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Sul Fluminense 

  

O Orkut ainda possui dezenas de milhões de usuários no Brasil, mas já deixou de ser o 

preferido daqueles que acessam as redes sociais em solo tupiniquim. Criada em 2004 pelo 

turco Orkut Büyükkökten para a Google, a rede que aceitava novos membros apenas através 

de convites e se tornou uma febre mundial - e teve no Brasil o maior número de entusiastas - 

perdeu a liderança em dezembro do ano passado, quando o Facebook registrou 36,1 milhões 

de visitantes contra os 34,4 milhões do Orkut. 

  

O efeito - só que em escala maior - já foi observado anteriormente na Web, com a perda de 

espaço do Netscape para o Internet Explorer, do ICQ para o MSN e do Altavista para a Google, 

entre outras. Mesmo que nem todos abandonem uma das redes sociais em detrimento da 

outra, o que se observa nos últimos meses é um imenso vazio de assuntos e discussões em 

uma das grandes atrações que o Orkut ainda oferece: as comunidades. 

  

Mesmo aquelas que mantém debates acalorados sobre temas como futebol política, Fórmula 1 

e assuntos da cidade onde os internautas vivem passaram a ver as postagens e as polêmicas 

diminuindo gradativamente. 

  

Um dos exemplos da sensação de "terra abandonada" do Orkut está na comunidade de Volta 

Redonda. Com mais de 37 mil membros, a página inicial de tópicos está tomada por 

propagandas que sequer recebem respostas dos usuários. Um dos poucos tópicos fixos que 

ainda chama atenção é o destinado ao futebol. A comunidade "Voltaço - Volta Redonda F.C." 

contava com 7.709 membros no último dia 14, mas a postagem mais recente ligada ao clube 

datava de 21 de abril. 

  

Comunidades de outras cidades da região - Barra Mansa, Resende, Barra do Piraí e Valença, 

entre outras - também deixaram de ser um fórum de discussão e encontro de amigos para 

oferecerem raros questionamentos e uma enxurrada de propagandas, que antigamente eram 

banidas sem dó pelos moderadores. 

  

Enquanto o Orkut parece estagnado e até perdendo usuários, o Facebook continua o 

crescimento no país. Criado em 2004 por Mark Zuckeberg e amigos (questão que provocou 

diversos processos judiciais e até mesmo um filme, "A Rede Social"), o site já tem 46 milhões 

de brasileiros escrevendo "o que estão pensando", deixando o país pela primeira vez em 

segundo lugar entra as nações que mais utilizam o FB, à frente da Índia e atrás apenas dos 

Estados Unidos, com seus 175 milhões de internautas. O crescimento é impressionante, com 

mais de oito milhões de novos usuários apenas nos últimos três meses (crescimento de cerca 

de 22%). Apenas no ano passado, o aumento de visitantes brasileiros na "brincadeira" que 

Zuckerberg criou em um dormitório da Universidade da Harvard foi de 192%. 

  

O interesse pelas redes sociais - e o poder do Facebook no setor - é comprovado pela União 

Internacional das Telecomunicações (UIT, na sigla em inglês), que divulgou na última 

segunda-feira que existem um bilhão de pessoas utilizando as redes sociais ao redor do globo - 

901 milhões delas conectadas ao FB. 

  

E a iniciativa do nerd norte-americano continua a fazer não somente amigos, mas também 

dinheiro: o site estreou nas bolsas de valores na última sexta-feira, quando promoveu sua IPO 

(oferta pública inicial das ações, em inglês) , considerada a maior das empresas de internet 

dos Estados Unidos até hoje. Com ações oferecidas a U$ 38, a empresa conseguiu 16 bilhões 

de dólares apenas na parte da manhã, elevando o valor de mercado do Facebook para nada 

menos que U$ 104 bilhões. 

  

A título de curiosidade, o IPO do site de relacionamentos vai transformar o cantor Bono, da 

banda de rock irlandesa U2, no músico mais rico do mundo, com uma fortuna estimada em 

torno de U$ 1,5 bilhões, contra o 1,1 bilhão de dólares do ex-Beatle Paul McCartney. Ele havia 
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comprado através da sua empresa de investimentos, em 2009, 2,3% da rede social de 

Zuckerberg - cerca de 90 milhões de dólares. 

  

Mudança de costumes 

  

E o que poderia explicar a prevalência da ideia de Mark Zuckerberg sobre a já estabelecida 

rede da Google? Eram apenas 209 mil brasileiros em 2008, mas a interface que permitia aos 

amigos saber o que cada um estava fazendo, mais a postagens de fotos, vídeos, aplicativos, 

jogos, compartilhamento de links de forma pública e imediata parecem ter cativado de forma 

vertiginosa o brasileiro, acostumado a trocar scraps (mensagens), depoimentos e - também 

vídeo e fotos - no Orkut, mas sem a mesma repercussão imediata. 

  

O fato de ter alcançado popularidade imensa basicamente no Brasil e na Índia também 

prejudicou os planos da Google, que agora aposta no Google+ para recuperar o terreno 

perdido. 

  

A jornalista Marshelle Carneiro, de 27 anos, fez parte do grupo de responsáveis pela 

moderação na comunidade de Volta Redonda, mas é mais uma que não participa dos debates 

há tempos. Ela destaca que a comunidade era participativa, e que permaneceu assim por um 

bom período. Ela lembra que eram debatidos diversos assuntos, passando por política, música 

regional, esportes, eventos e até mesmo problemas pontuais dos bairros. 

  

- Eu saí porque minha vida foi ficando mais ocupada e não achava justo moderar de qualquer 

jeito. E a qualidade dos assuntos caiu muito, eles já não me interessavam tanto. E o Facebook 

ajudou muito nisso porque, na minha opinião, o Orkut acumulava erros e parou no tempo. Não 

havia uma atualização interessante, uma modernização das ferramentas e as pessoas foram 

migrando para a novidade da época - analisou. 

  

Apesar da agilidade que o Facebook permite, na opinião dela, a jornalista acredita que não se 

pode ter a mesma gama de discussões que havia quando todos se encontravam para o debate 

virtual no Orkut, pela diferença de formatos. 

  

- Eu sinto falta da comunidade de Volta Redonda, era a primeira coisa que abria quando 

acessava o Orkut. Era um espaço democrático que concentrava muitas pessoas e chamava a 

atenção. Estava na mídia, empresas nos procuravam para sortear produtos, ingressos de 

shows... Inclusive eu fiz alguns amigos pela comunidade. 

  

Aprendendo para conquistar 

  

Para o sociólogo e professor do UniFoa (Centro Universitário de Volta Redonda), Vitor Barletta 

Machado, as duas redes não possuem públicos tão diferentes assim. Na opinião dele, o 

Facebook se aproveitou da experiência de sua concorrente e outras redes similares para 

corrigir alguns problemas e enfatizar pontos que as pessoas gostavam. Mas ele acredita que, 

realmente, muitos abandonaram um site para se dedicar exclusivamente ao outro. 

  

- No Orkut as pessoas também eram, no começo, convidadas por amigos para entrar na 

comunidade. Uma vez cadastrado você podia ficar somente trocando mensagens com os 

amigos que selecionasse ou entrar nas comunidades e participar de suas discussões. O 

Facebook dinamizou mais tal estrutura. Criou uma página geral em que você visualiza 

publicações de seus amigos e dos amigos de seus amigos, mas rapidamente estabeleceu 

possibilidades de privacidade para a troca de mensagens. Acredito que foi aí que ele se 

estabeleceu definitivamente. No Orkut a questão da privacidade somente foi trabalhada 

tardiamente, quando o Facebook já havia avançado - pontuou. - Por exemplo: um adolescente 

criava uma comunidade no Orkut para falar mal de algum professor, mas o criticado conseguia 

ler as mensagens se tivesse uma conta no site, mesmo sem participar da comunidade. Isso só 

mudou depois. O Facebook contou com a experiência prévia dos usuários, o que certamente 

não eliminou os problemas com a privacidade, mas facilitou o seu crescimento. 
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Vitor argumenta ainda que a criação de Zuckerberg ganha pontos por ter sua plataforma 

baseada naquilo que as pessoas mais buscam nas redes sociais, que é manter contato com os 

amigos e conhecer os novos. 

  

- As comunidades criadas no Facebook podem ser completamente ocultas dos que não fazem 

parte dela. Há também uma política de conteúdos que, apesar de ser criticada por muitos 

usuários, funciona no sentido de impedir que você acabe vendo o que não deseja na rede, o 

que não ocorria na outra rede social. 

  

A velocidade da troca de informações é outra questão no FB. Desde o início ele parecia ser 

uma rede social mais dinâmica, em que as mensagens circulavam mais rapidamente. A 

popularidade também era e é uma questão no Orkut, mas no Facebook estes mecanismos são 

mais ágeis. 

  

- O esquema de aprovações para participar de uma comunidade no Orkut, passando pelo seu 

criador, trava o sistema. Você encontra uma comunidade interessante e deseja postar um 

comentário, mas antes precisa esperar a aprovação do criador da mesma, que pode levar 

dias... No Facebook, se a mensagem foi postada como pública, todos podem ler e comentar na 

mesma hora. 

  

A partir desse cenário, ele acredita que a coexistência de "orkutianos" e "facebookianos" é 

possível e previsível. 

  

- O que vai manter uma pessoa em atividade mais em uma rede do que em outra é 

justamente o conjunto de amigos que ela estabelece em cada uma. Comentários 

preconceituosos existem, mas não podemos dizer que se trata de um perfil do usuário do 

Facebook. Ao que tudo indica, elas vão continuar existindo em paralelo por um bom tempo.  

  

Cultura da personalização - ou não 

  

Quem também analisa a "mudança de lar virtual" é o professor da Faculdade de Comunicação 

Social da Universidade Federal Fluminense (UFF) e coordenador da ESPM Media Labs, Vinicius 

Andrade Pereira. Para ele, essa mudança estaria ligada mais a uma questão de valores 

culturais do que técnicos. 

  

- Uma das possibilidades de o Orkut ter feito sucesso no Brasil no início era mais pela 

simplicidade em relação a redes como o My Space, por exemplo. Não havia tanta facilidade de 

se postar as coisas com a tecnologia que havia. Com o tempo ele se populariza e passa a ser 

visto como uma extensão de nossas vidas. Quando o Facebook chega o Orkut já oferece 

algumas das facilidades no novo serviço, mas as pessoas começam a se relacionar com 

usuários do exterior que só utilizam o FB, e isso começa a criar uma associação de status, 

tanto social quanto econômico - a patroa que vê a funcionária na mesma rede social que ela - 

explica. 

  

Por essa razão, Vinicius acredita que o Orkut começa a ser esvaziado por uma questão de 

valores, mais culturais e simbólicos do que tecnológicos. 

  

- O Face oferece uma série de formas de contatos muito fortes, você vê as pessoas indo para 

lá e vai migrando também. É uma questão complexa, que demanda uma investigação mais 

ampla. 

  

Mesmo assim, o especialista acredita que há fatores que podem ser observados mais 

facilmente. 

  

- Há um fenômeno muito comum na comunicação mediada pela necessidade de 

administrarmos o nosso tempo. Eu, por exemplo, estou no aeroporto [no momento da 

entrevista] e aproveito para ler alguns e-mails, fazer uma ligação, mandar um SMS. Já nas 

redes sociais você pode trocar opiniões, brincar e depois sair. Você despersonaliza os amigos 

de acordo com o tema - teoriza. 
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- O Facebook permite que você crie grupos como no Orkut, mas é algo mais reservado para 

interagir com os amigos. A lógica é a da personalização, mas a discussão fica esvaziada. Nas 

comunidades "orkutianas" você dava a sua opinião e esperava por uma resposta, criar uma 

reputação, e hoje elas acabam ficando vazias e você não tem com quem "discutir". Aí, pela 

otimização do tempo, você acaba escolhendo uma das duas, em busca da valorização do seu 

espaço. É como num bar em que todos frequentam, mas com o tempo vão se espalhando por 

outras opções. 

  

O professor, porém, é contrário a rotulações como a "favelização do Orkut" ou "orkutização do 

Facebook": 

  

- Falar disso é um preconceito enorme. Existem pesquisas que indicam que algumas pessoas 

têm dificuldades de aprender novas ferramentas dependendo da interface de usabilidade. São 

questões conectivas - argumentou. 

  

Fonte: Diário do vale [Portal]. Disponível em: 

<http://diariodovale.uol.com.br/noticias/57290,print,Redes-Sociais:-Nova-

%E2%80%98casa%E2%80%99-novos-amigos-e-novas-atitudes.html>. Acesso em: 

22 maio 2012. 
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