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● ● Pelo celular● Todos pela barganha
Começam a surgir serviços de
pagamento via celular. Visa e
Mastercard, prometem, em
março, lançar serviços móveis
até o fim do ano.

● ● Hipercrescimento
A onda da compra coletiva
começou no Brasil em março. De
julho a setembro, o acesso a
sites do gênero cresceu 213%,
segundo o Ibope Nielsen Online.

O Tumblr existe desde 2007,
mas foi neste ano que ele
explodiu: em outubro, havia
crescido 1.540% em relação
ao mesmo mês em 2009.

● ● Abrasileirado

1. Windows Live
Messenger se integra
ao bate-papo do
Facebook

O Paypal, maior banco online do
mundo, lança versão brasileira
em agosto. No primeiro semestre,
foram gastos R$ 6,7 bilhões em
compras na web, segundo a eBit.

3. Conta do Facebook
pode ser usada para
usuário se cadastrar
no MySpace.

2. Facebook vira lista
de contatos no Skype
e pode ser atualizado
pelo app do serviço

carla.peralva@
grupoestado.com.br

Crescer
junto

Em 21/11, as músicas dos Beatles
foram finalmente postas à venda em
formato digital. Na primeira semana
foram vendidas 2 milhões de canções.

YEAH, YEAH, YEAH

ROBERT GALBRAITH /REUTERS

Nick O’Neill desenvolveu sua própria rede
social em 2005. Mas assistiu ao lançamento
do Facebook e desistiu de seu projeto. “Vi
que ia se tornar algo muito grande”. E deci-
diu se juntar ao que ele previa que seria um
gigante. O’Neill lançou, em 2007, o All Face-
book, blog especializado na rede social.

Ao pensar em uma retrospectiva do Face-
book em 2010, diz: “internacionalização”. Se-
gundo ele, o foco da empresa, hoje, é a expan-
são mundial, principalmente em lugares on-
de o site é bloqueado, como a China.

Estratégias como o lançamento de um apli-
cativo que importa informações do Orkut é
uma clara ação para atrair usuários brasilei-
ros – que são 8 milhões, contra os 28 milhões
da rede do Google. No Japão, as configura-
ções de privacidade foram simplificadas e
ganharam opções mais rígidas para seguir a
legislação e o gosto local. “Eles fazem campa-
nhas publicitárias e travam parcerias comer-
ciais nos países onde querem crescer, mas as
pessoas migram para o Facebook porque ele
é melhor”, diz O’Neill.

Realmente, nunca se falou tanto em Face-
book quanto em 2010. Pelo menos fora dos
Estados Unidos. A incrível marca de 150 mi-
lhões de novos usuários em um ano se deve a
adesão em países antes dominados por ou-
tras redes sociais, como a Índia, onde o
Orkut reinava absoluto até agosto. Mas, em
março, o Facebook abriu um escritório na-
quele país e em apenas cinco meses conse-
guiu fincar sua bandeira por lá.

Ainda segundo O’Neill, outra área que me-
rece atenção prioritária por parte do Face-
book é a plataforma social que permite a cria-
ção de aplicativos e a integração de sites à
rede social. “O foco é mais nos desenvolvedo-
res que nos consumidores finais, porque são
os primeiros que criam as diferentes expe-
riências sociais que atraem e mantêm os
usuários na rede social. O Facebook não se-
ria tão grande quanto é hoje se essa não fosse

sua principal estratégia”, afirma.
David Kirkpatrick, autor do livro O Efeito

Facebook – que chega no Brasil em janeiro
pela editora Intrínseca – concorda e aponta
dois grandes lançamentos como os pontos
altos de 2010: a plataforma Open Graph, em
abril, que distribuiu o botão “Curtir” pela
web e o novo sistema de mensagens que inte-
gra e-mail e SMS, em novembro.

A lógica é simples: o Facebook desenvolve
os mecanismos de integração social e o resto
da internet gera conteúdo. Fica por conta de
desenvolvedores – ou quem queira colar as
poucas linhas de código dos plugins sociais
na programação de seu site e com isso ter os
mesmo benefícios de armazenamento de da-

dos de usuários que uma página interna do
Facebook – unir uma coisa a outra de formas
criativas. Pronto, o Facebook torna-se uma
central de comunicação online e fonte de
conteúdos filtrados socialmente.

O’Neill aponta para um terceiro grande
passo: a entrada da rede social no mundo da
geolocalização com o serviço Places. O blo-
gueiro acredita que, em pouco tempo, o aces-
so à internet via aparelhos móveis será o prin-
cipal meio de conexão e a localização está
intimamente à navegação remota.

As discussões de privacidade e segurança
também fizeram sucesso este ano, devido ao
crescente acesso aos dados dos usuários que
empresas e desenvolvedores ganham ao se

valer das ferramentas sociais do Facebook.
Mas, tanto para O’Neill quanto para Kirkpa-
trick, o maior desafio de Zuckerberg é man-
ter a confiança de seus usuários. Ambos sus-
peitam que a privacidade vá ser um proble-
ma ainda maior no futuro por causa do novo
sistema de mensagens e ao Places.

E 2010 foi ou não o ano do Facebook? Ki-
rkpatrick responde que tem medo de cha-
mar qualquer ano de “o ano do Facebook”,
pois o seguinte pode ser ainda mais impor-
tante. “De onde veio o botão ‘Curtir’ vem
muito mais. Especula-se que quando o Face-
book lançar suas ações na bolsa, a capitaliza-
ção será tão alta que ele poderá ser a primeira
empresa de um trilhão de dólares”, afirma.

‘GOOGLE NÃO LANÇARÁ UMA REDE SOCIAL’
Se o Facebook entrou 2009 disputando espa-
ço com o Twitter, em 2010, começou a brigar
de frente com o gigante Google. Há duas se-
manas, a empresa de Mark Zuckerberg foi
estimada em US$ 50 bilhões, cifra superior a
um quarto do valor de marcado do Google.

Mas antes de disputarem valores, ambos
disputam o tempo e os cliques das pessoas
conectadas do mundo. O Facebook, sendo
apenas uma rede social, conseguiu organizar
a experiência social dos usuários, algo que o
Google com seus vários produtos nunca con-
seguiu fazer com sucesso – o Wave e o Buzz
não exemplos perfeitos disso.

David Kirkpatrick, autor do livro O Efeito
Facebook, acredita que o Facebook vem, há
tempos, trazendo a internet cada vez mais
para dentro de si e criando meios que incenti-
vam as pessoas a compartilharem o que es-
tão lendo. As funções sociais já provaram
seu poder de alastrar um link pelo boca a
boca online – é mais provável que um link
seja clicado e reenviado se ele for indicado
por algum conhecido.

Com isso, um usuário que clica no botão
“Curtir” do Facebook e lança um conteúdo
para dentro da rede social, pode passar a ser
mais valioso – para os anunciantes e mensu-

radores de audiência – que quem faz buscas e
clica nos resultados do Google. E isso pode
pesar no bolso das duas empresas quando o
modelo de negócio delas se baseia em gran-
de parte em anúncios direcionados.

O Google já percebeu isso e investiu pesa-
do nas áreas que acredita que serão as gran-
des concentradoras de usuários e capital no
futuro: jogos sociais, plataforma social para
o desenvolvimento de aplicativos e compras
coletivas são bons exemplos. Eric Schmidt,

seu CEO, já afirmou que o Google quer diver-
sificar sua atuação e crê que a receita gerada
por publicidade associada a buscas em celu-
lares irá exceder a feita em PCs. Daí o foco na
plataforma Android, em 2010.

Renê Fraga, fundador do blog Google Dis-
covery, que cobre as notícias sobre a empre-
sa desde 2006, diz que o Google tem um
problema histórico de criar produtos e se
perder entre eles, o próprio Schmidt admi-
tiu isso em 2007. Fraga diz que essa tendên-
cia parece ter voltado em 2010 – houve o
anúncio da Google TV e a promessa muitas
vezes adiada do lançamento do Chrome OS,
sistema operacional da companhia.

Mas, para o blogueiro, esse é modelo de
trabalho do Google: comprar empresas que
estão no topo das tendências e apostar nelas.
“Às vezes tornam startups em grandes suces-
sos, como foi o caso do YouTube. Mas, mui-
tas vezes, deixam passar ideias promissoras,
como foi com o Foursquare”, diz.

E 2010 termina sem que uma das grandes
perguntas da briga Facebook versus Google
tenha resposta: o Google vai lançar uma rede
social para competir com o Facebook? A ou-
tra grande especulação – se o Facebook iria
lançar um telefone para concorrer com An-

droids e iPhones – já foi respondida pelo pró-
prio Zuckerberg: não. Segundo ele, o Face-
book quer apenas criar uma camada social
para os aplicativos.

A resposta do Google segue no mesmo ca-
minho. Fraga acredita que a empresa não
quer e nem deve tentar competir diretamen-
te com o Facebook. O que falta para ele, que
já possui muitos serviços consolidados e in-
tegrados é uma plataforma onde tudo isso
seja registrado e fique organizado. “O Face-
book ainda tem uma busca de conteúdo pre-
cária e não possui a gama de produtos do
Google. Ainda há áreas em que ele pode co-
brir a defasagem existente e se estruturar.”

Nick O’Neill, criador do site All Facebook,
vai além e, alegando não poder citar as suas
fontes, diz saber que o Google não vai lançar
uma rede social: “Eles estão trabalhando em
um camada social que ajuda no gerenciamen-
to da experiência social. Não se chama Goo-
gle Me e não quer substituir o Facebook, mas
complementar a experiência que ele dá ao
usuário.”

Kirkpatric conclui: “A guerra social entre
o Facebook, possivelmente em uma aliança
com a Microsoft, e o Google vai ajudar a defi-
nir a web da próxima década.” /C.P.
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Com mais de meio bilhão de cadastrados, o Facebook se firmou em 2010 como a maior rede social do
mundo – quase um país online. Mas o império de Mark Zuckerberg, por maior que seja hoje, pode crescer
ainda mais na medida em que ele se espalha por todo o planeta e torna-se tão onipresente quanto o Google

✱

Na mão. Schmidt aposta na mobilidade

O ANO 10

A empresa de
um trilhão de
dólares? Autor
especula que
este pode ser
o valor do
Facebook

● Na briga
A Microsoft dá
um passo à
frente na
busca social
ao ampliar sua
parceria com
o Facebook e
incluir as
páginas
marcadas com
o botão ‘Curtir’
pelos amigos
do usuário
entre os
resultados do
Bing. E a bus-
ca por pessoas
ficou mais
personalizada.
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