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Finalmente, o Facebook tem um concorrente sério. Pelo menos é o que pensa Sergio Monsalve, 
um investidor em mídia social. Capitalistas de risco como Monsalve estão vendo os primeiros 
sinais de que o Google+ (a rede social da companhia), que conquistou mais de 25 milhões de 
usuários desde seu lançamento, em junho, está no caminho certo. A incipiente rede social do 
Google, que tem Mark Zuckerberg, executivo-chefe do Facebook, como membro, até agora 
defrontou-se com ceticismo. Alguns estão esperando para ver se o Google+ conseguirá manter 
o ímpeto rápido de seus primeiros meses. Outros veem razões para otimismo. Monsalve, que 
tem investido em várias empresas iniciantes de internet focadas em consumidores, está entre 
um grupo de capitalistas de risco que veem um futuro promissor. 
 
Se a criatura concebida por Larry Page cumprir sua promessa inicial, o Google+ terá vindo em 
um momento crucial para sua maior rival. É generalizada a convicção de que o Facebook fará 
um lançamento inicial de ações (IPO, em inglês) no início de 2011, salvo turbulências no 
mercado. O surgimento de um concorrente sério - quando agora não tem nenhum certamente 
fará os investidores pararem para pensar, talvez até mesmo prejudicando sua valoração de 
mercado. 
 
"Seus elementos de conteúdo (do Google+) são muito mais ricos e interessantes", em 
comparação com o que ele normalmente vê no Facebook, diz Monsalve, que investiu na 
recentemente adquirida MyYearbook.com e trabalhou intimamente com o MySpace em seu 
auge, quando dirigiu o marketing da Photobucket. As apostas são altas. O Facebook deverá 
registrar US$ 4,05 bilhões em receita publicitária neste ano, segundo a eMarketer. A 
ComScore, uma concorrente no setor de pesquisas, diz que seus usuários nos EUA passam 434 
minutos por mês, cada um, no site. O Facebook tem 750 milhões de usuários em todo o 
mundo. Isso faz com que cada minuto gasto nessa rede valha cerca de 10 centavos de dólar, 
exclusive a receita obtida de fontes periféricas, como jogos de terceiros ou pessoas que 
compram créditos do Facebook. 
 
Os profissionais de marketing estão despejando mais dinheiro em publicidade on-line em 
geral; a eMarketer diz que o faturamento do Facebook deverá crescer para US$ 5,74 bilhões 
no ano que vem. A questão, num futuro próximo, será se, e em que medida, o Google+ 
conseguirá abocanhar o tempo dispendido no Facebook. "A questão não se coloca em termos 
de que para cada minuto no Google+ uma pessoa passa um minuto a menos no Facebook", diz 
Lou Kerner, analista da Wedbush que tem ações do Facebook e simpatiza com diversos 
recursos do Google+, inclusive o fato de tratar-se de uma rede aberta, com grande parte de 
suas informações disponíveis a qualquer pessoa. 
 
Apenas dois meses depois de seu lançamento, o impacto do Google+ sobre o Facebook é difícil 
de avaliar. Caso se forme uma percepção de que o Google+ continua avançando 
substancialmente, então isso poderá afetar a valoração do Facebook, dizem capitalistas de 
risco. Estão surgindo sinais de que o valor do Facebook no mercado secundário atingiu um 
pico, mas que isso pode ter menos a ver com o Google+ do que com o ambiente externo. 
 
Comenta-se que a Interpublic Group Cos vendeu metade de sua participação no Facebook a 
uma valoração de US$ 10 bilhões a US$ 12 bilhões inferior à atingida em recentes negócios no 
mercado privado, ou cerca de US$ 80 bilhões. Mas, atenção, dizem alguns. Entre as coisas que 
os capitalistas de risco apreciam, no novo serviço está a capacidade de longo prazo de 
incorporar pesquisas - a força elementar do Google - a interações sociais, e assim, por 
exemplo, um resultado de busca favorito poderia ser compartilhado mediante um clique. 
 
Além disso, o Google cobra uma taxa de 5% dos desenvolvedores de jogos para transações no 
Google+, em comparação com os 30% cobrados pelo Facebook. E os círculos (de pessoas), 
talvez sejam o aspecto mais discutido. "Há algum tempo tenho sido alvo de propaganda de 
empresas que tentam resolver o problema de como agrupar pessoas, como compartilhar 
informações de forma eficiente entre pequenos grupos de pessoas", disse David Hornik, sócio 
da August Capital, à Reuters. Os usuários podem alocar seus contatos a um ou muitos círculos 
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familiar, de colegas de trabalho a grupos que compartilham hobbies, como clubes do livro - e 
selecionar quais comentários compartilhar com quais círculos específicos. 
 
"O Google+ fez um belo trabalho, ao permitir um compartilhamento maior focado", disse 
Hornik. Embora o Facebook também permita aos usuários segmentar amigos, o processo não é 
tão simples. Hornik diz que será preciso esperar até o fim do ano para ver em que medida o 
Google+ está conquistando esse terreno. Outros apontam para elementos essenciais das redes 
sociais, grupo de bate-papo eletrônico - no Google+, que inclui vídeo - e, desde a semana 
passada, um novo elenco de jogos. Monsalve gosta do recurso "Sparks", no Google+, que 
permite criar listas de tópicos e depois ver artigos ou vídeos inter-relacionados. 
 
Apenas um grande número de usuários não assegura sucesso ao Facebook. No fim de 2006, o 
MySpace tinha três vezes o número de usuários do Facebook - mas a invenção de Zuckerberg 
havia atingido massa crítica e estava crescendo muito mais rapidamente que o MySpace. O 
resto é folclore. Uma métrica fundamental que alguns capitalistas de risco estão monitorando é 
quanto tempo o Google+ levará para conquistar 75 milhões de usuários que passem uma 
quantidade significativa de tempo na rede - digamos, 10 a 15 minutos por dia. Se isso 
acontecer nos próximos poucos de meses, o serviço "começará a tornar-se muito 
interessante", disse Monsalvo. 
 
No entanto, alguns dizem que o Google já deu alguns passos errados. Na semana passada, o 
Google+ proibiu o uso de pseudônimos e apelidos no serviço, o que, segundo alguns 
investidores, poderá limitar sua aceitação pela multidão à solta no ciberespaço. David Cowan, 
sócio da Bessemer Venture Partners, cujos investimentos incluem sites de redes sociais como 
o LinkedIn, acredita que o Google+ está 'passando batido' por uma oportunidade. "Imagine 
alguém contestando o governo de seu país ou seu empregador", disse ele. "As pessoas querem 
ser sociais em contextos que não exijam - e não deveriam exigir - transparência de 
identidade." 
 
Outros, como Dave Whorton, da Tugboat Ventures, acreditam que competição de uma fonte 
inesperada - talvez, até mesmo, o que ele denomina "fadiga de compartilhamento" - pode ser 
mais prejudicial para o Facebook do que qualquer rede social rival. Em vista da proliferação de 
sites de mídia social, como Twitter, Facebook, LinkedIn e Tumblr, muita gente poderá se 
abster de incluir mais uma rede no caldeirão. 
 
A ComScore diz que, por enquanto, as redes sociais em geral continuam a crescer bastante, 
tendo os usuários americanos gasto 385 minutos, em julho, em tais sites. Há uma incógnita: 
com a aquisição da Motorola Mobility, associada ao Android, o Google pode ter conquistado 
uma arma importante para ajudar o Google+ entrar mais profundamente na esfera móvel do 
que o Facebook. "Caminhamos cada vez mais para o contexto móvel", disse Greg Gottesman, 
sócio do Madrona Venture à Reuters. Ele diz acreditar que os avanços das redes sociais em 
celulares pode ser a chave para conquistar os adolescentes, entre os quais, mais cedo ou mais 
tarde, "a batalha será ganha ou perdida".  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 19 e 20 ago. 2011, Empresas, p. B3. 
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