
Mancadas do Orkut turbinam
clones brasileiros do serviço
Cinco sites lançados recentemente contabilizam 1,8 milhão de usuários
registrados. O desafio é inventar uma forma de ganhar dinheiro com isso

Por João Paulo Nucci
Foi o estudante de computa-

ção Orkut Buyukkokten quem
começou tudo, "longos" 14 meses
atrás. Funcionário do buscador
Google nos Estados Unidos, o ra-
paz colocou no ar em janeiro de
2004 um site de relacionamentos
banzado com seu prenome de ori-
gem turca. A idéia nem era tão
original, já que um serviço bastan-
te semelhante, chamado Friends-
ter, operava comercialmente des-
de 2002. Dois meses se passaram
sem que nada de importante acon-
tecesse, até que uma legião de in-
temautas brasileiros invadisse o
Orkut. Ninguém conseguiu ainda
dar uma explicação convincente
do fenomenal interesse nacional
pelo site, que até hoje não abando-
nou o status de experimental (ou
beta, na linguagem da rede). Seis
em cada dez usuários são nativos
de Pindorama e o português virou
a língua mais falada dentro do
universo orkutiano.

A invasão criou uma vanta-
gem para quem gosta de se rela-
cionar com amigos e desconheci-
dos virtualmente: todo mundo
estava lá, no mesmo lugar, a al-
guns cliques de distância. E a gran-
de maioria ainda permanece liga-
da ao site, apesar dos inúmeros
problemas que o acometeram a
partir da invasão brasileira. O

Orkut foi se tornando cada vez
mais lento, a ponto de a mensa-
gem "Bad, bad server. No donut
for you", indicativa de que os ser-
vidores não suportam naquele
momento o tráfego pesado, tor-
nar-se uma constante.

Problemas legais e mercado-
lógicos também atrapalharam a
trajetória do fenômeno. Uma em-
presa chamada Affinity Engines
alega que o Orkut não passa de
uma cópia do InCircle, criado e
lançado meses antes por um fun-
cionário seu chamado Orkut
Buyukkokten, que teria carrega-
do consigo o projeto quando foi
contratado pelo Google. A quei-
xa virou processo, o que certa-
mente desestimula novos inves-
timentos no serviço. Além disso,

O Orkut e as marcas
Por Gustavo Donda*

À medida que os internautas ama-
durecem, dão-se conta de que, com o
advento da web, adquiriram o poder de
consumir informação sobre marcas e
produtos nos seus próprios termos. Ou
seja: as empresas perderam o controle
sobre o que é divulgado e, mais impor-
tante, o que é ouvido sobre seus pro-
dutos e marcas. Na era do www, é inútil
tentar reproduzir online o mundo en-
cantado construído pela propaganda
no off-line. O inferno das marcas agora
está a um dique de distância.

Essa característica inerente à rede
ganhou fôlego há alguns anos com o
surgimento dos sites de reviews e os
célebres companysucks.com, mas é com

o Orkut a partir de 2004, que tudo co-
meçou a pegar fogo para as empresas
no Brasil. O internauta brasileiro en-
controu (e adotou) um ambiente no
qual é capaz de se expressar de forma
livre e muito rápida, além de agremiar
una legião de iguais. Um anônimo ga-
nha o status de conselheiro após ape-
nas alguns posts. O que deve ser lem-
brado é que nem tudo são flores para as
marcas. Existem comunidades criadas
para idolatrar determinados produtos e
outras, ainda maiores, para achacá-los.

O caminho, portanto, seria recru-

tar um exército de websurfers para vas-

culhar as comunidades estancando
esses movimentos? Não creio. A cada
dia, milhares dessas comunidades são
criadas, o que faz do esforço de rastre-
amento um trabalho sem fim. Tudo in-

dica que o caminho correto não se en-
contra numa caixa de Pandora, mas
sim no velho e bom www.amazon.com.
Reconheça esse poder adquirido pelo
internauta e ofereça a ele o próprio
ambiente da sua marca para que se
expresse livremente e seja ouvido. Lem-
bre-se: não deixar que ele fale mal do
seu produto em seu site não impede
que ele fale em outros que estão fora
do seu radar. Baixe a guarda e promova
os mais críticos ao papel de reviewers
(são muito mais baratos e eficientes
que críticos profissionais contratados)
e garanta a qualidade do seu produto
ou serviço, assim as avaliações positi-
vas sempre superarão as negativas.

No fim das contas, o que parecia
ilógico e arriscado demais vai ajudá-lo
a imprimir à sua marca algo difícil de
conquistar com o cético público inter-
nauta: credibilidade. E você ainda leva
um valioso benefício extra: a opinião
espontânea e sincera do seu consumi-
dor, online e de graça, dizendo-lhe em
que você tem de melhorar.
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hoje existe um excesso de oferta
de comunidades similares (MyS-
pace, Likedin, Tribenet, Multi-
ply). O próprio Friendster, pio-
neiro que nasceu como queridi-
nho dos investidores, enfrenta
dificuldades financeiras.

No vácuo desse abandono de
seus fiéis seguidores brasileiros,
surgiu um punhado de clones do
Orkut que tentam encontrar a me-
lhor posição para atrair os insatis-
feitos com o serviço. Os números
declarados pelos cinco serviços
consultados pelo Meio & Mensa-
gem atestam que realmente o bra-
sileiro gosta das comunidades (co-
nhecidas no jargão em inglês como
social networkings). Somados, são
1,8 milhão de cadastros registra-
dos. E todos alegam viver um rit-
mo de crescimento forte. "Hoje
vamos fechar com mais 30 mil
usuários. Nosso melhor dia", dis-
se o criador do Gazzag, Guilher-
me Pereira e Oliveira, em entrevis-
ta realizada na segunda-feira, dia
14. Exatamente naquele dia era
rompida a barreira de l milhão de
internautas. Um dado impressio-
nante para um site criado há três
meses com base no Rio de Janeiro.
"O ritmo está bem acima da expec-
tativa", confessa o empresário, só-
cio também do site Par Perfeito, de
formação de casais.

Boca a boca
A mesma sensação têm os do-

nos do Beltrano, que na mesma
segunda-feira atingiram 700 mil
usuários cadastrados, a um ritmo
de 15 mil registros novos por dia.
A exemplo do Gazzag, o serviço
abriu as portas em dezembro sem
nenhum tipo de divulgação, a não
ser o boca a boca. "A gente achou
o máximo quando tivemos um
dia com 4 mil novos cadastros",
diz Paulo Loeb, sócio da emprei-
tada ao lado de Rogério Silber-
berg. Apesar da pouca idade (fai-
xa dos 30 anos), ambos têm his-
tória na rede. É deles o site Fula-

no, de jogos e entretenimento, e a
produtora virtual F-Biz. "A escala
do Beltrano é algo novo para nós",
diz Silberberg.

O desafio posto a qualquer um
que se aventure nesse desconheci-
do mercado é conseguir transfor-
mar o afluxo de gente em dinhei-
ro. O Beltrano já possui alguns
cobiçados contratos de publicida-
de, com empresas do porte de
McDonald's, Pepsi e Banco Real
ABN Amro. "Nós também vamos
fazer um esforço para trazer o pe-
queno e médio anunciante para o
serviço", diz Loeb. "É possível che-
gar a um grau de segmentação
incrível", garante. De fato, é possí-
vel separar apenas os apreciado-
res de pizza do bairro paulistano
da Barra Funda. Ou então dirigir
uma mensagem apenas aos torce-
dores do Corinthians que morem
em Ribeirão Pires. Tanta profun-
didade vem da própria natureza
do serviço: para se fazer conheci-
do e arregimentar amigos, é preci-

ro: majoritariamente jovem e de
nível universitário. "Metade dos
usuários tem entre 18 e 22 anos, e
outros 25% têm até 30 anos. É
gente que está saindo da faculda-
de e começando a carreira profis-
sional", diz o executivo.

Controle de fluxo
Para tentar sobressair na selva

das comunidades, cada site apos-
ta em seus próprios diferenciais.
Alguns serviços mais avançados,
como álbuns de fotos mais sofis-
ticados, devem virar fonte de re-
ceita. "Temos algumas idéias, que
eu ainda não posso revelar, de
serviços passíveis de cobrança",
diz Pereira e Oliveira.

O Beltrano investiu num ser-
vidor próprio de banners que con-
trola o fluxo de mensagens pu-
blicitárias. A idéia é aproveitar a
possibilidade de segmentação ao
máximo sem poluir o site. "Não
estamos usando nem calhau. A
maior parte das páginas visitadas
pelo usuário é sem a presença de
publicidade", diz Silberberg. O
cuidado se deve ao fato de o pró-
prio Orkut ser livre de anúncios
— motivo pelo qual ele não ren-
deu até hoje um centavo a seu
criador. "Não tivemos nenhuma
reclamação até agora em relação
à presença de anúncios", diz o
executivo do Beltrano. Mas ele

so filiar-se a comunidades, que
normalmente expressam gostos
(ou repulsas). Além disso, é preci-
so cadastrar-se no primeiro acesso
e se identificar todas as vezes que
a visita ao site é realizada.

O Gazzag, que tem pretensão
de se tornar um serviço global, já
que está disponível em cinco lín-
guas, também se diz preparado
para entrar na briga por anun-
ciantes. "Em dois meses vamos
inaugurar o novo layout do site,
mais preparado para receber anún-
cios", diz Pereira e Oliveira. "Mas
se alguma empresa antes disso
quiser anunciar, é perfeitamente
possível", afirma. O NetQI, servi-
ço criado pela consultoria de re-
cursos humanos Catho nos mol-
des do norte-americano Linkedin,
que é voltado para contatos profis-
sionais, diz estar próximo de levar
publicidade ao ar. "Já fechamos
alguns contratos", revela Leonar-
do Dias, o responsável pelo site
que já tem 200 mil usuários cadas-
trados. Segundo ele, o público re-
flete o perfil do internauta brasilei-
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próprio não descarta a possibili-
dade de uma aversão aos banners
dos usuários acostumados à at-
mosfera despoluída do Orkut. Até
o fim de 2005, eles esperam fatu-
rar R$ 2 milhões com anúncios.

Mais "antigo" dos sites de co-
munidade no Brasil, o l Grau, com
base em Brasília, acaba de formar
uma empresa para explorar co-
mercialmente o serviço, que con-
ta com 90 mil usuários. Lançado
em julho de 2004 por um estu-
dante de ciências contábeis de 22
anos, o site só faz crescer, a exem-
plo de seus concorrentes mais
novos. "Estou cada vez mais in-
centivado a continuar", diz Car-
los Fatureto, o dono do serviço.
Ele largou um emprego e passou
sete meses trabalhando sozinho
para lançar sua cria no mundo
virtual. "Eu comecei a trabalhar
na idéia quando nem existia o
Orkut", garante o jovem em-
preendedor. Se seu projeto tives-
se vingado antes, quem sabe não
estaríamos todos conectados ao
Fatureto, e não ao Orkut?

meio&mensagem - 37


