
Comunidades 
fidelizam o Orkut 
DA AGÊNCIA ESTADO 

Se há um ponto que os brasi-
leiros acostumados ao Orkut -
ferramenta de rede social do gi-
gante de buscas pela internet 
Google - podem sentir falta ao 
usar o Facebook são as diferentes 
e específicas comunidades. 

As páginas e os grupos da 
rede de Zuckerberg, o Face-
book, são menos organizados 
e mais efêmeros, uma vez que 
o conteúdo não é ordenado 
em um fórum buscável e facil-
mente se perde no fluxo das 
mensagens vindas dos mais 
diversos cantos do planeta. 

Muitas informações em 
português ainda só são encon-
tradas nas comunidades es-
pecíficas que o Orkut é pródi-
go em criar e espalhar. Um 
exemplo: depo imentos de 
usuários e dicas sobre mode-
los específicos de telefones ce-
lulares ou outros equipamen-
tos eletrônicos. 

Se estiver para comprar um 
telefone celular, experimente 
procurar a comunidade sobre 
ele no Orkut e, muito possivel-
mente, irá encontrar tutoriais 

e um bom panorama da usa-
bilidade do produto e até de 
similares. 

Durante muito tempo, o 
Orkut também foi o principal 
repositório brasileiro de links 
para download de músicas e 
filmes - quem não conhece a 
comunidade Discografias? - e, 
até hoje, os fóruns organizam 
e atualizam esse material. 

Outro fenômeno típico são 
as comunidades criadas para 
reunir colegas de uma classe 
ou para homenagear um ami-
go, considerada por muitos 
como o pontapé inicial no 
mundo do Orkut. 

O Google acredita que, 
além das comunidades, sua 
rede social tem outro ponto 
forte: as fotos. Só no dia 3 de 
janeiro, 62 milhões foram pos-
tadas, o que gerou 1,6 bilhão 
de visualizações. Em novem-
bro, um novo tipo de comuni-
dade, com funções sociais ex-
pandidas e layout mais perso-
nalizável foi lançado: são as 
branded communities, que, 
por enquanto, só podem ser 
criadas por empresas, mas po-
dem migrar para usuários. 
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