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Eles se recusam
a participar
do Facebook
Prestes a fazer seu IPO, a rede social gaba-se da sua quantidade
imensa de usuários, mas muita gente quer se manter longe do site

Mais calma,
mais compras
A loja ao lado é uma farmácia?
Uma butique de cosméticos?
Não parece, mas é um super-
mercado. A mistura de concei-
tos é proposital e foi elabora-
da pela agência brasileira De-
sign Novarejo para a rede vare-
jista chilena Cencosud. A ilu-
minação com cúpulas baixas
é o que diferencia o ambiente,
deixando-o menos parecido
com um mercado e mais acon-
chegante, como as butiques.
A ideia – colocada em prática
no supermercado Jumbo em
Puerto Madero, na Argentina
– é deixar o cliente mais tran-
quilo para comprar produtos
mais sofisticados. “Da arquite-
tura de interior até a ambien-
tação de cada seção, tudo foi
pensado para aproximar,
atrair e acolher o consumi-
dor”, diz Juliana Pelegrini, res-
ponsável pelo projeto.

Design & Inovação

Jenna Wortham
THE NEW YORK TIMES

Tyson Balcomb saiu do Face-
book após um encontro casual
no elevador. Ele se viu ao lado de
uma mulher desconhecida – ape-
sar de, por meio do Facebook, sa-
ber como era a aparência do ir-
mão mais velho dela e que ela era
de uma pequena ilha na costa de
Washington. “Eu sabia tudo
aquilo a respeito dela, mas nun-
ca tinha conversado com a mo-
ça”, disse Balcomb, que cursa os
a faculdade de medicina em Ore-
gon e, por acaso, tinha amigos
que estavam entre as amizades
da tal moça. “Naquele momen-
to, pensei: é uma situação pouco
saudável.”

Conforme o Facebook se pre-
para para uma esperadíssima
oferta pública inicial, a empresa
está ansiosa para exibir a força
acumulada valendo-se da sua
imensa quantidade de partici-
pantes: mais de 800 milhões de
usuários ativos em todo o mun-
do, de acordo com o próprio Fa-
cebook, sendo 200 milhões nos
Estados Unidos, o equivalente a
dois terços da população do país.

Mas a empresa está prestes a
enfrentar um bloqueio nos EUA.
Algumas pessoas, mesmo entre
os mais jovens, simplesmente se
recusam a participar do site, in-
cluindo gente que já experimen-
taram a rede social.

Um dos principais chamari-
zes do Facebook está no fato de
ele construir elos de maior proxi-
midade entre amigos e colegas.
Mas alguns daqueles que se man-
têm longe do site dizem que ele
pode surtir o efeito oposto, le-
vando-os a se sentirem mais alie-
nados, e não menos.

“Deixei de telefonar para os
amigos”, disse Ashleigh Elser, 24
anos, estudante de pós-gradua-
ção em Charlottesville, Virgínia.
“Via as fotos deles e acompanha-
va suas atualizações, tinha a sen-
sação de estar ligada a eles.”

Exílio. É verdade que a vida lon-
ge do Facebook traz suas desvan-
tagens numa era em que as pes-
soas anunciam na rede todo tipo
de grande marco em suas vidas.
Ashleigh perdeu compromissos
e fotos de bebês recém nascidos.
Mas nada disso machucou tanto
quanto a distância entre ela e
seus amigos que diz ter sido cria-
da por seu perfil no Facebook.
Assim, decidiu fechar o perfil.

Muitosdos queoptampelo exí-
liocitampreocupações relaciona-
das à privacidade. Aqueles que es-
tudam as redes sociais dizem que
esse aspecto é uma questão de
confiança.AmandaLenhart, dire-
toradepesquisasenvolvendoado-
lescentes,criançasefamíliasaser-
viço do Pew Internet and Ameri-
can Life Project, disse que as pes-
soas que usam o Facebook ten-
dem a apresentar “uma confiança
generalizadanosdemaisenasins-
tituições”.Elaacrescentou:“Algu-
mas pessoas decidem não usar a
rede social porque temem aquilo
que poderia acontecer.”Amanda
observou que aproximadamente
16%dosamericanosnãotêmcelu-
lares. “Sempre haverá pessoas
que recusam uma determinada
novidade”, disse ela.

Os executivos do Facebook di-
zem não esperar que todos os ha-
bitantes dos EUA criem perfis na
sua rede social. Em vez disso, tra-
balham no sentido de descobrir
maneiras de manter as pessoas
no site por mais tempo, algo que
confere à empresa mais oportu-
nidades para mostrar anúncios
aos usuários. E o avanço mais ex-
pressivo para a empresa está ago-
ra em lugares como a Ásia e a
América Latina, onde acreditam
haver pessoas que ainda não ou-
viram falar no Facebook.

“Nossa meta é oferecer às pes-
soas uma maneira relevante, di-
vertida e livre de se conectar aos
amigos, e esperamos que isso so
é atraente para um público am-
plo”, disse Jonathan Thaw, por-
ta-voz do Facebook.

Mas os números que mostram
o crescimento da empresa nos
Estados Unidos são um dado for-
te. A quantidade de americanos
que visitaram o Facebook au-
mentou 10% no período de 12 me-
ses encerrado em outubro - uma
queda em relação à alta de 56%
registrada no ano anterior, de
acordo com a comScore, empre-

sa que acompanha o tráfego de
usuários na internet.

Ray Valdes, analista da Gart-
ner, disse que essa desacelera-
ção não representava uma ques-
tão crucial antes da oferta públi-
ca inicial da empresa, que pode
ocorrer no primeiro semestre de
2012. De acordo com ele, o impor-
tante é a capacidade do Face-
book de manter seus milhões de
usuários entretidos, fazendo-os
usar o site com frequência.

“É provável que estejam mais
preocupados com a possibilida-
de do desgaste do poder de atra-
ção da novidade”, disse Valdes.
“Trata-se de um problema que
eles buscam resolver continua-
mente e para o qual não existe
solução permanente.”

Pressão. Independente das crí-
ticas, os rebeldes dizem que sua
opção de ficar fora do Facebook
costuma ser um tema polêmico
– assim como deve ter sido a deci-
são de não comprar uma TV em
uma era midiática anterior.

“As pessoas sempre erguem a
sobrancelha”, disse Chris
Munns, de 29 anos, que trabalha
como administrador de siste-
mas em Nova York. “Mas, mes-
mo sem participar da rede, mi-
nha vida continuou normalmen-
te.” A pressão vinda dos pares,
porém, só vai aumentar. Susan
Etlinger, analista da Altimeter
Group, disse que a sociedade
adota novos comportamentos e
expectativas em resposta à qua-
se onipresença do Facebook e de
outras redes sociais.

“Pode ser que, ao se depara-
rem com alguém que não esteja
nos canais sociais, as pessoas per-
guntem, ‘Por que não? Você tem
algo a esconder?’”, disse ela. “As
normas estão mudando.”

Este tipo de raciocínio funcio-
na em ambos os sentidos para
aqueles que resistem ao Face-
book. Munns disse que sua vida
romântica foi beneficiada pela
ausência de um dossiê online a
seu respeito: “As garotas não
têm a oportunidade de investi-
gar toda a minha vida no Face-
book antes de um encontro”.

Mas Erika disse que esse tipo
de investigação era a única coisa
que a levava a precisar do Face-
book. “Quando estou interessa-
da em alguém, peço às amigas
que olhem o perfil dele para
mim”, disse Erika. “Mas a coisa
para por aí.” / TRADUÇÃO DE

AUGUSTO CALIL

Ambiente.
Espaço
pensado para
acolher cliente
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NÃO É SÓ MAIS UMA BOLSA DIOR
Desde que John Galliano foi demitido da
Dior em março, a vaga de designer chefe da
grife está em aberto. Mas enquanto a
companhia não encontra um novo nome,
artistas vêm sendo convidados para dar
contribuições. É o caso de Anselm Reyle,
artista alemão que criou novas versões e
bolsas Dior. Esta, abaixo, é a Panarea, com
camuflagem fluorescente que brilha
intensamente. O modelo custa R$ 2,7 mil.

STEVE DYKES/THE NEW YORK TIMES
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SP 42 UHF - RJ 52 UHF - BH 27 UHF - BSB 48 UFH - Também nos canais a cabo e via satélite.

Fora da rede. Balcomb decidiu excluir seu perfil: ‘Comecei achar pouco saudável’

● Escala

800 milhões
é o número de usuários ativos do
Facebook em todo o mundo

200 milhões
deles estão nos Estados Unidos,
o equivalente a dois terços da
população americana
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