
UF_P~ 

Ministerio da Educa9ao 
Universidade Federal do Parana 
Setor de Ciimcias Sociais Aplicadas 

Carolina Gomes Caldas 

TRABALHO MONOGRAFIA 

Curitiba 
Janeiro de 2008 



Ministerio da Educa9ao 
Universidade Federal do Parana 
Setor de Ciencias Sociais Aplicadas 

0 ORKUT COMO FERRAMENTA DO MARKETING VIRAL 

Monografia apresentada como 
requisite parcial para obtengao do 
tftulo de Especialista. Curso de 
P6s-Graduagao em Marketing 
Empresarial do Setor de Ciencias 
Sociais Aplicadas da Universidade 
Federal do Parana. 

Orientador: Cleverson Renan da 
Cunha 

Curitiba 
Janeiro de 2008 



RESUMO 

0 uso da internet para a sociedade contemporanea propiciou a Web 

como um espago para troca de informagoes, difusao de conhecimentos, 

relacionamentos sociais e profissionais. Com o surgimento do site de 

relacionamentos, Orkut, a permuta de informagoes passou a ser mais 

difundida, atendendo as diversas demandas sociais. Diante disso, se desperta 

a necessidade de conhecimento sobre que tipo de informagoes sao 

socializadas na comunidade virtual e para que fins essas informagoes, estao 

sendo aplicadas. Sobretudo no que diz respeito a pratica do Marketing Viral 

nesta rede social, mundialmente conhecida como o Orkut. 0 presente trabalho 

apresentara estudos sobre o marketing vira, marketing pessoal, comunidades 

virtuais, ciberespago, cibercultura, bern como a origem da Internet e do objeto 

de estudo: Orkut. Apresentando sua estrutura, particularidades e hist6ria. Com 

o objetivo maior de avaliar e pretender uma analise te6rica sobre o mesmo, 

como ferramenta do Marketing Viral no Ciberespago. 

Palavras-chave: Orkut. Comunidades virtuais. Marketing Viral. Internet. 
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INTRODUCAO 
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0 melhor exemplo de marketing sao os namorados porque dizem aquila 
que o outro quer ouvir e quando nao dizem h8 pequenas discussoes. As 
pessoas vivem uma para a outra e cada uma "vende" aquila que tern para 
vender e a melhor maneira de vender e sabendo, porque ja estudou aquilo 
que o outro compra. (Eduardo Madeira Correia - professor de marketing 
na Escola Superior de Comunica~ao Social- ESCS) 

Uma das maiores evolugoes sofridas pelo homem ao Iongo de sua 

existencia foi o ato da fala. Com ela, relagoes comunicacionais foram estabelecidas 

e assim, os homens puderam compreender-se entre si. Este foi apenas o estopim 

para o advento mercadol6gico que se esta vivenciando hoje: o marketing. 

Viver sem marketing nos dias atuais e quase impassive!. Ele ja faz parte 

da nossa Vida e e quase Jegitimo dizer que todos OS paSSOS que damos sao de 

algum modo, influenciados por tecnicas de marketing. As pessoas comegaram a 

ganhar consciencia, do quanta e mais facil passar mensagens estruturadas e 

especificas para quem se quer dirigir, e assim atingir seu objetivo com maior 

eficacia, se utilizarem corretamente algumas tecnicas. No entanto e necessaria certo 

cuidado, uma vez que, elas podem se tornar uma faca de do is gumes. 

Na Era Pre-Industrial, os comerciantes se comunicavam com seus clientes 

de forma one-to-one2 Entretanto, com o advento da tecnologia, as rela¢es 

comerciais foram mudando, sendo massificadas e voltadas cada vez mais a 

mercados de massa. Essa nova roupagem que as vendas adquiriram, culminaram 

com o surgimento do Marketing que se estende ate os dias de hoje. 

2 Marketing one-to-one: marketing feito de forma individual, de modo a atender as necessidades 
especificas de cada cliente. 
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Marketing e uma palavra em ingles derivada de market, que significa 

mercado. Assim, dessa forma, pode-se aferir que todas as a<;oes que tern como alva 

um determinado mercado, e uma ayao de marketing. Essas a<;oes ocorrem, nos 

mais diferentes meios quer seja ele real ou virtual. 

Este trabalho se detem a estudar o marketing no ambients virtual, 

denominado Internet, com o enfoque dado a um software que esta sendo muito 

comentado e se utilizou, quer seja de maneira programada ou nao, das tecnicas do 

Marketing Viral, o Orkut. Para isso, antes de qualquer coisa, e necessaria conhecer 

melhor as ferramentas envolvidas nesse processo, como Internet, Orkut e Marketing 

Viral. 

A questao da comunica<;ao via computador e pertinente, por estar tendo 

contemporaneamente, grande difusao. 0 fenomeno da Internet atinge atualmente 

um crescimento aceleradfssimo entre a popula<;ao. lnicialmente utilizada par 

usuarios de maior poder economico, a Internet passou a ser viabilizada tambem 

para a classe media da popula<;ao, possibilitando assim, a massifica<;ao da 

tecnologia de transmissao de informa<;oes. 

A princfpio, a Internet surgiu em 1969, nos Estados Unidos, no auge da 

Guerra Fria e fazia parte do departamento de Defesa Norte-Americana. Bern mais 

tarde com o fim da bipolariza<;ao mundial, tomou novas rumos e hoje e tida como um 

complexo mecanisme de troca de informayaes dos mais diversos tipos, e 

mundialmente utilizada por milhares de pessoas, todos os dias. E. uma forte 

ferramenta para que as estrategias de marketing se consolidem, uma vez que, 

atraves da Internet, se tern urn alcance maior em um curta espa<;o de tempo. 

0 conceito moderno de marketing surgiu no p6s-guerra na decada de 50, 

quando a industrializa<;ao mundial acirrou a disputa pelos mercados, trazendo novas 
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desafios e urn mercado cada vez mais competitive. 0 Marketing e a area do 

conhecimento que engloba todas as atividades concernentes as relag6es de troca, 

orientadas para a satisfagao dos desejos e necessidades dos consumidores, e se 

faz presente em todas as areas de atuagao profissional. Com o aparecimento da 

Internet, o marketing viu tambem, na Web, uma oportunidade para se aproximar dos 

consumidores, perceber as suas necessidades e satisfaze-las. Pensar num produto 

para cada urn dos consumidores tomou-se mais facil e, deste modo, o marketing 

ganhou uma nova dimensao. A Internet e o meio mais eficaz de se fazer marketing, 

pela facilidade, atraves das novas tecnologias, em conseguir uma identificagao, 

interagao e personalizagao junto ao cliente. 

0 Marketing Viral ainda e urn segmento relativamente novo e utilizado por 

poucas empresas. Trata-se nada mais da boa e velha propaganda boca-a-boca, que 

ja se fazia nos tempos de nossos avos, s6 que o canal agora e outro, a internet. E foi 

baseada nessa estrategia, que o software Orkut, desenvolvido por urn profissional 

do buscador Google, Orkut Buyukkokten, ganhou proporg6es astronomicas em 

termos de divulgagao e popularidade, sendo hoje uma verdadeira "mania" entre os 

internautas. Ele possibilita uma interagao entre seus associados atraves de uma 

rede social, que se estende e se entrelaga, a milhares de pessoas. 

Ora posto, o objetivo deste estudo e analisar a atuagao do Marketing Viral, 

usando como exemplo o Orkut, que e parte ativa nesse segmento, possibilitando 

tragarmos urn perfil deste enquanto ferramenta efetiva de comunicagao, e desta 

forma, se fazer uma abordagem da comunicagao nas redes de relacionamento, uma 

vez que, por se tratar de urn assunto relativamente novo no meio da comunicagao, 

ainda nao ha muita literatura de cunho academico - cientifico sobre esta tematica. 
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OBJETIVOS 

OBJETIVO GERAL: 

• Analisar o Orkut como ferramenta para o Marketing Viral no ciberespago. 

OBJETIVOS ESPECiFICOS: 

• Analisar o Orkut: Hist6rico; Evolugao; lmportancia; Utilizayao; Curiosidades 

e Desvantagens. Relacionando-o como instrumento para o Marketing Viral; 

• Discutir o conceito de Marketing Viral; 

• Discutir o conceito e a aplicagao do Marketing Pessoal no orkut; 

• Apresentar a Internet; Ciberespago e Cibercultura; 

• Possibilitar o estudo da comunicagao nas redes de relacionamento. As 

novas caracteristicas da Sociedade e os Relacionamentos; 

• Possibilitar conhecimento te6rico sobre o Orkut a quem ainda nao tenha 

conhecimento sobre o software. 
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METODOLOGIA 

De acordo com Kerlinger (1980, p.14/16), metodologia e "urn 

procedimento, urn metoda, uma maneira de dirigir urn estudo cientlfico" que conduza 

a uma "pesquisa cientlfica sistematica e controlada", por meio da evidencia empfrica. 

Para Ferrari (1974), OS metodos sao OS instrumentos basicos que ordenam 0 

pensamento em sistemas e, atraves de uma sequencia de procedimentos, 

conduzem a determinado fim cientlfico. 

Assim, para levantar a problematica e identificar com mais clareza o 

assunto ora exposto neste trabalho, foi desenvolvida uma pesquisa do tipo Analise 

Te6rica de acordo com as regras metodol6gicas previstas pela Associac;ao Brasileira 

de Normas Tecnicas- ABNT, para que se chegasse a urn resultado satisfat6rio. 

Antes de destacar a importancia da pesquisa como instrumento de 

avalia<;ao, e preciso definir, do ponto de vista academico, o que e pesquisa e suas 

finalidades. 

A finalidade da pesquisa e descobrir respostas para questoes, mediante a 
apficac;ao de metodos cientfficos, afirmaram serrtiz et alii (1965: 5). Estes 
metodos, mesmo que, as vezes, nao obtenham respostas fidedignas, sao os 
unicos que podem oferecer resultados satisfat6rios ou de total exito. Para 
Trujillo (1974: 171), a pesquisa tern como objetivo 'tentar conhecer e explicar 
os fenomenos que ocorrem no mundo existencial', ou seja, como esses 
fenomenos operam, qual a sua func;ao e estrutura, quais as mudanc;as 
efetuadas, por que e como se realizam, e ate que ponto podem sofrer 
intru~ncias ou ser controlados (LAKATOS, 1996, p.16). 

A metodologia de pesquisa experimental, que tern como caracterfstica 

adotar o criteria de manipulac;ao de uma ou mais variaveis independentes sabre 

adequado controle, para observar e interpretar as reac;oes e as modificac;oes 

ocorridas no objeto de estudo. 
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JUSTIFICATIVA 

A Internet e um complexo mecanismo de troca de informa96es dos mais 

diversos tipos. 0 fato de o mundo todo estar interconectado permite uma amplia9ao 

de conhecimentos e de solu96es para problemas ate entao limitados a sua propria 

origem. Mas uma das "fun96es-chave" da Internet e conectar pessoas, sejam par 

questoes pessoais, profissionais, au pela simples necessidade de comunica9ao. 

A necessidade de comunicar-se e tao grande que ultrapassa as barreiras 

do idioma, e isso e perceptive! quando recebemos e-mails em outras lfnguas, como 

par exemplo, em ingles. Eta facilita o vfcio da comunica9ao, o que nao e ruim, ja que 

muitos conseguem aprender ate a se expressar melhor, lendo, escrevendo e 

mantendo esse cantata, mesmo que no ambito virtual, com outras pessoas. 

0 ambiente virtual fascina pela simplicidade e comodidade de se "poder 

estar em varios lugares, sem sair de casa", e o indivfduo acaba par fazer dessa 

pratica urn habito/costume, passando horas conversando par meio da internet, o que 

pode ser entendido pela sensa9ao de conforto trazida pelo ambiente onde apenas 

se encontram amigos au pessoas com quem se compartilha afinidades, como e o 

caso do Orkut. 

Desta forma, lan9ado em janeiro de 2004, o Orkut surgiu como objetivo 

de diminuir a distancia entre os amigos e possibilitar a constru98o de novas 

amizades. 

Trata-se de uma ferramenta que edifica uma "rede social", onde as mais 

diversos temas podem ser abordados, sejam eles de cunho academico, profissional, 

humorfstico, etc. Caracteriza-se como urn meio de comunica9ao por permitir ao 

internauta, cantata com milhares de pessoas, de todas as partes do mundo, com 
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pensamentos, culturas e comportamentos que variam, do aparentemente bizarro ao 

chamado convencional. 

Serao feitas abordagens sobre aspectos sociais do orkut, e fatores que 

levaram sua disseminat;ao no Brasil e no Mundo, em pouco tempo de existemcia. 

Por esta razao, o presente projeto possibilitara urn estudo eficiente sobre o Orkut 

como exemplo da atuagao do Marketing Viral no ciberespago. 



15 

CAPiTULO 1 

Faz-se necessaria primeiramente explanar o Marketing de forma geral, 

seu conceito, origem, fungao e atuagao. E posteriormente, analisar os outros tipos 

de marketing que fazem parte do assunto abordado como o Marketing Eletr6nico e 

Marketing Pessoal e principalmente o Marketing Viral. 

I - 0 que e Marketing? 

E preciso apenas um dia para entender o que e marketing, mas 
infelizmente uma vida inteira para domina-lo. (Kotler, 1998, p 1 0) 

Marketing e uma palavra em ingles derivada de markef. E utilizada para 

expressar a agao voltada para o mercado. Assim, entende-se que uma empresa ou 

uma pessoa pratica marketing quando tern o mercado como a razao e o foco de 

suas ag6es. 

0 conceito moderno de marketing surgiu no p6s-guerra na decada de 

1950, quando o avan<;o da industrializagao mundial acirrou a concorrencia entre as 

empresas e a disputa pelos mercados, trazendo novas desafios. A partir dessa 

epoca, para obter receitas e Iueras ja nao bastava desenvolver e gerar produtos e 

servi<;os com qualidade e custos competitivos. Era preciso entender o cliente, 

antecipar seus desejos. lsso porque, diante de multiplas ofertas, o cliente passou a 

exercer . o poder de escolha, selecionando a alternativa que I he proporcionasse a 

melhor relagao entre custo e beneffcio. 

As empresas, por sua vez, reconhecendo que a decisao final sabre a 

compra estava nas maos dos clientes, passaram a adotar praticas como pesquisa e 

3 Market: Mercado 
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analise de mercado, adequayao dos produtos segundo as caracterfsticas e 

necessidades dos clientes, comunicayao dos beneffcios dos produtos em meios de 

comunicac;ao de massa, desenvolvimento de promoc;Qes de vendas, expansao e 

diversificayao dos canais de distribuiyao. 

A partir dessa nova realidade, o marketing passou a ser entendido como 

func;ao empresarial, que cria valor para o cliente e gera vantagem competitiva 

duradoura para a empresa, por meio da gestao estrategica do composto de 

marketing. 

E. central na definic;ao de marketing a noc;ao de valor para o cliente, que 

pode ser entendido como resultado da diferenc;a entre os beneffcios obtidos com o 

consumo de urn produto ou servic;o e os custos incorridos pelo cliente na sua 

compra e usa. Portanto, o valor decorre da relac;ao custo-beneffcio percebida pelo 

cliente. Quanta maiores os beneficios percebidos em relayao aos custos incorridos, 

maior o valor do produto para o cliente. 

A vantagem competitiva, tambem urn conceito central na definigao de 

marketing, pode ser entendida como competencia exclusiva da empresa, que nao 

pode ser copiada pelos concorrentes e gera uma posic;ao de mercado superior e 

duradoura. E. alcanc;ada quando a empresa cria valor para o cliente e para os 

stakeholders4 
. 

Para Drucker (1955), o trabalho de Marketing e buscar, atraves do esforc;o de 

prospecc;ao, da imaginac;ao e da inovac;ao, as coisas certas a se fazer do ponto de 

vista mercadol6gico. 

0 composto de marketing, tambem conhecido como marketing Mix ou os 

"quatro P's", eo conjunto das decisoes, ac;oes especfficas da func;ao de marketing, 

4 Stakeholders: os diversos publicos interessados ou direta e indiretamente afetados pelas aqoes da 
empresa, como 6rglios govemamentais e/ou sociais, partidos politicos, sindicato de trabalhadores, 
acionistas, fomecedores, parceiros. 
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relativas a quatro variaveis de mercado, que sao: produto, prego, promogao e ponto 

de distribuigao. 0 profissional de marketing e o responsavel par essas decisoes e 

a goes. 

II - A Fun~ao do Marketing 

Marketing e definido como "Urn processo social e gerencial pelo qual 
indivfduos e grupos obtem o que necessitam e desejam atraves da criayao, 
oferta e troca de produtos de valor com outros". (Kotler, 1998, p 27) 

0 profissional de marketing e o responsavel pelo planejamento, pela 

organizagao e pelo controle das atividades estrategicas e taticas de marketing, 

visando otimizar o valor para o cliente e, simultaneamente, para o acionista. Apesar 

de muitos nao acreditarem na possibilidade de atingir urn ponte de equilibria entre 

esses dais objetivos (valor para o cliente e para o acionista), considerados 

conflitantes, o crescimento e a solidez da empresa, em Iongo prazo, dependem 

desse equilibria. 

Portanto, o profissional de marketing, a partir de seu conhecimento e 

experiemcia, deve ser capaz de identificar as oportunidades de mercado, com base 

nas mudangas de comportamento dos clientes e nas suas necessidades nao 

satisfeitas. E definir as estrategias e taticas a serem implementadas para 

desenvolver oportunidades, gerando valor para os clientes e os acionistas. 



18 

Ill - Marketing Eletronico ou E-Marketing 

No inicio, o marketing caracterizava-se como uma atividade de massa, na 

qual o papel do consumidor era predominantemente passive, isto e, as empresas 

lanc;avam produtos e servic;os padronizados, a partir da identificac;ao das 

caracterfsticas e necessidades da media dos clientes, e realizavam atividades de 

comunicac;ao e vendas as quais o consumidor nao podia responder diretamente. 

Nessa epoca. Cada consumidor, que nao tinha rosto nem nome, era apenas mais 

urn meio a uma multidao de pessoas. 

Com a evoluc;ao da economia, da tecnologia e dos padroes de 

consume, surgiu o chamado marketing diferenciado ou segmentado, pelo qual as 

empresas procuram ajustar suas estrategias a grupos de consumidores especfficos, 

customizando suas ofertas de acordo com as necessidades desses grupos. 

Finalmente, na decada de 1990,· diversas empresas procuram realizar 

o marketing individualizado ou marketing urn-a-urn, por meio do qual cada cliente e 

tratado individualmente, a partir de urn relacionamento estreito e interativo, em que o 

cliente define as especificac;oes do produto ou servic;o que melhor atendam as suas 

necessidades. 

E tao somente entender a necessidade e os anseios dos consumidores e 
fomecer produtos (bens ou servicos) compativeis com tais necessidades e 
anseios. 0 conceito e assim, simples. A pratica e extremamente dificil. Por 
isso existem tantos livros para explicar o Marketing e tao poucas empresas 
alcangam cases de sucesso. (Mario Marcio Ramalho, professor de p6s
gradua~ao em Marketing da Funda~ao Getulio Vargas). 
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Tanto no marketing segmentado quanta no individualizado, o clients passa 

a ter um papel ativo na definigao da oferta das empresas, o que exige destas a 

customizac;ao (formac;ao de uma clientela) e a personalizac;ao de seus produtos e 

meios de comunicac;ao e vendas. Surge, entao, o conceito de marketing interativo, 

que e o conjunto de ac;oes de marketing direcionadas a criar uma interac;ao entre o 

clients e a empresa, na qual o clients exerce um papel ativo que possibilita a 

personalizagao e a customizac;ao dos produtos e servic;os. 

No infcio, o marketing interativo era praticado por empresas ou 

profissionais de servic;os, como consultorias e escolas, ou por empresas de 

marketing direto, que realizam comunicac;ao e venda diretamente aos clientes, sem 

a intermediac;ao de canais de vendas. Posteriormente, a interatividade foi sendo 

ampliada por meio das areas de atendimento aos clientes, telemarketing e call 

centers5 
, que atendem as reclamac;oes dos consumidores e ouvem suas sugestoes. 

Com a evolugao da tecnologia da informac;ao e da comunicac;ao, 

especialmente a Internet, o marketing interativo evoluiu para o chamado marketing 

eletronico ou e-marketing, conceito que expressa o conjunto e ac;oes de marketing 

intermediadas por canais eletronicos como a Internet, em que o clients controla a 

quantidade e o tipo da informac;ao recebida. 

A expectativa e de que o marketing e o comercio eletronico (as vendas 

de produtos e servic;os pela Internet) venham a se tornar uma estrategia competitiva 

primordial e amplamente adotada pelas empresas. 

5 call centers: centrais de atendimento telefonico - CAT 
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IV - Marketing Viral 

Urn virus e urn ser interessante que a biologia estuda ha muitos anos. Ele 

tern a capacidade de se alojar no hospedeiro e tirar o maximo de proveito deste e se 

multiplicar com uma facilidade tremenda, basta que exista uma condigao ideal para 

que isso ocorra. Ele nao precisa nem mesmo de outro parceiro para que ocorra a 

sua proliferagao e passa de urn hospedeiro para o outro com a maior facilidade. 

0 marketing como ja foi explicado anteriormente e a tecnica utilizada para 

alcangar urn determinado fim: a venda ou divulgagao de urn produto ou servigo a 

alguem e que utiliza os mais variados meios para alcanc;ar esse objetivo. Se a 

estrategia de divulgagao da certo, 0 produto/servigo e propagado de forma rapida e 

eficiente pelos pr6prios usuaries, assim como urn virus se propaga de hospedeiro a 

hospedeiro. Essa associagao foi usada para ilustrar como as agoes de marketing 

podem funcionar e se propagar, pais essas estrategias acabam parse utilizar deste 

contexte na qual estao inseridas para fazer com que sua mensagem chegue com 

mais facilidade para milhares de pessoas. E assim que funciona o marketing viral. 

Marketing Viral ou webmarketing6 viral e urn termo novo e ainda pouco 

conhecido, mas ja e alva dos "marketeiros" pelo mundo afora. E, em outras palavras, 

a ja conhecida propaganda boca a boca, s6 que no contexte da Internet A ideia e 

tamar o consumidor ferramenta de divulgagao de seu neg6cio. Quando a 

propaganda e feita par outra pessoa que gostou do produto ou servigo oferecido, a 

credibilidade aumenta. 

0 segredo do marketing Viral e fazer com que os usuaries sintam o valor 

do produto oferecido e comentem com seus amigos formando uma especie de rede 

6 webmarketing: marketing na internet 
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de divulga98o. Basta que cada cliente satisfeito, conte para duas outras pessoas a 

utilidade do servigo. A promogao do servigo e feita pela propria arquitetura do 

neg6cio. Bans servigos na internet espalham-se como urn virus. 

Urn dos registros que se tern de empresa que utilizou as tecnicas do 

marketing viral foi o site mundialmente conhecido Hotmail.com, que sempre inclui no 

roda-pe de cada mensagem enviada pelo usuario urn convite para abrir uma conta 

gratuita no site. Essa mensagem "navega" para varies outros usuaries da grande 

rede e assim, a divulgagao dos servigos do site e repassada adiante. 

0 Marketing Viral, de acordo com a Segunda Lei de Wilson - "A Lei de Dar 

e Vender", sustenta-se em seis princfpios basicos: 

1 . Oferecer servigos gratuitos para chamar a atenc;:ao que se 

baseia na Segunda Lei de Wilson para o Webmarketing: "A Lei de Dar 

e Vender". Os adjetivos "Barato" au "de valor inexpressive" podem 

gerar uma onda de interesse, mas o "Gratis" normalmente fara com 

que isto ocorra muito mais rapido. 

2. 0 formate digital simplifica o ato de copiar uma 

informagao e partindo desse ponte de vista o marketing pode 

simplificar a mensagem comercial de forma que ela possa ser 

transmitida facilmente e sem ser deturpada. Como par exemplo, o 

Hotmail.com. 

3. Reescalonamento da condigao de pequeno para muito 

grande, isso quer dizer que se a estrategia tiver urn exito enorme, terao 

de ser adquiridos com urgencia novas servidores au o crescimento 

rapido provocara urn congestionamento e al, e adeus e morte certa. Se 

voce planejar antecipadamente como vai adicionar novas servidores e 
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atender ao crescimento ocorrido, voce estara numa boa. Voce tern que 

prever o reescalonamento na sua estrategia de marketing viral. 

4. A cobiga move o ser humano. Assim como a vontade de 

ser popular, amado e compreendido. Eo resultado desta urgencia em 

se comunicar produz milhoes de web sites e bilhoes de mensagens de 

e-mail. Desenvolva uma estrategia de marketing que seja baseada em 

gerar sua transmissao a partir de motivagaes comuns e 

comportamentos, e voce tera uma estrategia vencedora. 

5. T odo ser humano e urn ser social. Os cientistas sociais 

estimam que cada pessoa tenha uma rede de 8 a 12 pessoas que 

fazem parte de sua rede de relacionamentos fntimos, entre amigos, 

familia, e parceiros. Esta rede pode ser muito maior no caso de 

algumas pessoas que possuem numeros que beiram as centenas ou 

ate milhares de pessoas, muito de acordo com a posigao social desta 

pessoa. Os marketeiros de rede entenderam ha muito tempo o poder 

destas redes humanas. Pessoas na Internet desenvolvem redes de 

relagoes, tambem; aprenda a colocar sua mensagem em 

comunicagoes existentes entre outras pessoas e voce rapidamente 

multiplicara a sua propagagao. 

6. 0 mais criativo plano de marketing viral usa recursos 

alheios, isto e, tira proveito dos recursos de outros para se propagar. 

Por exemplo, Programas de Afiliagao colocam textos e links graficos no 

web site de outros. Desta forma, a todo o momento alguem pode estar 

retransmitindo em urn site ou num newsletter, a sua mensagem de 



23 

marketing. Neste caso os recursos de outra pessoa estao sendo gastos 

em Iugar de seus pr6prios recursos. 

Com o Orkut.com, a maior rede de relacionamentos da atualidade, nao foi 

diferente, o marketing viral, foi fator determinante para o sucesso do software que 

em pouco mais de quatro anos ja possui mais de 60 milh6es de usuaries, tornando

se o maior exemplo de marketing viral dos ultimos tempos. 

As vantagens de espalhar uma informagao par meio de mensageiros 

"conhecidos" em um mercado que desconfia de spams, sao bern claras. Mesmo que 

o campo de assunto nao signifique nada, eles provavelmente abrirao um correio 

eletronico se o campo remetente indicar que a pessoa que esta enviando e um 

amigo ou a alguem da familia. 

Tecnicas como "diga a um amigo", sao bern sucedidas quando tanto o 

remetente quanta o destinatario sentem que ganharam alga com a interagao. Para o 

remetente, cada convite aceito representa urn amigo somado a sua lista, e para o 

destinatario o convite representa a oportunidade de conhecer pessoas novas e 

reencontrar velhos amigos e conhecidos, alem de estar interagindo com mais uma 

novidade tecnol6gica. 

Vale lembrar, que o Orkut nao precisou tragar nenhuma estrategia de 

marketing ou recorrer a qualquer tipo de midia para que pudesse ganhar a 

proporyao e o numero de associados que possui hoje. A mecanica do neg6cio fluiu 

de acordo com a eficiencia do marketing viral. lsto e, a principia, o site Orkut.com 

nao tinha grandes pretens6es de se popularizar, era apenas uma brincadeira entre 

amigos do buscador Google, que atraves da tecnica do "diga a urn amigo", se 

espalhou rapidamente pelos cinco continentes como urn "virus". A partir deste 
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exposto, consideramos este site como urn born exemplo da atuagao e eficacia do 

marketing viral. 

V- Marketing pessoal: A primeira impressao realmente fica? 

Ao Iongo da vida, uma pessoa conhece milhares de outras. A malaria teve 

urn papel secundario, como colegas de colegio, faculdade, trabalho, curse de ingles, 

academia, clube etc. Alguns chegam a conviver par mais tempo, ou com mais 

intensidade do que outros, porem muitos guardaram uma impressao de voce, 

mesmo que com o passar dos anos elas nao lembrem diretamente do seu rosto ou 

do seu nome, essas pessoas podem reconhece-lo atraves de amigos e experiencias 

em comum. Basta uma pequena faisca para ativar a memoria, como fotos, hist6rias 

e curiosidades guardadas no subconsciente. A isso, chama-se de Marketing 

Pessoal. 

Algumas pessoas tern a incrivel capacidade de atrair os outros. Elas sao 

espirituosas, animadas e comunicativas. Em qualquer Iugar, conseguem se 

relacionar facilmente, porque sabem como causar uma excelente primeira 

impressao. Sao risonhas, confiantes e n6s gostamos de ficar ao lado delas. Sao 

"chaves-mestras" de mao cheia, porque abrem qualquer porta. Porem, o que parece 

uma dadiva pode ser perigoso. 

A primeira impressao e a que realmente fica, mas e par pouco tempo e em 

qualquer relagao, seja ela pessoal ou profissional, ja que e precise reforgar os lagos 

de confianga dia ap6s dia, para se ter mais credito. Caso contrario, urn se esquecera 

do outre, e par melhor que seja a primeira impressao, ela e superficial. Urn ou mais 

r6tulos serao recebidos em fungao do desempenho naqueles poucos segundos, 



25 

minutos ou horas em que o individuo se relacionou. Da mesma forma, se algo der 

errado por urn imprevisto, cansaco ou qualquer coisa do genera, recebera alguns 

r6tulos negatives, que talvez nao merega. 0 fato e que, se voce causa uma primeira 

impressao, seja ela negativa ou positiva, voce tern que "se virar" com ela depois. 

Para ser eficaz no marketing pessoal, o conhecimento da dimensao 

humana e seu aprimoramento pessoal, sao fundamentais, porque acima de tudo, ele 

e urn processo de desenvolvimento pessoal e o sucesso e apenas consequencia de 

se procurar sair do primario da vida. 

Alem disso, na era das redes e dos relacionamentos, em que a integridade 

e colocada a toda prova e preciso ser complete e coerente. Pequenas agoes devem 

estar alinhadas como projeto de vida ou com a imagem que se quer passar, porque 

a verdade sempre transparece. Nao ha como esconder suas reais intengoes. Pode

se maquiar levemente, para suavizar os impactos, ganhar tempo e se preparar 

melhor. Porem, mais cedo ou mais tarde, tera que acertar as contas. Por isso, e 

necessaria tamar cui dado para nao "vender 0 que nao pode entregar''. 

Para se construir reragoes profundas e duradouras as tecnicas de 

comunicacao interpessoal devem ser usadas com muito criteria, para nao afasta-lo 

demais da realidade, e nao soarem como propaganda enganosa no futuro. 

Ap6s uma decada de Internet comercial, percebemos uma rapida 

aproximacao de ambos os Iadas dessa moeda. Se por urn lado, as facilidades da 

tecnologia nos permitem multiplicar os contatos e as formas de impressionar, por 

outro, elas nos colocam cara a cara como passado, expondo os caminhos que ja 

trilhamos e toda aquela imagem "vendida" acaba vindo a tona. 
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Na era da informagao imediata, onde as pessoas comunicam-se de forma 

dinamica e veloz, os circulos de influencias acabam por se expandir numa enorme 

teia de relacionamentos onde amigos de amigos se conhecem e algumas amizades 

se firmam e outras se desfazem. 

No orkut, esse marketing e exercitado a toda hora por pessoas que tentam 

se auto-afirmar e ser reconhecidas por todos, uma vez que o ser humano e urn ser 

social e o reconhecimento e de extrema importancia para o ego. 

E comum encontrarmos perfis de pessoas que, a primeira vista, 

apresentam caracterfsticas contradit6rias quanta a sua real personalidade. 

Urn exemplo que encontrei para ilustrar eo caso de uma orkuteira, que 

tera seu nome mantido em sigito, por questoes eticas: 

IMPORT ANTE***** 

Eu nao to aqui pra entrar na competigao "EU TENHO MAIS AMIGOS QUE 
VC", entao, por favor, NAO ME ADICIONE se vc nao me conhece, se nao 
nos vimos pelo menos uma vez na vida. Ah! E se vc perde seu tempo 
"lxCrEvEnDu Axlm" tb nao me adicione por favor. Nao tenho rna is 10 a nos 
e nem paciencia pra essas coisas. 
Se gostou da minha foto, do meu profile, se tern algo a dizer, use o 
scrapbook. Com certeza eu vou responder!!! Mas s6 nao me venha com "Oi 
gata, gostei muito de vc, me add ae no msn pra gente se conhecer melhor." 

Meu msn e pros meus amigos, e nao pra lotar os contatos com gente que 
eu falo urn "oi" uma vez na vida e outra na morte. Nao adianta tentar pq eu 
nao autorizo. 
Aaah, e outro ponto muito importante: nada de pornografia e promiscuidade 
no meu orkut. Entao, vc que se acha urn gostosao que pega todas e poe 
foto nu no orkut, nem pense em me adicionar ok? Com certeza vai ter urn 
monte de "gatinhas" atras de vc aqui, mas eu nao. 
*Entedeu ou quer que eu desenhe? 
"Posso nao ser perfeita, mas sei me tomar inesquecfvel". 
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No intuito de se auto-afirmar e se mostrar decidida em relagao a sua 

participagao no Orkut, a usuaria, quanta ao marketing pessoal, pode gerar 

impressoes tanto positivas quanta negativas, uma vez que este perfil pode atrair au 

repulsar futuras amizades, dependendo do grau de afinidade e empatia contidas no 

que ela descreve sabre si mesma. 

A grande vantagem deste software e essa capacidade que o indivfduo tern 

de fazer seu proprio marketing pessoal, basta que ele escolha a sua abordagem. No 

Orkut o importante e se "vender". 
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CAPiTULO 2 

Neste capitulo, sera discutido a origem e os conceitos sobre a Internet, a 

Internet no Brasil, a mesma como meio de comunica~o e tambem termos como o 

Ciberespago e a Cibercultura. Faz-se relevante um estudo sobre as Comunidades 

Virtuais, seus relacionamentos virtuais e reais e o Voyeurismo na Internet. Para que 

este projeto tenha um embasamento maior e mais concreto em cima do tema 

proposto, visto que estamos abordando o meio virtual junto a uma de suas principais 

ferramentas, a rede social, Orkut. 

Hist6rico 

I- A Internet 

N6s somas de fato uma Sociedade de lnformayaes. Agora, mais do que 
nunca, o movimentar rapido e por amplas distancias de vasta quantidade 
de informayoes tornou-se uma necessidade imperiosa ... Pesquisadores de 
todas as panes do mundo estao descobrindo que suas vidas comeyam a 
emaranhar-se com o ambiente das redes computacionais. (Zen e a Arte -
Brendan P. Kehoe} 

A Internet ainda restrita e polemica suscita as mais diversas posturas e 

opinioes diante dessa tao falada inova~o, nao s6 como meio de comunicagao, mas 

como precursora de novos comportamentos e atitudes. Nesse final de milenio, 

testemunham-se e vivenciam-se inumeras formas de contato interpessoal e 

intersubjetivas. 

Muitos publicitarios e mercad61ogos ha algum tempo perceberam que a 

Internet e urn assunto de extrema grandeza. Estes profissionais descobriram que ela 

e uma "revolu~o" no ambito das comunicag6es e que para isso, se faz necessaria 

entende-la a fundo. A quantidade de informag5es que se tern sobre esta ferramenta 
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de comunica9ao da atualidade pouco tern colaborado para se esclarecer seu real 

potencial. 

Tecnicamente, a Internet e caracterizada como uma rede mundial de 

computadores interligados, por meio da qual se transmitem informa9oes e dados 

entre os usuarios a ela conectados. Sites, e-mails, softwares de mensagens 

instantaneas, como Skype e MSN Messenger, sao apenas algumas das mais 

populares formas de comunica9ao com outras pessoas pela Internet. 

A Internet nasceu em 1969, nos Estados Unidos, no auge da Guerra Fria e 

fazia parte do departamento de Defesa Norte-Americana - Arpa. Arpa era a agencia 

de projetos de pesquisa avanyada do referido departamento, assim a rede 

experimental recebeu o nome de Arpanet. Seu objetivo era a liga9ao entre 

computadores de localidades diferentes. No fim de 1969, as conexoes dos primeiros 

quatro computadores diferentes focalizados em tres universidades e urn institute de 

pesquisas eram operacionais. Dais anos depois ja havia 11 n6s (pont as de conexao) 

na rede. 

A denominayao Internet, surgiu bern mais tarde para caracterizar este 

complexo mecanisme de troca de informa96es dos mais diversos tipos, onde todos 

os comandos se equivalem e nao ha urn comando central. 

Somente em 1992 que a rede virou moda. Foi quando come9aram a 

aparecer nos EUA varias empresas provedoras de acesso a Internet. Milhares de 

pessoas come9aram publicar informa96es na Internet, o que se tornou mania 

mundial e se estende ate hoje. 

Atualmente firma-sa nao s6 como urn importante meio de comunicayao 

informacional, mas tambem como uma nova forma se perceber e vivenciar a 

sociedade contemporanea. Hoje, ha grande diversidade de neg6cios e servi9os na 
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rede. Pode-se acessar desde bancos, livrarias, empresas privadas, jornais e 

revistas, lojas, bares, museus, etc. 

A agilidade e facilidade de se "navegar" na rede e devido ao hipertexto. 0 

hipertexto presente na web e urn texto nao linear onde sua leitura pode seguir 

inumeros caminhos diferentes. Nao ha urn comego, meio e fim de urn texto 

tradicional. No hipertexto mais simples, algumas palavras sublinhadas au com cores 

diferentes sao elos, links (pontes) para outra pagina da web au outro texto, que 

podem nao ter, necessariamente, ligac;Oes uns com as outros. Sabre o hipertexto, 

Levy afirma que: 

Navegar em urn hipertexta significa, partanta desenhar urn percursa em 
uma rede que pade ser t~a camplicada quanta possivel. Parque cada n6 
pade, par sua vez, canter uma rede inteira. (Levy. 1996, p.21) 

II - A Internet no Brasil 

As primeiras conexoes com a rede no Brasil, datam de 1988 e eram 

controladas pela Fapesp (Funda9ao de Amparo a Pesquisa do Estado de Sao 

Paulo) e LNCC (Laborat6rio Nacional de Computagao Cientffica- Rio de Janeiro). 

Em maio de 1995, o Ministerio das Comunicagoes e o Ministerio da 

Ciencia e Tecnologia langaram uma nota conjunta que mudou a polftica do governo 

para a area, passando a estimular o surgimento de provedores privados de servigos 

Internet. 0 crescimento da rede no Brasil foi muito grande ap6s a passagem para a 

iniciativa privada. 

0 Brasil tornou-se o 19° pais em numero de usuarios da Internet, 

registrando uma taxa de crescimento na utilizagao da rede duas vezes acima da 

media mundial. 
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Ill - A Internet como Meio de Comunica~ao 

A primeira grande revolugao na comunicagao aconteceu quando o homem 

desenvolveu a linguagem como tentativa de comunicar -se com seus semelhantes e 

foi urn sucesso na luta pela sobrevivencia. A linguagem permitiu que a humanidade 

conseguisse transmitir o conhecimento adquirido, aperfeigoando a forma de 

apreender o mundo pelas primeiras comunidades. 

Tamanha reviravolta esta sendo revivida neste final de seculo. Com o 

surgimento de urn novo meio de comunicagao, o mais completo ja concebido pela 

tecnologia humana: a Internet, que se consolida como o primeiro meio de 

comunicagao a conjugar duas caracteristicas dos meios anteriores: a interatividade e 

a massividade. 0 primeiro meio a ser, ao mesmo tempo, com o alcance da televisao, 

mas com a possibilidade de que todos sejam, ao mesmo tempo, emissores e 

receptores da mensagem. E o que Marshall Mcluhan preconizava com seu conceito 

de Aldeia Global, concretizada muito alem do que ele havia previsto. Uma aldeia 

repleta de vias duplas de comunicagao, onde todos podem construir, dizer, escrever, 

falar e serem ouvidos, vistas, e lidos. Com o surgimento deste novo meio, diversos 

paradigmas comegam a ser modificados e nossa sociedade depara-se com uma 

nova revolugao, tanto ou mais importante do que a invengao da escrita: a expressao 

comunicacional. 

No entanto, mesmo com essa evolugao no ato da comunicagao, por muito 

tempo, o direito de o individuo expressar-se, esteve Ionge de ser uma realidade. 

Durante o seculo XX, a divulgagao publica das informagoes sempre esteve Ionge do 

alcance do cidadao comum, pois exigia grandes recursos financeiros e esta 

possibilidade estava restrita a uma elite, que detinha o controle dos veiculos de 

massa. Alem disso, por serem provenientes de poucas fontes, essas informagoes 
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podiam ser facilmente controladas atraves de filtros estruturais de controle, como foi 

estudado anos mais tarde por Jurgen Habermas7 em sua obra classica -

Offentlichkeit - sabre a Publicidade Burguesa. 

Na decada de 60, surgiu a internet, que a principia foi criada como um 

vefculo de comunicagao alternativo, que hoje e tido como um meio de comunicagao 

interpessoal, porem menos invasivo que o telefone e menos formal que uma carta. 

Um born exemplo desta "desformalizagao" da forma de comunicar-se eo e-mail, que 

atualmente e a principal forma de utilizagao da Rede, no entanto ha outras formas 

de comunicagao como o uso de alguns softwares que permitem a utilizagao da 

internet como um canal de voz, como uma opgao mais economica para os 

telefonemas internacionais e interurbanos, o skype. 

De acordo com RABACA e BARBOSA (1987) que definem alguns criterios 

para comunicagao de massa em seu "Dicionario de Comunicagao", a internet possui 

de certa forma ao menos tres caracterlsticas par eles citadas: um site do tipo portal, 

como o uol.com.br da Universo On Line provedora de Internet, par exemplo, e uma 

organizagao ampla e complexa que - atraves de um aparato tecnol6gico sofisticado 

(inumeros computadores, linhas telefonicas dedicadas, conexoes via satelite ou fibra 

6tica, etc.), sustentado par verbas publicitarias - difunde conteudos para uma 

audiencia numerosa, heterogenea, geograficamente dispersa e anonima. 

Exatamente como acontece na comunicagao de massa. 

0 sistema de hipertexto estudado par Levy, como ja foi mencionado, 

permite ao internauta, tragar seu proprio caminho para o acesso aos conteudos, 

determinando quando, quantas e quais informagoes quer receber. A sua postura 

7 Habermas: a/emao, nascido na cidade de Duesseldorf, em 1929. Estudioso da filosofia, da 
economia, da hist6ria, da politica, da psico/ogia, do direito e da psicam3/ise. 
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deixa de sera do receptor passivo. Em outras palavras, sai o espectador e entra em 

cena o usuario. 

Ora pasta, podemos dizer que a Internet e uma especie de meio "hlbrido": 

uma vez que mesmo tendo sido concebida como urn meio de comunica9ao 

interpessoal, tern caracterlsticas de meio de comunica9ao de massa. No entanto, 

tambem pode negar essas mesmas caracterlsticas. Na realidade, tudo depende do 

usa que estara sendo feito da rede. 

E justamente esse aspecto "hibrido" que nos permite caracterizar a 

Internet como uma tecnologia revolucionaria, que trara aspectos nunca antes 

previstos ao cenario da comunica9ao, a virtualiza9ao do individuo. Essa virtualiza98o 

e resultado do processo cultural do ser humano, que possibilita o fato dele poder 

"existir sem estar presente" ao vivo e a cores e possibilita-lo uma interatividade em 

tempo real com outros indivlduos. 

Embora o numero de usuarios da rede no Brasil seja grande e tenha se 

expandido consideravelmente em poucos anos, ele e ainda muito pequeno se 

comparado ao total de habitantes do planeta, sendo que a maior parte desta parcela 

(90%) reside nos Estados Unidos e em outros pafses mais industrializados. 

Segundo o Relat6rio do IBGE - lnstituto Brasileiro de Geografia e 

Estatistica, em 2004, 17,5% dos domicilios possuiam computador, mas apenas 

13,2% possulam acesso a Internet, o que gera pauta de debates a respeito da 

exclusao digital. 



34 

IV - Ciberespa~o 

Termo inventado na decada de 80, em exatos 1984, pelo escritor de ficc;Bo 

cientffica William Gibson, em seu romance de Neuromancer, ciberespayo significa 

"universo das redes digitais", e tornou-se urn sinonimo da base de computayao e 

comunicayao que comp6e a rede eletronica mundial conhecida como Internet. 0 

termo foi adotado pela comunidade da informatica, tornando-se sinonimo de internet, 

fazendo parte o quotidiano da imprensa e das discussoes sabre novas tecnologias. 

E. importante ressaltar que algumas fontes tern o ciberespayo como 

sinonimo de realidade virtual ou mundos virtuais. Parente (1993 apud QUEAU, 1986) 

diz: "Os espayos virtuais equivalem a campos de dados no qual cada ponto pode ser 

considerado como a porta de entrada para urn campo de dados em direyao a urn 

novo campo virtual, ele mesmo conduzindo a outros espayos de dados". 

Para que possamos entender melhor o contexto Internet, faz-se 

necessaria esclarecer, neste ponto, o conceito de ciberespayo, aqui explanado par 

Franco (1997, p. 55): 

Tudo o que e ciber implica interatividade e controle, ou seja, nao engloba 
os media passivos. ( ... ) A Internet e a construyao de urn Iugar onde a vida 
mediada pelo artificial e dominante e onde a habilidade para interagir com a 
informagao extema e uma poderosa atividade humana. 

0 ciberespayo e urn espayo pessoal no ambito virtual, composto a partir 

de urn conjunto de computadores em rede, e e nele que as informayoes circulam e 

proliferam, fomentando uma nova disposiyao de conteudos e formas de 

apresentayao, trocas de informac;Bo e interac;Bo social. Ele oferece informay6es para 

serem lidas, mas difere-se de urn livro, utiliza multimidia (sam e video), mas e 
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diferente da televisao, reproduz musicas e os mais variados sons gravados, mas nao 

e igual ao radio. 0 ciberespago se destaca par prender a atengao do internauta, cujo 

nivel de concentragao e muito maier do que quando ele assiste a TV, par exemplo. 

0 cantata visual com o monitor e mais intense e direto, e o usuario participa de 

forma ativa, selecionando, lendo e ouvindo o material na tela. 0 poder de selecionar 

o que e vista juntamente com o acesso "instantaneo" a determinada informagao da 

origem a urn envolvimento intense. Marshall Mcluhan8
, uma lenda da publicidade, 

colocou o processo desta forma: "informa~ao instantanea cria envolvimento 

profunda". 

Quanta a questao do espago pessoal, OS estudos SaO OS mais diversos 

possiveis. Tudo tern seus limites criados par seus corpos fisicos, mas ha tambem os 

limites psicol6gicos. Urn exemplo clare disso, sao os habitos territoriais de animais 

como caes e gatos. 0 espago pessoal vern a ser urn territ6rio invisivel ao redor do 

individuo. Pessoas e objetos dentro da area desse espago, tandem a estar sob 

observagao mais minuciosa, receber mais atengao. Se formes forgados a uma 

grande proximidade fisica com outras pessoas, sendo elas estranhas a n6s, urn dos 

auxilios que utilizamos para lidar com essa "intimidade forgada" e evitar o cantata 

visual. Par exemplo, se duas ou mais pessoas estiverem sentadas em cadeiras 

pr6ximas, elas continuam relativamente confortaveis se nao estiverem precisando 

olhar diretamente uma para a outra. Todos tern sua zona de espago pessoal, cujo 

tratamento e divergente em cada cultura. 

Levando em consideragao a necessidade que o homem possui de crescer 

e se comunicar, e importante ressaltar que o ciberespago e urn plano de criagao e 

8 Marshall Mcluhan, canadense nascido em 1911 e falecido em 1980. Mcluhan, autor de 
"Understanding Media: The Extensions of Mann 
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liberdade que nao podem ser interrompidos, caso contrario, limitaria a propria 

evolugao do homem. 

E urn espago de natureza digital onde impera a velocidade e a 

interatividade. Nao existe uma porta de entrada principal e obrigat6ria para iniciar a 

navegagao no ciberespago. Conecta-se a rede par meio de urn provedor de acesso; 

a partir dar entra-se na mesma par qualquer home page, isso fica a escolha do 

usuario. Pode-se, par exemplo, iniciar a navegagao pela home page do provedor de 

acesso do qual e cliente. Como existe uma variedade de provedores de acesso, 

existem inumeras entradas na rede, o usuario da Internet escolhe seu ponto de 

partida. Qualquer ponto pode ser conectado a qualquer outro. Nao existe urn ponto 

fixo no qual nos estabelecemos, nao ha uma ordem pre-estabelecida. 

0 ciberespago e urn cenario onde o real nao e mais o ponto de referencia 

e configura-sa como urn universal indeterminado, aparentemente sem controles, 

local e tempo claramente especificados. Nele, cada urn, e potencialmente emissor e 

receptor num espago quantitativamente distinto. As pessoas nao interagem par 

causa de posigoes sociais ou geograftcas, ou par seus names, mas sim par 

interesses e afinidades eletivas. Ele tambem nao e concebido como uma esfera 

autonoma ha uma relagao de complementaridade com as realidades socioculturais, 

ou seja, sem a interagao com o real, ele nao existiria. 

Como e perceptive!, as pessoas, numa escala cada vez maior, respondem 

a Internet de forma altamente peculiar e Intima, e o ciberespago e uma das primeiras 

"arenas" onde essa mudanga acontece. 



37 

V - Ciberespa~o & Cibercultura 

As dimensoes de crescimento do ciberespago por jovens a favor da 

experimentagao e das diferentes formas de comunicagao alem das classicas foi e e 

o que impulsiona a cibercultura. Esses jovens compoem uma camada que habita o 

ciberespago, e coletivamente, tornaram-se grupos sociais, a favor da liberdade de 

expressao, informagao que toma proporgoes cada vez mais fortes na sociedade 

contemporanea. 

Quando as mfdias classicas viraram as costas para a vanguarda, a 

contracultura, os jovens se viram obrigados a buscar uma maneira de expressar-se 

e de modificar o seu "espago", e o faziam atraves de varies meios como a literatura, 

as artes, o cinema, passeatas, a musica, etc. 

A informagao e a sociedade integrantes desse ciberespago estao em 

desenvolvimento e sao cada vez maiores, o crescimento e variedades sao 

constantes e intensos. Consomem e alimentam a existencia dele, tornando-o uma 

das vias de maier diversidade cultural e democraticas ja existente. 

Na rede surge uma nova sociedade, a sociedade do comercio 

eletronico, da interatividade e da inteligencia coletiva. 



38 

VI - Cibercultura 

0 desenvolvimento das tecnologias digitais e a profusao das redes 

interativas, de uma forma ou de outra, colocam a humanidade diante de um caminho 

sem volta: ja nao somos como antes. As praticas, atitudes, modos de pensamento e 

valores estao, cada vez mais, sendo condicionados pelo novo espat;o de 

comunicat;ao que surge da interconexao mundial dos computadores: o ciberespat;o. 

0 ciberespat;o e universal pelo fato de se basear na escrita, suporte 

fundamental de registro e difusao do saber, que permitiu, ao seu tempo, a 

generalizat;ao e universalizat;ao da ciencia e da religiao. Nesse sentido, ele se opoe 

ao radio e a televisao, meios orais, em que a informat;ao e volatil, e que nao 

permitem, ao contrario do primeiro, uma "real" reciprocidade entre seus 

participantes. Alem disso, o ciberespa<;o e "nao totalizante" porque nele o saber se 

constr6i pela interat;ao entre os participantes. 

Mas, o que vern a ser Cibercultura? Segundo Levy (1999) "Nao e a cultura 

dos fanaticos da Internet, e uma transformat;ao profunda da not;ao mesma de 

cultura". Como tal, reflete a "universalidade sem totalidade", algo novo se comparado 

aos tempos da oralidade primaria e da escrita. E universal porque promove a 

interconexao generalizada, mas comporta a diversidade de sentidos, dissolvendo a 

totalidade. Em outras palavras: a interconexao mundial de computadores forma a 

grande rede, mas cada n6 dela e fonte de heterogeneidade e diversidade de 

assuntos, abordagens e discussoes, em permanente renovat;ao. 

Quanta mais pessoas tiverem acesso a Internet (ao ciberespat;o), mais se 

desenvolverao novas formas de "sociabilidade", maior sera o grau de apropriat;ao 

das informat;6es por diferentes atores, que poderao modifica-las segundo seus 

pr6prios valores ( culturais, esteticos ), difundindo-as por sua vez de uma nova 
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maneira. Por isso, para Levy, o fato de o ciberespago "mundializar'' o consumo (de 

produtos e de informagao} nao e sinonimo de dominagao. Pelo contrario, a 

caracterfstica principal desse novo meio de comunicagao e que quanta mais 

universal, menos "totalizante" (ou totalitario). 

Conclui-se entao, que a cibercultura vern a ser herdeira da filosofia 

iluminista do seculo XVIII, ja que incentiva o debate e a argumentagao, retomando e 

aprofundando os antigos ideais de "emancipagao e exaltagao do humano" (Levy, 

1999, p.256). 

A cibercultura da forma a urn novo tipo de universal: o universal sem totalidade. 
E, repetimos, trata-se ainda de urn universal, acompanhado de todas as 
ressonancias possfveis de serem encontradas com a filosofia das luzes, uma vez 
que possui uma rela!;ao profunda com a ideia de humanidade. Assim, o 
ciberespago nao engendra uma cultura do universal porque de fato esta em toda 
parte, e sim porque sua forma ou sua ideia implicam de direito o conjunto dos 
seres humanos. (Op. Cit, p.119) 

No entanto para Levy, a tendencia e clara e nitidamente favoravel a 

participagao ampla e coletiva na construgao de urn novo mundo, de uma 

comunidade ja citada antes, uma "comunidade mundial". 

A cibercultura mantem a universalidade ao mesmo tempo em que dissolve a 
totalidade. Corresponde ao momento em que nossa especie, pela globalizagao 
economica, pelo adensamento das redes de comunica9ao e de transporte, tende 
a formar uma unica comunidade mundial, ainda que essa comunidade seja - e 
quanto!- desigual e conflitante. (Op. Cit, p.249). 

Em urn mundo globalizado e multi-mediado pelas telecomunicag6es, as 

pessoas conectadas ao ciberespago, atuam como mediadoras entre o real e o 

virtual, direcionando-se para urn processo no qual, ao mesmo tempo em que se 

desenvolve uma massa abstrata e incorporada de informagao, essa mesma massa 

de dados duplica sua existencia como tecno-presenga (ambito virtual) e presenga 

ffsica (ambito real}. 
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A cibercultura estuda as relagoes sociais e a formac;ao de comunidades 

em ambientes de rede, que estao sendo ampliadas frente a popularizac;ao da 

Internet e de outras tecnologias que viabilizam a interac;ao entre pessoas. E de 

interesse dela, a dinamica polltica e filos6fica dos assuntos vividos par seres 

humanos em rede, bern como na emergencia de novas formas de comportamento e 

expressao. 

Rocha (2003) simplifica o estudo da cibercultura dizendo que esta chega a 

ser uma relagao social entre as sujeitos no plano virtual. 

0 que de fato, nao se pode negar, eo crescimento da cibercultura e seu 

carater vanguardista. E quando se trata de pensar a cibercultura, Levy ( 1999, p. 11) 

diz: "Em geral me consideram urn otimista. Estao certos. Meu otimismo, contudo, 

nao promete que a Internet resolvera, em urn passe de magica, todos as problemas 

culturais e sociais do planeta. Consiste apenas em reconhecer dais fatos. Em 

primeiro Iugar, que o crescimento do ciberespago resulta de urn movimento 

internacional de jovens avidos para experimentar, coletivamente, formas de 

comunicac;ao diferentes daquelas que as mfdias classicas nos propoem. Em 

segundo Iugar, que estamos vivendo a abertura de urn novo espago de 

comunicac;ao, e cabe apenas a nos explorar as potencialidades mais positivas deste 

espago nos pianos economico, politico, cultural e humano". 

Por fim, a cibercultura foi desenvolvida em detrimento dessa abrangente 

rede de comunicac;ao virtual, o ciberespac;o, e nao se superpoe as culturas 

preexistentes, muito menos as aniquila, mas pode ser vista como uma estilizayao 

das mesmas, ou seja, a cultura com uma nova roupagem que se adapta ao plano 

virtual. 
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VII- Comunidades Virtuais 

Com a expansao da internet, podemos considerar que ha o surgimento de 

duas cidades, uma cidade real e outra digital. A cidade real e formada por seus 

habitantes fisicos e a digital, por "ciberhabitantes". Elas se juntam e/ou se separam e 

correm o risco de se auto-excluirem mutuamente. Nos seus circuitos, cruzam 

func;oes, mas a func;ao de cidade, em si mesma, permanece quase imutavel. 

Links do ciberespayo ainda nao tern uma correspondencia no meio fisico; 

uma cidade que pretenda compatibilizar praticas digitais e tradicionais deve permitir 

um tipo de link fisico, (os n6s de uma trama urbana), e urn tipo de fluxo espacial, 

(uma continuidade circulat6ria urbana). 

lntegrar as duas cidades atraves de urn novo desenho e urn objetivo a ser 

perseguido, pais o acesso a rede mundial de computadores nao tern sido um 

privilegio de todos: muitos tern sido excluidos da cidade real e serao cada vez mais 

das cidades digitais. 

A Internet como fator modificador das relayees sociais e enquadrada, em 

nosso ponto de vista, pelo estudo das comunidades virtuais, como forma mais pura 

de consequencia da interac;ao entre o humano e o ciberespac;o. A mudanc;a de 

paradigmas que o surgimento da rede trouxe para o mundo acabou por trair os 

conceitos de comunidades tradicionais. 

A hip6tese que levanto e a de que a cibercultura leva a co-presen(fa das 
mensagens de volta a seu contexto como ocorria nas sociedades orais, mas em 
outra escala, em uma 6rbita completamente diferente. (Levy, 1999, p.15) 
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Nao ha intera98o ffsica. Nao ha proximidade geografica. Estas 

comunidades estruturam-se fundamentalmente sabre urn unico aspecto: o interesse 

em comum de seus membros. A partir deste interesse, as pessoas conseguiriam 

criar entre si rela96es sociais independentes do fator ffsico, e com o tempo essas 

rela¢es tornar-se-iam de tal forma poderosas que poderiam ser classificadas como 

la9os comunitarios. Estruturadas sabre urn locus virtual, nao ffsico e nem real, essas 

comunidades surgiriam atraves da intera9ao puramente comunicativa entre seus 

membros. 

REINGHOLD (1996), urn dos pioneiros na identifica9ao deste fen6meno, 

descreveu sua experiencia na rede "The Welt', contanto como o sentimento 

comunitario permeava todos os participantes dos f6runs e de como estas rela¢es a 

principia virtuais foram estendidas para o mundo real. Ou seja, atraves das 

comunidades virtuais, a Internet estaria atuando como meio de encontro e forma9ao 

de grupos sociais. 0 que e evidente, se verificarmos a existencia de grandes redes 

articuladas internamente a grande rede, no limbo de uma existencia, que divulgam 

informa96es e atuam como ponto de encontro tanto para grupos religiosos, 

pensadores, estudiosos como para ped6filos, hackers, racistas ... 

OLDENBURG, citado por REINGHOLD (1996), diz que existem 

basicamente tres categorias de lugares essenciais para o individuo: os primeiros que 

compreenderiam seus lares, onde criam rela¢es entre os membros de sua familia; 

os segundos, os do trabalho, onde nascem rela96es profissionais; e os terceiros, 

aqueles que estimulariam o lazar, sendo os mais propicios para o surgimento de 

rela96es sociais. Com o desaparecimento destes lugares, estaria havendo uma 

queda no sentimento de comunidade, levando a uma exacerba9ao do individualismo 

e ao fim do social. 
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Sempre que a tecnologia de CMC (comunicayao mediada por computador) 
se torna acessfvel em qualquer Iugar, as pessoas inevitavelmente 
constroem comunidades virtuais com ela, tal como os microorganismos 
inevitavelmente se constituem em colonias. (Howard Rheingold, 1996, 
p.19) 

VIII - Os Relacionamentos Virtuais e Reais 

A Internet e uma rede de alcance mundial. 0 ciberespago possibilita 

encurtar qualquer distancia. Assim, quando urn relacionamento e estritamente 

virtual, o Iugar em que estao os envolvidos, pouco interessa, somente os 

sentimentos sao importantes. E urn Iugar desterritorializado, nao definido, nao 

instalado geograficamente. 

Os relacionamentos virtuais nao se encerram no ciberespago, a 

maioria nao se contenta em permanecer somente na virtualizagao. 0 virtual e 

considerado uma maneira a mais de fazer amizades e namoros, de conhecer 

pessoas, mas a realidade nunca e excluida. 0 espago virtual nao constitui-se em 

fantasias e simulagoes irreais, mas uma possibilidade de relacionamentos sociais e 

interpessoais. Uma vez que o ciberespago deve ser uma ponte ate o real, urn 

caminho, e nao uma negayao do real, uma contraposigao. Quando existe 

contraposiyao do virtual ao real, pode se garantir a presenya de elementos 

patol6gicos. 

Na "vida real", os processes sociais passam, de costume, par urn cantata 

ffsico previa. Num primeiro momenta, encontra-se a pessoa fisicamente e, na 

medida em que se vai trocando informay5es, identificando areas de interesse em 

comum, afinidades e ideias semelhantes, tem-se a possibilidade de conhece-la de 
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modo mais profunda, subjetivamente. Sabre as relagoes sociais, Simmel (1983) 

afirma que: 

A propria sociedade em geral se refere a intera~ao entre os individuos. 
Essa intera~ao sempre surge com base em certos impulsos ou em fun~ao 
de certos prop6sitos. Os instintos er6ticos, os interesses objetivos, os 
impulsos e os propbsitos de defesa ou ataque, de ganho e de jogo, de 
auxHio ou instru~ao e incontaveis outros, fazem com que o homem viva 
com outros homens, aja por eles, com eles, contra eles, organizando desse 
modo, reciprocamente, as suas condi~oes ( ... ) A importancia dessas 
intera~oes esta no fato de obrigar os individuos, que possuem aqueles 
instintos, interesses, etc., a formarem uma unidade - precisamente uma 
'sociedade'. Tudo que esta presente nos indivfduos (que sao dados 
concretos e imediatos de qualquer realidade hist6rica) sob a forma de 
impulso, interesse, prop6sito, inclina~ao, estado psiquico, movimento - tudo 
que esta presente neles de maneira a engendrar ou mediar influencias 
sobre os outros, ou que receba tais influencias, designo como conteudo, 
como materia, por assim dizer, da socia~ao. Em si mesmos, essas 
materias com as quais a vida e preenchida, as motiva~oes que a 
impulsionam, nao sao sociais. { ... ) Sao fatores de socia~ao apenas quando 
transformam o mero agregado de individuos isolados em formas 
especfficas de ser com e para urn outro - formas que estao agrupadas sob 
o conceito geral de intera~o. 

Num bar, por exemplo, um homem sozinho entra, senta-se a mesa e 

pede uma cerveja. Primeiramente fica observando o movimento onde o vaivem de 

pessoas e constante, todos conversam e bebem. Eis que entra uma mulher que 

chama sua atengao. Seja por sua beleza flsica, por suas roupas, seu cabelo, seu 

modo de andar ou fumar, enfim, destaca-se por algum motivo. Ele vai ate ela e inicia 

uma conversa, trocam informagoes pessoais e identificam seus gostos. Se o 

interesse for mutua, iniciam um processo de conhecimento, podendo ( ou nao) 

resultar em um namoro, casamento ou simples amizade. Mas de qualquer maneira a 

relagao social foi estabelecida. No ciberespago, ha uma inversao desse processo. 

Primeiramente as pessoas interagem virtualmente para depois conhecerem-se 

fisicamente (ou nao). 0 que chama a atengao do outro nao e alguma particularidade 

visual, mas a maneira como se expressa em palavras, seu bom humor, sua 

inteligencia, seu nickname9
. A partir dal, a conversagao e estabelecida, identificando 

9 nickname: nome virtual. 
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afinidades e trocando informa9oes pessoais. Posteriormente a relayao vai tomando 

consistencia e a partir dal o futuro desse relacionamento vai sendo definido 

conforme a vontade de cada participante do chae0
. Num segundo momenta, pode 

haver ou nao urn cantata interpessoal concreto, uma relayao face a face, mas isso e 

uma consequencia da aproxima9ao no ciberespa9o. 

0 Orkut possibilita essa facilidade de urn primeiro contato devido a 

maneira com que as pessoas estao interligadas. Urn amigo de urn amigo seu pode 

ter acesso a sua pagina sem grandes problemas e se houver um interesse em se 

estabelecer um contato, assim se fara. 

Nao faltam exemplos e depoimentos das rela96es que se estabelecem 

atraves do ciberespa9o. As revistas especializadas em Internet publicam, 

frequentemente, inumeros casas de amores e amizades virtuais que se 

consolidaram na realidade, sempre ressaltando o carater "humane" da rede. 

Atualmente, nao s6 as revistas segmentadas, mas os meios de comunica9ao em 

geral, focalizam de uma maneira mais apurada os relacionamentos via Internet, 

abrindo espa9o para a discussao e o conhecimento de uma nova forma de rela9ao 

social. 

Nao e posslvel responsabilizar a Internet por tal ou qual papel 

desempenhado pelos internautas, quando os relacionamentos virtuais saem do 

ciberespa9o e ocupam tambem a "vida real". 0 computador e um meio, nao altera a 

personalidade do usuario nem determina suas a96es. Os problemas, dificuldades e 

conflitos dos relacionamentos via Internet sao os mesmos dos relacionamentos 

materializados. A materialidade da relayao nao assegura conhecer o outro em sua 

10 chat: sala de bate-papo na Internet. 
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profundidade au afirmar que e uma relac;ao verdadeira. Assim, o ciberespac;o e mais 

urn Iugar oportuno de conhecer pessoas. 

IX - Voyeurismo na Internet 

A Internet se transformou. De ferramenta de informac;ao e pesquisa militar 

e academica nos seus prim6rdios, para alem de tudo isso; hoje e, tambem, urn palco 

de fenomenos sociais. Deixando de lado o carater informative, comunicacional e 

interativo da rede, o qual ja foi amplamente discutido, este ensaio se prop6e ao 

detalhe, ao que Maffesoli ( 1995) chamou de "nobreza da vida cotidiana", onde e a 

partir do "ordinaria" que se elabora o conhecimento social. Aqui se entrelac;a uma 

questao: o ordinaria na Internet pode se tamar extraordinario. lsto se da atraves de 

urn olhar eletronico e voyeur, com olhares de internautas avidos par imagens 

alheias. 

E impassive! nao deixar de considerar o Orkut como urn exemplo de site 

"vouyer'', isso deixa bern visfvel algumas caracteristicas do brasileiro, lider dos 

usuaries do software, a "quedinha" pelo voyeurismo Oa que se pode ter acesso a 

todas as informac;oes e fotos das outras pessoas); a facilidade de adaptac;ao as 

novas tecnologias; e como gosta de fazer amizades, mesmo que virtuais. 

A Internet se constitui, entao, em urn grande palco da sociedade do 

espetaculo. A web cam possibilita que qualquer pessoa que acesse a rede participe 

desse evento. E, com certeza, e sucesso absolute, vide a profusao de sites com esta 

tematica. 

De acordo com Debord (1998, p.14), "0 espetaculo nao e urn conjunto de 

imagens, mas uma relagao social entre pessoas, mediada par imagens." Onde as 

monitores e telas tornaram-se as novas janelas do mundo, condensando numa 
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pequena moldura uma paisagem virtual que de outra forma seria inacessfvel. No 

ambiente on-line, a paisagem e desterritorializada, de contornos indefinidos; a 

realidade e captada e percebida em pixels; o computador torna-se, entao, uma 

fechadura mais ampla, possibilitando ao voyeur "olhar pelo buraco da fechadura" e 

buscar deliberadamente novas experiencias. 0 que acontece no voyeurismo 

tecnol6gico e a reformula<;ao da percep<;ao, elementos arcaicos utilizados de 

maneira diferente, a metamorfose continua, a desconstruc;ao dos paradigmas 

temporal e espacial, a experiemcia em comum partilhada entre "espectadores". 

De uma maneira provis6ria, pode-se dizer que o mundo imaginal e causa e 
efeito de uma 'subjetividade de massa' que, progressivamente, contamina 
todos os domlnios da vida social. Esta nao mais repousa sobre uma razao 
triunfante, ela nada mais tern a ver com uma atitude contratual, nao esta 
mais voltada ao porvir. Mas pode-se desvenda-la no emocional, no 
sentimento partilhado e na paixao comum, todos eles de valores 
dionislacos, que remetem ao presente, ao hie et nunc, ao hedonismo 
mundano. E exatamente isso que faz destacar o jogo das imagens e sua 
disseminayao vir6tica. (Maffesoli,1995.p.19) 

Alem de inumeros sites, empresas de software tambem investem nessa 

area, colocando no mercado programas de conversa<;ao e/ou imagens via web, 

como e o caso do NetMeeting, da Microsoft e Netscape Comunicator, da Netscape. 

Estes programas, inicialmente projetados para vfdeo-conferencia profissionais, 

foram assumindo fun<;ao de lazer, urn simulacro11 que possibilita contatos dos mais 

variados tipos entre internautas em geral. 

Os atores do ciberespac;o, ao espetaculararizarem suas praticas sociais e 

o ordinaria de sua existencia, extensionam digitalmente a materialidade da 

sociedade contemporanea formando uma teia de informac;ao que vai ficando cada 

vez mais cheia de n6s e conexoes e o espetaculo se encontra imbricado nela. 

11 Simulacro: c6pia ou representayao imperfeita, grosseira, falsificadora, imperfeiyao 
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Nao e possfvel fazer uma oposu~:ao abstrata entre o espetaculo e a 
atividade social efetiva: esse desdobramento tambem e desdobrado. 0 
espetaculo que inverte o real e efetivamente urn produto. Ao mesmo 
tempo, a realidade vivida e materialmente invadida pela contemplayao do 
espetaculo e retoma em si a ordem espetacular a qual adere de forma 
positiva. A realidade objetiva esta presente dos dois lados. Assim 
estabelecida, cada noyao s6 se fundamenta em sua passagem para o 
posto: a realidade surge no espetaculo, e o espetaculo e real. Essa 
alienayao reciproca e a essencia e a base da sociedade existente. 
(Debord,1998. p. 15). 

Mesmo sendo uma jogada de marketing em grande dimensao, a 

experiencia dos "e-jovens"' faz parte da socialidade do ciberespago. Nao e uma 

"convivialidade fantasma", como afirma Baudrillard. E uma socialidade sentida 

atraves de emo<;oes partilhadas. Alem de serem vistas pelos internautas, eles 

mantem contato com pessoas, trocando emog6es e sentimentos atraves de 

correspondencias, programas de conversagao on-line e da intettace amigavel das 

paginas, que permite ao internauta mergulhar e partilhar da vivencia virtual dos "e-

jovens". E urn site com elaborada produgao grafica e com riqueza de informagoes e 

aparatos tecnicos cujo fim do projeto, e apenas o inicio de outro espetaculo: o do 

consumo. 

No ambiente das web cams12
, a possibilidade de aproximagao esta 

latehte. 0 internauta voyeur tern a decisao de, se tiver desejo, se aproximar do alva 

de seus olhares atraves de envio de e-mail, cantatas pelo MSN Messenger, f6runs 

de discussao, mural de recados, etc. A interagao entre os espectadores e palco 

desse espetaculo tecnol6gico favorece a comunicagao proximal. 

0 indivfduo ora solitario, desse modo, deixa de estar isolado, mesmo que 

nao haja urn contato face a face, que nao haja a materialidade tao desejada, de 

acordo com a sociologia classica, a relagao social foi estabelecida. 

12 web cams: camera utilizada para transmissao de imagens em tempo real. 
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0 fen6meno virtual nao rompe com a realidade e nao se opoe a ela. No 

ciberespago ha um redimensionamento da relagao com o outro, antes s6 visfvel a 

olho nu. 0 olhar eletr6nico faz parte da sociabilidade que se desdobra em ideias, 

imagens e sons. Com uma visao negativa da sociedade on-line, Baudrillard (1992, p. 

60) afirma que as relagoes humanas sao enfraquecidas pelas relagoes tecnol6gicas, 

a virtualidade substitui a realidade, para ele "0 homem virtual, im6vel diante do 

computador, faz amor pela tela e faz cursos par teleconferencias. T orna-se urn 

deficiente motor e provavelmente cerebral tambem". 

Hoje, pode-se dizer que a Internet e antes de tudo, uma rede de pessoas 

com vidas e sentimentos reais, que utilizam o computador como meio de vivenciar 

suas experiencias e emogoes em comum e de se comunicar de forma agil, quase 

sempre em tempo real. 
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CAPiTUL03 

I - Hist6rico do Orkut 

Orkut Buyukkokten nasceu na Turquia em 1975. E. Bacharel em Ciencias 

da Computac;ao pela Universidade de Bilkent, em Ankara, Turquia, e Mestre e Phd 

pela Universidade de Stanford. Narcisista, como algumas pessoas insistem em dizer, 

ou nao, ele utilizou seu nome inusitado para batizar o projeto que desenvolveu, nos 

20% da jornada de trabalho que o buscador Google Iibera para atividades paralelas 

de seus funcionarios. Como nasceu o software Orkut? Ele mesmo explica: "Como 

sempre tive paixao par conhecer novas pessoas e aproximar amigos, decidi 

desenvolver urn servic;o de relacionamento pessoal on line que poderia alcanc;ar urn 

grupo grande de pessoas ao redor do mundo". 

Assim, em janeiro de 2004, nos Estados Unidos, nascia o www.orkut.com. 

II - Entendendo o Orkut 

0 orkut e urn sistema que forma uma rede social virtual, em que cada 

pessoa membra dele define sua galeria de amigos, e participa de comunidades 

tematicas de discussao ou que partilham gostos comuns aos seus. A premissa e 

que, sendo assim, urn pode interagir com o outro e encontrar amigos e amigos dos 

amigos. Basicamente, voce tern urn painel com a relac;ao de seus amigos e outro 

painel com a relac;ao de comunidades, onde todas as listas de discussao do mundo 

estao ao seu alcance. Gada pessoa tern urn perfil e voce pode ver de quais 

comunidades ela participa, quais e quantos amigos tern, mandar mensagens a ela e 

ate mesmo se declarar fa da pessoa, ao colorir a estrelinha dela na sua lista de 

amigos. 
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Hoje, o orkut concentra milh6es de pessoas de todo o globo, sendo mais 

da metade dos usuarios, brasileiros, e isso se deve ao fato de o brasileiro ser bern 

mais dado a comunicagao que os demais, ser urn povo que adora se relacionar, 

entretanto, e impossfvel saber ao certo o numero exato de usuarios, ja que, a cada 

segundo, e maior o numero de pessoas convidadas a entrar e se tornar usuarias do 

software. 

0 Orkut justifica seu sucesso e diferencia-se de outras comunidades 

virtuais, quando permite que voce monte o seu profile/perfil descrevendo-se, e 

optando por explicitar sua vida, especificando itens como seu aniversario, visao 

politica, humor, opgao sexual, etc. e tambem detalha-lo em preferencias como 

paix6es, esportes, atividades, livros, musica, programas de TV, filmes e cozinhas. 0 

usuario pode ainda, classificar seus amigos por grau de intimidade e atribuir 

qualidades por meio de sfmbolos- carinhas sorrindo ("confiavel"), cubinhos de gelo 

("legal") e corag6es ("sexy"). 0 limite e de tres sfmbolos de cada categoria por 

pessoa, eo avaliado nunca sabe quem o avaliou. Segundo o proprio Buyukkokten, 

"0 Orkut permite que as pessoas se conectem umas as outras de modos diferentes 

- por meio de amigos, negocios, redes pessoais ou romance". 

0 Orkut possibilita que seus amigos escrevam testimonials 

/testemunhos a voce e os deixa em aberto, sujeito a sua aprovayao. Caso a 

homenagem seja aprovada, ela se tamara visivel aos demais usuarios. Ha recursos 

semelhantes ao servigo de e-mail, sao as mensagens pessoais, que podem ser 

enviadas diretamente a voce ou para os seus amigos, e tambem para os amigos dos 

seus amigos. No caso dos scrapslrecados, as mensagens sao basicamente curtas, 

e ficam disponfveis em uma pagina propria, o scrapbook13
. 

13 scrapbook: Pagina de recados 
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No lado direito da pagina voce ve a opgao /istsllistas. A mais famosa e a 

Crush List/Lista de Paquera que funciona assim: voce adiciona a ela alguem que 

achou atraente, mas nao se preocupe, ela e confidencial. No entanto, se houver uma 

inclusao mutua, o servidor se encarrega de enviar uma mensagem para ambos os 

interessados, via e-mail, que diz: 

"Voce e Fulano de Tal tern uma queda urn pelo outro! Respire fundo e 

considere isso: 0 Orkut desmascarou uma afeigao mutua, e mostrou as feridas 

gemeas das flechadas do Cupido. N6s ajudamos na descoberta desse amor. Mas se 

esses coragoes estarao ligados, somente o futuro dira." 

0 t6pico ajuda/ help tambem e muito utilizado e eficaz na hora de 

aprender a navegar no Orkut. 

Sim, o Orkut possui falhas, pois sofre com a falsidade ideol6gica, em 

milhares de perfis 'fantasmas' utilizados para criar outros perfis 'fantasmas'. Alem 

disso, ha os spams, uma pratica de enviar a mesma mensagem, nao solicitada, a 

centenas ou mesmo milhares de usuarios de uma s6 vez. Uma das maiores pragas 

dos e-mails que tambem alcangaram o Orkut; o comercio ilegal, proibido pelos 

termos de adesao do software (ha gente que cobra pra ser adicionado/adicionar, 

acredita? E os pregos variam de R$ 1,00 a R$6,00); e nao obstante, as hip6teses de 

conspiragao, que pregam o Orkut como urn projeto de espionagem financiado pelo 

Governo Norte Americana, urn amplo projeto secreta mantido pela Agencia de 

Seguranga Nacional, e com urn recente impulso de bilhoes de d61ares em 

investimentos na area, o chamado PROJECT TUKRO - "Tactical Universal 

Knowledge Registry Operation" - (ORKUT ao contrario), que tern como objetivo 

principal a manutengao do mais completo banco de dados operacional do mundo. 
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Outro fator, que pode ser entendido como bam au ruim, dependendo do 

indivlduo, e o fato de algumas empresas comec;arem a 'rastrear' a vida de seus 

candidatos, numa versao do Big Brother para a Internet. Alguns entrevistadores 

utilizam as recursos da rede para descobrir o que as profissionais nao revelaram nas 

entrevistas, o que muitas vezes pode ate ser prejudicial se voce esta almejando uma 

contratagao au promoc;ao, e seu superior o encontra na comunidade "Eu Odeio Meu 

Chefe ldiota!". 

0 Orkut possui urn mecanismo de controle da informagao recebida pelos 

usuarios, au seja, ele utiliza-se de alguns filtros. Para evitar a publicac;ao de material 

impr6prio o regulamento avisa que o site pode, a qualquer momenta, "remover 

material considerado ilegal, fraudulento, ameayador, difamat6rio au obsceno." Ele o 

faz? Nao, o material acima citado, e tao rico no orkut quanta as informac;oes 

'proveitosas', pode-se dizer. Existem recursos no sistema para denunciar falsos 

perfis/profiles e bani-los. No entanto, nem sempre e facil detectar a veracidade das 

informac;oes. Muitos inocentes sao "presos" e ate deletados par conta de acusac;oes 

sem fundamento. 

Mas o Orkut tambem possui seus meritos. A maior vantagem, apontada 

pelos usuarios entrevistados que se utilizam do servic;o diariamente e a possibilidade 

de reencontrar as amigos ha muito tempo afastados. Em suma, o melhor do orkut e 

o fato de voce poder se relacionar com pessoas e comunidades com as quais voce 

possui afinidades. E muito interessante a possibilidade de se tratar em urn s6 Iugar, 

assuntos que abrangem, do profissional ao lazer. A denominac;ao "rede social" se 

encaixa perfeitamente. 
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0 software tambem agrega valores, alguns de grande relevancia, como 

marketing pessoal e marketing de relacionamento e outros menos importantes, 

como a popularidade, valor mais destacado entre as jovens entrevistados. 

Ill - Curiosidades do Orkut 

"Eu abro a geladeira sem motive", "Eu amo meus amigos", "Sou 

Paranaense com orgulho". Com certeza essa descri98o pode ate nao definir urn 

apaixonado par internet, mas para aqueles que estao no Orkut certamente pode 

definir muita coisa. Neste "mundo" virtual intitulado de "Quem voce conhece?", onde 

as fronteiras nao existem e as verdades sao questionaveis, tudo e passive!. 

E aqueles que se dispuseram a tamar -se usuaries, tern que ter 

consciemcia que estao suscetiveis a invasao de privacidade, com urn pequeno 

detalhe, as informagoes disponiveis sao de seu total controle, au seja, cada urn 

expoe o tanto que quer de sua vida. Mas tudo isso tern urn prego e essa exposi98o 

par menor que seja, da abertura para que comentem de maneira positiva ou 

negativa a respeito de suas ar;Oes dentro e fora do ambiente virtual. 0 olho 

paparazzi do ser humane e porta de entrada para urn universe de curiosidades. 

Nao chega a ser urn crime fazer uma pagina falsa para urn bichinho de 

estima98o, tao pouco ser amigo de urn dos milhares de Silvio Santos de mentirinha 

que perambulam pelo Orkut. Mas o caso e que existem pessoas que sofrem par 

causa de perfis falsos. 

0 que era diversao virou urn problema para urn jovem universitario de 19 

anos, ao ponte dele tamar uma atitude drastica, cometeu "suiddio virtual". Ele que 

entrou no Orkut quando poucos sabiam o que era, criou comunidades e reencontrou 
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amigos de infancia e parentes, foi vitima de uma brincadeira. Urn dia comec;ou a 

receber mensagens estranhas de uma garota que ele nunca tinha visto. Ela escrevia 

com tamanho grau de intimidade que pareciam ser velhos amigos ou mais que isso, 

namorados. Acontece que ele ja tinha namorada. 0 mesmo aconteceu na pagina de 

recados da namorada dele, que tambem passou a receber mensagens de urn rapaz 

o qual ela nunca havia tido nenhum contato. Essas mensagens foram motivo de dor 

de cabec;a para o casal durante alguns dias. 

A (mica pista que tinham era que as mensagens vinham de alguem que o 

conhecia muito bern, porque tinham detalhes de suas vidas. Urn amigo do casal 

contou que ouviu uma ex-namorada do rapaz, ainda apaixonada por ele, 

comentando que inventava perfis para deixar recados para as pessoas. Entao tudo 

se esclareceu. 

Depois de uma conversa perceberam que estavam se expondo demais. 

F oi entao que encerraram suas contas para evitar que os comentarios maldosos 

continuassem e preservarem assim a relagao. 

Milhares de exemplos como estes recheiam paginas dos jornais e revistas 

sobre comunicac;ao e informatica. Mas nao e s6 com essa visao pessimista que se 

pode encarar o Orkut. Ele tambem tern bons exemplos de pessoas que se deram 

bern ao se tornarem usuarios. 

Quando foi procurar alguem para dividir o aluguel, uma farmaceutica de 23 

anos que faz mestrado na Universidade de Sao Paulo, pensou nas alunas da PUC -

Pontiffcia Universidade Cat61ica, ja que fica perto de seu apartamento. Ela nao 

queria encontrar urn estranho por meio de urn anuncio de jornal, como fazem boa 

parte dos estudantes, foi entao que pensou em colocar urn anuncio na comunidade 
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da PUC, dentro do Orkut. A resposta foi quase imediata, 15 meninas entraram em 

contato com ela pra fechar neg6cio. 

Mas e necessaria cuidado com o que se coloca no perfil e nas 

comunidades que se associa, pois muitas empresas alem da entrevista convencional 

antes da contratagao investigam a vida do candidate pelo site, pois de acordo com 

especialista, muitas comunidades sao o reflexo da personalidade do usuario. 

U m outro ponto importante para destacar no que se refere as curiosidades 

do Orkut sao as personalidades encontradas por Ia. A escritora de novelas Gloria 

Perez teve que fazer o segundo cadastro no software, pois o primeiro chegou aos 

mil amigos. No segundo perfil, ja estao computados milhares de recados, nem todos 

amistosos, mas que continuam postados como forma de protesto da autora. 

Quem tambem pode ser encontrado e o proprio criador do site Orkut 

Buyukkokten, que aos 30 anos escreveu que gosta de dangar polka, rumba, salsa, 

swing, valsa e tango. E fa de musica classica, pop, Beethoven e Kenny G. No 

entanto, ele se resguarda em revelar outros detalhes sabre sua vida. 

Por mais que fatos bons ou ruins sempre acontegam, o Orkut vai continuar 

exercendo fasclnio sabre milhares de pessoas que navegam na grande Rede, uma 

vez que o site se tomou uma especie de janela de vidro para a intimidade do outro. 

E o seu slogan se repete: 

"Conecte-se aos seus amigos e familiares usando recados e mensagens 

instantaneas. Conhe~a novas pessoas atraves de amigos de seus amigos e 

comunidades. Compartilhe seus videos, fotos e paixoes em um so Iugar''. 
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ANALISE 

Grande parte das mudanyas e transformayaes velozes que temos 

vivenciado e decorrente de dois fatores principais: a globalizagao e 0 

desenvolvimento tecnol6gico. A globalizagao esta presente na realidade e no 

pensamento, desafiando grande numero de pessoas em todo o mundo. A 

globalizagao e a tecnologia sao componentes de urn ciclo continuo e irreversivel. 0 

desenvolvimento das tecnologias digitais e a profusao das redes interativas colocam 

a humanidade diante de urn caminho sem volta: ja nao somos como antes. As 

praticas, atitudes, modos de pensamento e valores estao, cada vez mais, sendo 

condicionados pelo novo espago de comunicagao que surge da interconexao 

mundial dos computadores. 

Pode-se dizer que o marketing nao e uma questao de abocanhar uma fatia 

do mercado. No caso dos provedores de acesso, por exemplo, o mercado e grande 

o suficiente para todos. Marketing e uma questao de inventar mercados. Mesmo que 

no total do mercado sua fatia seja pequena, o que vale sao os mercados que foram 

criados e dominados. Numeros, pesquisas, valem de muito pouco hoje. Como medir 

o desejo dos usuarios? Na verdade, o que conta e a intuigao e a disposigao de 

correr riscos. E esse o espirito que deve ser levado para a internet. 0 desejo do 

cliente e tudo com que o mercado deve se preocupar atualmente. 

Quanto ao Marketing Pessoal no Orkut - Como ensinam as estrategias de 

marketing tradicional, todo produto necessita de uma boa apresentagao, embalagem 

exposigao. Como se promove o marketing pessoal no Orkut? Colocando uma foto 

atraente, passando uma imagem de sociabilidade, educagao, respeito, fazendo e 

recebendo testemunhos interessantes, que exaltem as qualidades do usuario, 

mostrando urn born conjunto de amigos, comunidades positivas e que criem urn 
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perfil interessante, etc. cujo objetivo e promover o destaque das capacidades e das 

competEmcias individuais. Para fazer marketing pessoal e necessaria criar uma auto

imagem, como uma vitrina positiva e otimista, que atrai que chama aten9ao ao inves 

de repelir. 

Quanto ao Marketing Viral - 0 marketing viral e uma das mais poderosas 

ferramentas para disseminar uma ideia, produto ou servi9Q. Consiste em criar uma 

mensagem com conteudo que possa ser absorvido pelas pessoas que entrem em 

contato com a mensagem. 0 conteudo tern que ser contagioso como urn virus, ou 

seja, tern que ser apelativo para que as pessoas o passem adiante. 

Experimente criar uma a9ao viral fora do Orkut e alimente-a dentro do 

Orkut. Toda e qualquer a98o viral deve ser alimentada nos seus primeiros estagios 

para que esta erie tamanho e gere o resultado esperado. 0 Orkut e um prato cheio 

para alimentar esse tipo de a98o. Crie algo que de incentives para que as pessoas 

multipliquem sua mensagem nas diversas comunidades do Orkut e entre amigos. 

Pode ser algo engra98do, curiosa ou ate espantoso. Vale a criatividade. 0 

importante e criar 0 boca a boca. 

0 marketing viral e a publicidade viral referem-se a tecnicas de marketing 

que tentam explorar redes sociais pre-existentes para produzir aumentos 

exponenciais em conhecimento de marca, com processos similares a extensao de 

uma epidemia. De forma mais geral, o marketing viral se utiliza as vezes para 

descrever algumas classes de campanhas de marketing baseadas na internet, 

incluindo o uso de web logs, de sites aparentemente amadores, e de outras formas 

para criar o rumor de urn novo produto ou servi9Q. 

Estas sao mais algumas provas de que a comunica98o realmente esta 

"repaginando" a sua existencia. Por enquanto essa transmuta9ao atinge apenas a 
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Internet e os eventos vistas ate entao sao de ambito social. Orkut e por enquanto um 

dos pilares desse movimento que podemos rotular de: viralidade comunicativa. Uma 

forte ferramenta do Marketing Viral, que e o tema de estudo para a construgao e 

elaboragao deste trabalho. 

Essa "viralidade" somente e possfvel devido ao reposicionamento do 

mercado Web. A partir do momenta que o usuario - receptor - torna-se o 

protagonista dentro deste "boom comunicativo", ag5es virais vem a tona e se 

multiplicam cada vez mais. 

0 Orkut e uma ferramenta estrategica para a pratica do Marketing Viral. A 

partir dele, torna-se possfvel a criagao de um mercado de publicidade viral. Agora, 

falta apenas urn publicitario ousado arriscar e transformar o consumidor na propria 

mfdia. Assim o receptor passara a ser o difusor da mensagem para uma marca que 

aprenda a usar a forga de uma mobilizagao viral a seu favor. 0 primeiro que 

conseguir dominar a "viralidade na Internet" tera contribufdo de forma brilhante na 

construgao da hist6ria da comunicagao na Era da lnformagao. 
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A cooperac;ao e, mais particu\armente, a troca de ideias, a cooperayao 
intelectual, e algo importante para o desenvolvimento cultural e social. A 
Internet e uma das ferramentas para esse desenvolvimento e e por isso que 
ela tern, em todo o mundo, tal sucesso. (Pierry Levy - Revista Forum. Brasil, 
novembro de 2002.). 

Com urn simples click do mouse e ja estamos dentro de urn universe 

replete de informac;oes. E. a internet que surge como urn slmbolo de uma 

contracultura contemporanea mantendo a disponibilidade a todos que possam ter 

acesso a ela e "ao espac;o de comunicac;ao aberto pela interconexao mundial dos 

computadores e das mem6rias dos computadores" {Levy, 1999, p.92). 

A Internet passa a ser, na contemporaneidade, urn forte elo de 

comunicac;ao capaz unir e aproximar pessoas, embora no ambito virtual, de 

diferentes culturas, religioes, classes sociais e etnias. Dentro do contexte da 

globalizac;ao da informac;ao, nao existe barreira territorial para que a troca de 

informac;ao acontec;a. 

A realidade cibernetica que temos acesso nos dias de hoje, a nosso ver, 

podera ser tida como "retro", tal qual a maquina de datilografar em relac;ao ao 

computador, dado as constantes inovac;Oes tecnol6gicas que vern surgindo no 

campo comunicacional. 

Apontando para os avanc;os tecnol6gicos da informac;ao, as profundas 

transformac;oes provocadas pela globalizac;ao sugerem novas mudanc;as culturais, 

fazendo com a sociedade como urn todo passe a fazer uma nova leitura de mundo 

atraves da internet. As gerac;Oes futuras terao oportunidade de conhecer uma 

comunicac;ao mais veloz e precisa advento da expansao da internet e a formac;ao de 

novas espac;os virtuais de interac;ao e comunicac;ao. Esse contexte de novas 

tecnologias digitais marcara uma outra etapa no processo de sociabilizac;ao entre as 
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pessoas, e o ciberespayo se tornara o principal responsavel pelas novas relag6es 

sociais entre os indivfduos. 

0 trabalho "0 Orkut como ferramenta do Marketing Viral", procurou 

analisar essas relagoes interpessoais que acontecem no ambito virtual, e o porque 

de sua rapida disseminagao pelo mundo, uma vez que o software nao utilizou mfdias 

convencionais para se popularizar. Alguns conceitos como Marketing viral, 

ciberespago e cibercultura, comunidades virtuais, relacionamento real e virtual foram 

esclarecidos ao Iongo deste trabalho e certamente proporcionou melhor 

compreensao na interpretagao da analise final, bern como proporcionou uma 

ampliagao do conhecimento do assunto ao leitor. 

Uma vez que a facil utilizagao do site proporciona urn usa continuo e 

"viciante", on de os usuaries demonstram total habilidade em exercer seus 

comandos. Este fascinio e justificado tambem pelo espfrito voyeur implfcito em cada 

urn de nos, ja que o Orkut representa uma "porta aberta" para a intimidade do 

internauta. 

Dentro da atualidade o tema escolhido representa relativamente uma 

abordagem nova no campo da comunicagao, em vista que o marketing viral e urn 

assunto pouco trabalhado no mundo academico. Espero poder ter contribufdo de 

forma efetiva e positiva para a ampliagao de estudos academicos sabre o tema 

abordado. 
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