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Redes Sociais



Redes Sociais – o início

A Classmates é considerada a primeira rede social da história, lançada em 
dezembro de 1995. 

O site era voltado para reunir estudantes de diversas escolas nos Estados 
Unidos e oferecia acesso a dezenas de arquivos de anuários desde a 
década de 1920 até os anos de 1980. Fundado por Randy Conrads, a 
plataforma ganhou recursos como perfis de membros e listas de amigos, 
o que a deixou ainda mais alinhada ao conceito de rede social.





A empresa criadora do Classmates foi vendida para a United Online em 
2004, quando foi rebatizada como Memory Lane. Nessa época, passou 
por uma série de controvérsias, como uma investigação do então 
procurador-geral de Nova York, Andrew Cuomo. A acusação era o uso de 
fotos e dados de cerca de 200 mil estudantes do ensino médio sem 
autorização dessas pessoas.

Apesar de ter sido uma precursora do segmento, há quem diga que a 
Classmates não possa ser considerada uma rede social porque o site não 
se identificava como tal. De fato, embora tivesse vários recursos sociais, o 
foco era de ser apenas uma central de dados para estudantes e não um 
portal de interação entre os cadastrados. Se esse for o critério utilizado, 
então a primeira plataforma oficial teria sido a Six Degrees.





Six Degrees foi a primeira rede social?

A Six Degrees foi o primeiro site a usar a terminologia social network, 
portanto se trata da iniciativa pioneira neste segmento, que começava a 
dar os primeiros passos. Fundado por Andrew Weinreich em maio de 
1996, a página foi ao ar no ano seguinte e trouxe recursos inovadoras 
para a época: perfis, lista de amigos, informações sobre escola e outros 
detalhes.





O nome deriva da ideia de que todas as pessoas estão a "seis degraus" de 
outras, inclusive famosos ou personalidades inacessíveis — aquela ideia 
de "um amigo de um amigo de um amigo". Ou seja, há seis pessoas no 
caminho entre você e Bill Gates, por exemplo, daí a ideia de juntar vários 
usuários para possibilitar tal integração.

Embora o site tivesse chegado a reunir 3,5 milhões de cadastros, a pouca 
acessibilidade à internet fazia com que as redes de amizades fossem 
restritas e as interações bem reduzidas. A Six Degrees parece ter sido 
lançada muito à frente do seu tempo, pois a estrutura da web ainda era 
muito precária na década de 1990, o que inviabilizou a popularização 
pretendida.



1. Tem origem na teoria dos seis graus de separação
2. Foi a primeira rede a permitir criação de perfis, 
envio de convite para amigos e organização de grupos
3. Chegou a ter mais de 3,5 milhões de usuários
4. Enviava e-mails para atrair novos membros
5. Não tinha fotos
6. Serviu de inspiração para outras redes



Com conexões discadas lentas, não havia suporte para foto de perfil nem 
compartilhamento de conteúdos audiovisuais. Era uma época na qual 
quase ninguém tinha câmeras digitais, os celulares apenas faziam 
chamadas e os scanners de mesa eram artigo de luxo. Todas as interações 
eram baseadas em textos e informações inseridas nos perfis de cada 
usuário.

sixdegrees Launch - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=MzE2cOqUFWM


O serviço foi encerrado em 2000 e seus direitos vendidos para a 
YouthStream Media Networks, e isso ajudou a resgatar a primeira rede 
social do limbo. Hoje, a plataforma está ativa e aceita novos membros 
que adentrem no serviço por meio de convites. Portanto, além de ter 
sido a primeira rede do planeta, a Six pode ser considerada também a 
plataforma social mais antiga ainda em atividade.

O sucesso do SixDegrees, ainda que relâmpago, abriu caminho para o 
surgimento do Friendster, em 2002. O site usou um conceito de grau de 
separação bem parecido com o da extinta rede social, apelidou-o de 
"Círculo de Amigos" e promoveu a ideia de que uma comunidade online 
só pode existir entre pessoas que realmente têm interesses comuns. Nos 
dois anos seguintes, 2003 e 2004, surgiram o MySpace e o Facebook, 
respectivamente. Ambas redes sociais aproveitaram a arquitetura e 
incorporaram recursos do SixDegrees.



Conceito de círculos sociais

Embora não tenha se firmado, a Six Degrees inaugurou um conceito 
seguido até hoje em todas as redes sociais: os círculos de amizade. Você 
se inscreve em uma plataforma, adiciona seus amigos e isso faz com que 
essas pessoas tenham acesso ao seu conteúdo publicado. Para ler os 
posts de outros, o usuário deve enviar uma solicitação de amizade e 
guardar a resposta positiva ou negativa.



Naquela época, não havia o conceito de personalidades públicas ou 
influenciadores digitais, portanto era preciso se conectar a outros para 
que os posts fossem exibidos. Os amigos dos seus amigos podem ver suas 
publicações ou adicioná-los à listagem de conhecidos, o que ajudava a 
expandir a rede e conectar mais gente.

Friendster, MySpace, LinkedIn e Facebook seguiram essa tendência de 
interconexões, a maioria com a exigência de convites como pré-requisito 
de entrada, e conseguiram muito sucesso. Até hoje, com exceção das 
plataformas de vídeos curtos como TikTok e Kwai, o modelo de círculos 
de amizades ainda é mantido como regra básicas para o funcionamento 
dos perfis.



Primeiras redes sociais do Brasil

No Brasil, o fenômeno das redes sociais explodiu com dois sites 
específicos: o Fotolog e o Orkut. No primeiro caso, o objetivo era registrar 
imagens do cotidiano para que seus amigos (ou crushes) comentassem, 
uma mistura de blog com fotografias. Não era bem uma rede social ao pé 
da letra, mas tinha vários recursos que foram replicados pelas 
plataformas sucessoras, como a listagem de amigos e o foco em imagens 
para gerar interações.



Orkut

Orkut foi uma rede social filiada ao Google, criada em 24 de janeiro de 
2004 e desativada em 30 de setembro de 2014. Seu nome é originado no 
projetista chefe, Orkut Büyükkökten, engenheiro turco do Google.

O alvo inicial do orkut era os Estados Unidos, mas a maioria dos usuários 
foram do Brasil e da Índia. No Brasil a rede social teve mais de 30 milhões 
de usuários, mas foi ultrapassada pelo líder mundial, o Facebook.[5] Na 
Índia também foi a segunda rede social mais visitada.

A sede do Orkut ficava na Califórnia até agosto de 2008, quando o Google 
anunciou que o Orkut seria operado no Brasil pelo Google Brasil devido à 
grande quantidade de usuários brasileiros e ao crescimento dos assuntos 
legais.



Apesar de Orkut ser um nome próprio, na programação visual do site 
(títulos e logos) a palavra aparecia em minúscula (orkut). Em 30 de junho 
de 2014, a Google anunciou a extinção do Orkut com data marcada para 
30 de setembro do mesmo ano.

No dia 30 de setembro de 2014, o Orkut foi extinto, mas o Google criou 
um museu de comunidades, que reunia mais de 1 bilhão de mensagens 
trocadas em 120 milhões de tópicos de discussão de cerca de 51 milhões 
de comunidades. As informações armazenadas pelos usuários ficaram 
disponíveis para download pela ferramenta Google Takeout até 30 de 
setembro de 2016. Posteriormente os arquivos do Orkut foram excluídos 
e atualmente não é mais possível visualizar os tópicos arquivados.





Na época, o Google havia tentado comprar o Friendster para ser sua 
plataforma social, mas, diante da recusa, precisou criar seu próprio 
sistema. Quando se deparou com o projeto criado por um dos seus 
funcionários, decidiu abraçar a ideia e financiar a proposta para 
transformar o Orkut na primeira rede social oficial da companhia.

O Facebook, rede mais popular do Brasil na atualidade surgiu um mês 
depois do Orkut, em fevereiro de 2004, mas só explodiu para o mundo no 
final dos anos 2000, principalmente após as diversas polêmicas 
envolvendo os criadores e os direitos dos usuários. Até 2006, a rede era 
exclusiva para alunos da Universidade de Stanford, e não havia como 
entrar se não fosse por convite de outras pessoas do campus.



Thefacebook.com

Em 04 de fevereiro de 2004, o então estudante de Harvad Mark 
Zuckerberg, junto com Eduardo Saverin, Andrew McCollum, Dustin 
Moskovitz e Chris Hughes, colocavam no ar o site “thefacebook.com”, 
antecessor do onipresente Facebook.

DICA: Assistam ao filme 

A Rede Social (2010)



Zuck, Parker e Saverin

Sean Parker (vivido por Justin Timberlake), criador do 
Napster (programa de download de músicas tirado do ar 
pela justiça americana).

Pela admiração explícita, Parker vira logo o conselheiro de 
Zuckerberg e, em 2004, o presidente do Facebook. Vem de 

Parker, por sinal, a frase de que a privacidade seria 
coisa do passado. Também é pela interferência dele 

que o cofundador Saverin foi perdendo espaço. E mesmo 
não aparecendo no filme, vale destacar que Saverin
chegou a ser processado por Zuck. Atualmente o paulista,, 
detém 5% dos ganhos da empresa, enquanto Parker 
recebe 7%.

A Rede Social | Trailer 2 Legendado - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=kAwIKMYN6UU


No ano anterior Zuckerberg havia obtido algum sucesso em sua primeira 
experiência com o site FaceMash, no qual estudantes de Harvard podiam 
votar nas moças mais bonitas do campus.

Muito embora a direção da universidade tenha determinado o 
fechamento do site, a partir deste bom resultado, teve a ideia de criar 
uma rede social que originalmente interconectasse os alunos da 
universidade: nascia aí o “thefacebook”. 

E já no dia seguinte ao lançamento mais de mil estudantes se 
cadastraram no site. A partir desse momento o interesse pelo portal se 
espalhou e agregando estudantes de diversas outras universidades ao 
redor do mundo, alcançando 1 milhão de usuários no final do primeiro 
ano de operação.



A mudança de nome veio em junho de 2005, quando o domínio 
“facebook.com” (que já tinha dono) foi comprado por US$ 200 mil.

Hoje a rede social que, embora com enorme concorrência, segue sendo 
a mais popular do mundo, tem aproximadamente 3 bilhões de usuários 
ativos (mais da metade acessa todo dia) e atingiu em 2021 o valor de 
mercado de US$ 1 trilhão.

Mark Zuckerberg: Building the Facebook Empire -

YouTube

https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR0YEPwM0oPObhdMZK8ediCRVlDOO2Oud_B1tuHweGRjsIoPi_dT3twahqA&v=5WiDIhIkPoM&feature=youtu.be


Instagram

A história do Instagram e curta, porém de muito sucesso e rápido crescimento.

O Instagram foi lançado em 2010 pelo norte-americano Kevin Systrom e pelo 
brasileiro Mike Krieger, ambos engenheiros de software.

No mesmo dia do lançamento, o aplicativo tornou-se o mais baixado na Apple 
Store e, já em dezembro do mesmo ano, contava com a impressionante marca de 
1 milhão de usuários.

Em 2011, a empresa, que tinha apenas 6 funcionários já possuía 10 milhões de 
usuários na rede.



Já no ano de 2012, após o tão esperado lançamento do aplicativo na versão para 
Android, o Instagram foi comprado pelo Facebook, por 1 bilhão dólares.

Atualmente, a rede social conta com mais de 500 milhões de usuários em todo o 
mundo, sendo que 7% das contas criadas são de brasileiros.

Kevin Systrom e Mike Krieger, os criadores do Instagram



A mais curtida do mundo
A foto mais curtida da história do Instagram, é, curiosamente, a de um ovo!

A imagem com mais corações da rede foi postada pelo o usuário  
@world_record_egg em 4 de janeiro de 2019, alcançando mais de 53,9 milhões 
de curtidas!





A primeira foto do aplicativo

Postada meses antes do lançamento oficial da rede social, a primeira foto do 
instagram foi publicada pelo fundador Kevin Systrom (@kevin), e mostra seu pé 
ao lado de um labrador.



Lugares mais visitados

Os locais mais marcados no Instagram são os Parques da Disney e da Universal Studios, 
seguidos pela Times Square e pelo Central Park, em Nova York e Torre Eiffel e Museu do 
Louvre, em Paris.

No Brasil

O Instagram é bastante popular entre os brasileiros que têm acesso à internet. Desde 
2015, a presença de brasileiros na plataforma é maior do que a média global - naquele 
ano, 55% dos usuários de internet estavam presentes na rede social de fotografias, mais 
do que a média global de 32%. Em 2016, esse número subiu para 75%, mais do que os 
42% da média global do mesmo ano. Segundo especialistas, um dos motivos para a 
grande presença de brasileiros em mídias sociais e aplicativos como o Instagram é a 
combinação de um país bastante social com uma crescente penetração de smartphones 
no Brasil. Curiosamente, não se trata apenas de uma rede social utilizada pelos jovens -
57% dos usuários brasileiros de internet na faixa dos 55 aos 65 anos também usam o 
Instagram



Top 10 Brasil

As 10 redes sociais mais usadas no Brasil em 2021 são:

1. Facebook (130 mi)
2. YouTube (127 mi)
3. WhatsApp (120 mi) *
4. Instagram (110 mi)
5. Facebook Messenger (77 mi) *
6. LinkedIn (51 mi)
7. Pinterest (46 mi)
8. Twitter (17 mi)
9. TikTok (16 mi)
10. Snapchat (8,8 mi)



Youtube

O YouTube é a principal rede social de vídeos online da atualidade, com mais de 
2,3 bilhões de usuários ativos e mais de 1 bilhão de horas de vídeos visualizados 
diariamente. Recentemente, reforçando seu lado rede social, o YouTube 
melhorou seu sistema de hashtags. E como o formato do vídeo para distribuição 
de conteúdo está cada vez mais consolidado, vale investir na rede social como 
forma de distribuir esse conteúdo.

YouTube é uma plataforma de compartilhamento de vídeos com sede em San 
Bruno, Califórnia. O serviço foi criado por três ex-funcionários do PayPal - Chad 
Hurley, Steve Chen e Jawed Karim - em fevereiro de 2005. A Google comprou o 
site em novembro de 2006 por US$ 1,65 bilhão; desde então o YouTube funciona 
como uma das subsidiárias da Google.



A revista norte-americana Time (edição de 13 de novembro de 2006) 
elegeu o YouTube a melhor invenção do ano por, entre outros motivos, 
"criar uma nova forma para milhões de pessoas se entreterem, se 
educarem e se chocarem de uma maneira como nunca foi vista". Em 
2010, no aniversário de cinco anos do YouTube, foi divulgado que até 
então o site não havia sido lucrativo para os seus proprietários.

Antes do lançamento do YouTube em 2005, havia poucos métodos 
simples disponíveis a usuários normais de computadores que queriam 
colocar seus vídeos na Internet. Com sua interface de fácil uso, YouTube 
tornou possível a qualquer um que usa computador a postar na Internet 
um vídeo que milhões de pessoas poderiam ver em poucos minutos. A 
grande variedade de tópicos cobertos pelo YouTube tornou o 
compartilhamento de vídeo uma das mais importantes partes da cultura 
da Internet.



Entre os vários impactos do YouTube está o efeito social 
de influência das diversas celebridades digitais com 
canais nesta rede social. As suas formas de influência 
mesclam esquemas antigos com sistemas sociotécnicos 
novos. Por um lado, os canais de YouTube permitem o 
voyeurismo, a difusão de trabalhos ou de informações e 
ensinamentos variados. Por outro, são usadas 
estratégias de Marketing com o objetivo de captura da 
atenção, de partilhas ou mesmo no encaminhamento 
para consumos (de produtos, de ideias, de ideologias ou 
de serviços).



O primeiro vídeo
Em 14 de fevereiro de 2005 o YouTube foi criado, e o primeiro vídeo postado na 
rede se chama “Me at the zoo” no zoológico de San Diego.

Me at the zoo - YouTube

O primeiro milhão
O primeiro vídeo com 1 milhão de views foi um anúncio feito pela Nike, o qual 
era estrelado pelo craque brasileiro Ronaldio Gaúcho.

O mais visto
Despacito é, atualmente, o vídeo mais visto do YouTube, com incríveis 7,7 
bilhões de acessos!

https://www.youtube.com/watch?v=jNQXAC9IVRw


E o mais odiado
Atualmente, o vídeo YouTube Rewind 2018 é o vídeo da plataforma com o 
maior número de deslikes, são 17 milhões no total, e se você ainda não deixou 
o seu então corre que ainda há tempo!

YouTube Rewind 2018: Everyone Controls Rewind | #YouTubeRewind –

YouTube

E o mais popular!

Atualmente o Youtuber PewDiePie possui o canal de maior sucesso na 

plataforma, com incríveis 111 milhões de inscritos!

Colégio Luterano São Paulo - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=YbJOTdZBX1g
https://www.youtube.com/channel/UCTQTUrpQp0zZrG34uri4Urg/playlists




LinkedIn

LinkedIn é uma rede social de negócios fundada em dezembro de 2002 e lançada 
em 5 de maio de 2003. É comparável a redes de relacionamentos, e é 
principalmente utilizada por profissionais com o intuito de apresentar suas 
aptidões, de uma forma que outros profissionais da mesma empresa possam 
endossar, dando credibilidade ao conteúdo.

Em novembro de 2007, tinha mais de 16 milhões de usuários registrados, 
abrangendo 150 indústrias e mais de 400 regiões econômicas (como classificado 
pelo serviço). Em janeiro de 2015, Linkedin possuía mais de 347 milhões de 
usuários registrados em mais de 200 países e territórios.



Em 2013, chegou ao número de mais de 238 milhões de usuários. Os países que 
mais utilizam o Linkedin são: Estados Unidos, com 84 milhões de usuários; Índia, 
com 21 milhões de usuários; e Brasil, com quinze milhões de usuários.

Já em 13 de junho de 2016, a Microsoft adquiriu a empresa Linkedin por US$ 
26,2 bilhões





É usado por muitas empresas para recrutamento de profissionais, para troca de 
experiências profissionais em comunidades e outras atividades relacionadas ao 
mundo corporativo. Em 2020 e 2021, infelizmente, a crise gerada pela pandemia 
acabou levando muita gente a entrar no LinkedIn para procurar emprego. A rede 
social, dessa forma, cresceu e passou a ser a 6ª mais usada no Brasil, com 51 
milhões de usuários ativos.

O crescimento entre 2020 e 2021, aliás, foi bem significativo: pouco mais de 10%, 
mostrando que os profissionais brasileiros estão cada vez mais interessados na 
rede social.



Pinterest

O Pinterest é uma rede social de fotos que traz o conceito de “mural de 
referências”. Lá você cria pastas para guardar suas inspirações e também pode 
fazer upload de imagens assim como colocar links para URLs externas. Os temas 
mais populares são: moda, maquiagem, casamento, gastronomia, arquitetura, 
faça você mesmo, gadgets, viagens e design. Seu público é majoritariamente 
feminino em todo o mundo.

Em sua empresa, você não precisa criar pastas somente com conteúdo próprio. 
Selecione imagens que tenham a alma da sua marca, ajudem na construção dela 
e possam ser uma porta de entrada para o usuário chegar até você. É possível 
também criar pins patrocinados que aparecem com mais relevância no feed dos 
usuários.



A rede social triplicou a base de usuários no Brasil nos últimos, chegando a um 
total de impressionantes 46 milhões. Em 2020 e 2021, muita gente procurou o 
Pinterest em busca de ideias para dar uma reformada na casa





Twitter

O Twitter atingiu seu auge em meados de 2009 e de lá para cá está em declínio 
de usuários, mas isso não quer dizer que todos os públicos pararam de usar a 
rede social. Em 2020 e 2021, aliás, a rede social chegou a crescer, com as pessoas 
buscando atualizações mais ágeis de notícias, o que a torna muito relevante 
jornalisticamente. São quase 400 milhões de usuários no mundo todo.

Porém, se considerarmos apenas os usuários ativos, em julho de 2021 foram 17,2 
milhões de tuiteiros brasileiros – não temos certeza se os robôs entram nessa 
conta. Hoje, a rede social é usada principalmente como segunda tela em que os 
usuários comentam e debatem o que estão assistindo na TV, postando 
comentários sobre noticiários, reality shows, jogos de futebol e outros 
programas.



O icônico passarinho só foi aparecer em setembro de 2010. Batizado de "Larry 
the Bird", em homenagem Larry Bird, ex-jogador de basquete da NBA, o 
primeiro pássaro trazia uma plumagem na cabeça, além de linhas gerais um 
pouco diferentes do desenho atual.



O Twitter foi criado em Março de 2006 por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone 
e Noah Glass e foi lançado em Julho de 2006 nos EUA. A ideia inicial dos 
fundadores era que o Twitter fosse uma espécie de "SMS da internet" com a 
limitação de caracteres de uma mensagem de celular. Inicialmente chamada 
Twttr (sem vogais), o nome da rede social, em inglês, significa gorjear. A ideia é 
que o usuário da rede social está "piando" pela internet. Desde sua criação, o 
Twitter ganhou extensa notabilidade e popularidade por todo mundo. 



Contas mais seguidas
Com 129,7 milhões de seguidores, o ex-presidente Barack Obama possui o perfil 
mais seguido no Twitter. A conta, criada em 2007, soma mais de 16 mil tuítes e 
segue 590 mil perfis de volta.

Barack Obama: 129,6 milhões

Justin Bieber: 113,8 milhões

Katy Perry: 108,8 milhões

Rihanna: 102,5 milhões

Cristiano Ronaldo: 92,8 milhões



Contas verificadas

Ter uma conta verificada no Twitter sempre foi um desejo de vários usuários. 
Desde maio, o check azul pode ser solicitado por qualquer usuário que se 
encaixe nas categorias "instituições governamentais e líderes", "jornalistas e 
veículos de imprensa", "empresas e marcas", "artistas", "atletas" e "ativistas".

As solicitações são feitas por meio de formulário. O novo modelo estabelece 
outros critérios para concessão do selo azul. O usuário precisa ser ativo na 
plataforma, ter notoriedade e possuir perfil completo, com nome e foto, além de 
outras exigências.

Até então, os pedidos de verificação estavam pausados. A suspensão foi feita em 
2017, depois que o microblog recebeu muitas críticas sobre os critérios para 
conceder o selo.



Twitter lançou Vine e Periscope
O Twitter foi o "pai" do Vine, rede social de vídeos curtos que permitia criar 
clipes em looping. É verdade que ele não foi exatamente o criador: o Vine foi 
fundado em junho de 2012, mas o Twitter comprou o serviço apenas três meses 
depois, ainda antes do lançamento oficial, que aconteceu em 2013.

Numa época anterior a TikTok e similares, o Vine inovou com a possibilidade de 
criar conteúdos engraçados e de maneira rápida. Embora fosse do Twitter, ele 
funcionava como uma rede social independente. A plataforma foi encerrada em 
2017 e transformada no Vine Camera, app que manteve as funcionalidades, mas 
atrelado ao microblog.

O Periscope, que popularizou a transmissão de vídeos em tempo real, também 
pertencia ao Twitter. Ele foi comprado em 2015 e ficou seis anos funcionando 
sob a marca. O serviço saiu do ar definitivamente em março deste ano, em ação 
motivada pela queda brusca na utilização.



TikTok

O TikTok é hoje uma das redes sociais mais usadas no Brasil por adolescentes, 
celebridades, humoristas – profissionais ou não – e empresas. Na pandemia, foi 
refúgio para muita gente relaxar, dar algumas risadas, se emocionar e, claro, dançar.

O problema é que ninguém sabe ao certo quantas pessoas fizeram tudo isso, já que a 
empresa não divulga. No começo de 2020, falava-se em 7 milhões de usuários 
brasileiros, número que obviamente cresceu. Uma reportagem recente indica que o 
TikTok ganhou outros 6 milhões em outubro, quando o app bateu recordes globais.

Em setembro, um estudo apontou que 3,5 milhões de brasileiros baixaram o app. 
Somando tudo isso aí, dá cerca de 16,5 milhões no Brasil. Como não temos certeza, 
fica meio que um empate técnico com o Twitter. Com certeza, porém, o fenômeno 
TikTok deve subir algumas posições na lista de redes sociais mais usadas do Brasil – no 
mundo, já são 732 milhões de usuários.



TikTok, também conhecido como Douyin e anteriormente Musica.ly na China, é 
um aplicativo de mídia para criar e compartilhar vídeos curtos. 

De propriedade da companhia de tecnologia chinesa ByteDance, o aplicativo de 
mídia foi lançado como Douyin na China em setembro de 2016, e introduzido no 
mercado internacional como musical.ly um ano depois, porém em novembro de 
2017 o TikTok comprou o Musical.ly. É uma plataforma de vídeos curtos líder na 
Ásia, nos Estados Unidos e em outras partes do mundo. O aplicativo ganhou 
popularidade e se tornou o aplicativo mais baixado nos Estados Unidos em 
outubro de 2018.



Censura na Ásia
Por incrível que pareça, o TikTok já foi censurado na Índia e na Indonésia, embora 
isso não tenha afetado tanto a sua popularidade em outros países. A censura 
ocorreu em razão do conteúdo disponível na plataforma que, segundo as 
autoridades responsáveis colaborava para o compartilhamento de "conteúdos 
pornográficos”, segundo fontes, e levou o aplicativo a perder cerca de 500 mil 
dólares por dia.

IA
Vale mencionar para quem quer saber tudo sobre o TikTok que o app tem um sistema 

bem interessante de inteligência artificial. Esse sistema consegue detectar e 

possivelmente prever quais vídeos tem mais chances de se tornarem virais.

Como toda a graça e sucesso do aplicativo conta com esses tipos de vídeos, faz sentido 

eles terem investido nisso.



Lucro exponencial
Naturalmente, o lucro do TikTok é proporcional ao tamanho do sucesso do 
aplicativo. Em 2019, o lucro levou a ByteDance a aumentar sua receita de 100 
bilhões de iuanes (moeda da China) para 120 bilhões, o que equivale a 16,8 
bilhões de dólares. Em 2020, a empresa atingiu US$ 19 bilhões.

Os 10 perfis com mais fans no TikTok
1 - Charli D'Amelio, 133.5 Milhões de Fans
Charli está no topo da lista há algum tempo, ela começou sua "carreira" 
diretamente no TikTok, com outras redes sociais em segundo plano.

2- Khabane Lame,128.7 Milhões de Fans
Khabane, mais conhecido como khaby nas redes sociais, virou uma sensação 
após alguns de seus vídeos mostrando jeitos mais simples de realizar algumas 
atividades cotidianas.



3 - Bella Poarch, 87.5 Milhões de Fans. ...

4 - Addison Rae, 86.2 Milhões de Fans. ...

5 - Zach King, 66.8 Milhões de Fans. ...

6 - Will Smith, 64.7 Milhões de Fans. ...

7 - TikTok, 59.8 Milhões de Fans.

Niwandson (Brasil):
O perfil com a maior média de visualizações do 
TikTok brasileiro pode te surpreender de 
diversas formas. O médico Niwandson produz 
um conteúdo extenso sobre saúde e medicina, 
desde animações médicas de cirurgias até 
explicações e challenges. Com 2,1M de 
seguidores, ele teve uma média de 24,16M de 
visualizações por vídeo nos últimos 60 dias.



Demais bloqueios e tentativas de bloqueio
O TikTok foi completamente banido na Índia pelo Ministério da Tecnologia da 
Informação, em 29 de junho de 2020, juntamente com outros 223 aplicativos 
chineses, sob a alegação de que eles eram "prejudiciais à soberania, integridade 
e defesa da Índia, segurança do Estado e ordem pública".

Em 6 de agosto de 2020, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, 
assinou um decreto executivo que baniria o TikTok em 45 dias. Em 23 de 
setembro, o TikTok entrou com um pedido de liminar para evitar que o aplicativo 
fosse banido pela administração Trump. A liminar foi aprovada pelo ministro Carl 
J. Nichols em 27 de setembro.

Além da Indonésia e Índia, o TikTok está, atualmente, bloqueado também em 
Bangladesh.



Snapchat

O Snapchat é um aplicativo de compartilhamento de fotos, vídeos e texto para mobile. 
Foi considerado o símbolo da pós-modernidade pela sua proposta de conteúdos 
efêmeros conhecidos como snaps, que desaparecem algumas horas após a 
publicação. No Brasil, em julho de 2021, já eram cerca de 8,8 milhões de usuários, 
uma queda significativa de mais de 20% em relação ao fim de 2020. Ainda assim, é o 
suficiente para deixá-lo no top 10 das redes sociais mais usadas no país.

A rede lançou o conceito de “stories”, despertando o interesse de Mark Zuckerberg, 
CEO do Facebook, que diversas vezes tentou adquirir a empresa, mas não obteve 
sucesso. Assim, o CEO lançou a funcionalidade nas redes que já haviam sido 
absorvidas, criando os concorrentes Whatsapp Status, Facebook Stories e Instagram 
Stories.



O Snapchat foi criado por Evan Spiegel, Bobby Murphy e Reggie Brown, ex-alunos 
da Universidade Stanford. 

Ele se tornou conhecido por representar uma nova direção para a mídia social, 
que prioriza os dispositivos móveis, e dá ênfase significativa à interação dos 
usuários com adesivos virtuais e objetos de realidade aumentada. 

Em dezembro de 2020, o Snapchat tinha 265 milhões de usuários ativos 
diariamente. Em média, mais de 4 bilhões de Snaps são enviados a cada dia. O 
Snapchat é popular entre as gerações mais jovens, especialmente aquelas com 
menos de 16 anos, levando a muitas preocupações de privacidade para os pais.



O aplicativo é baseado no compartilhamento de “snaps”, que podem ser fotos ou 
vídeos curtos. Os usuários compartilham snaps uns com os outros. No entanto, 
esses snaps são autodestrutivos, durando apenas 24 horas.



Polêmica Rihanna
Em março de 2018, um anúncio contendo uma enquete sobre Rihanna foi 
postado dizendo: "Você prefere socar Chris Brown ou dar um tapa em Rihanna?" 
Rihanna tweetou que o Snapchat era "insensível às vítimas de violência 
doméstica" e pediu aos fãs que excluíssem o Snapchat.

Preocupações com a imagem corporal
O aumento do uso de aplicativos de remodelagem corporal e facial, como 
Snapchat e Facetune, foi identificado como uma causa potencial de transtorno 
dismórfico corporal. Em agosto de 2018, pesquisadores do Boston Medical 
Center escreveram um ensaio de Cirurgia Plástica Facial da JAMA que um 
fenômeno que eles chamaram de 'Dismofia Snapchat' foi identificado, onde as 
pessoas solicitam cirurgia para se parecerem com a versão editada de si mesmas 
conforme aparecem através dos Filtros Snapchat.



Principais redes no mundo

Rede social Usuários ativos
1. Facebook 2,85 bilhões
2. YouTube 2,29 bilhões
3. WhatsApp 2 bilhões
4. Instagram 1,39 bilhão
5. Facebook Messenger 1,3 bilhão
6. WeChat 1,24 bilhão
7. LinkedIn 768 milhões
8. TikTok 732 milhões
9. QQ 606 milhões
10. Douyin 600 milhões
11. Telegram 550 milhões
12. Sina Weibo 530 milhões
13. Snapchat 514 milhões
14. Reddit 430 milhões
15. Kuaishou 481 milhões
16. Pinterest 478 milhões
17. Twitter 397 milhões
18. Quora 300 milhões



MetaVerso

Metaverso é uma espécie de nova camada da realidade que integra os mundos real e 
virtual. Na prática, é um ambiente virtual imersivo construído por meio de diversas 
tecnologias, como Realidade Virtual, Realidade Aumentada e hologramas.

Para visualizar o conceito, pense no filme Matrix, dirigido por Lilly e Lana Wachowski. 
No longa, as pessoas vivem em uma realidade virtual arquitetada por uma inteligência 
artificial assassina que usa seus corpos para produzir energia. O metaverso é mais ou 
menos por aí, mas sem as máquinas vilãs – pelo menos por ora.

Matrix (The Matrix 1999) - Trailer Legendado - YouTube

https://www.youtube.com/watch?v=2KnZac176Hs


Nesse universo, que ainda não é real em sua totalidade, as pessoas poderiam 
interagir umas com as outras, trabalhar, estudar e ter uma vida social por meio 
de seus avatares (bonecos virtuais customizados) 3D. Ou seja, o objetivo é que 
pessoas não sejam apenas observadores do virtual, mas façam parte dele.

Entusiastas veem no metaverso a evolução da internet. Outros enxergam nele 
um risco para a privacidade, e uma “droga” viciante. A implantação dessa utopia, 
no entanto, ainda depende do amadurecimento de algumas tecnologias, como o 
próprio 5G



Como (e quando) surgiu o metaverso

Apesar de ter virado pop recentemente, o termo metaverso é antigo. Ele foi cunhado 
pelo escritor Neal Stephenson em seu livro de ficção científica “Snow Crash”, 
publicado em 1992. A obra conta a história de “Hiro Protagonist”, personagem que na 
“vida real” é um entregador de pizza, mas no mundo virtual – chamado na história de 
metaverso – é um samurai. 



Em 2011, o escritor Ernest Cline também tratou do tema em seu romance futurista 
“Ready Player One” (Jogador Número 1 no Brasil)”, que em 2018 ganhou as telas do 
cinema pelas mãos de Steven Spielberg. Na obra, os personagens vivem em um 
mundo distópico e, para fugir da realidade, costumam passar horas e horas no OASIS, 
um simulador virtual que dá a eles a possibilidade de serem o que bem entenderem.

Jogador Nº 1 - Trailer Oficial 1 (leg) [HD] – YouTube

Excelente trilha sonora!!!

https://www.youtube.com/watch?v=q_1OJNcTld0


Primeiras tentativas de metaverso

Alguns projetos tentaram criar algo semelhante a um metaverso. Um dos principais 
exemplos é o jogo Second Life, lançado em 2003 pela empresa Liden Lab, baseada nos 
Estados Unidos. O game é um ambiente virtual 3D que simula a vida real. Ao entrar, os 
usuários podem criar avatares e socializar uns com os outros.

O jogo atraiu milhares de gamers, mas não conseguiu unir completamente os mundos 
real e virtual. Um dos motivos é que o projeto não foi capaz de criar uma economia 
digital, na qual as pessoas pudessem ganhar dinheiro ou mesmo ter uma propriedade 
virtual, algo que hoje em dia é possível.





Games como Roblox, Fortnite e Minecraft também bebem do conceito do metaverso, 
e apresentam alguns elementos desse novo universo. Nesses jogos, as pessoas têm 
seus próprios personagens, participam de missões, se relacionam uns com os outros e 
vão a eventos. A cantora norte-americana Ariana Grande fez um show dentro do 
Fortnite, por exemplo. Para se ter uma ideia do sucesso, no último ano, o Roblox
superou o Minecraft na média de jogadores mensais.

Vale lembrar, no entanto, que a proposta do metaverso vai além dos jogos online. A 
ideia é que todos os aspectos da “vida real” da pessoa – lazer, trabalho, 
relacionamentos, estudo e outros – sejam permeados de forma imersiva pelo digital, 
e vice-versa.







Mudança do nome do Facebook Inc para 
Meta

No meio do burburinho ao redor do termo, o Facebook Inc. anunciou em outubro de 
2021 que a organização passaria a se chamar Meta (as redes sociais continuam com o 
mesmo nome). No anúncio, o fundador e presidente da companhia, Mark Zuckerberg, 
disse que a mudança se deve ao novo posicionamento do grupo:

“Hoje somos vistos como uma empresa de mídia social, mas em nosso DNA somos 
uma empresa que constrói tecnologia para conectar pessoas, e o metaverso é a 
próxima fronteira, assim como a rede social foi quando começamos”.



Em carta divulgada ao público, Zuckerberg detalhou o mundo virtual que a empresa, que 
está na mira da autoridade antitruste nos Estados Unidos, espera construir:

“No metaverso, você será capaz de fazer quase tudo que você possa imaginar – reunir-se 
com amigos e família, trabalhar, aprender, brincar, fazer compras, criar – bem como ter 
experiências completamente novas que realmente não se encaixam em como pensamos 
sobre computadores ou telefones hoje”.

O “namoro” do Facebook pelo metaverso é antigo, e o interesse comercial não é 
novidade. Em 2014, o grupo comprou a Oculus, empresa que fabrica headsets de 
realidade virtual. São equipamentos necessários para acessar essa nova realidade ainda 
em construção.

Em agosto de 2021, a empresa também lançou o Horizon Workrooms, uma ferramenta 
que dá aos usuários a possibilidade de criarem avatares e participarem de reuniões 
virtuais. Vale lembrar, também, que o Facebook trabalha no desenvolvimento da Diem 
(antiga Libra), sua própria criptomoeda – outra tecnologia necessária para o metaverso.





Vader Immortal: Episode II no Oculus Quest 2 | Oculus

https://www.oculus.com/experiences/quest/2223615721048141?ranking_trace=103886215569507_2223615721048141_SKYLINEWEB_818223278738178%3D%3DpesozdpNn2YsflEmo


Workrooms | VR para reuniões de negócios (oculus.com)

Oculus | Headsets, jogos e equipamentos para VR

https://www.oculus.com/workrooms/?locale=pt_BR
https://www.oculus.com/


Empresas que apostam no metaverso

Não é só o Facebook que entrou de cabeça nessa nova onda. A Nvidia, por exemplo, 
anunciou em agosto/2021 o NVIDIA Omniverse, uma plataforma colaborativa de 
simulação. Nela, designers, artistas e outros profissionais podem trabalhar juntos na 
construção de metaversos.

Já a Microsoft colocou no mercado, no início de 2021, o Mesh, uma plataforma que 
permite a realização de reuniões com hologramas. Também criou avatares 3D para o 
Teams, sua ferramenta de comunicação.

Plataforma Omniverse para Design, Colaboração e 

Simulação 3D | NVIDIA

Introducing Microsoft Mesh | Here can be anywhere.

https://www.nvidia.com/pt-br/omniverse/
https://www.microsoft.com/en-us/mesh?SilentAuth=1






Em novembro, em um aceno à utopia, a Nike criou a Nikeland, uma plataforma dentro do 
game Roblox. Já em dezembro, a multinacional americana adquiriu uma startup 

especializada em NFTs de moda. 

E não são apenas empresas estrangeiras que apostam nesse mercado. O Banco do Brasil 
também entrou na “brincadeira”, e lançou no final de 2021 uma experiência virtual 
dentro do servidor do game GTA. No jogo, o gamer pode abrir na instituição bancária uma 
conta para seu personagem – é possível até trabalhar como abastecedor de caixa.

Metaverso é oportunidade de vários trilhões, diz CEO da Epic Games

NIKELAND (roblox.com)

https://www.roblox.com/nikeland












Passos para quem estiver interessado em fazer parte do servidor:
1 – Primeiramente, acessar o Discord exclusivo do Complexo, por meio do link 
completo;
2 – Cadastrar seu perfil na aba Whitelist do Discord e aguardar a aprovação;
3 – Quando aprovado, baixar e instalar o FiveM (tendo o jogo já instalado no 
computador);
4 – E por fim, acessar o aplicativo, fazer o login com sua conta e selecionar o 
servidor do “Complexo” para jogar.



Futuro da internet

Muitos entusiastas enxergam no metaverso um componente-chave da web 3.0. Esse 
termo é usado para se referir a uma internet mais imersiva, descentralizada e aberta.

No momento, pode-se dizer que o mundo está na web 2.0, cuja principal característica 
é ser um ambiente de iteração mediado por redes sociais. 

Já a web 1.0, que ocorreu entre 1999 e 2004, é aquela “primitiva”, marcada por 
páginas estáticas. Foi por meio dela que as pessoas passaram a ter contato com o 
ambiente online.



O mercado bilionário do metaverso

A Bloomberg Intelligence estima que esse mercado deve chegar a US$ 800 bilhões (R$ 
4,5 trilhões) em 2024, puxado principalmente pelos games de metaverso e por 
eventos realizados nessa nova camada de realidade.

A gestora Grayscale é um pouco mais otimista na previsão, e diz que o metaverso é 
um mercado com potencial para gerar US$ 1 trilhão (R$ 5,5 trilhões) em receita anual.

“O metaverso é um universo digital que vai além da internet que conhecemos hoje. 
Essa visão para o estado futuro da web tem o potencial de transformar nossas 
interações sociais, negociações comerciais e a economia da Internet em geral”, citou a 
empresa em relatório divulgado em novembro de 2021. 



Quais tecnologias estão envolvidas

Para dar vida ao metaverso, uma série de tecnologias precisam ser empregadas.

Realidade Virtual
A “VR”, sigla em inglês para Realidade Virtual, se refere a um ambiente tridimensional 
construído por meio de softwares. Para ter acesso a essa simulação da realidade, os 
usuários precisam de computadores, óculos de realidade virtual, fones de ouvido e 
outros equipamentos. Há consoles e games que usam essa tecnologia.

Realidade Aumentada
Diferente da VR, que leva o usuário para dentro do mundo virtual, a AR (sigla em 
inglês para Realidade Aumentada) faz o oposto, e insere dados virtuais no mundo real. 
Há vários games para smartphones que usam a tecnologia, como o Pokémon Go. Há 
também óculos de AR que mostram em suas lentes informações sobre o ambiente. 



Blockchain e criptos
A blockchain (banco de dados público e descentralizado), as criptomoedas e os NFTs (sigla 
em inglês para tokens não fungíveis) também dão suporte para o metaverso. Por meio 
delas, é possível movimentar valores e realizar o registro de propriedades virtuais. 

Genericamente, uma criptomoeda é um tipo de dinheiro – como outras moedas com as 
quais convivemos cotidianamente – com a diferença de ser totalmente digital. Além 
disso, ela não emitida por nenhum governo (como é o caso do real ou do dólar, por 
exemplo).

Embora o Bitcoin seja a moeda digital mais conhecida, o conceito de criptomoeda é 
anterior a ele. Segundo o site Bitcoin.org, mantido pela comunidade ligada ao Bitcoin, as 
criptomoedas foram descritas pela primeira vez em 1998 por Wei Dai, que sugeriu usar a 
criptografia para controlar a emissão e as transações realizadas com um novo tipo de 
dinheiro. Isso dispensaria a necessidade da existência de uma autoridade central, como 
acontece com as moedas convencionais.



NFT
NFT é a sigla em inglês para non-fungible token (token não fungível, na tradução para o 
português). Para entender bem o que é essa tecnologia, primeiro é importante saber o 
que significam os termos “token” e “fungível”

Um token, no universo das criptomoedas, é a representação digital de um ativo – como 
dinheiro, propriedade ou obra de arte – registrada em uma blockchain, tecnologia que 
nasceu com o BTC no final de 2008. Exemplo: se uma pessoa tem o token de uma 
propriedade, significa que tem direito aquele imóvel – ou parte dele.

Já bens fungíveis, de acordo com o Código Civil Brasileiro, são aqueles “que podem 
substituir-se por outros da mesma espécie, qualidade e quantidade”.

Exemplo: Uma nota de R$ 100 é fungível, já que é possível trocá-la por duas de R$ 50. A 
pintura “A Casa Amarela”, do pintor holandês Vincent van Gogh, por outro lado, não é 
fungível, pois é única e não pode ser trocada por outra igual.



Um NFT, portanto, é a representação de um item exclusivo, que pode ser digital – como 
uma arte gráfica feita no computador – ou física, a exemplo de um quadro. Além de obras 
de artes, músicas, itens de jogos, momentos únicos no esporte e memes podem ser 
transformados em um. 

CryptoPunk #5217: Ele é um macaco com uma corrente de ouro no pescoço e uma touca 
na cabeça. Foi arrematado em julho de 2021 por US$ 5,4 milhões. O personagem, assim 
como todos os outros da coleção, é basicamente uma arte pop de 24 X 24 pixels.

Cinco NFTs mais caros do 3º. Trimestre/2021 
movimentaram R$ 155 milhões



FIM ????


