
34 Brasil Econômico Quinta-feira, 21 de outubro, 2010

EMPRESAS

Sara Piteira Mota, de Lisboa
redação@brasileconomico.com.br

Haverá espaço para os mundos
virtuais da Second Life e Habbo
Hotel numa altura em que as
redes sociais como o Facebook
dominam a Internet? Tudo in-
dica que sim. O aumento do
número de usuários, bem como
as receitas geradas por estas
plataformas levam a crer que o
negócio é viável e que a divul-
gação feita por meio de redes
sociais, contribuem para seu
desenvolvimento.

“Ironicamente, o auge da po-
pularidade do Second Life ocor-

reu justamente pela sua divulga-
ção nas diversas redes sociais
desde 2006”, afirma Gwyneth
Llewely, diretora de operações
para a Europa da empresa portu-
guesa Beta Technologies. Mas, no
mundo da tecnologia, é a novi-
dade que conta. E é aí que o Face-
book e o Twitter se diferenciam.
Apesar de parecer esquecido pela
mídia, o negócio do Second Life
já cresceu mais de dez vezes,
tanto em número de usuários
ativos, pois são 10 mil cadastra-
dos por dia, quanto no tamanho
da sua economia virtual, estima-
da em cerca de € 500 milhões
(R$ 1,17 bilhão) em 2009.

“O Facebook atingiu 500
milhões de usuários, mas ainda
não é lucrativo”, diz Gwyneth .
A divulgação dos meios de co-
municação permitiu que o Fa-
cebook conseguisse manter-se
financeiramente.

Mundos virtuais rentáveis
Em 2006, criou-se a ilusão de
que os mundos virtuais em três
dimensões seriam um produto
para todas as idades e todos os ti-
pos de usuários, e isso gerou
muita expectativa da mídia. Na-
quela altura surgiram muitas
empresas que desapareceram
sem deixar vestígios. O mundo

virtual da Google Lively, por
exemplo, foi extinto seis meses
após ser lançado, pois os custos
não eram compatíveis com as re-
ceitas. Mas, ainda hoje, o Second
Life sobrevive e dá dinheiro, quer
aos seus fundadores, quer às
empresas como a Beta Techno-
logies, companhia portuguesa
que funciona como um estúdio
audiovisual no mundo web.
“Dependendo da carga de tra-
balho e da necessidade de cum-
prir prazos apertados, o número
de pessoas aumenta. Já chega-
mos a ter cerca de 30 pessoas
trabalhando ao mesmo tempo,
embora a média seja entre 10 e

Apesar do sucesso de redes sociais como o Facebook, os mundos virtuais ainda são um negócio rentável.

Como sobrevivem as comunidades
O Second Life
cresceu mais
de dez vezes, tanto
em número de
usuários quanto
na dimensão da
sua economia
virtual, estimada
em R$ 1,17 bilhão
em 2009

O Second Life representava, em 2009, 4% do
e-commerce mundial, além de ser um dos maiores
operadores de VoIP, que permite falar pela internet

O foco das atividades do Second Life é
entretenimento. É possível assistir a concertos
de música ao vivo ou simplesmesnte voar

Os usuários do Second Life podem carregar as
contas em qualquer forma de pagamento pela
web para fazer negócios no seu mundo virtual

Second Life
Fundada em 1999, a empresa Linden Lab foi financiada por gigantes da
indústria como Jeff Bezos da Amazon, Pierre Omidyar da eBay/PayPal,
e Mitch Kapor da Mozilla. Os investidores tiveram retorno sobre
o investimento ao final do primeiro ano da Linden Lab e o lucro anual
é suficiente para continuar investindo na tecnologia e na expansão
da empresa. Os números divulgados apontam para 20 milhões de
utilizadores (avatares) registrados, dos quais cerca de 1,5 milhões ativos.
Atualmente estão listadas 378 empresas, entidades, e consultores

independentes que desenvolvem projetos para a
Second Life, mas a esta lista devem ser somadas
cerca de 1,2 mil entidades de ensino e pesquisa.

EMPREENDEDORISMO

Fase América Latina do Desafio Intel
seleciona empresas para mundial
Depois de passar por uma seleção com 162 candidatas, quatro
empresas brasileiras se preparam para a etapa América Latina do
Desafio Intel, que aproxima companhias iniciantes de investidores.
Elas vão concorrer com outras 11 da Argentina, Colômbia, México, Chile,
Costa Rica, Peru, Uruguai e República Dominicana. A disputa acontece hoje
e os vencedores vão para a etapa mundial, marcada para a Califórnia.

RESTAURANTE

Hooters relança plano de expansão no
país com investimento de R$ 1,5 milhão
A rede de restaurantes Hooters volta a apostar em seu crescimento
no Brasil. A empresa fechou sua unidade no bairro Santo Amaro, em São
Paulo, para abrir um restaurante conceito na Vila Olímpia. Até a Copa
do Mundo de 2014 serão investidos R$ 1,5 milhão na inauguração de três
unidades próprias e 17 franqueadas, com foco nas cidades sede do evento.
A previsão é que a rede alcance faturamento R$ 100 milhões ao ano.

Frederic J. Brown/AFP
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Eles promovem conteúdos e conquistam novos usuários pela própria internet

Habbo Hotel e Second Life
12. Mas este número varia mui-
to”, afirma Gwyneth Llewely.

Além desta empresa, existem,
pelo menos, outras cinco que tra-
balham para a Second Life. Mas o
negócio não está limitado a essas
companhias. Existem autônomos
que trabalham para o mundo vir-
tual. Muitos deles obtêm receitas
da ordem de € 200 mil (R$ 466
mil) anuais, movimentados ape-
nas dentro do Second Life.

Apesar disso, não é fácil criar
um modelo de negócio duradouro
que suporte um nicho de mercado
de usuários muito especializados e
com facilidade de atrair a atenção
da mídia. Foi o que ocorreu com a

Linden Lab, que conseguiu fazer
do Second Life um negócio de mi-
lhões. Diante das dificuldades,
aparecem rumores de empresas
interessadas em comprar negó-
cios do mundo virtual — e os últi-
mos apontam para a Microsoft. “É
altamente provável que a Linden
Lab tenha tido várias ofertas —
por exemplo da Microsoft, Goo-
gle, Yahoo!, AOL — que normal-
mente estão disponíveis para ava-
liar o seu interesse em adquirir
uma parte ou a totalidade de em-
presas com forte inovação tecno-
lógica”, afirma Gwyneth Llewely.

Outro bem sucedido mundo
virtual é o Habbo Hotel. Segun-

do o site especializado em negó-
cios Silicon Alley Insider, o
Habbo Hotel foi considerado
uma das dez empresas inician-
tes mais valiosas do mundo em
2008, com um valor acima de
€ 718 milhões (R$ 1,68 bilhão).
A Sulake, empresa detentora
do Habbo, registrou receita de
€ 29,8 milhões (R$ 70 milhões)
no primeiro semestre de 2010,
um aumento de 20% em com-
paração a igual período do ano
passado. Nesse período, o Ebitda
(lucro antes de juros, impostos,
depreciação e amortização) au-
mentou 63%, para € 3,5 mi-
lhões (R$ 8,17 milhões).

A maior fonte de rendimentos
do hotel virtual vem da compra
de moedas Habbo. Quando os
adolescentes pretendem perso-
nalizar os seus quartos, podem
fazê-lo por meio da compra de
mobis (mobílias virtuais), segun-
do Alisson Pedro, gerente-geral
da Habbo. Para adquiri-los, é ne-
cessário dinheiro para comprar
moedas virtuais. Cada “Habbo
moeda” custa € 0,15ro.

Outra boa parte do fatura-
mento do Habbo vem da publici-
dade feita no Hotel com banners,
mas, sobretudo, de publicidade
interativa, com as marcas Sprite,
Nokia, Axe, entre outros. ■

O Habbo é utilizado para fazer campanhas.
A mais recente é sobre o novo filme de animação
Meu Malvado Favorito, da Universal Pictures

O programa American Idol passou para o mundo
virtual. Posteriormente foi criado o Café Idol
2010, reality show baseado no programa de TV

Um usuário do mundo virtual Habbo pode
assumir e criar o seu avatar com a sua cor
preferida de cabelo, olhos, roupa etc.

Habbo Hotel
Em 2000, foi criada a primeira comunidade virtual da Sulake,
“Hotel Kultakala”, na Finlândia. No mesmo ano, e após o sucesso
do primeiro Habbo Hotel, foi lançado o segundo no Reino Unido.
Em 2001 foram criadas mais duas novas comunidades e em
2003 outras quatro. Atualmente o Hotel Habbo está presente
em 31 países e mais de 11 milhões de pessoas criaram
178 milhões de personagens Habbo. A versão
em português abrange brasileiros e portugueses
desde 2006 e tem mais de 28 milhões de
personagens, com cerca de 800 mil novos
usuários por mês e 19 milhões de visitas mensais.

ESPORTES

Programa da Finep reserva R$ 120 milhões
para projetos de inovação para a Copa
A Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) lançou um plano de
investimentos para a Copa de 2014. Batizado de 14-BIS, o programa prevê
numa primeira etapa investimentos de até R$ 120 milhões em projetos
de inovação voltados para esportes. Os recursos também vão apoiar
ações para a Olimpíada de 2016. No primeiro ano, somadas as primeiras
propostas já aprovadas, foram disponibilizados mais de R$ 20 milhões.

HOTELARIA

Vendas do terceiro trimestre melhoram
perspectiva de lucro do Grupo Accor
O Grupo Accor, maior rede hoteleira da Europa, elevou a meta de lucro
para o ano após os bons resultados em vendas no terceiro trimestre,
liderado pelo desempenho dos hotéis de luxo e econômicos. O Ebitda
(lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) deve ficar
entre R$ 926,4 milhões e R$ 972,8 milhões neste ano, comparado com
a meta anterior de chegar até R$ 903,3 milhões, segundo a empresa.

Owen Franken/Bloomberg

BRASIL

Tecnologia não
empolga mercado
brasileiro

A decepção com o Second Life
no Brasil foi proporcional ao
tamanho da empolgação com sua
ascensão e queda. Em dois anos,
entre 2006 e 2008, ele saiu
do céu das promessas ilimitadas
para o inferno das tecnologias
descartadas. Agora é o momento
em que este mundo virtual está
encarando sua dose de realismo.
Após ter sido adotado por
diversas empresas de tecnologia
e de outros setores que
criavam versões virtuais de
seus escritórios com o objetivo
de vincular suas marcas à
modernidade, o Second Life
passou por um forte processo
de declínio e críticas de muitos
analistas de internet. As empresas
que aderiram à novidade
perceberam que atraíam pouca
atenção no universo virtual
e não encontraram muito retorno
em manter essa presença.
“O universo em 3D é tendência,
mas não se sabe qual tecnologia
vai massificá-la, games ou
avatares”, afirma o fundador da
E-Consulting, Daniel Domeneghetti.
“As redes sociais, como o
Facebook, têm legitimidade pelas
pessoas serem elas mesmas, e
não representadas por avatares.”
Entre 2006 e 2009, a Kaizen
Games, sediada em Bauru, no
interior de São Paulo, manteve,
em parceria com o site IG, uma
versão brasileira do mundo
virtual, em separado do ambiente
internacional. A empresa cuidava
da transferência da administração
e gestão das transações
financeiras, fazendo o câmbio
do real para a moeda virtual
adotada na página, o Linden.
Há pouco mais de um ano,
não houve a renovação de
representação no Brasil com a
Linden Labs, empresa responsável
pelo site mundialmente. Mesmo
no auge da onda do Second Life
no Brasil, a empresa de pesquisas
Ibope/NetRatings, que mede
o uso da internet no país, nunca
registrou presença de mais
do que 1% dos internautas
brasileiros participando do site.
Com uma cobertura grande por
parte da imprensa e o interesse
despertado nos departamentos
de marketing, o Second Life acabou
sendo muito mais conhecido
pelas notícias do que pelos
usuários da comunidade virtual.
Quanto ao Habbo Hotel, mundo
virtual voltado para adolescentes,
o crescimento foi mais
estável. Carlos Eduardo Valim
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