora Raquel Recuero, a participação em redes sociais é igual
em todas as classes sociais. Jovens das classes C e D usam lan houses para entrar no Orkut da
sua turma ou do seu bairro. Seu primeiro contato com a internet hoje é pelas redes sociais.

O chefe quer ser seu amigo
Fabiana Monte
A maioria das empresas restringe as redes sociais. Mas já há quem as estimule, ou até crie as
suas. O que você acha de entrar para a comunidade do escritório?

EXPOSIÇÃO
Mauro Segura, diretor de comunicação da IBM, na sede da empresa, no Rio de Janeiro. Ele diz
que as redes ajudam a trabalhar melhor – apesar dos eventuais problemas de vazamento de
informações

Quando os telefones se popularizaram nos escritórios, na década de 60, houve dilemas e
questionamentos. Se a ligação por voz a distância oferecia uma nova possibilidade de falar
com colaboradores e clientes, também trazia o medo do abuso (com os impulsos caros) e da
perda de produtividade. Inicialmente, só era possível fazer ligações entre ramais. Cabia à
telefonista da empresa realizar as chamadas externas. O objetivo era evitar que as pessoas
fizessem telefonemas pessoais ou desnecessários. Mas, à medida que as ligações foram
ficando mais baratas e as pessoas se acostumaram com a etiqueta do telefone, ele deixou de
ser visto como ameaça. Agora é a vez das redes sociais. Elas criam oportunidades e ameaças
para as empresas. E para seu emprego. O que seu chefe acha de quem passa o dia com o
Facebook em uma das janelas do computador? Será que alguém vigia o que você posta no
YouTube?
Por enquanto, não há tendência clara entre as empresas. A consultoria de recursos humanos
americana Robert Half realizou uma pesquisa entre fevereiro e março deste ano com 3.052
executivos em todo o mundo. De acordo com a pesquisa, 38% dos funcionários podem usar
sites como Facebook, LinkedIn e Twitter sem nenhuma restrição. Outros 37% não têm
permissão para acessar esses sites e 24% podem fazê-lo de forma restrita. No Brasil, foram
ouvidas 227 pessoas: 44% navegam em sites de relacionamento, com restrições. E 26% não
podem sequer entrar neles. “A maioria das empresas bloqueia o acesso por não saber como
tratar o assunto”, afirma Ricardo Basaglia, da consultoria de contratação de executivos Michael
Page. As regras, quando existem, são criadas para evitar constrangimentos ou distrações. Um
estudo da consultoria de recursos humanos Manpower mostra que 20% das empresas têm
políticas de uso de redes sociais. Delas, 63% visam evitar perda de produtividade. A segunda
maior preocupação (33% das respostas) é proteger informações confidenciais e zelar pela
reputação da empresa. A Intel, no Brasil, implantou até treinamento. “Queremos que os
funcionários entendam o que significa falar nesse meio, no qual o pessoal e o profissional
ficam em uma zona cinza”, diz o diretor de marketing Cássio Tietê.
Apesar do medo, cresce o movimento de empresas que enxergam nas redes uma oportunidade
para explorar o conhecimento de seus funcionários. A IBM, com 80 mil empregados no mundo,
não só permite como estimula as redes sociais no trabalho. Ela hospeda 15 mil blogs de
funcionários nos servidores. Também tem 60 mil páginas wikis, editadas de forma colaborativa
pelos funcionários. “Não gasto tempo pesquisando quanto tempo as pessoas gastam com
redes sociais porque, para mim, elas são muito positivas”, diz Mauro Segura, diretor de
comunicação da IBM – que em 2005 criou um guia de uso de redes sociais. Para ele, o efeito
positivo das redes supera perigos como perda de produtividade, vazamento de informações e
danos à imagem da empresa.
Mesmo assim, a IBM viveu incidentes. Em um dos casos, um empregado publicou no YouTube
o trecho de um vídeo de treinamento de vendas da empresa sobre fraquezas de seus
concorrentes. Em outro, uma funcionária imprimiu um texto da intranet da empresa e publicou
o documento em seu blog pessoal, junto com um post discordando da empresa. Nos dois
casos, os conteúdos foram retirados do ar. Segura solicitou a exclusão do vídeo ao YouTube e
orientou a funcionária a discutir com o chefe quando discordasse, em vez de expor as críticas
em um blog. “Quando uma empresa tem milhares de funcionários que falam com fornecedores
e clientes o tempo todo, eles já são porta-vozes”, diz. Para ele, os acidentes ajudaram a
educar as pessoas para usar as redes.
Uma alternativa mais segura é construir redes sociais dentro da empresa, como fez o Ibope.
Com 2.800 funcionários espalhados pela América Latina, a empresa usa as redes para
trabalhar de forma descentralizada. As equipes são formadas por projeto. Em 2009, o Ibope
criou a rede interna Pipow, atualmente com 350 participantes ativos. Cada novo projeto é uma
comunidade. “A rede aumenta a sinergia entre as equipes e estimula a cultura de trabalho
orientado a projetos”, afirma Alexandre Trivellaro, diretor de inovação do Ibope. Nas
comunidades, é possível colocar notícias e textos próprios, criar fóruns de discussão e
compartilhar arquivos, como vídeos, documentos e apresentações. O próximo passo, diz
Trivellaro, será fazer com que a rede social incentive as pessoas a trocar mais informações
pessoais, com dicas de restaurantes para almoçar e sobre qualidade de vida. Além disso, o
Pipow deverá ganhar aplicativos como uma planilha para que o funcionário indique, a partir

das comunidades, as horas dedicadas a cada projeto. “A rede social vai virar uma ferramenta
de trabalho”, diz.

As empresas querem entrar
Daniella Cornachione
Grandes marcas já entenderam que as redes sociais podem ajudá-las a conquistar
consumidores. Só que ninguém ainda descobriu como fazer isso direito

CORRIDA VIRTUAL
Carlos Tilkian, presidente da Estrela, e Sérgio Valente, da DM9DDB. Eles criaram um autorama
alimentado pelo Twitter
Nem Fórmula 1 nem Indy. A disputa automobilística de maior sucesso nas redes sociais
acontece em uma pista de plástico, com carrinhos do tamanho de seu celular. É o Tuitorama,
uma corrida de autorama alimentada pelo que as pessoas postam no Twitter. O brinquedo online foi lançado neste ano pela Estrela para promover seu tradicional autorama. A cada dia, a
empresa organiza uma corrida entre dois carrinhos: um azul e outro vermelho. O movimento
deles não é acionado pelo joystick de um jogador, mas por um aparelho que recebe impulsos a
partir de mensagens postadas na internet. A pista existe de verdade. Foi montada na sede da
agência de publicidade DM9DDB, em São Paulo. Cada carro anda 90 centímetros, numa pista
de 17 metros, a cada vez que uma pessoa posta uma mensagem no Twitter com a palavrachave. Eles dão várias voltas. À meia-noite, o carro que estiver na frente ganha o Grand Prix.
As disputas são variadas: já teve papel x caneta, samba x pagode, sorvete x chocolate e, é
claro, Rio x Sampa.
Assim como a Estrela, outras empresas descobriram modos de usar as redes sociais para
chegar ao consumidor. É uma forma de alcançar milhões de pessoas e pode criar uma relação
lúdica com elas. “É a nova onda de ação publicitária. Todos os grandes clientes estão
interessados nisso”, afirma Sérgio Valente, presidente da DM9DDB. Ninguém conseguiu
estimar ao certo qual o valor das ações de marketing nas redes para as marcas anunciadas,
mas não se arrisca a ficar fora. “Hoje, as empresas estão com síndrome de mídias sociais”, diz
Rafael Kiso, diretor da Focusnetworks, uma agência de marketing digital. “Sabem que
precisam estar lá de alguma forma.” As redes são promissoras. Mas também deixam as
marcas mais vulneráveis.
A forma mais segura de chegar à rede social é criar uma atividade divertida para os usuários.
A Intel criou um jogo no Facebook para medir o conhecimento tecnológico dos internautas. Era
um jogo de perguntas e respostas. Os internautas podiam desafiar amigos dentro do Facebook
e cadastrar novas questões para incrementar a brincadeira. “Essa ação serviu para conversar
com os geeks (aficionados de tecnologia), os caras que formam a opinião pública sobre os
produtos da Intel”, diz Rafael Kiso, diretor da agência que criou o jogo. Embora a ação seja
interativa e atraente, não chega a criar um relacionamento com o consumidor. Para isso, as
empresas estão inventando funções mais práticas. Uma das mais ousadas é a rede de

corredores da Nike. A empresa lançou em 2006 uma tecnologia que permite medir a distância
corrida com um chip instalado na sola de seu tênis. O aparelho transmite a informação para
um iPod ou uma pulseira da Nike. A partir deles, é possível transferir os dados para um site
próprio da Nike, que guarda o histórico de seus treinos, compara com outros corredores,
sugere desafios e permite montar grupos de corridas. Para continuar fazendo parte do grupo,
você precisa usar os tênis da marca (que têm os chips). Outra ação do tipo foi a rede On the
road again (Na estrada de novo), lançada pela montadora GM do Brasil. Nela, você pode
compartilhar informações, fotos e vídeos de suas viagens de carro. Também interage com
outros programas, como o álbum virtual Flickr e o serviço de mapas do Google.
Mas as redes vão além disso. Já estão virando um canal de comunicação importante entre o
consumidor e a empresa. Em alguns casos, assumem funções dos serviços de atendimento (os
SACs). A estratégia mais comum é contratar uma consultoria para monitorar tudo o que se
fala sobre a empresa nas redes sociais. Programas de computador são capazes de varrer as
redes em busca de palavras e termos específicos. “Os clientes ficam maravilhados quando
recebem um e-mail da empresa sem ter pedido nada diretamente a ela”, afirma Rafael
Coimbra, fundador da Iungo, uma das agências de monitoramento. A consultoria E.Life faz isso
para 40 empresas no Brasil. A indústria de cosméticos O Boticário é uma delas. Por meio do
programa de busca, a E.Life procura internautas que não apenas falem da marca, mas tenham
dúvidas sobre beleza. A partir disso, consultores entram em contato, oferecendo dicas de
estética e indicando produtos de O Boticário.
Algumas empresas também usam as opiniões dos consumidores, organizados nas redes, para
aprimorar ou desenvolver produtos. No site Ideastorm, da fábrica de computadores Dell, o
internauta posta suas ideias, vê o que os outros sugeriram, vota nas melhores e acompanha
quais estão sendo implementadas pela empresa. Em dois anos foram mais de 14 mil
sugestões, 300 mil votos e 415 ideias adotadas. Uma delas foi o pedido de computadores com
sistema operacional aberto, baseado em Linux. Como resposta, em 2007 a empresa lançou
três modelos com o sistema aberto Ubuntu. A Dell gastou menos de R$ 80 mil para criar o site
e alcança milhões de consumidores. Há dois anos, a Pepsico atendeu aos pedidos de uma
comunidade do Orkut e lançou um pacote de 5 quilos do salgadinho Doritos em uma
campanha promocional.
Em 2005, o artista plástico curitibano Marco Silva, de 41 anos, criou a comunidade Volta
Ferrorama no Orkut. Markora, como é conhecido, queria reunir fãs do brinquedo que saiu de
linha há 12 anos. Neste ano, a Estrela respondeu com um desafio: 30 membros da
comunidade, incluindo Markora, precisam percorrer 20 quilômetros do Caminho de Santiago de
Compostela, na Espanha, usando a pista e os trenzinhos do brinquedo. Como os participantes
só terão 110 metros de trilhos, cedidos pela Estrela, vão precisar remontá-los à medida que o
trem avança. O desafio poderá ser acompanhado pela conta no Twitter @voltaferrorama. Se a
tarefa for cumprida, a Estrela se compromete a relançar o brinquedo.
"Os clientes gostam quando recebem um e-mail da empresa sem ter pedido nada
diretamente a ela" RAFAEL COIMBRA, da Iungo, uma agência de monitoramento da
internet
Esses exemplos fazem parecer que as redes são obrigatórias para as empresas. Mas há o lado
dos riscos. A ação pode sair do controle. Interagir com o público nas mídias sociais também
deixa as empresas mais expostas e vulneráveis. “Funciona como telhado de vidro”, afirma
David Reck, da Enken Comunicação Digital. Depois que uma propaganda é lançada na rede, os
internautas a interpretam e até a manipulam como bem entendem. A Dafra Motos teve
problemas com um comercial lançado na TV e postado no YouTube em 2009. O vídeo foi
parodiado. As falas do ator Wagner Moura foram trocadas por dublagens não autorizadas com
críticas debochadas à marca. A empresa exigiu judicialmente, e o YouTube tirou a paródia do
ar. Mesmo assim, muitos internautas já haviam copiado o vídeo, que ainda pode ser
encontrado em alguns blogs.
Mesmo assim, participar das redes pode ser estratégico. Até porque, ainda que não faça ação
nenhuma, a empresa sempre corre o risco de entrar nas redes à revelia. “Digo sempre para os

clientes: as pessoas já estão falando de vocês, bem ou mal. Ter uma ação relevante nas redes
sociais faz com que vocês tenham o mínimo de participação nessa conversa”, afirma Sérgio
Valente, da DM9DDB. Um caso que reforça o argumento de Valente envolve o iogurte Activia,
da Danone. Ele virou tema de piadas há pelo menos um mês. As redes sociais, especialmente
o Twitter, foram invadidas por brincadeiras sobre o efeito do iogurte, que estimula a atividade
intestinal. A brincadeira começou com uma frase que associa o Activia ao mote do uísque
Johnnie Walker, “Keep walking” (algo como continue andando). “Resolvi todos os meus
problemas. Misturei Activia com Johnnie Walker. Estou c... e andando”, postou um internauta.
Desde então, centenas de combinações diferentes se multiplicaram, com outras brincadeiras
derivadas, associando o efeito do Activia a outras referências. Exemplos: “Misturei Activia com
telemarketing. Estou esperando 3 horas para c...” ou “Misturei Activia com Brasília. Estou c...
ficha suja”. O perfil no Twitter @mistureiactivia tem mais de 5 mil seguidores. “Criei essa
conta quando a piada estava bombando. A partir daí, recebi depoimentos de pessoas que
agora se sentem menos vazias depois das várias misturas de Activia que sugerimos”, diz a
dona do perfil, uma paulistana que prefere não se identificar por medo de ser demitida de sua
empresa. “Ela não quer revelar a identidade porque é tímida”, diz Thais Batista, publicitária de
22 anos e amiga da fundadora do perfil @mistureiactivia no Twitter. Ela mesma já fez várias
frases humorísticas, como “misturei Activia com Kama Sutra. Estou c... em várias posições”.
As pessoas comuns, como ela, que embarcaram na brincadeira, não pararam para pensar no
efeito que isso podia ter sobre a marca. Nem se aquilo surgiu como uma ação proposital da
Danone. “Pensando bem, acho que não é bom para a marca porque a associa a ir ao banheiro
de forma debochada”, diz Renato Rodrigues, de 23 anos, assistente administrativo financeiro
de um escritório de advocacia. Segundo Ricardo Vasquez, diretor de marketing da Danone, a
empresa vê a brincadeira com interesse e bom humor. “Activia é uma marca que está cada vez
mais inserida na vida das pessoas. Por isso, elas brincam com o Activia. E, quanto mais elas
brincam, mais inserida estará a marca em suas vidas. É um ciclo virtuoso.”

CAMPANHA
Thais e Renato diante de frascos do iogurte Activia. Eles estão entre os milhares de internautas
que criaram uma onda de humor com a marca
27 pessoas que você precisa conhecer
Bruno Ferrari e Camila Guimarães
Os contatos mais interessantes das redes sociais e de onde vem seu poder
Conhecer o maior número de países e fazer amigos no mundo inteiro. A frase aparece como “a
missão” do paulistano Marcelo Kabbach, de 25 anos, no site Couchsurfing (surfando no sofá).
A rede social foi criada em janeiro de 2004 para ligar pessoas que pretendem viajar pelo
mundo a gente disposta a oferecer um abrigo passageiro. Que seja “um sofá”, como o próprio

nome do serviço diz. Pelo site, Kabbach, analista financeiro de uma multinacional de
transportes e energia, já ficou em casa de amigos virtuais em mais de uma dezena de países
na Europa, América do Norte, Ásia e Oceania. Hoje vive em Oslo, na Noruega. Em seu perfil no
Couchsurfing, ele tem quase 40 depoimentos referendando o status de bom companheiro de
estada. Magdalena Kwiatkowska, de Varsóvia, na Polônia, comentou que Kabbach “é uma
pessoa muito extrovertida e atrai amizades”. Catarina Lemos, de Porto, em Portugal, diz que
“é um cara engraçado e, ao mesmo tempo, um cavalheiro”. Mensagens similares aparecem de
pessoas dos Estados Unidos, da Estônia, Rússia, Alemanha e Suécia. Seu currículo virtual
invejável foi quase todo construído por homens e mulheres que Kabbach jamais teria
conhecido se não fosse a internet. O Couchsurfing hoje tem quase 2 milhões de usuários
ativos, em 238 países. E o sofá de Kabbach, em Oslo, está disponível.
As viagens e o sofá de Kabbach mostram como as redes sociais alteraram a forma de as
pessoas se relacionarem. E como essas formas de informação e associação estão permitindo
que cidadãos se juntem e somem esforços para realizar façanhas que não fariam de outra
forma. As redes sociais dão poder. Permitem que se criem comunidades em torno de
interesses e se reúnam grupos de pressão tão poderosos quanto empresas, ONGs, partidos ou
agremiações tradicionais. Para dar uma ideia, selecionamos 27 pessoas que estão
transformando o mundo com suas conexões virtuais. São artistas, pensadores, ativistas ou
gente que apenas busca apoio para atos prosaicos, como trocar figurinhas do álbum da Copa.
Esse poder de associação pode levar a criações lúdicas, como canais de artistas no YouTube.
Ou a movimentos contundentes, como os protestos contra as eleições no Irã, de junho
passado. Que, infelizmente, culminaram com a perseguição dos manifestantes a partir dos
rastros que deixaram na própria internet. Nossa nova organização social tem esses dois lados.
Mas, nos próximos anos, participar dessas redes tende a ser tão natural quanto a própria vida
em sociedade.
Quando a internet comercial nasceu, em meados dos anos 90, muitos já faziam a comparação
com outras invenções consideradas “tecnologias de ruptura”, aquelas que alteram o
funcionamento da sociedade. O que não se sabia é que em tão pouco tempo, cerca de uma
década, veríamos o nascimento de mais uma. “A geração pós-prensa de Gutenberg não sabia
como era possível viver sem os livros impressos”, afirma Marc Smith, sociólogo que mantém o
projeto Connected Action Consulting Group. “Foi assim com as gerações que vieram depois da
eletricidade, do rádio, da televisão, da internet. E será assim com as redes sociais.” Smith
conta uma conversa que teve com sua filha mais nova, de 9 anos. Ele dizia a ela que, quando
pequeno, não tinha muitas opções de canais na televisão. E que os desenhos animados
passavam num período curto, logo depois que ele chegava da escola. Sua filha então
respondeu, sem titubear: “Bom. Mas, na hora em que o desenho terminava, você podia
continuar vendo outras coisas no YouTube”. Smith teve de gastar um bocado de tempo
explicando para a filha como seria uma sociedade “pré-youtubiana”. Tarefa árdua mesmo para
um sociólogo.
A ingenuidade da filha de Smith contrasta com outra realidade. As crianças e os adolescentes
de hoje têm um nível de conhecimento maior do que a geração anterior. E não estamos
falando dos anos 70 ou 80. A diferença se dá já entre a “geração da internet”, nascida no início
dos anos 90, e a “geração das redes sociais”, pós-ano 2000. A primeira acumulava uma série
de conhecimentos trazidos por programas de comunicação como o e-mail e o chat. Com as
redes sociais, esse emaranhado de informações se organizou em grupos de interesse comuns e
comunidades. A americana Christine Herron, sócia de uma empresa de capital de risco em
tecnologia, diz que a transparência da sociedade de hoje está nos fazendo voltar a ter hábitos
similares ao de um pequeno vilarejo de 50 anos atrás. Um lugar em que todos os vizinhos se
conhecem. “Não há muita separação entre sua vida pública e privada.”
Estamos apenas nos primeiros passos de um novo contexto social. Para Marc Smith, estamos
numa fase parecida com a do começo da revolução industrial, quando surgiram as primeiras
máquinas que aumentaram o volume de produção e alteraram a lógica comercial. Pouco mais
de um século depois, vivemos num mundo cercado por tecnologia, com computadores com
poder de processamento próximo ao de um cérebro humano, fibra óptica para transmissão de
dados, prédios de escritório automatizados etc. O futuro próximo, no entanto, será dos

celulares. “Os celulares inteligentes de hoje, que estão na mão de poucas pessoas, serão os
aparelhos burros dentro de cinco anos, na mão de bilhões de pessoas”, afirma Smith. O que
nos leva a entender o frisson em cima de serviços como o Foursquare, rede social baseada na
localização do usuário pelo GPS do aparelho, que tem hoje apenas 175 mil usuários no Brasil.
Além de dizer o que você está fazendo, o Foursquare diz onde você está. Dá para saber quais
amigos seus estão em um bar próximo, quais as opiniões dos hóspedes que já passaram
naquele hotel ou ainda disputar numa espécie de jogo on-line para saber quem é o cliente
mais assíduo de uma loja qualquer. “Em breve, estaremos andando na rua e nossos celulares,
sozinhos, identificarão quem naquele perímetro pode ter algum tipo de relacionamento
comigo”, diz Smith. “Você vai apontar para um transeunte e o celular lhe dirá quem ele é, com
quais amigos se relaciona e suas preferências pessoais. Aí você decidirá se o aborda ou não.”
No mundo virtual, já nos sentimos mais à vontade para adicionar e nos relacionar com pessoas
estranhas. Será que um dia faremos isso no mundo real?
Artistas
Jovens de talento que foram revelados pelas redes sociais e agora fazem sucesso
também nas mídias tradicionais
Joe Penna
Músico
O brasileiro Joe Penna, de 22 anos, é um
dos artistas nacionais de maior sucesso no
mundo. Conhecido como MysteryGuitarMan,
nome de seu canal do YouTube, ele mistura
música com uma edição frenética de
imagens. Em seu último trabalho, Penna
criou um aplicativo no Facebook para
receber fotos de seus fãs. Foram mais de 7
mil
imagens
recebidas,
que
se
transformaram num vídeo em homenagem
aos espectadores. Seus vídeos somam 70
milhões
de
visualizações.
A
fama
o
transformou num garoto-propaganda de
grandes empresas, e sua receita mensal
com anúncios do Google supera os US$ 10
mil. Penna mudou-se para os Estados
Unidos aos 12 anos. “Uma vez, minha mãe
me pôs de castigo e me proibiu de ir ao
cinema com meus amigos”, diz. “Como não
tinha nada para fazer, comecei a brincar
com um programa de edição de vídeos e
acabei tomando gosto.” O sucesso no
YouTube lhe rendeu um contrato para dirigir
seus dois primeiros filmes em uma grande
produtora mundial.

Esmir Filho
Cineasta
O filme Os famosos e os duendes da morte revelou o diretor
Esmir Filho como uma das promessas do cinema brasileiro.
O cineasta já mostrava seu talento no curta-metragem Tapa
na pantera, protagonizado por uma idosa viciada em
maconha. Foi um dos primeiros hits brasileiros no YouTube.
Esmir continua a usar o Youtube para divulgar seu trabalho.
Possui perfis no Facebook e no Twitter, onde interage com
internautas que admiram seu trabalho
Bret e Jamaine
Humoristas
Os neozelandeses do Flight of the Conchords faziam shows
ao
estilo
banquinho
e
violão,
com
músicas
folk
acompanhadas de letras hilárias. Seus vídeos começaram a
fazer sucesso no YouTube e aos poucos eles foram
aparecendo em programas de TV, chegando até a ganhar
uma série no canal HBO. São centenas de vídeos na
internet, página oficial no Facebook. Pelo Twitter, eles dão
informações sobre shows e novas músicas.
Tulipa Ruiz
Cantora
“É como se eu tivesse uma caixa de sugestões no meio da
Avenida Paulista, onde as pessoas depositam bilhetinhos.
Eu posso responder a qualquer um sobre qualquer assunto.”
É assim que Tulipa Ruiz, um dos nomes mais promissores
da nova MPB, define as redes sociais. A decisão de virar
cantora veio há um ano, depois do sucesso de suas músicas
no MySpace. “Estou começando a sentir o que é fã, o que é
retorno instantâneo”, diz.
PC Siqueira
Vlogueiro e quadrinista
O jovem PC Siqueira conquistou milhões de fãs em apenas
quatro meses de existência do canal Mas Poxa Vida, no
YouTube. O jeito nerd, os óculos de aro grosso e o
estrabismo nada discreto atraem mais de 200 mil visitantes
por dia ao seu vlog (blog pessoal em formato de vídeo). PC
faz uma crônica urbana de suas caminhadas por São Paulo e
alterna o conservador com o progressista em assuntos
polêmicos, como drogas e homossexualidade.

Pensadores
Pessoas que escrevem análises, pensamentos, críticas, com ou sem humor, e servem
como distribuidores de conselhos e informações relevantes

Conan O’Brien
Apresentador
O comediante e apresentador comandava
um talk show de sucesso na TV americana
até ser chamado para substituir Jay Leno,
no famoso The tonight show, da rede NBC.
Seis meses depois, foi obrigado a devolver a
cadeira do horário nobre a seu antigo dono
–
a
audiência
não
correspondeu
à
expectativa dos produtores – e não gostou.
Pediu demissão, levou US$ 32 milhões de
indenização e abriu uma conta no Twitter.
Seu
humor
inteligente,
crítico,
bem
informado (e algumas vezes só bobo) atraiu
de fevereiro até agora 1 milhão de
seguidores (“Estou no mesmo patamar que
deuses como Ashton, Bieber, Mariah e
atualizações dos produtos da Dell”, tuitou).
Até seus críticos reconhecem o sucesso no
Twitter. Logo que abriu sua conta, O’Brien
anunciou que seguiria apenas uma pessoa,
escolhida ao acaso. A jovem Sarah Killen
apareceu no topo da página de O’Brien,
virou notícia e ganhou 29 mil seguidores
instantaneamente.
Chris Anderson
Jornalista
O jornalista anglo-americano, editor-chefe da revista
americana Wired (a mais representativa do mundo dos
bits), é autor da clássica teoria da Cauda Longa (publicada
na revista em 2004). Polêmico (ele acha que no futuro
alguns produtos e serviços terão custo zero para o
consumidor e que o futuro da economia americana está na
mão dos pequenos negócios, tudo graças à internet), ele já
atraiu 31 mil seguidores com seus comentários sobre
tecnologia.
Jan Chipchase
Designer
Como pesquisador da Nokia, o britânico passou os últimos
anos rodando o planeta, investigando como as pessoas
interagem com as mais diversas tecnologias. Suas
observações criam perspectivas para enxergar as diferenças
culturais e as transformações trazidas pela digitalização do
mundo. Hoje fora da empresa de celulares, ele continua
unindo belas fotos com observações desconcertantes em
sua comunidade Future Perfect no Facebook.

Pierre Levy
Filósofo
Suas teorias são de quando a internet ainda era coisa só
para nerds, e há quem ache que ele exagerou em sua tese
mais famosa, a da inteligência coletiva (Levy acha que
internautas podem produzir conhecimento e tecnologia de
forma
independente,
sem
a
mediação
de
grandes
empresas). O filósofo da comunicação francês continua
pensando, analisando e informando sobre o que se diz e se
faz nas redes sociais pelo Twitter.
Raquel Recuero
Pesquisadora
Uma das maiores especialistas em redes sociais no Brasil,
Raquel Recuero, doutora em comunicação e informação pela
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, concentra seus
estudos nas mudanças que as tecnologias trazem aos
processos sociais. É autora do livro Redes sociais na
internet e foi consultora em empresas como Google e
MySpace. Pelo Twitter, divulga diariamente estudos e
análises sobre redes sociais, além de dicas para quem quer
se aprofundar no assunto.

Empreendedores
Eles montaram suas próprias redes sociais, inventaram programas e usam as
comunidades on-line para fazer negócio
Dennis Crowley e Naveen Selvadurais
Fundadores do Foursquare
É muito provável que Dennis Crowley e
Naveen Selvadurais sejam os próximos
bilionários do mundo da tecnologia. Eles
criaram o Foursquare, apontado como a
próxima sensação entre as redes sociais,
posto hoje ocupado pelo Twitter. Quando os
dois amigos começaram a desenvolvê-lo, o
objetivo era construir um programa simples
para encontrar conhecidos na cidade de
Nova York. No ano passado, o programa
acabou se transformando num produto, que
ganhou outros recursos, como um buscador
de amigos, a possibilidade de inserir
resenhas sobre bares, restaurantes e hotéis
e um game que encoraja os usuários a
explorar novas cidades. Em pouco mais de
um ano, o Foursquare atingiu 1,3 milhão de
usuários. Os dois sócios já recusaram
propostas de venda do Yahoo!, da Microsoft,
do Facebook e até da operadora americana
AT&T.

Andiara Peterle
Diretora do Bolsa de Mulher
Desde que assumiu o site Bolsa de Mulher, em 2005,
Andiara Peterle juntou uma coleção de números positivos.
De um site com pouco mais de 100 mil visitantes por mês, o
Bolsa passou a 12 milhões. É a maior rede social feminina
do Brasil, com conteúdo sobre sexo, beleza, moda, culinária
etc. Ao mesmo tempo que atrai investidores e anunciantes,
a própria Andiara dá conselhos para as usuárias sobre moda
e estilo.
Biz Stone
Criador do Twitter
O pai de uma das redes sociais mais badaladas do mundo é
um empreendedor implacável. Resistiu a uma oferta de US$
500 milhões do Facebook e acredita que o Twitter chegará a
1 bilhão de usuários em quatro anos. É possível
acompanhar seus pitacos sobre internet no Twitter e ver
seu perfil no Facebook. Recentemente, adicionou como
amigo em seu perfil Mark Zuckerberg, o fundador do
Facebook. Será o início de uma bela amizade?
Mark Pincus
Diretor da Zynga
O economista tem em seu currículo de empreendedor
empresas como a Tribe Networks e a SupportSoft. Mas foi
com a Zynga, que desenvolve games baseados na
colaboração on-line, que ele teve maior sucesso. A criadora
de FarmVille e MafiaWars é considerada a maior empresa de
jogos on-line do mundo, com mais de 66 milhões de
visitantes diários. Já recebeu mais de US$ 220 milhões em
investimentos desde que nasceu, em 2007.
Rafael Siqueira
Fundador do Apontador
O fundador do principal serviço de mapas do Brasil foi um
dos primeiros brasileiros a enxergar o potencial das redes
sociais baseadas na localização. Em 2008, a empresa criou
o Onde Estou (que funcionava de forma similar ao
Foursquare). O serviço não vingou pela precariedade das
redes móveis. A saída foi se aliar a grandes redes sociais.
Hoje, o Apontador tem serviços de localização integrados ao
Twitter, ao Orkut e ao Facebook.

Engajados
São os que usam o poder mobilizador das redes para criar campanhas ou
movimentos em prol de causas sociais, culturais e ambientais

Jordons Francisco
Analista
Jordons sempre gostou de arte de rua. O
grafite era tema constante das fotografias
que tirava nas folgas do trabalho em uma
agência especializada em analisar dados e
pesquisas sobre rede sociais, em São Paulo.
Incomodado com o fato de o grafite
brasileiro ser mais reconhecido no exterior
do que aqui, “onde é comum confundirem
com pichação”, criou a QAZ Street Art, uma
espécie de galeria virtual. O Facebook virou
vitrine de cinco artistas grafiteiros. Em
poucos meses, ele conseguiu mobilizar uma
exposição no mundo real e até vender
algumas
das
instalações
desses
profissionais. A partir daí, a QAZ passou a
ser procurada por galerias reais, brasileiras
e
internacionais.
Os
artistas
de
rua
representados por Francisco, que hoje são
15, já expuseram trabalhos em Los Angeles
e Miami, nos Estados Unidos. Venderam 48
obras. “A ideia é mostrar que a arte de rua
é tão valiosa como outra qualquer”, afirma.
Cristiana Soares
Publicitária
Quem não se indignou com a destruição que as chuvas
causaram no início do ano? Cristiana foi além das
lamentações na frente da TV. Entrou no Twitter e provocou:
“Por que não fazemos alguma coisa?”. A resposta foi quase
instantânea. Em menos de 12 horas, com a ajuda de gente
que ela mal conhecia, montou o blog Projeto Enchentes, que
reúne informações úteis (como fazer doações, as áreas de
risco etc.) toda vez que uma tragédia dessas acontece.
Fabrício Carpinejar
Escritor
Há quem duvide de seu valor cultural, mas a twitteratura –
a literatura no Twitter – é um movimento que atrai
escritores e poetas de gêneros e nacionalidades diversos.
“O Twitter já foi sinônimo de preguiça, mas é a ferramenta
de todo poeta”, diz Carpinejar. O escritor e poeta gaúcho
aderiu ao microblog há um ano e lançou o primeiro livro de
tweets do Brasil, uma coletânea dos aforismos que ele
posta diariamente para mais de 28 mil seguidores.

Jacob Colker
Ativista
Ele é especialista em mobilizar pessoas. Já coordenou
campanhas políticas nos Estados Unidos e passou dois anos
dirigindo, nas redes sociais, a Campanha Internacional pelo
Tibete. Sua última iniciativa é um programa para celular
capaz de conectar pessoas para fazer pequenas ações
voluntárias, pelo próprio telefone, que tomam poucos
minutos de quem quer ajudar – como editar um texto ou
escolher imagens para uma exposição beneficente.
Susan Yamamoto
Jornalista
Ela usa o Orkut, o Facebook e o Twitter para encontrar uma
casa para gatos abandonados. Susan é a fundadora da
Adote um Gatinho, que já encaixou mais de 2 mil bichinhos
em novos lares. As redes sociais são essenciais para a
iniciativa de Susan, que começou sozinha há sete anos e
hoje conta com 40 voluntários (e nenhum patrocinador). A
ONG depende exclusivamente da mobilização de pessoas.
“As redes sociais criam conexões incríveis com o público”,
diz ela.

Alavancados
Pessoas comuns que usam o poder multiplicador das redes sociais para realizar
ações extraordinárias
Carla Nascimento
Artesã
Foi com certo ceticismo que a ex-dona de
casa Carla Nascimento montou um perfil no
Orkut, no ano passado, para trocar dicas de
artesanato. Ela não esperava atrair tanta
gente interessada no assunto e muito menos
que sua presença na rede social pudesse
trazer interessados em fazer negócios. Sua
comunidade hoje tem perto de 500 artesãos
e deu origem à Associação dos Artesãos
Vivendo da Arte da Baixada Santista, a
única do Litoral Sul de São Paulo. São cerca
de 70 integrantes que, graças à entidade,
expõem e vendem sua arte em feiras e
bazares. Como lida com profissionais de
classes mais baixas, a associação também
dá oficinas em comunidades carentes. As
aulas deram tão certo que viraram um novo
negócio:
grandes
empresas
da
região
contratam os artesãos para dar cursos para
seus funcionários. “Não consigo imaginar de
que outra forma conseguiria chegar tão
longe, em tão pouco tempo”, diz ela.

Cardo Peixoto
Músico
Ele tem 26 anos de “banquinho”, cantando em bares de
Pelotas, Rio Grande do Sul, mas queria ser reconhecido
como compositor. Logo que entrou para uma rede on-line
de músicos, percebeu seu poder multiplicador. Com outros
compositores espalhados pelo país, fez mais de 60 canções
exclusivamente on-line. Parte delas está em fase de
produção para um CD. “Se tenho um parceiro e um
intérprete, somos três para divulgar”, diz.
Fabianno Xavier
Professor de informática
Em 2006, o professor de informática Fabianno Xavier
participou de um encontro para trocar figurinhas do álbum
da Copa da Alemanha. Tudo marcado pela comunidade do
Orkut dos donos de álbuns. Em 2010, foi a vez de ele unir
diferentes comunidades, por mensagens. Centenas de
pessoas se encontraram para trocar, e Xavier virou uma
espécie de embaixador das figurinhas, que organiza vários
encontros em São Paulo.
Jeff Howe
Jornalista
Ele queria reunir gente do mundo inteiro para juntos lerem
e comentarem um livro só. A única forma de tornar seu
megaclube do livro viável: o Twitter. Ele criou a conta One
Book, One Twitter, em que os seguidores leem e comentam
capítulos do livro American gods, de Neil Gaiman. “Meu
desejo era dar algo para compartilhar a pessoas ao redor do
mundo”, disse em seu blog. A experiência deu certo. O
clube tem 7 mil seguidores.
Justin Halpern
Roteirista
Ele escreve o Shit my Dad Says (As Porcarias que Meu Pai
Diz), um fenômeno do Twitter, com mais de 1,3 milhão de
seguidores. Faz menos de um ano que Halpern criou a conta
para postar as frases hilárias e cheias de palavrões que
ouvia de seu pai, Sam, com quem voltou a morar no ano
passado, em San Diego. Em dois meses de posts, Halpern
receberia uma proposta da rede de TV CBS: seu Twitter vai
virar seriado – e ele será o roteirista.

Estou viciado?
Paulo Nogueira

O crescimento da internet está levando as pessoas a refletir sobre sua relação com o
computador

Pouco tempo atrás, se você entrasse no site da provocativa revista Adbusters, oriunda do
Canadá, encontraria uma mão vermelha. O objetivo era deter o internauta. “O que você está
fazendo aqui?”, a revista perguntava. Se fosse apenas mais um clique ao acaso na vida das
pessoas, a sugestão era para que ela desse o fora. Melhor: que se desconectasse e fosse
respirar os ares lá de fora. A mão que expulsava era parte de uma campanha da Adbusters
que pregava uma semana de abstenção. Não de bebida, não de sexo, não de jogo, não de
carne vermelha. Abstenção, simplesmente, de internet. Sete dias sem conexão. A revista, que
criara antes o “Dia Sem Compra Nenhuma”, recomendava como um primeiro passo que o
internauta, ao “estilo zen”, ficasse pela manhã 15 minutos diante da tela apagada de seu
computador, olhando compenetradamente para a própria imagem refletida e se perguntando
qual o sentido de tudo aquilo.
A campanha da Adbusters captou por completo o zeitgeist, a palavra alemã para espírito do
tempo. Nunca as pessoas, em todo o mundo, estiveram tão conectadas. Nomes como
YouTube, Google, Wikipédia, Twitter e Facebook fazem parte do dia a dia de gente no mundo
inteiro. Para muitos, é difícil entender como foi possível viver tanto tempo sem aquelas marcas
e outras tantas do mundo digital. Ao mesmo tempo, jamais foi tão presente a preocupação em
torno do grau de dependência. “Estou viciado em internet?” é uma das perguntas mais comuns
na sociedade moderna. Livros, clínicas, estudiosos, governos em várias partes procuram dar
respostas e soluções claras para a questão. Mas, feitas as contas, há ainda mais nevoeiro que
luz nesse debate, sobretudo porque o assunto é novo. Passaram-se apenas 15 anos desde que
a internet se apresentou para o mundo, primeiro com a timidez típica de um novo aluno na
classe e depois com um desembaraço e um ritmo assombrosos.
Grandes novidades, na história da humanidade, fascinam e inquietam até ser inteiramente
assimiladas. Nos primórdios da Revolução Industrial, no final do século XVIII, populares
destruíam máquinas na Inglaterra alarmados com o que elas poderiam representar em termos
de empregos. Ned Ludd, segundo relatos da época, teria iniciado a revolta ao atacar duas
máquinas num acesso de raiva, em 1779. Dali por diante, sempre que uma máquina aparecia
quebrada, diziam: “O Ludd passou por aqui”. Ludd, ou “Rei Ludd”, como alguns o chamavam,
foi o grande símbolo do ludismo, um nome derivado dele próprio. Os ludistas enfrentaram as
novas tecnologias e já tinham sido amplamente derrotados nos primeiros anos do século XIX.

Mas o espírito antitecnologia sobreviveu – não na forma de uma enxurrada, e sim de gotas.
Neoludistas, hoje, são aqueles que decidiram dar as costas aos computadores.
São bem poucos, verdade. Mas, por fora da paranoia das pessoas em relação à possibilidade
de estarem viciadas na internet, os ascetas da era digital são mais admirados do que seriam
normalmente. Eles levam a vida que hoje parece ser a dos sonhos para aqueles que não
encontram forças para se desconectar. Seus amigos são de carne e osso. Comunicam-se
diretamente ou por telefone. Olham nos olhos das pessoas com quem falam. Seus
passatempos estão no mundo real, e não no virtual. São capazes até de ir ao correio para
mandar uma carta ou um postal. Poderiam ser objetos de escárnio, como aconteceu com os
ludistas, mas são de alguma forma reverenciados. Os neoludistas, como seus predecessores,
defendem o passado. A admiração que eles merecem deriva, basicamente, do medo que a
enorme e crescente comunidade digital tem do futuro sob o domínio da conexão.
Os conectados estão atordoados. Quem vai ao mecanismo de busca do Twitter à procura de
material sobre o vício na internet encontra depoimentos e links reveladores em grande
quantidade. “Não quero passar tantas horas assim na internet. Alguém pode me dar sugestões
do que fazer?”, pedia uma alma aflita no momento em que este artigo era escrito. Uma tira em
quadrinhos era objeto de vários “retuites”, o nome que se dá ao gesto de alguém que
retransmite algo que lhe agrada. Na tira, que o autor dizia retratar sua relação com a internet,
o personagem amanhece cheio de planos. Mas, antes de sair, vai checar alguma coisa no
computador. Uma surpresa ruim o detém, e depois vão aparecendo coisas sobre coisas. O
último quadro mostra o personagem em plena madrugada, colado ao computador. Ele se
pergunta, desesperado, por que faz tanta coisa online, exceto ir à Wikipédia ver o que diz o
verbete “viciado em internet”.
Você vê depoimentos do gênero em outras paragens reluzentes do mundo novo. No YouTube,
no final de maio, um internauta postou um vídeo em que contava seu drama em 59 segundos,
um espaço de tempo exíguo que é uma das marcas da internet. O título: “Tão Viciante...”. O
autor pedia depoimento a quem estivesse vivendo a mesma situação, mais ou menos como
acontece em sessões de alcoólatras ou drogados anônimos. Saber que você não está sozinho
traz algum conforto. Logo começaram a chegar respostas. Uma delas: “Sei como você se
sente, cara! Putz, a internet é como droga. Não consigo sair do computador sem checar meu
Facebook, YouTube, Skype e todos os vários games que jogo. Enquanto navego, sempre ouço
música. Imprescindível.” (Leia alguns relatos nos quadros abaixo.)
Luiz Guilherme Amaral, 30, redator
"Faz quatro dias que não desligo o computador. Sou insone,
durmo só quatro, cinco horas por noite. Quando acordo, eu
já olho o Twitter. Ele é indispensável. Metade do interesse é
profissional, metade é pessoal. Agora mesmo estou
fechando uma parceria com uma pessoa que conheci pelo
Twitter. Se não estou on-line, fico meio doente, eu sou
ávido por informação. Quando vou à casa da minha mãe,
em Mairinque, São Paulo, não levo o notebook. Mas aí
consulto o Twitter o dia inteiro pelo celular. Preciso ter essa
relação. Fico 16, 18 horas on-line. Até é uma questão de
dependência, mas é justificável. Eu preciso de informação.
E não me atrapalha em nada, cumpro bem os meus prazos."

Nathalia Rezende, 24, publicitária
"Eu passo umas 13 horas por dia em redes. Tenho perfil no
Facebook, Orkut e Twitter. Fico acessando nos intervalos no
trabalho. Quero comprar um celular que dê para acessar na
rua também. Em casa, dou pelo menos uma olhada. Eu
tenho de acordar às 6 horas para o curso de francês –
acordo antes ainda, só para dar uma olhada. Uma vez
passei o fim de semana num hotel e pensei em não acessar.
Mas aí vi a salinha com computador... Quando não acesso,
me sinto meio por fora. Acho que não conseguiria ficar uma
semana longe do micro. É muito tempo. Já rolou ciúme do
namorado por causa de um recado no Facebook, mas nada
sério. É um vício, só que é um vício saudável."
Jacidio Junior, 25, representante comercial
"Eu sempre lia essas matérias de gente dizendo que é
viciada em redes e pensava: mas como pode chegar a esse
ponto? Hoje sou igualzinho. Não sei exatamente qual é a
minha necessidade. Sigo 180 pessoas no Twitter, faço de 80
a 100 tuites por dia. Já saí no meio da noite de um hotel só
para procurar uma lan house. Pretendo comprar logo um
celular que possa acessar a internet, aí eu vou ficar mais
tranquilo. Eu quase não desligo o computador. Não tem
como explicar: preciso ver o que está acontecendo. Não
deixei de fazer nada por causa do Twitter, mas já me
atrasei para sair, porque estava on-line. Me considero um
viciado, mas até agora isso não é um problema."

A “CURA” CHINESA
Na China, já foi inventado até um aparelho para tratar viciados em internet: o nanômetro (na
foto, o tratamento, na clínica de saúde mental Baiyun, em Guangzhou, no sul do país). O

nanômetro simula os estímulos recebidos de um monitor de computador. Supostamente, ajuda
a mitigar crises de abstinência dos internados
Intelectuais dão voz e substância à inquietação. “O Google está nos tornando idiotas?”,
indagou, num comentado ensaio, o escritor americano Nicholas Carr, um autor dedicado a
assuntos da tecnologia, da cultura e dos negócios. O principal ponto de Carr era a
superficialidade tão enraizada na internet. Textos longos? Hummm. Não. Vídeos com mais de
dois ou três minutos? Hummm. Também não. A cultura da brevidade e da fragmentação é a
essência digital. Carr lança, no começo de junho, um livro em que avança sobre seu ensaio
polêmico. O título: The shallows, Os rasos. O subtítulo: “Como a internet está mudando nossos
cérebros”.
Não para melhor, segundo Carr. Num trecho do livro que sua editora tornou disponível
exatamente na internet – e não há como escapar do paradoxo nisso, Carr defende um
equilíbrio entre a “montanha de informações” do Google e a reflexão em textos profundos e
longos. O problema é que estamos perdendo a capacidade de oscilar entre esses dois
extremos, segundo ele. “Estamos em permanente movimento mental.” Sem leitores que
demandem profundidade, o que acontecerá com os escritores? Ele lembra uma reflexão do
pensador Ralph Emerson. “Todos os grandes homens escreveram com orgulho”, escreveu
Emerson. “Eles sabiam que o leitor inteligente por fim apareceria, e lhes agradeceria.”
Para Carr, a internet não apenas vicia como emburrece. Seu pesadelo particular é que, nos
novos tempos, o “leitor inteligente” de Emerson não aparecerá para escritores como ele
próprio. Sua tese é absolutamente discutível. É bom notar, primeiro, que o próprio Carr tem
feito uso constante e estratégico da internet para ampliar sua plateia. Ele tem um blog no site
da prestigiosa Enciclopédia britannica, em que fundamentalmente dá pauladas profundas na
cultura rasa online. Segundo, não existem evidências de que, com o amadurecimento da
internet e seus usuários, seja impossível ou mesmo remota a hipótese de um refinamento na
cultura da superficialidade que hoje domina o mundo digital.
O escritor Nicholas Carr diz que a internet está mudando nossos cérebros. E não para
melhor
Um contraponto à visão apocalíptica de intelectuais como Carr vem do economista Tyler
Cowen, um cruzado da sociedade multitarefas. Professor de economia da George Mason, uma
universidade perto de Washington na qual mais de 7 mil alunos de 125 países se formaram em
2009, Cowen afirma que agora as possibilidades de aquisição de conhecimento são muito
maiores do que jamais foram. Colunista de publicações prestigiosas como o jornal The New
York Times e a revista digital Slate, Cowen publicou recentemente o livro Crie sua própria
economia: o caminho para a prosperidade num mundo desordenado, ainda não lançado no
Brasil.
Nele, Cowen exorta as pessoas a receber o mundo novo de braços abertos e com seus mouses
a postos. O principal ponto colocado pelos que observam com suspeita os tempos em que
vivemos, o excesso de informações e suas consequências, é visto sem susto por Cowen. A
questão não é informação de mais, é filtragem de menos, diz ele. Cowen se declara, com
orgulho, um homem multitarefas. “Deixo a música ligada enquanto leio ou escrevo em casa.
Checo meu e-mail frequentemente. Eu prospero na mistura e acho que isso me ajuda a
encontrar foco e concentração. Além disso, a mistura me mantém na escrivaninha ou no
computador, trabalhando.”
Na internet, segundo Cowen, as pessoas são “formidáveis” para achar assuntos que lhes
interessam. “A internet nos põe em contato com outras pessoas que compartilham os mesmos
interesses”, afirma. “O boca a boca se espalha de modo extremamente rápido. Aprendo muito
sobre sites com minha filha de 19 anos, que navega muito bem.” É possível fazer bem duas ou
três tarefas simultâneas? Esse é um ponto em que pensadores da era digital como Carr batem
intensamente. Cowen acha que não existe nada de dramático ou mesmo de novo na execução
de múltiplas atividades. “A palavra ‘simultânea’ é traiçoeira”, afirma. “As pessoas andam e
falam ao mesmo tempo. Ou andam, pensam e falam. Na Antiguidade também era assim. Eu

não tenho dúvidas de que certas combinações são uma má ideia. Não tente resolver problemas
matemáticos enquanto estiver fazendo sexo.” Ele afirma que fica desapontado se, durante
suas aulas, os alunos não tuitam. “Isso quer dizer que não falei nada que merecesse registro.”
Pelo menos por enquanto, o otimismo exuberante de Cowen parece tão exagerado quanto o
pessimismo lamurioso de Carr. Num artigo recente em que Cowen falou detidamente sobre a
nova era, um comentário chamou a atenção. Não terminei de ler porque é muito longo, disse
um leitor. Não se trata, evidentemente, de um daqueles leitores louvados por Ralph Emerson,
aqueles raros e caros que redimem o esforço mental e físico do escritor. É provável que o
futuro se acomode entre os dois extremos representados por Carr e Cowen.
A velocidade das mudanças trazidas pelo computador dificulta a aferição de muitas coisas. O
que significa, tecnicamente, estar viciado na internet? Não existe métrica aceita
universalmente. Nem sequer há consenso de que ficar muito tempo na internet configure vício.
Segundo o cientista Vaughan Bell, pesquisador visitante do Departamento de Neurociência da
King’s College de Londres, a ideia de que alguém esteja viciado na internet não faz sentido,
uma vez que não se trata de uma atividade em si mesma. “A internet é, basicamente, um
meio de comunicação”, diz. Afirmar que alguém está viciado nela, de acordo com Bell, é tão
sem sentido quanto dizer que alguém está viciado nas ondas de rádio. “O conceito é em si
despropositado.” Que muita gente gasta muito tempo on-line, Bell reconhece. Mas vê nisso
não um vício, e sim uma fuga à qual recorrem pessoas com problemas como depressão ou
estresse. Instabilidade mental “gera compulsão” de toda natureza, lembra Bell.
No Japão, os jovens são obcecados por quadrinhos. O caso é encarado pelos japoneses como
uma fuga, não como um vício em quadrinhos. O ponto essencial de Bell é que existe uma
indústria pronta a tirar partido do “novo vício”. Fabricantes de remédios, clínicas, médicos. “A
supermedicação da vida é um mal”, diz Bell. “Você não sai do computador? Seu problema real
pode ser um relacionamento ruim ou uma depressão, não o vício na internet, diz Bell. A tese
do vício é uma ‘explicação placebo’ que não corresponde à complexidade dos problemas das
pessoas.”
Mesmo a questão do tempo gasto é mais sinuosa do que muitos imaginam. Era conhecida a
visão de Bill Gates sobre as horas que uma criança poderia ficar no computador: duas por dia.
O computador era mais um instrumento de diversão que de qualquer outra coisa. Foi sob esse
regime que Gates educou os filhos quando crianças, no começo dos anos 90. Mas essa medida
servia para uma era que foi atropelada por fatos novos em série. Hoje, uma criança em idade
escolar tem no computador um aliado para diversas atividades. A pesquisa na era do Google é
extraordinariamente mais rica e mais fácil. Um estudante com tempo restrito on-line está em
franca desvantagem. Não se pode conceber hoje educação sem internet.
Uma lógica parecida se aplica aos adultos. No computador, para citar apenas algumas coisas,
você pode saber das notícias, pesquisar, ler livros, ver filmes, conversar com pessoas queridas
que estão em outros países e ouvir músicas com vídeo que em outras circunstâncias talvez
jamais conhecesse. Alguém que faça regularmente parte disso vai ficar um bom tempo no
computador, e isso não significará vício. As horas gastas para ver um filme no laptop são
iguais às horas gastas para vê-lo no DVD da sala. Ler Platão ou Stieg Larsson na tela do
computador ou numa mídia impressa é o mesmo. Nem Platão nem Larsson mudam de um
meio para o outro.
O problema não está exatamente na internet, mas no uso que você faz. Ela facilita coisas
muito boas e outras muito ruins. A mesma água que mata a sede pode afogar: assim é a vida.
Os mesmos games que entretêm um doente num hospital podem ter efeitos devastadores para
outra pessoa. Culpar os games parece ser tão precipitado quanto culpar o vinho e a cerveja
pelo alcoolismo ou a picanha pela obesidade. A psicóloga americana Kimberly Young,
especializada no tema, tem uma recomendação básica: administre seu tempo. “Só ligue o
computador se for para trabalhar ou para estudar.” Pode ser uma visão demasiadamente
restritiva. E se você quiser ver um filme no computador, ou ler um livro, ou falar com amigos?

Para o cientista Vaughan Bell, a ideia de vício em internet é absurda. Os “viciados”
têm outros problemas
Existem casos extremos, e eles viram manchete ou livros exatamente por ser extremos. O
americano Ryan G. Van Cleave, um professor universitário, acaba de publicar o relato de sua
obsessão por um jogo de imenso sucesso planetário, o World of Warcraft (WoW). Seu livro se
chama Unplugged, ou Desconectado. Ele era um dos 11,5 milhões de assinantes do Warcraft
distribuídos pelo mundo. Cleave foi perdendo o controle, e as consequências foram tenebrosas.
Mergulhado no mundo virtual, seu universo real desabou. Ele conta que dedicou três anos
basicamente à vida alternativa. Ele narra assim sua descida ao abismo: “Meus filhos me
odeiam, minha mulher (mais uma vez) ameaça me deixar, meus amigos não se dão ao
trabalho de me ligar e meus pais estão tão bravos comigo que sumiram”. Aos 35 anos, Cleave
foi a uma ponte com o intuito de se atirar. Era uma noite fria e chuvosa, e ele acabou tendo
um segundo pensamento. Ao caminhar para longe da ponte, estava decidido a iniciar outra
vida. Sem o jogo. É na condição de “ex-viciado” que ele se apresenta no livro. Mas de novo:
colocar a responsabilidade no jogo, e não no jogador, é uma simplificação.
Quando lhe perguntam se é viciado na internet, o economista Tyler Cowen, o cruzado das
múltiplas tarefas, responde assim: “Se sou viciado em me divertir? Não, não naquele sentido
destrutivo em que as pessoas ficam viciadas em drogas ou álcool. Mas, sim, eu abominaria a
ideia de largar a internet”. É legítimo presumir que seja esse o pensamento da maior parte das
pessoas. Um fenômeno das proporções da internet muda a vida das pessoas em tal medida
que não há como escapar de um caminho que começa no encanto e na admiração e passa
depois pela perplexidade e pelo medo.
Os próprios internautas vão fazendo seus ajustes, sem grande alarde. Algumas pessoas
tomam a decisão extrema de abandonar redes sociais como o Facebook e o Twitter, mas os
números sugerem que a decisão mais comum tem sido administrar melhor o tempo.
Aristóteles disse que a virtude está no meio: nem avarento e nem pródigo, nem manso e nem
colérico, nem eufórico e nem apático. A internet, se usada aristotelicamente, sem excesso,
mas também sem carência, haverá ela mesma de enterrar os fantasmas e aparecerá com mais
clareza como o que realmente é: um passo gigantesco na história da humanidade.
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