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Elas reformularam o conceito de usuários únicos e romperam fronteira  
 
0 crescimento do investimento online, percentualmente, tem superado o de outros meios. Essa 
variação foi de 25% em 2009, quando se compara a 2008. E analisando o primeiro semestre 
deste ano, notamos um incremento de 38% em relação ao mesmo período anterior. Isso 
mostra quanto o mercado de internet tem se solidificado e comprova o quão promissor ainda 
é. O destaque vai para as redes sociais, que hoje comportam 80% dos 75 milhões de usuários 
da internet no Brasil. Seguindo o crescimento de mercado, novos cargos, modelos de negócio 
e produtos surgem em resposta às constantes mudanças e ao dinamismo desse meio. 
 
É impossível falar em redes sociais e não citar o Orkut, o precursor de sucesso das redes 
sociais que já alcançou 72% do mercado. Um quarto de todos os pageviews da internet 
pertence ao Orkut e seus usuários gastam em média 13% do tempo online navegando nele. 
Com um olhar mais atento, percebe-se as nuances do Orkut e das redes sociais. 
Questionamentos conceituais surgem e aos poucos refletimos sobre os fatores de sucesso, e 
ainda mais além: tentamos distinguir o que de fato permitiu que este se propagasse pelo 
nosso mercado enquanto em outros países o mesmo produto teve fim oposto. Uma das teses 
atribuiu seu sucesso às características sociáveis dos brasileiros. Mas será esse o principal 
motivo? 
 
Analisando o notório competidor do segmento, o Face-book, que detém 46% de todos os 
usuários da internet mundial, percebe-se que diversos outros mercados apresentam adoção 
tão excepcional como à dos brasileiros ao Orkut, tanto em países de primeiro mundo como em 
países emergentes. No mercado norte-americano, o Facebook tem alcance de 70%. No México 
a situação é parecida, com penetração de 67%. Ambos os casos apresentam índices similares, 
comparados ao share do Orkut brasileiro. No entanto, na Argentina e Colômbia, esses índices 
são mais elevados, em torno de 80%. Provas irrefutáveis de que as condições econômicas e 
sociais não são fatores relevantes ao sucesso das redes sociais. 
 
Então qual seria o fator de sucesso do Orkut? A resposta é bem simples no momento em que 
percebemos a essência de qualquer rede social. É necessária uma rede, um conjunto de 
pessoas para que o produto em questão faça sentido. É necessário que sua rede de amigos 
faça parte desse mundo e esse é o teste de fogo de todos os produtos sociais, adquirir essa 
massa crítica mínima para que desperte o interesse nos demais usuários. E é nesse ponto que 
o Orkut no Brasil se distingue em relação aos demais países e se torna um caso de sucesso 
mundialmente reconhecido, que tem como base diversos outros fatores inerentes às 
características sociais, porém pertinentes às características humanas. 
 
No momento em que a internet passou a ser o ambiente onde os usuários gastavam em média 
23 horas por mês, a busca pela individualidade e personificação nesse mundo tão abstrato era 
rusticamente suprida por jogos online, avatares ou em "comente aqui" no final das notícias. E 
com a chegada das redes sociais essa lacuna foi preenchida, disponibilizando uma espécie de 
"RG online". Elas reformularam o conceito de usuários únicos e romperam uma fronteira 
colocando a internet num nível mais elevado de maturidade. Ambiente no qual os usuários 
passam a exigir recursos essenciais do seu cotidiano, como a personalização e a troca de 
informações nó seu meio social. Devemos nos atentar a esse conceito a fim de corresponder às 
expectativas desse novo usuário, que não quer apenas trocar a cor de fundo, mas sim definir o 
tipo de conteúdos que gostaria de ver. Quer compartilhar esse conteúdo em diversos formatos, 
seja ele uma foto, um vídeo ou uma reportagem, em poucos cliques. 
 
Temos como exemplo o Twitter, Meme e o próprio Facebook se adaptando para se adequar a 
esse mercado. Assim como os buscadores eram as principais fontes de conteúdo, produtos de 
distribuição tornaram-se ferramentas fundamentais para a retroalimentação do meio online. 
 
Estamos presenciando uma era em que o conteúdo passa a ser muito mais democrático. O 
usuário assume o papel fundamental não somente como consumidor, mas como contribuinte 



num meio que supera uma barreira nunca traspassada antes. Desfrutamos hoje de um canal 
bidirecional, de conteúdo, publicidade e conhecimento, que abre portas para aplicações 
infinitas. 
 
Fonte: Propmark, São Paulo, 4 out. 2010, p. 22.  
 


