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Facebook acirra disputa
com o Orkut no Brasil
A rede social de Zuckerberg atingiu 17,9 milhões de visitantes únicos
em fevereiro, ultrapassando a metade dos visitantes do Orkut no País

● O cofundador da Microsoft
Paul Allen acusou Bill Gates, em
um livro de memórias ainda não
lançado, de diluir sua participa-
ção na companhia antes de sua
saída, em 1983. Trechos do livro
foram publicados na revista Va-
nity Fair. Allen disse ter ouvido
por acaso uma conversa acalora-
da entre Gates e o hoje presiden-
te da Microsoft, Steve Ballmer,
em dezembro de 1982. “Eles es-
tavam falando sobre minha re-
cente improdutividade e discutin-
do como poderiam reduzir minha
participação na Microsoft e desti-
nar opções de ações para si mes-
mos e para outros acionistas”,
escreveu. Na época, Allen estava
tratando um câncer e retomando
seu trabalho na Microsoft.
/ REUTERS

ALEX BANKS
VICE-PRESIDENTE PARA A
AMÉRICA LATINA DA COMSCORE
O alto crescimento do Facebook
“é prova do (marketing) ‘boca a
boca’ do Facebook durante as
férias de verão”

JOSÉ CALAZANS
ANALISTA DO IBOPE NIELSEN
“Ou o Orkut vai cair como ocorreu
em outros países, ou o Brasil vai
continuar convivendo com duas
grandes redes sociais na internet”

Cofundador da
Microsoft critica
Bill Gates em livro

Filipe Tavares Serrano

O Facebook ultrapassou pela
primeira vez a metade dos visi-
tantes únicos do Orkut no Bra-
sil. A rede social criada em
2004 por Mark Zuckerberg, de
26 anos, atingiu 17,92 milhões
de visitantes únicos em feve-
reiro, enquanto o Orkut ficou
com 32,41 milhões de visitan-
tes únicos. O número foi divul-
gado pela ComScore ao Link
ontem, e adiantado no bole-
tim do caderno na rádio Esta-
dão/ESPN durante a tarde.

O Facebook havia terminado
2010 com 12,3 milhões visitantes
únicos, o que significa que houve
um aumento de 45,5% da audiên-
cia do site neste ano e de 21,95%
apenas em janeiro. A ComScore
mede a audiência baseada em
usuários com mais de 6 anos que
acessam a internet em casa ou
no trabalho, um total de 46,23 mi-

lhões de pessoas em fevereiro.
Comparada aos seis meses an-

teriores, a audiência do Face-
book no Brasil cresceu 65,7%.
Em setembro, o site teve 10,8 mi-
lhões de visitantes únicos.

O Orkut também teve cresci-
mento de audiência nesse perío-

do, de acordo com a ComScore,
porém, bem menor. Em seis me-
ses, a audiência do site subiu
2,85%, passando de 31,5 milhões
de visitantes únicos em setem-
bro para 32,4 milhões em feverei-
ro. Nesse período, o pico de au-
diência do Orkut foi em janeiro
— mês de férias escolares —
quando teve 33,11 milhões de visi-
tantes únicos e o Facebook 15 mi-
lhões.

Para o vice-presidente para
América Latina da ComScore,
Alex Banks, o alto crescimento
do Facebook nos últimos meses
“é prova do (marketing) ‘boca a
boca’ do Facebook durante as fé-
rias de verão”, disse ao Link, por
e-mail.

Orkut vs. Facebook. De acordo
com o analista José Calazans, do
Ibope Nielsen, outro instituto
que mede a audiência da inter-
net brasileira, o Facebook conti-

nua crescendo muito — “no mes-
mo patamar do ano passado”,
disse. O instituto não divulga da-
dos de audiência, mas Calazans
afirma que ainda não é possível
identificar uma queda no uso do
Orkut no Brasil, que continua
com audiência estável.

“Em países como Estados Uni-
dos, Inglaterra, Espanha e Ale-
manha, a rede social dominante
antes do Facebook só começou a
cair quatro meses depois que o
Facebook atingiu a mesma au-
diência deles”, afirmou em entre-
vista por telefone.

“Há duas possibilidades, ou o
Orkut vai cair, como ocorreu em
outros países, ou o Brasil vai con-
tinuar convivendo com duas
grandes redes sociais na inter-
net, o que pode acontecer, já que
o brasileiro é pioneiro em rede
social”, disse Calazans.

Vista do apartamento decorado do 21º andar do Enseada - Ocean Front. Foto tirada em dezembro de 2010.
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● Avaliações

Alta. Facebook, de Zuckerberg, cresceu 21,95% só em janeiro

Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 mar. 2011, Economia & Negócios, p. B17.




