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O FIM DO 
FACEBOOK?

Será este verdadeiramente o fim do Facebook? A respos-
ta é simples: Não. 

Se ficou com esta dúvida pelo título, desengane-se: o 
Facebook veio para ficar, para o bem e o para o mal. 

Será este o fim do Facebook tal como o conhecemos? A 
resposta é igualmente simples: Sim. Sem dúvida alguma. 
Uma nova tendência de abandono do Facebook nasceu 
para ficar e crescerá de forma importante, ao mesmo 
tempo que novos utilizadores em países emergentes es-
condem esse facto e fazem com que o Facebook continue 
a crescer a nível global.

Mas o estudo de tendências é assim mesmo. É nas con-
tratendências, que partem de pequenos nichos, que des-
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cobrimos a inflexão do movimento, que depois se torna 
mainstream. E o novo movimento é este: o Facebook está 
a tornar-se aborrecido, envelhecido e dramático. Está a 
ficar uncool. 

Deixou de ser sexy.

Tempo para muitos rumarem a novas paragens, a outros 
meios de comunicação, a formatos mais frescos. Tempo 
para todos nos readaptarmos ao novo Facebook, que aca-
bará por ser muito mais do que foi até agora, assumindo-
-se como uma plataforma central que redistribui tudo o 
que nasce nas outras, como uma autoestrada principal: 
cinzenta, monótona, retilínea, previsível, mas repleta de 
tráfego que lhe chega de estradas e caminhos de todas as 
dimensões, cores e feitios.

Se o título do livro tem ainda algo de inesperado ou intri-
gante, o interior do mesmo colocará a descoberto como 
os fenómenos familiares e intergeracionais, a relação en-
tre teenagers, o narcisismo exacerbado e os efeitos do 
oversharing nos surpreenderão, conduzindo a um novo 
e inédito estado de compreensão tanto das redes sociais 
como do comportamento humano.

Em 2011, fomos os primeiros (Harvard Trends) a levantar 
o dedo e dizer: as pessoas estão a começar a fechar con-
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tas na maior rede social e a mudar de pouso, em nome de 
uma vida 2.0. Neste livro, iremos muito mais longe. Mais 
do que perceber o que está a acontecer, vale a pena com-
preender porquê. Mais do que conhecer quantos abando-
nam o Facebook, interessa saber para onde. 

Ou seja: quantos, quem, porquê, para onde e por quanto 
tempo?

Chega de perguntas, vamos às respostas! Antes que 
abandonem este conceito também e mudem para outra 
plataforma, que hoje alguém está a desenhar, numa ga-
ragem de Palo Alto, numa sala de aula no Brasil ou num 
quarto minúsculo na Coreia do Sul.
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AS TENDÊNCIAS
Há muito tempo que o Facebook é considerado, consensu-
almente, a maior e mais relevante rede social do mundo. 
Com qualquer coisa como mil e trezentos milhões de uti-
lizadores, rivaliza com a Google (no segmento do search), 
a mais importante fatia de tráfego da Internet.

Para sermos inteiramente formais, deveríamos passar o 
resto deste início de microlivro a fornecer dados que com-
provem tudo o que dizemos: que o Facebook é mesmo a 
maior rede do mundo, que lidera em praticamente todos 
os mercados, excepto os países sick (Síria, Iraque, China 
e Coreia do Norte, aqueles onde o Facebook não é auto-
rizado pelos Governos) e mais um sem-número de infor-
mações factuais demasiado evidentes.

Pois bem: não vamos fazer isso. Este não é um livro aca-
démico e nem sei se lhe podemos chamar mesmo um li-
vro. Batizámo-lo de microbook, porque a ideia é que se 
situa algures entre informações isoladas ou estatísticas 
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do assunto e uma monografia que leva à exaustão uma 
parte da temática abordada. Neste sentido, seremos mais 
leves nas fontes, sem deixar de mencionar os estudos e 
a origem do que de relevante o “O fim do Facebook” lhe 
traz: os novos comportamentos dos consumidores nesta 
rede social, as razões que estão por detrás destes com-
portamentos e o impacto destes movimentos no espetro 
do mundo digital, em especial das outras redes sociais e 
do mercado das apps. 

Voltando à base: o Facebook e a Google rivalizam entre 
si no tráfego da Internet e existe uma razão para isso: di-
nheiro. O lucro que sustenta estas empresas advém da 
publicidade (embora em diferentes formatos, já que a 
Google centra o seu negócio no mercado das procuras, 
enquanto o Facebook se enfoca em anúncios puros e 
posts promovidos), que depende, entre outros fatores, do 
tráfego no perímetro das suas redes e da capacidade de 
as segmentar da forma mais eficaz para as marcas, co-
munidades e organizações.

Como se sabe, a Google – que revolucionou o mercado 
dos motores de busca, anos antes – nunca conseguiu do-
minar nas redes sociais e mesmo o G+ (que acabou por 
ser a melhor de todas as tentativas), tecnicamente evo-
luído e com vantagens, como a integração com o Gmail 
ou o Hangout (chat e videoconferências em grupo), nunca 
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conseguiu ameaçar o reinado do Facebook, possivelmen-
te porque chegou tarde de mais.

Este facto é muito relevante, porque provavelmente o 
Facebook, obcecado com a potencial concorrência do seu 
gigante rival, centrou as suas defesas num campo e dei-
xou uma outra frente mais enfraquecida e permeável, por 
ter considerado o risco mais improvável. 

O Facebook terá considerado três ameaças à sua lideran-
ça na área das redes sociais:

Concorrência

- O aparecimento de uma rede mainstream por par-
te de um grande operador (Google ou teoricamente a 
Microsoft ou a Apple) que fizesse transbordar o mega-
tráfego do Facebook para essa rede, como tinha acon-
tecido quando o Myspace e hi5 se esvaíram para dar 
lugar à rede criada por Mark Zuckerberg.

Formatos & distribuição

- As plataformas de apps e os seus formatos de distri-
buição, controlados pela Apple primeiro e pelo mer-
cado Android mais tarde. O risco de que esta desvan-
tagem no controlo da distribuição pudesse conduzir 
a dispositivos menos integráveis com o Facebook era 
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real, o que poderia ser crítico tanto para a gestão da 
rede de anunciantes como para os developers e sobre-
tudo a rede de afiliados.

Conteúdos comerciais / irrelevantes

- O risco de que os conteúdos fossem demasiadamen-
te comerciais. Ou seja, que as marcas e a publicidade 
transformassem o Facebook num espaço comercial 
que incomodasse os utilizadores de tal forma que os 
fizesse procurar alternativas menos saturadas.

Os utilizadores tendem a ver a publicidade como um cus-
to de poder aceder gratuitamente a alguns conteúdos, 
embora a Google tenha descido esse custo de esforço ao 
introduzir a publicidade baseada na relevância, o que fez 
com que os utilizadores passassem a ver anúncios e re-
sultados de procuras muito relacionadas com aquilo que 
pretendiam ver ou saber nesse momento. O Facebook, 
incapaz de ter algoritmos tão avançados como a Google 
para gerar relações perfeitas entre utilizadores e anun-
ciantes, foi muito consciente na procura de defender a 
rede de um spam comercial que a poderia teoricamente 
destruir em pouco tempo.

Esta terceira preocupação do Facebook é curiosa, porque 
foi a única que se baseou nos conteúdos como critério de 
risco – quando os conteúdos são a base do sucesso do 
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Facebook. A empresa de Palo Alto levou a sério o controlo 
destes riscos, sobretudo desde a entrada em bolsa, em 
Maio de 2012. Entre as regras que criou para impedir a 
publicidade de incomodar os seus utilizadores, destaca-
-se a que estabelece que só cerca de 20% dos conteúdos 
que as pessoas veem são provenientes de páginas, per-
mitindo que a maior parte do túnel de informação seja 
composta por conteúdos potencialmente mais relevantes 
para cada um de nós: fotografias da família e amigos, ví-
deos, pensamentos e momentos, notícias e novidades dos 
temas que interessam às nossas redes de partilha e, por-
tanto, provavelmente, a nós também.

Há que reconhecer o mérito do empenho do Facebook 
nesta tarefa. Teoricamente, não seria importante fazê-lo, 
porque cada pessoa só segue as páginas que voluntaria-
mente decide subscrever. Na teoria, a informação dessas 
páginas é do interesse dos utilizadores e não precisa de 
ser limitada. Na prática, sabe-se que muitos utilizadores 
são levianos na escolha das páginas que seguem, quando 
não o fazem para o amigo ganhar um pacote de Nescafé 
ou uma viagem ao fim da rua. As equipas de desenvol-
vimento cedo perceberam que era necessário filtrar em 
quantidade, mas também em qualidade. Foi assim que 
surgiu o Edgerank1, um algoritmo com algumas seme-

1. Algoritmo do Facebook para filtrar os conteúdos e definir que posts são pu-
blicados nos feed s de que pessoas.
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lhanças com o Pagerank2 da Google (filtros de relevância 
na procura) e que procura encontrar as pessoas certas 
para os posts de cada página em tempo real, numa lógi-
ca de maior probabilidade de relevância do conteúdo para 
cada um dos potenciais utilizadores. O Harvard Trends 
(2012) fornece indícios interessantes de como o algorit-
mo está construído, apesar de ser um dos segredos mais 
bem guardados do Facebook. É importante perceber que 
influencia profundamente a gestão de conteúdos, sobre-
tudo a das páginas, sendo de compreensão obrigatória 
para qualquer community manager.

De todas as formas, esta posição do Facebook não foi nada 
consensual, sobretudo entre os gestores de comunida-
des e marcas que tinham investido dinheiro no aumento 
da sua rede de seguidores e se viram depois impossibi-
litados de assegurar que as comunicações chegavam a 
todos, a menos que gastassem dinheiro a promover os 
seus posts. Também os utilizadores que usam o Facebook 
como agregador de notícias perderam algum interesse, 
tendo alguns migrado para agregadores como o Scoop.it 
ou apps como o Zite. Mas se uma parte ficou insatisfeita 
com o aparecimento de algoritmos de filtro, a verdade é 
que a maioria dos utilizadores tirou benefício, mesmo que 
inconscientemente. Sem elas, o Facebook poderia já ter 

2. Algoritmo inventado em Stanford  e utilizado pelo Google para fazer classificar 
páginas e conteúdos e retornar os  resultados mais relevantes em cada pesquisa.
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implodido, com utilizadores infoxicados de quantidades 
de informação intratáveis e sem relevância.

Voltando às três áreas de risco identificadas pelo 
Facebook: a empresa tem conseguido, de facto, manter-
-se razoavelmente imune aos problemas de cada uma 
delas. Senão veja-se: desde o aparecimento do G+ come-
çou a levar a sério a concorrência e não parou de fazer 
mudanças e evoluções que minoram o gap tecnológico 
que a Google tenta imprimir com a sua própria rede so-
cial. Os outros potenciais concorrentes (exceptuando a 
Rússia, onde o Vk domina) ou não têm tido dimensão ou 
atuam mais como redes complementares do que como 
rede central [no “Speculations & Trends” (2009) já estava 
identificada a tendência de existência de duas redes so-
ciais centrais (uma profissional e outra pessoal) e outras 
complementares/de nicho]. 

A segunda área de risco tem sido controlada pela dimen-
são que o próprio Facebook tem e pelo facto de se ter po-
sicionado como um servidor de perfis, das quais muitas 
outras redes e apps dependem: usam o Facebook (ou o 
Twitter) para que os utilizadores façam login, simplifican-
do-lhes enormemente o processo e o tempo de acesso 
e reduzindo custos de desenvolvimento em simultâneo. 
Por outro lado, o Facebook está atento na área das aqui-
sições de redes que possam ser ameaçadoras na área do 
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mobile e que possam funcionar bem como complemento. 
A aquisição do Instragram foi o melhor exemplo, mas os 
rumores da compra do Spotify não serão totalmente in-
fundados, depois do fracasso em que resultaram as ne-
gociações com o Waze, que acabou comprada pela Google 
(Junho 2013).

Afinal, qual é o abismo?

Se o Facebook tem conseguido defender-se bem das áre-
as que considera de risco, como pode estar perto do abis-
mo? E de que abismo falamos?

O abismo é este: o Facebook está a tornar-se saturante 
para uns e aborrecido para outros. Parece a mesma coi-
sa, mas não é bem o mesmo registo. 

O primeiro é parte de um movimento maior que engloba 
várias redes sociais e o crescimento de uma contraten-
dência unsocial como forma de viver mais a vida real e 
menos a “vida online”. 

O segundo – mais preocupante para o Facebook – centra-
-se numa parte dos utilizadores (sobretudo os que estão 
há mais tempo e os teenagers americanos, canadianos 
e europeus), que está a ficar entediada com a frequência 
desta rede social. 



17

THE END OF facebook

Been there, done that!

O Facebook deveria ser realmente excitante e diferente, 
fazer vibrar as pessoas. Precisava de criar o desejo de 
acesso, a vontade de pertencer. 

A questão é: não será isso mesmo que o Facebook é para 
a maioria dos novos utilizadores e sobretudo para os mi-
lhões que estão a juntar-se todas as semanas em países 
como o Brasil e a Índia? Claro que sim, mas só para esses. 

Para uma parte dos demais, o Facebook deixou de ser 
sexy. Deixou de ter a juventude e irreverência que tinha e 
passou a ser cinzento, aborrecido e previsível. Tornou-se 
cansativo, que é uma das piores coisas que pode aconte-
cer a uma relação. Quando o fim se consuma porque sur-
giu uma melhor alternativa para um dos elementos dessa 
relação, até pode ser que o afastamento seja temporário 
e que o antigo amor renasça reforçado. Quando é uma se-
paração fruto do desgaste e cansaço, vai perdendo brilho 
até desaparecer completamente.

E de onde vem este desgaste? Da publicidade? Não. Da 
lentidão dos sistemas? Também não. De publicidade en-
ganosa do Facebook? Nem por isso. O desgaste vem dos 
conteúdos. 
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Mas não são os conteúdos comerciais que o Facebook 
procura controlar tão eficazmente. São os conteúdos co-
locados pelos próprios utilizadores. Esta é a inesperada 
nova realidade: por mais perfeita que seja a equipa de 
Palo Alto, pouco pode fazer para evitar as pessoas de tor-
narem o Facebook no que se está a tornar – uma valen-
te e inegável seca. E o pouco que podem fazer (filtros de 
relevância mais eficazes que evitassem feeds tão mono-
cromáticos e melhor formação assistida para a criação 
de posts com audiência segmentada pela relevância do 
assunto) não fizeram, porque sempre assumiram que as 
pessoas são interessantes, ignorando o contexto das re-
lações familiares e intergeracionais, desprezando o efeito 
do narcisismo exagerado, subvalorizando as consequên-
cias do oversharing. 

E este é o abismo do Facebook de hoje, ainda que seja um 
movimento no início. Esta é a tendência que parece hoje 
irreversível, embora pouco tratada. Se nada mudar radi-
calmente, o movimento vai crescer rapidamente e cada 
vez teremos os utilizadores menos tempo no Facebook e 
mais tempo a fazer muitas outras coisas, dentro do perí-
metro do novo cool.

Aconteça o que acontecer, novos tempos estão a chegar. 
Este é o fim do Facebook tal e qual o conhecemos.
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