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no: 2011. Lugar: espaço 
virtual. O super-herói 
veterano percebe a as
censão de um jovem 
mutante, que ganha po
pularidade na Terra. Ele 

se sente ameaçado e decide atacar - mas, 
antes, amplia seu exército, atraindo alguns 
dos mais poderosos guerreiros. O mutante 
nota o perigo e reage: multiplica seu arsenal 
e inventa novas armas ainda mais devasta
doras. A guerra está declarada. 

Se você olhar para o atual cenário da 
internet com uma pitada de imaginação, 
vai entender exatamente de quem estamos 
falando. A guerra acima é entre Google e 
Facebook. O gigante das buscas on-line e o 
maior site de rede social do planeta assumi
ram uma disputa sem precedentes. Seu obje
tivo é conquistar a raça humana. Quer dizer, 
atrair mais usuários para suas páginas de 
relacionamento. E está na hora de entender 
esse conflito. Afinal, um dos troféus é você! 

NOS TEMPOS DA BBS 
Foi quando tudo começou. Era 1978. Os 
Estados Unidos paravam de produzir a 
Bomba de Neutrons, a Alemanha inter
rompia a fabricação do Fusca, a Suécia 
bania os sprays. Enquanto isso, em Chi
cago, dois americanos aficionados por 
tecnologia descobriam como colocar 
computadores para conversar. 

A dupla Ward Christensen e Randy 
Suess criou, naquele ano, o primeiro Bul-
letin Board System (BBS), uma rede que 
permitia publicar mensagens eletrônicas 
por meio de terminais que se comunicavam 
utilizando linhas telefônicas. Nas BBBs, os 
usuários publicavam mensagens para outros 
usuários, que respondiam de volta. Arqui
vos, games e até softwares piratas também 
eram trocados ali. 

Em 1979, surgiram as Usenets, que per
mitiam aos usuários publicar artigos e no
tas em newsgroups ( "grupos de notícias") . 
Depois, veio o Compuserve, um serviço 
no qual os integrantes podiam comparti

A REVOLUÇÃO ACONTECE 
Depois do SixDegrees.com, estava aberto 
o caminho para outros entrarem em cena. 
Nomes como Friendster, MySpace, Orkut, 
Twitter, Facebook e, mais recentemente, 
Google+ passaram a fazer parte do cotidia
no de milhões de pessoas mundo afora. Gra
ças a elas, uma revolução ocorreu: o mundo 
encurtou. Não há mais barreiras, distância, 
e todos podem sentir-se conectados por 
meio dos sites de redes sociais. "Surgiram 
novos comportamentos, novas formas de 
relacionamento e novas possibilidades de 
interação - e a sociedade começou a aderir 
a isso tudo", explica André Teles, autor do 
livro "Geração Digital" e sócio da agência 
digital Mentes Digitais, no Paraná. 

Junto com os grandes sites de redes so
ciais - que foram criados com o intuito de 
atrair o maior número possível de usuários 
- surgiram outros, menores e voltados para 
um público segmentado. O foco, nesse caso, 
poderia estar em unir pessoas com interes
ses em comum (CouchSurfing, para viajan
tes; My Church, para cristãos; Care2 , para 
ativistas), integrar profissionais (Linkedln, 
Xing, Visible Path), permitir a publicação de 
diários on-line (Myjournal, Blogger, Word-
Press) ou promover o compartilhamento de 
informações (Tumblr, Twitter e Posterous). 
E, quando as mídias sociais ganharam força, 
surgiram também sites voltados para o com
partilhamento de fotos, música ou vídeos 
(Flickr, Last.fm, Youtube, Vimeo). 

Mais do que simples hobby e passatem
po, os sites de redes sociais se tornaram 
também grandes aliados tanto das empresas 
quanto dos profissionais. "Nos dias atuais, 
é essencial para um profissional estar co
nectado a algum deles, seja ao Twitter para 
se informar ou ao Linkedln para exibir seu 
currículo e conexões de trabalho", diz Da
vid Reck, especialista em mídias digitais e 
diretor da Enken Comunição, em São Paulo. 
"O Linkedln, por exemplo, já é utilizado por 
empresas de RH e headhunters para buscar 
e pré-selecionar profissionais", explica. 

Nos sites de redes sociais, o feedback é 
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instantâneo: ninguém fala só, ninguém está 
só; logo, a interação tem duas vias. "Isso 
trouxe, no caso das empresas, uma grande 
oportunidade de mudança. Em vez de ficar 
falando para uma audiência que não podia 
responder, como ocorria antes, elas agora 
estão aprendendo a interagir com o públi
co. As pessoas estão opinando e criticando, 
e as empresas têm agora de exercitar esse 
sentido da audição, interpretar o que ouvem 
e planejar o que fazer a partir daí", sugere 
David. 

Não é à toa que "compartilhar" tornou-
-se o verbo da sociedade atual - e o que me
lhor define as mudanças promovidas pelos 
sites de redes sociais. "Hoje, quanto mais 
você compartilha, mais você mostra que tem 
conhecimento sobre determinado assunto e 
mais vai ganhando capital social, que é o seu 
valor dentro da internet", diz André Teles. 

Todo esse processo do uso das redes de 
computadores para comunicação, entreteni
mento e negócios foi batizado pelos estudio
sos da comunicação e das ciências humanas 
de "cibercultura". Como o próprio nome in
dica, a cibercultura é a cultura que emerge 
do uso dessas redes. Um dos seus principais 
estudiosos é o filósofo francês Pierre Lévy, 
considerado um dos mais importantes teó
ricos da cultura digital. Para Lévy, os sites 
de redes sociais fizeram emergir uma nova 
cultura, uma nova arquitetura social e uma 
nova forma de inteligência: a inteligência 
coletiva. "0 que isso vai se tornar em ter
mos culturais e políticos permanece com
pletamente em aberto, mas, com certeza, dá 
para ver que isso vai ter implicações muito 
importantes no campo da educação, do tra
balho, da vida política", disse, certa vez, em 
um de seus artigos. 

QUEM BRIGA COM QUEM 
Durante algum tempo, parecia haver es
paço para todos os sites de redes sociais. 
Mas eles se multiplicaram e, com o tempo, 

começaram as disputas por usuários. Hoje, 
o Flickr concorre com o Picasa pela pri
mazia no compartilhamento de imagens. O 
Blogger anda às turras com o Wordpress 
na disputa por blogueiros. O Twitter deu 
asas para o Tumblr virar seu concorren
te no universo dos microblogs. E o popu
lar Youtube descobriu um rival classudo 
no Vimeo; logo, já não reina absoluto no 
compartilhamento de vídeos. 

E o Orkut? "Em 2004, quando o Google 
lançou seu site de rede social, ele virou a 
sensação e logo se tornou extremamente po
pular no Brasil", diz André Teles. Ele lembra 
que o alvo inicial da rede criada pelo Google 
eram os Estados Unidos, mas a maioria dos 

usuários veio de outro endereço: das terras 
brasileiras e da Índia. 

Hoje, o Orkut continua dominando no 
Brasil com cerca de 30 milhões de adep
tos. Mas já começou o êxodo de usuários 
para o Facebook, que cresce rapidamen
te por aqui. Esse orkuticídio coletivo, po
rém, não é o motivo da briga entre Google 
e Facebook. A disputa tem outra origem, 
muito mais recente. 

Depois de uma sequência de fracassos 
em suas investidas "sociais" (Buzz, Wave, 
FriendConect) e de estender seus tentá
culos para comprar outros sites (Picasa, 
Blogger, Youtube), a empresa de Larry 

Page lançou, no mês de junho, o Google+. 
Ainda em fase de testes, o novo site de 
rede social foi criado para concorrer di
retamente com o Facebook - e, de fato, 
incomodou a concorrência. 

O pressuposto do Google+ é: você gos
taria de publicar uma foto sua na balada, 
aprontando todas, e saber que seu pai, mãe 
ou chefe podem ver? Na opinião do Google, 
os usuários estão cansados da falta de pr i 
vacidade dentro dos sites de redes sociais, 
ao mesmo tempo em que não se sentem à 
vontade para banir amigos de suas listas. 

A solução encontrada foi o conceito de 
"círculos sociais", que permite aos usuários 
organizarem seus contatos em grupos dife
rentes - amigos, família, trabalho, por exem
plo - e escolhendo o que irão publicar para 
cada círculo. 0 Google apostou alto na nova 
ideia - e já está comemorando. Em apenas 
duas semanas no ar, 10 mihões de usuários 
entraram para a nova rede. Detalhe: o Goo-
gle+ está em fase beta, ou seja, ainda não foi 
lançado oficialmente. 

CENAS DA BATALHA 
Mas, como guerra é guerra, a alegria do 
Google durou pouco. Adivinha quem se 
tornou o usuário mais popular do Google+? 
No dia em que esta reportagem estava sen
do escrita, o chefão do Facebook tinha 250 

mil seguidores. O Google+, então, somava 
18 milhões de usuários. Agora que a revista 
chegou às suas mãos , esse número deve ter 
ultrapassado os 20 milhões. E Zuckerberg? 
Bom, vale a pena você checar como anda a 
popularidade dele no terreno inimigo. 

Até recentemente, o homem do ano de 
2010, de acordo com a revista Time, não 
parecia preocupado com a investida do 
Google. O pai do Facebook parecia mais 
interessado em enfrentar sites menores. Em 
2010, com o Facebook Places, abriu fogo, 
de uma só vez, contra o Foursquare e o 
Gowala, dois sites de redes sociais de geo-
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localização. Ao permitir aos usuários cria
rem aplicativos, deu espaço para o Bran-
chOut, que hoje tem dois milhões de usuá
rios e concorre com o Linkedln. 

"Na verdade, o Facebook atacou de vá
rias outras maneiras. O site, por exemplo, 
tem uma série de serviços, como fotos, ál
bum, notícias, feed, chat on-line, que acaba 
cumprindo o mesmo papel de sites menores. 
É por isso que, cada vez mais, os usuários se 
concentram ali", diz David Reck. 

No último mês de maio, o Facebook 
pareceu ter assumido a guerra. Um e-mail 
havia chegado às caixas de mensagens de 
jornalistas e blogueiros dos Estados Unidos 

com uma notícia estrondosa: "Google dis
cretamente está violando a privacidade dos 
usuários". Tinha tudo para repercutir. Mas 
alguém descobriu que o remetente era a 
empresa de re lações públicas Burson-Mars-
teller, teoricamente paga pelo Facebook 
para fazer o alarde. 

Em julho, mais um contra-ataque. O web-
designer inglês Michael Lee Johnson lançou, 
dentro do Facebook, uma campanha para 
atrair mais amigos para o seu perfil . . . do 
Google+! O Facebook não gostou e, pouco 
mais de uma hora após o anúncio entrar no 
ar, baniu a conta do usuário. 

Esses são apenas os primeiros rounds. 

Será que o Google+ vai conseguir crescer 
e atrair os usuários do Facebook? Vere
mos, no futuro, um facebookcídio coletivo? 
Ou será que um terceiro site de rede social, 
ainda mais poderoso, vai entrar em cena e 
dar outro rumo à disputa? Bem, corre por 
aí que a Microsoft vai atacar com o Socl, 
um projeto secreto que, pelo nome, tem 
tudo a ver com o "social". 

Fique atento aos próximos capítulos e 
lembre-se: cada vez que publica um tweet, 
faz upload de um vídeo, compartilha uma 
foto ou adiciona um amigo no seu perfil, está 
ajudando a definir os rumos dessa guerra. 
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Text Box
Fonte: Administradores, João Pessoa PB, ano 1, n. 8, p. 28-33, ago. 2011.




