
ai vez seja exagero afirmar que o
Facebook, fundado em 2004 como
uma rede social escolar nos Estados
Unidos, tornou-se um microcosmo
da internet neste final da primeira
década do século 21. Mas, convenha-
mos, ele não está muito longe disso.
Bem mais que uma rede social do
lipo Orkut, transformou-se no lugar
ideal para testar um aplicativo ou
mesmo um negócio novo na rede
mundial de computadores; para
alguns, de muitas maneiras, ele
encarna a própria web 2.0. Desen-
volvedores diversos disponibilizam
lá dentro seus programas -entre
algumas previsões feitas estava a
de que os aplicativos alojados no

Facebook poderiam somar 37 mil
em 2008, salto absurdo em relação
ao que havia no final de 2007, quan-
do as estimativas variavam de 700
a 4 mil.

Considerado a estrela de 2007
entre as empresas, com número de
clientes ultrapassando 64 milhões,
valor de mercado estimado em
US$ 15 bilhões c uma velocidade de
mudança metaforicamente próxima
à da luz, o Facebook está fa/endo
com que monitorá-lo se torne pratica-
mente uma obrigação para gestores
do mundo inteiro. Sim, parece ser
preciso acompanhar seu destino para
entender melhor os desdobramentos
da economia da internei.
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Um dos mais recentes e emble-
máticos eventos relacionados com
o Facebook, por exemplo, ocorreu
em 5 de dezembro de 2007, quando,
em seu blog, o presidente-executi-
vo da empresa, Mark Zuckerberg,
pediu desculpas aos usuários pelo
aplicativo por trás do programa de
publicidade social, os SocialAds,
lançado um mês antes, o Beacon,
que invadiu a privacidade dos in-
ternautas. A newdetier on-line IDG-
Noui reproduziu no Brasil sua de-
claração, feita depois de-receber
severas críticas de defensores da
privacidade, como o movimento
MoveOn.org: "Cometemos muitos
erros ao construir esse recurso, mas
erramos ainda mais na forma como
lidamos com ele. Simplesmente fi-
zemos um trabalho ruim no lança-
mento e eu me desculpo por isso".

O software Beacon chegou a ser
classificado corno "espião", pois
monitora as atividades do usuário
em mais de 40 sites parceiros (ati-
vidades como a compra de DVDs
na Blockbuster, por exemplo) e as
relata automaticamente aos contatos
desse usuário na rede social, como
se fosse uma propaganda boca a
boca eletrônica. O pior é que, se-
gundo alguns testes, o Beacon é
capaz de rastrear os movimentos
dos usuários além da rede e dos
sites parceiros -e, pior, isso estaria
ocorrendo mesmo quando os usuá-
rios não se encontram logados. Zu-
ckerberg e sua equipe responderam
rapidamente; primeiro, deram aos
usuários maior controle sobre a fer-
ramenta -passou-se a determinar
em quais sites as atividades podiam
ser monitoradas- e tornaram seu
funcionamento mais claro; depois,
fizeram com que fosse mais fácil sair
do programa.

Outros eventos que comprovam
a aura "arquetípica" do Facebook
são os ataques "piratas" cada vez
mais freqüentes a ele -e às redes so-
ciais de modo geral. Citando consul-
tores de segurança, a rede de rádio
e televisão britânica BBC afirmou

que as tecnologias e os aplicativos
desenvolvidos por terceiros que
existem em sues como o Facebook
os transformam em ambientes espe-
cialmente suscetíveis ao cibercrime.
Mas e daí?

A febre Facebook
E fato incontestável que o mun-

do vive a febre Facebook. Ele foi
lançado há pouco mais de três anos
por Zuckerberg-primeiro conhe-
cido por ter largado a faculdade
para se tornar um hacker, depois
famoso corno o "garoto de US$ l
bilhão", valor que recusou numa
oferta feita pelo Yahoo! em 2006- e
se transformou na empresa da hora
do mundo tech.

Por quê? Nem o Orkut nem o
MySpace, para citar apenas duas
das outras grandes redes sociais,
viveram esse fenômeno. Na verdade,
surgiu um setor de atividade inteiro
em torno do Facebook, e aparente-
mente do dia para a noite, à medida
que todo mundo, de magos do soft-
ware a papas do marketing, corria
para descobrir como fazer dinheiro
utilizando uma base de usuários
que, no início de 2008, contabili-

zava 64 milhões e crescia no ritmo
assombroso de 250 mil a 500 mil
novos registros por dia.

Embora Zuckerberg dissesse que
ganhar dinheiro não era o mais
importante -"[tudo isso] é bom para
o ecossistema, bom para o produto
e bom para os usuários"-, ele come-
çou a mexer seus pauzinhos para
virar ojogo,

Em maio de 2007, o Facebook
deu seu primeiro pulo do gato,
abrindo a plataforma de software
para aplicativos de desenvolvedo-
res externos. De início, 80 mil de-
senvolvedores adicionaram novos
aplicativos, como prateleiras de
livros virtuais etc. Conferências
para desenvolvedores tiveram as
vagas esgotadas, fundos de investi-
mentos foram formados para caçar
idéias promissoras com base na
plataforma do Facebook, e mais
de uma dúzia de redes de anún-
cios surgiram para transformar
os aplicativos em dinheiro. A céle-
bre Stanford Uníversity chegou a
criar um curso de aplicativos para
o Facebook.

Mantinha-se o nó do Facebook,
contudo, que estava no fato de a
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empresa não ganhar nada com os
milhares de aplicativos, amplamen-
te bem-sucedtdas, que rodam no
site. Como o Facebook, no fina! das
contas, transformaria em dinhei-
ro a oportunidade que Zuckerberg
criou? E quando a corrida pelo flu-
xo de caixa começaria?

Ern setembro de 2007 foi a vez
do segundo pulo do gato. Zucker-
berg anunciou a criação de um fun-
do de investimentos em aplicativos
desenvolvidos para o site, gerando
uma divisão de venture capital e com
acesso privilegiado aos desenvolve-
dores por conta de seu público. Um
mês mais tarde, a Microsoft, que já
tinha acordos comerciais com o Fa-
cebook, adquiriu uma participação
de 1,6% em seu capital, vencendo
o outro proponente, o Google, e
desembolsando nada menos que
USf 240 milhões -o que fez com
que a empresa passasse a ser avalia-
da em US$ 15 bilhões. Foi uma soma
imensa para quem esperava faturar
US$ 150 milhões em 2007. Vários
fundos de venture capital norte-ame-
ricanos também mostraram querer
uma parte desse negócio.

O terceiro pulo o gato deu em
novembro de 2007, ao lançar os
SocialAds. Não se sabe ainda se toda
a polêmica que o envolveu -em torno
da invasão de privacidade, conforme
descrito antes- transformara o pulo
em um soluço ou se o movimento
será confirmado na história como
um gigantesco salto. Seguem firmes,

porém, as especulações sobre as pró-
ximas etapas da transformação do
modelo de negócio do Facebook.

O visual (de start-up)
continua o mesmo, mas
quanta diferença!

No quartel-general do Face-
book, no edifício de três andares
na cidade californiana de Paio Alto,
o clima continua a ser tranqüilo,
conforme atestou reportagem da
revista Fast Company. Os escritórios
ainda preservam aquele ar típico
das empresas iniciantes: murais
iconoclásticos nas paredes, pufes
espalhados pelos cantos e outros

elementos característicos. Embora
o tamanho da equipe tenha cresci-
do cerca de 50% nos últimos seis
meses de 2007, ainda não há nada
parecido com o "complexo Google"
e seus 30 mil funcionários. São só
300 pessoas no Facebook e as coisas
ainda parecem um pouco inacaba-
das —também se notam aquele oti-
mismo de sempre, aquela sensação
de invencibilidade, a exuberância
juvenil. Eles se vêem como quem
assume riscos. "Talvez não sigamos
sempre por esse caminho"., comen-
ta o diretor da área de tecnologia,
Adam D'Angelo, 23 anos. "Mas é
assim que somos hoje."

Também se atestou que Zucker-
berg estava visivelmente mais con-
fortável em seu papel de presidente
de empresa no início de 2008 do que
dez meses antes, mesmo que ainda
se pareça com um mero programa-
dor, em sua camiseta, seu jeans e
seus chinelos.

Se ele ainda não provou que sua
visão de que "o Facebook poderá
mudar o mundo" não é apenas um
desejo, pelo menos suas decisões e
sua visão foram parcialmente vali-
dadas pela Microsoft, pela concor-
rência do Google com o OpenSocial
[veja quadro na página 36], pelo boom
de público mais velho e pelo pres-
tígio crescente do Eacebook -60%
dos usuários não fazem parte das
redes de faculdade, e agora o perfil
de maior crescimento na base é o de
pessoas com 25 anos ou mais.
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Zuckerberg adotou uma nova
postura. Ele fala de reuniões de
diretoria programadas para durar
15 minutos e que acabam se es-
tendendo por duas horas e de seu
telefone celular que não pára de
tocar, ou seja, queixas típicas de
qualquer presidente de empresa. Há
dois anos, Zuckerberg ainda estava
programando o site pessoalmente.
Hoje ele se ocupa de desmentir bo-
atos sobre aquisições e abertura de
capital em bolsa de valores [como
fez em janeiro de 2008].

Estratégia Microsoft-Google?
A estratégia do Facebookjá fi-

cou mais clara também. E em parte
"Microsoft" e em parte "Google"
-ironicamente, as duas empresas
que disputavam uma fatia de seu
capital. A exemplo da Microsoft,
Zuckerberg e sua equipe estão ten-
tando desenvolver uma plataforma
de comunicação em torno da qual
outras funções possam ser ofereci-
das. A exemplo do Google, o Face-
book dedica-se, em primeiro lugar,
a servir seus usuários, aderindo a
uma filosofia, profundamente incor-
porada, alinhada com a abertura.

Nesse sentido, o Facebook cami-
nha na corda bamba. Zuckerberg
tem usado seu tempo para explorar
todo o potencial financeiro do site.
A publicidade é mínima; os desen-
volvedores externos não pagam
nenhum tipo de taxa para colocar
seus aplicativos no site. Esse compor-

tamento já foi criticado, há algum
tempo, como fruto da inexperiência
c da ingenuidade. Mas, à medida
que a corrida do Facebook ganha
velocidade, o refrão é outro: talvez o
garoto saiba o que está fazendo.

A estratégia do Facebook não se
resume a seguir os passos da Micro-
soft e do Google. E também uma
evolução da própria experiência
de Zuckerberg. Na verdade, a nova
política de aplicativos livres do Fa-
cebook é nada mais, nada menos do
que a recriação do ambiente em que

Zuckerberg e seu diretor de tecnolo-
gia, D'Angelo, operaram -e explora-
ram- como alunos do ensino médio,
quando criaram seu primeiro apli-
cativo com valor de mercado: um
sistema de plug-in para um tocador
de MP3 que entenderia os hábitos
de consumo de músicas do usuário
e criaria, automaticamente, uma
lista de reprodução. Eles cederam
o aplicativo sem custos na internet.
Grandes empresas, como a AOL e
a Microsoft, até entraram em con-
tato com os dois. oferecendo uma
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combinação de dinheiro e empre-
go. Mas, em vez disso, eles optaram
pela faculdade. "Tínhamos muitas
idéias para criar um ambiente de
desenvolvimento baseado em rela-
ções sociais", diz Zuckerberg.

E criaram. Urna dessas idéias,
o combustível primordial do Face-
book, é uma ferramenta chamada
News Feed, que compartilha auto-
maticamente informações em redes
e grupos de amigos. Assim, "a otimi-
zação News Feed", a arte e ciência de
escrever um atraente anúncio News
Feed, tornou-se uma atividade em
si. "O News Feed é tão importante
para o Facebook quanto o AdWords
.ou o AdSense para o Google", diz o
empreendedor D ave McClure, que
dá aulas em Stanford.

O primeiro pulo do gato:
plataforma aberta

Foi Zuckerberg quem insistiu
para que o Facebook se abrisse aos
desenvolvedores externos em 2007.

"Queríamos um sistema em que
qualquer um pudesse desenvolver
um software sem nossa permissão'1,
diz ele. "Há coisas em que nunca
pensaremos e que podem fazer com
que a experiência do usuário seja
melhor." O resultado tem sido uma
enxurrada de software\\vre que inje-
tou combustível para o crescimen-
to do Facebook. Deu tão certo que
MySpace e Google encamparam a
plataforma OpcnSocial [veja quadro
na página 36], prontificando-se a
fazer o mesmo.

O fzmmgpara a abertura da pla-
taforma partiu de Zuckerberg, mas
fazer a transição foi responsabili-
dade de D'Angelo. Criado em uma
pequena fazenda em Connecticut,
D'Ângelo cursou a CalTech depois
de concluir o ensino médio. Sua pre-
sença na Costa Oeste dos Estados
Unidos foi uma das razões que levou
Zuckerberg para Paio Alto após sua
saída de Harvard e que o motivou
a ficar por lá mesmo. D'Angelo de-

sempenhou papel integral nos pri-
meiros, e difíceis, anos do Facebook.
Depois, ele parou um tempo para se
graduar e, no segundo semestre do
ano passado, voltou a trabalhar em
tempo integral para liderar o que os
funcionários do Facebook chamam
"equipe da plataforma".

Abrir a plataforma de desenvol-
vimento não era idéia nova ou revo-
lucionária no mundo da tecnologia,
mas certamente foi arriscada para o
Facebook. 'Já havíamos tido muitos
problemas de escala. Se não tivés-
semos cuidado, poderíamos sobre-
carregar a engenharia, a ponto de
os servidores morrerem e o serviço
falhar", diz D'Ângelo. Algumas pes-
soas das áreas não relacionadas com
tecnologia estavam bem preocupa-
das, entre elas Dave Fetterman, que
sejuntou à empresa, vindo da Micro-
soft, emjaneiro de 2006, para traba-
lhar na abertura da plataforma.

A equipe do projeto também in-
vestiu tempo em conversar com os
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desenvolvedores externos, para deter-
minar o que eles queriam e como se
comportariam no ambiente aberto.
"Seria impossível para nós policiar
cada aplicativo", explica Zuckerberg.
"Se um funcionário faz algo que não
funciona, podemos pedir para con-
sertar. Se faz algo com má intenção,
podemos demiti-lo, [á um desenvol-
vedor externo é difícil controlar."

Trinta dias antes do lançamento,
a equipe de D'Angelo passou uma noi-
te inteira para cobrir quaisquer bura-
cos. "Pedimos a nossos engenheiros
para pensar como um desenvolvedor
externo", diz D'Angelo. "De repente,
surgiram aplicativos fazendo coisas
malucas. Vimos que precisávamos
estabelecer regras melhores."

A abertura do site f oi marcada
para o dia 24 de maio de 2007, para
ser anunciada no San Francisco
Dcsign Center. "Enquanto elabo-
rávamos o anúncio do evento de lan-
çamento, conversávamos internamen-
te sobre como um setor de atividade

pode se formar dessa maneira", diz
Zuckerberg. No final das contas, eles
planejaram um evento de arrasar.
Deveria ser uma festa.

No dia anterior, a equipe de
D'Angelo varou a noite preparan-
do-se para distribuir o código da
plataforma. Alguns bugsdc última
hora os forçaram a recuar na escala
do projeto e lançá-lo apenas para
parte dos interessados -embora eles
tenham liberado o código comple-
to, sem bugs, para todo mundo 24
horas depois.

Quando Zuckerberg subiu ao
palco para sua apresentação, ele
encontrou uma multidão: 800 de-
senvolvedores apareceram. "Redes
sociais são plataformas fechadas.
Hoje vamos acabar com isso", anun-
ciou ele. Fetterman recorda que,
caminhando pelo Design Center,
"me senti como uma estrela de rock".
E, para não dar margem de dúvida
ao mercado e provar que a platafor-
ma era verdadeiramente aberta, a

empresa criou o f8, uma competição
com oito horas de duração na qual
os desenvolvedores fizeram progra-
mas para a interface do Facebook.
Só no f'8, 85 novos programas, de
compartilhamento de vídeo a va-
riações do jogo Scrabble, foram
acrescentados ao Facebook.

A revolução que se seguiu a isso
foi veloz. Ao abrir sua plataforma
para conteúdos externos, o Facebook
fez com que empreendedores da web
pudessem levar Suas idéias -fossem
elas boas ou ruins- para o público de
maneira rápida, eficaz e barata.

Um exemplo de empreende-
dor que aproveitou o Facebook é o
iLike, rede social para comparti-
lhar música. Sediada em Seattle,
essa empresa lançou um aplicativo
no Facebook que permite que as
pessoas listem suas músicas ou
bandas favoritas em sua página de
perfil; ela fatura ao facilitar a com-
pra de música no iTunes e a aqui-
sição de ingressos para shows por
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meio da Ticketmaster. Anteriormen-
te, ao longo de nove meses na web,
o tLike tinha alcançado 3,5 milhões
de usuários. No Facebook, foram
acrescentados mais 5 milhões de
usuários em apenas 60 dias.

O segundo pulo do gato:
investidor de capital de risco

Para estimular os desenvolve-
dores, o Facebook anunciou, em
setembro de 2007, a formação do
fbFurid, que oferece pagamento en-
tre US$ 25 mil e US$ 250 mil para
desenvolvedores com planos pro-
missores para erguer um negócio
a partir da plataforma do site.

Em vez de se preocupar primeiro
em atender às expectativas de Wall
Street, como fazem as empresas de
capital aberto -embora seja possível
que sua equipe esteja planejando
um IPO [no dia 13 de janeiro últi-
mo, Zuckerberg declarou ser alta-
mente improvável que a Facebook
fizesse sua oferta pública inicial de
ações em 2008], Zuckerberg tra-
tou de aproveitar aplicativos como
o Scrabulous, que permite que os
usuários joguem Scrabble juntos.
Criado em uma semana por dois
irmãos na índia, o aplicativo se es-
palhou como fogo em mato seco,
com quase meio milhão de usuários
nas primeiras dez semanas. Zucker-
berg foi um deles. "Até meus avós
estão no Facebook jogando Scrabble
comigo", declarou na ocasião.

Por trás disso, ao que tudo indi-
ca, há uma estratégia do Facebook
de servir como investidor de capital
de risco para os eventuais aplica-
tivos que moldarão o futuro. E o
apelo oferecido é irresistível: além
do dinheiro e do público, os desen-
volvedores mantêm o controle sobre
seus programas.

O terceiro pulo do gato:
publicidade social

Fazer dinheiro a partir do poder
do News Feed, dos novos aplicativos
e do bonm de usuários era a tarefa
para a qual Chamath Palihapitiya
foi contratado. Ele tinha de ajudar
Zuckerberg a descobrir como explo-
rar o que as pessoas no Facebook
chamam de "gráficos sociais", ou
seja, os milhares de "linhas" que
conectam os usuários a outras pes-
soas, e também precisava criar o
programa de publicidade dirigida
do Facebook.

Foi o que ele fez, de seu posio
de vice-presidente de marketing de
produtos e operações. Nascido no
Sri Lanka e criado no Canadá, esse
engenheiro eletricista de 31 anos,
com passagens pela AOL e pelo
fundo de investimentos de risco
Mayfield, não se intimidou ao falar
sobre o potencial que vislumbrava
para a captação de anúncios para
o Facebook quando a Fast Company
o entrevistou. Enquanto desenhava
esquemas em seu bloco de notas,

distinguia entre atender à demanda
("Eu quero uma passagem barata
para o Havaí. Agora!"), no que a in-
ternet já se tornou bem boa, e gerar
demanda, o conjunto de mensagens
de marketing que conspira para que
o consumidor queira algo. Era aí que
ele via uma séria possibilidade de
fazer dinheiro. "Você não tende a
ficar mais interessado naquilo que
seus amigos estão fazendo, no que
estão consumindo? Os usuários do
Facebook estão mais envolvidos uns
com os outros", explicou Palihapitiya.
Era o SocialAds ganhando corpo.

Se o Google, que se concentra
de longe em atender à demanda,
é um negócio de US.| 160 bilhões,
imagine quanto um projeto que gera
demanda, como o SocialAds, pode
valer para as grandes marcas. Cinco
vezes mais do que o Google? Dez
vezes? "Pode ser", respondeu Paliha-
pitiya com um sorriso à repórter.
Owcn van Natta, principal executivo
de operações, que teve suas funções
divididas entre ele e Palihapitiya,
parece concordar. Van Natta agora
está encarregado do crescimento do
faturamento internacional.

Outro pulo do gato de Zucker-
berg talvez seja este. Tanto Paliha-
pitiya como Van Natta respondem
diretamente a ele, que assim man-
tém sua organização o mais hori-
zontal possível por considerar isso
fundamental para o crescimento
-uma equipe sênior de apenas sete
pessoas se reporta diretamente a
ele. Aonde será que Zuckerberg, o
garoto de US$ 15 bilhões, vai che-
gar? Ninguém sabe. Mas todo inun-
do está prestando atenção.
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