
● Orkutvai na
contramãodo
Facebooke mantém
contatosseparados

2. Eram só 12 fotos. Cada um
tinha de escolher o que de melhor
tinha no seu álbum. Bem diferente
o espaço ilimitado de hoje

1. Karma:
corações,
smiles e
cubinhos para
medir o quão
sexy, confiável
e legal era
cada usuário
da primeira
versão do
Orkut

2. ... e poder enviar conteúdos
diferentes para cada um deles.
Também é possível mandar
scraps coletivos, públicos ou não

1. A grande mudança anunciada
na última semana fica por conta
da possibilidade de dividir seus
contatos em grupos...

3. A atualização em tempo real
ainda estava longe de aparecer. O
modelo era estático e incentivava
a visita ao perfil de cada amigo

3. O modelo
de timeline,
usado pelo
Facebook, foi
adotado e
está sendo
expandido.
Tudo vai
parar na lista
da sua página
inicial

Ana Freitas
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● A dificuldade em restringir o
acesso a dados pessoais é alvo
reclamações. Configurações e
conteúdo são separados

● Baseia-se nas interações que
acontecem na timeline. Todas
as atualizações e publicações
de seus amigos aparecem lá

● Interações improváveis
surgem da possibilidade de
todo mundo curtir e comentar
qualquer ação de seus amigos

● Também adotou a lista de
atualizações na página inicial.
Depoimentos, convites, novos
status, aniversários, tudo está lá

● Podem ser organizados em
grupos e níveis de relação, mas
o compartilhamento não
acompanha essa divisão

● As configurações estão ao
lado de cada função, o que
facilita restringir o acesso a
fotos, recados e dados do perfil

● Reúne na mesma página as
fotos que você postou e as em
que foi marcado. Permite fácil
upload de imagens pelo celular

● Era restrita, mas os scraps
coletivos (privados ou públicos)
do novo modelo facilitam a
comunicação entre os usuários

● Agora, é possível dividir os
contatos em círculos sociais,
que podem receber
atualizações específicas

● Não há limite de fotos. Elas
podem ser divididas em álbuns,
marcadas e comentadas. São
um dos pontos fortes da rede

biodiversidade social

“O usuário brasileiro de redes so-
ciais é sênior, tem demandas que
os usuários de outras redes mais
novas ainda não têm”. Foi assim
queVictor Ribeiro,diretor depro-
dutos do Google, explicou as mu-
danças que a empresa apresen-
tou para a maior rede social no
Brasil na última semana.

Agora, o Orkut organiza a rede
de contatos do usuário em gru-
pos, que são criados automatica-
mente e podem ser editados. A
navegação fica baseada em abas,
cada uma agrupando uma rede –
são redes dentro das redes. É pos-
sível compartilhar conteúdocom
gruposespecíficosdemaneirapú-
blica e privada. E essas ações apa-
recem na home, que ganha uma
caixa maior e destacada de atuali-
zação de status – à la Facebook –
sobre a timeline de atualizações.

“As redes sociais aconteceram
no Brasil antes de acontecerem
no mundo”, explica Ribeiro. O

Orkut virou febre no País antes
de a primeira grande rede social
nos EUA, o MySpace, começar a
ser falada pela mídia de lá. E por
causa dessa experiência, os usuá-
rios do Orkut têm outras necessi-
dades. O forte da rede são as co-
munidades, item em que o Face-
book, apesar de crescer – de 7,9%
no último ano para 26% em 2010
– não ameaça a hegemonia do
Orkut: em junho, brasileiros vi-
ram mais de 21,5 bilhões de pági-
nas dentro da rede social.

Exceto na parte das atualiza-
ções de status, as mudanças no
Orkut vão na contramão do que o
Facebook vem propondo. Na
maior rede social do mundo,dife-
rentes grupos interagem a partir
de um contato em comum. Se vo-
cê comenta a foto de um colega
de trabalho, um colega seu do co-
légio ou o seu primo podem cur-
tir a mesma foto: todos os conta-
tos acabam no mesmo nível.

E isso pode ser ruim. “Quando
as redes sociais crescem e as pes-
soas adicionam a elas gente de to-
dososcírculos,paramdecompar-
tilhar”, explica Ribeiro. Os usuá-
riosficamdesconfortáveis empu-
blicar uma foto pessoal sabendo
que um colega de trabalho pode
vê-la. “Ninguém é uma pessoa só
na vida real, e não precisa ser na
rede social. Temos essa ideia de
‘persona’, da psicanálise; com a

divisão em grupos, as pessoas po-
dem ter personas diferentes, de-
pendendo de para quem estão fa-
lando naquele momento”, diz.

A próxima mudança do Orkut
deve ser na interface das comuni-
dades. “Estamos ouvindo usuá-
rios e testando uma interface em
uma comunidade específica, pa-
ra receber o feedback”, explicou
Eduardo Thuler, gerente de pro-
dutos de Social do Google.

O Google diz que o Orkut nun-
ca parou de crescer na Índia, mas
a maioria da população conecta-
da a redes sociais por lá já é do
Facebook. Por aqui, isso está lon-
ge de acontecer: de acordo com o
Google, o Orkut cresce 12% ao
ano, é lucrativo desde novembro
de 2009 e é quase 9 vezes maior

do que o Facebook. E quem vai
para o Facebook não larga, neces-
sariamente, o Orkut: dados da
ComScore apontam que dos 8,3
milhões de visitantes únicos bra-
sileiros do Facebook em julho,
7,6 milhões (ou 90,95%) também
acessaram o Orkut.

Comadivisão,oOrkutquertra-
zer de volta quem migrou para o
Facebook com a promessa de
compartilhar conteúdo com um
grupo específico – provavelmen-
te pessoas que já tinha no Orkut,
mas para as quais queria dizer al-
go específico. Na nova ferramen-
ta, será possível dizer algo especí-
fico para todo mundo: o Orkut,
afinal, virou uma lista telefônica
da internet brasileira – quase to-
do mundo está lá.

AMIGOS, AMIGOS....

FACEBOOK

ACHADO NA SELVA ❙ Mais de
dez horas em um ônibus enfer-
rujado e finalmente chego a
Boca do Acre, entre o Acre e o
Amazonas, desembocadura do
rio Acre no Purus. Tinha de ir a
uma lan house e entrei na úni-
ca da minúscula e curiosa cida-
de, colorida e marcada por pala-
fitas. A internet (R$ 0,25 a ho-
ra) era lenta como se fosse mo-

vida a lenha. Olhei para o com-
putador daquela adolescente,
única pessoa por ali, e vi a pági-
na com seu perfil do Facebook,
em inglês. Na foto, a mesma
menina que estava ao meu lado
naquele fim de mundo.
Foi ali, na Amazônia, que perce-
bi que a soberania do Orkut es-
tava mesmo em xeque.
/RAFAEL CABRAL
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