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● Só fala
As pessoas vivem falando de smart-
phones, aparelhos sofisticados com
tela gigante e câmeras poderosas,
mas o mercado não se resume a isso.
A finlandesa Nokia lançou na semana
passada, no evento World Mobile Con-
gress, em Barcelona, um aparelho
chamado Nokia 105, que vai custar na
Europa somente € 15. O aparelho é
pequeno, com tela colorida e rádio
FM. Serve apenas para fazer chama-
das e trocar mensagens de texto.

● Duração
O grande destaque do Nokia 105 é a
duração da bateria. Segundo a fabri-
cante, uma carga pode durar até 35
dias. Apesar de ter sido criado para
mercados emergentes, a Nokia apos-
ta que ele pode ser usado também
como celular reserva por consumido-
res de países desenvolvidos. Um por-
ta-voz da Nokia destacou que, com
uma carga de bateria, é possível falar
direto do nascer ao pôr do sol. Em
2012, segundo a consultoria Gartner,
foram vendidos 1,75 bilhão de celula-
res no mundo. Os smartphones (apa-
relhos com sistema operacional, que
permitem baixar aplicativos) foram
somente 12% desse total, ou 207 mi-
lhões. A virada, no entanto, deve acon-
tecer este ano, com a venda de 1 bi-
lhão de smartphones, num total pre-
visto de 1,9 bilhão de celulares.

A s redes sociais enfrentam
um grande desafio: provar
que não têmprazo de valida-
de. A história – até agora,

pelo menos – mostrou que elas têm.
Quem se lembra do MySpace? Antes
disso, quem se lembra do Friends-
ter? Criado em 2002, o Friendster foi
a primeira rede social a conseguir
mais de 1 milhão de usuários, e che-
gou a ser bastante popular em mea-
dos da década passada (no Brasil,
nem tanto). Com o avanço do MySpa-
ce e, posteriormente, do Facebook, o
Friendster acabou decaindo tanto
que teve de ser reinventado. Há dois
anos, foi relançado como um site de
jogos, com algum sucesso no merca-
do asiático.

Três pesquisadores do Instituto
Federal de Tecnologia da Suíça – Da-
vid Garcia, Pavlin Mavrodiev e Frank
Schweitzer – publicaram recente-
mente um estudo chamado Resiliên-
cia social em comunidades online: a au-
tópsia do Friendster. O principal argu-
mento é que as comunidades preci-

sam de vínculos fortes entre seus usuá-
rios, para não se tornarem vulneráveis a
mudanças. “As mudanças podem cau-
sar a saída de usuários, o que pode deto-
nar a saída de outros que perderam a
conexão com seus amigos”, escreveram
os pesquisadores. “Isso pode acabar cau-
sando fugas em cascata de usuários.” Se-
gundo o estudo, comunidades resilien-
tes conseguem limitar esse efeito.

O Friendster não conseguiu. Nos pri-
meiros anos, a rede social teve bastante
sucesso. O Google tentou comprá-la
em 2003 por US$ 30 milhões, mas a ofer-
ta foi recusada. Apesar de entrar em de-
cadência nos Estados Unidos em 2006,
o Friendster continuou popular na Ásia.
Em 2009, no entanto, houve um grande
redesenho do site, o que acabou acele-
rando seu fim.

Os pesquisadores suíços usaram da-
dos do Friendster coletados pela funda-
ção Internet Archive em 2011, antes de a
rede social ser relançada, como base de
sua pesquisa. Além de autópsia, eles
classificaram seu trabalho de “arqueolo-
gia da internet”. Em 2009, o Friendster

ainda tinha dezenas de milhões de usuá-
rios, mas cada usuário estava ligado a
poucos amigos. Por causa disso, quan-
do o site foi redesenhado, as pessoas
acharam que não valia a pena aprender
a nova interface, já que havia tão poucos
conhecidos na rede social. Isso determi-
nou o fim do Friendster.

A pesquisa mostrou que, para uma re-
de social ter sucesso, além de ter muitos
usuários, ela precisa incentivar a cria-
ção de núcleos de usuários fortemente
conectados. A pesquisa compara dados
do Friendster com os de outras redes
sociais, como o Facebook, o MySpace e
até o Orkut, mas não faz uma análise
profunda desses outros sites.

O caso do MySpace foi bastante inte-
ressante. Criada em 2003, a rede social
chegou a ser a mais popular dos Estados
Unidos, antes da ascensão do Face-

book. Em julho de 2005, foi comprada
pela News Corp., do magnata da mídia
Rupert Murdoch, por US$ 580 milhões.
No ano seguinte, chegou a superar o
Google como o site mais visitado dos
EUA. Em 2008, o MySpace foi ultrapas-
sado pelo Facebook em total de usuá-
rios, entrando em rápido declínio, ape-
sar de várias mudanças de desenho. E,
levando-se em conta o estudo dos pes-
quisadores suíços, essas novas interfa-
ces podem ter acelerado a saída dos
usuários do MySpace.

Há dois anos, a News Corp. vendeu o
MySpace por US$ 35 milhões, o que equi-
vale a somente 6% do que pagou pelo
site. Ele foi comprado pela Specific Me-
dia Group e pelo cantor Justin Timberla-
ke. Relançado no ano passado, o novo
MySpace se tornou um site de música.
As páginas de bandas e cantores já eram
muito populares na versão anterior,
mas, com o relançamento, esses recur-
sos passaram ao primeiro plano.

Mas redes como o Friendster e o MyS-
pace pertencem a uma era da internet
que já acabou. O grande desafio para ser-
viços como Facebook e Google Plus é a
mobilidade. As pessoas interagem cada
vez mais por smartphones, e isso modifi-
ca a experiência do usuário. O Facebook
tem corrido atrás, lançando versões me-
lhoradas de seu aplicativo, mas é sem-
pre uma adaptação. A experiência não é
a mesma da tela grande. É só comparar,
por exemplo, com o Instagram (que ho-
je pertence ao próprio Facebook). A in-
terface é muito mais bem resolvida no
Instagram, que nasceu nos celulares, do
que no Facebook, que teve de migrar.

Brasil vira a ‘capital da mídia social’
País chama a atenção das empresas de redes sociais ao se tornar um dos cinco maiores mercados para Facebook, YouTube e Twitter

ANTONIO CARREIRO

Renato Cruz

Desde a época do Orkut, o Bra-
sil chama atenção pela popula-
ridade das redes sociais. Mas,
o que antes era uma curiosida-
de, passou a ser visto como
uma oportunidade real de ne-
gócios para empresas america-
nas de internet. No mês passa-
do, o Wall Street Journal publi-
cou uma reportagem em que
chamava o País de “capital da
mídia social do Universo”.

Nos últimos dois anos, Twit-
ter, Facebook e LinkedIn abri-
ram escritórios brasileiros. Co-
mo a China tem cópias locais dos
serviços americanos (e acaba
bloqueando os originais), o Bra-
sil tem sido visto como uma das
principais fontes de crescimen-
to internacional.

“Foram dois anos que passa-
ram voando”, disse Alexandre
Hohagen, vice-presidente para a
América Latina do Facebook. An-
tes de ser contratado pela rede
social, em fevereiro de 2011,
Hohagen ocupava o mesmo car-
go no Google. Ele foi o responsá-
vel por estruturar as operações
do gigante das buscas no País, e
fez o mesmo com o Facebook.

“O ano passado foi o primeiro
de operação completa no Bra-
sil”, destacou o executivo. “O
crescimento é bastante acelera-
do.” Assim como o Google, o Fa-
cebook tem na publicidade sua
principal fonte de faturamento.
“O Brasil entrou num novo nível
de entendimento das mídias so-
ciais. Os anunciantes têm facili-
dade de aceitar e adotar novos
produtos”, ressaltou Hohagen.

Entre os clientes do Facebook
no Brasil estão empresas como a
Ambev, Unilever, Procter &
Gamble e Coca-Cola. A Ambev
chegou a lançar, em janeiro, uma
edição especial do Guaraná An-
tarctica, com lata azul, para co-

memorar 10 milhões de fãs no
Facebook.

Em dezembro, o Facebook ti-
nha 67 milhões de usuários no
Brasil, segundo números oficiais
da própria empresa. Quando
Hohagen começou, em feverei-
ro de 2011, eram somente 18 mi-
lhões. “A gente já passou do limi-
te de mercado emergente”, afir-
mou Hohagen. Ele lembrou que,
no começo, a operação brasileira
recebia a visita de um executivo
estrangeiro por vez, vindo da ma-
triz para ver se tudo estava indo
bem. Atualmente, os visitantes
de Menlo Park (cidade em que o
Facebook está sediado, no Vale
do Silício) vêm em grupos, para
analisar casos de sucesso e pen-
sar como eles podem ser replica-
dos em outros mercados.

Mas por que os brasileiros
usam tanto as redes sociais?
“Aqui no Brasil as pessoas são ex-
tremamente engajadas, têm um
número médio de amigos supe-
rior à média mundial”, apontou
Hohagen. Segundo ele, o último
capítulo da novela Avenida Bra-
sil teve uma repercussão maior
na rede social do que o Super
Bowl, final do campeonato de fu-
tebol americano nos Estados
Unidos.

Destaque. Os números sobre
redes sociais variam um pouco,
dependendo da fonte e da meto-
dologia. O site Socialbakers colo-
ca o Brasil como segundo maior
país em usuários do Facebook. A
empresa de pesquisa ComScore
mostra o Brasil em terceiro, de-
pois dos Estados Unidos e da Ín-
dia. De qualquer forma, ambos
confirmam a importância do
País, pelo menos em audiência,
para a maior rede social do mun-
do.

A reportagem do Wall Street
Journal, assinada por Loretta
Chao, apontou o Brasil como o
maior mercado para o YouTube,
fora dos Estados Unidos, e um
dos cinco maiores faturamentos
do site de vídeos. Para o Twitter,
o Brasil está entre os cinco princi-
pais mercados, em usuários ati-
vos.

O montante destinado no Bra-
sil para publicidade online deve
dobrar nos próximos quatro
anos, chegando a US$ 4 bilhões,
de acordo com a empresa de pes-
quisa eMarketer, conforme des-
tacou o jornal americano. Um
dos motivos para o forte cresci-
mento é a participação da inter-
net no bolo publicitário brasilei-
ro, que ainda está abaixo da mé-
dia mundial: 10,6% do total por
aqui, comparados a 19,8% no
mundo.

Parcerias. O Brasil foi o tercei-
ro país, fora dos Estados Unidos,
a receber uma operação local do
Twitter. “Antes de abrirmos o es-
critório aqui, o Twitter só tinha
operações nos Estados Unidos,
Japão e Inglaterra”, afirmou Gui-
lherme Ribenboim, diretor-ge-
ral do Twitter no Brasil. “O País
tem uma boa combinação entre
tamanho da base de usuários e
maturidade do mercado publici-
tário.”

Além de vender publicidade, a

operação brasileira busca parce-
rias com empresas de comunica-
ção, personalidades, operadoras
móveis e fabricantes de celula-
res, para reforçar o conteúdo dis-
ponível em sua rede e para dar
incentivos aos usuários para
usar o serviço. “Nos vemos co-
mo uma ponte, e não como uma
ilha”, disse Ribenboim. “A em-
presa de mídia pode aumentar a
audiência de seus produtos com
o Twitter.”

O Twitter espera ir além dos
anunciantes tradicionais e con-
quistar empresas médias. “Não
vamos ficar somente nos 200
maiores anunciantes e nas 40
maiores agências”, afirmou o
executivo. A ideia é que o Brasil
tenha um peso no faturamento
do serviço equivalente ao tama-
nho da audiência.

O Orkut, que pertence ao Goo-
gle, já foi a rede social líder no
Brasil, mas perdeu espaço para o

Facebook. Segundo a ComSco-
re, o Facebook teve 41,3 milhões
de usuários ativos no País em de-
zembro, comparados a 11,2 mi-
lhões do Orkut. Outro serviço
do Google, o YouTube, conse-
guiu uma audiência muito me-
lhor, de 31,7 milhões em dezem-
bro. Apesar de o YouTube ser
um site de vídeos, ele pertence
ao mundo das mídias sociais,
por causa de suas características
de publicação de conteúdo ama-
dor e de compartilhamento.

O Google Plus, grande aposta
atual da gigante das buscas em
redes sociais, ainda não vende es-
paço publicitário. “Mas já existe
um resultado indireto”, apon-
tou Flavia Verginelli, diretor de
Soluções de Publicidade do Goo-
gle para a América Latina. “Essa
camada social já permeia outros
produtos do Google, e as exten-
sões sociais na busca (conexão
do anúncio à página da empresa
no Google Plus) levam a um cres-
cimento de 5% a 10% nos resulta-
dos dos links patrocinados.” Os
links patrocinados são os peque-
nos anúncios de texto que apare-
cem no resultado das buscas.

Flavia destacou que existem
mais de 100 marcas no Brasil
com mais de 1 milhão de seguido-
res no Google Plus. As páginas
das Organizações Globo têm
mais de 3 milhões de seguidores.
“Apesar de o Google Plus não ter
anúncios, ele já traz um benefí-
cio para empresas”, disse a exe-
cutiva. O Brasil ainda está em sé-
timo no ranking dos países que
mais usam o Google Plus, segun-
do a ComScore. Isso significa
que existe muito espaço para
crescer.

Dependendo da empresa de
pesquisa, o Google Plus aparece
como a segunda ou terceira rede
social do mundo, mas aqui no
Brasil ainda perde para o Orkut,
do próprio Google.
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Avanço. País já passou a linha dos emergentes, diz Hohagen
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‘O grande desafio para
serviços como Facebook e
Google Plus é a mobilidade’
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ALEXANDRE HOHAGEN
VICE-PRESIDENTE PARA A
AMÉRICA LATINA DO FACEBOOK
“O Brasil entrou num novo nível
de entendimento das mídias
sociais. Os anunciantes têm
facilidade de aceitar e adotar
novos produtos.”

“Aqui no Brasil as pessoas são
extremamente engajadas, têm
um número médio de amigos
superior à média mundial.”

●  Países com mais usuários de mídias sociais em dezembro
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*Visitantes com mais de 15 anos, levando-se em conta acessos em casa e no trabalho
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Text Box
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