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Sentado numa poltrona, vestido todo de preto e com um Macintosh sobre as pernas, a imagem 
do discreto Jimmy Wales lembra a figura de Steve Jobs, o fundador da Apple. Mas basta o 
criador da enciclopédia digital Wikipedia começar a falar para que a pretensa aura de Jobs 
evapore. E lá está ele, quase um John Lennon, incitando uma platéia de cerca de 200 pessoas 
a imaginar um mundo sem propriedades, uma irmandade humana, com todas as pessoas 
compartilhando o mundo todo, como cantou o Beatle.  
 
Entre as inspirações, no entanto, a que Wales melhor tem encarnado é a de ícone da chamada 
"Web 2.0", termo usado para se referir ao crescente mundo colaborativo da internet, a febre 
de sites e serviços on-line onde qualquer pessoa pode gerar e compartilhar conteúdo.   
 
Jimmy Wales, ou apenas "Jimbo", como também é conhecido, ainda está longe de ser um pop 
star, mas seu sucesso vem sendo construído nos bastidores. Wales é o cérebro por trás da 
Wikipedia, a enciclopédia virtual livre, em que todo o conteúdo é gratuito e gerado pelo próprio 
internauta. Quando Jimbo surgiu com seu projeto em 2001, a idéia soou um tanto absurda. A 
dúvida que assombrava (e ainda preocupa) sua proposta era simples: como confiar em um 
conteúdo desses, feito por qualquer pessoa, sem compromisso com as informações? Mas o 
altruísmo de Jimbo falou mais alto.   
 
Sete anos depois, a Wikipedia transformou-se em sinônimo de inovação e virou tema de 
debates sobre o futuro da comunicação, da publicidade, da gestão de empresas etc. Hoje, a 
enciclopédia recebe a visita de mais de 250 milhões de pessoas pelo mundo todo mês. O 
formato inusitado de gerar conteúdo também foi estendido ao modelo de negócios. Para 
conseguir manter o site no ar, Wales decidiu montar, em 2003, a Wikimedia, a fundação sem 
fins lucrativos que passaria a arrecadar doações de internautas e empresas de todo o mundo. 
As dúvidas sobre o projeto voltaram a pesar sobre as costas de Jimbo: então, além de gerar o 
conteúdo da enciclopédia, as pessoas passariam, inclusive, a financiar o site? Exatamente isso. 
E os resultados surpreenderam.   
 
Em 30 de junho, a Wikipedia fechou o balanço de seu ano fiscal 2008. No ano, arrecadou nada 
menos que US$ 7,06 milhões. A campanha de arrecadação para 2009 já começou. Hoje, no 
topo de todas as páginas eletrônicas da Wikipedia, há um anúncio em destaque pedindo aos 
internautas que façam suas doações para que a empresa atinja a meta de US$ 6 milhões. Um 
contador em tempo real mostra que, em pouco mais de quatro meses, a fundação já 
arrecadou US$ 2,39 milhões. Esse modelo de negócios é sustentável? "Tem sido assim até 
agora e não temos planos de mudar", disse Wales ao Valor, após uma palestra realizada em 
São Paulo. Hoje o banco de dados da Wikipedia está hospedado em um centro de dados 
próprio, na Flórida, mas o site também tem infra-estrutura na Holanda e Coréia do Sul, 
apoiado por empresas como Kennisnet e Yahoo. "Não vamos fazer publicidade on-line para 
levar a Wikipedia adiante, as doações e o apoio de empresas têm garantido o sucesso do 
projeto."  
 
De olho no futuro, Wales aposta em outros projetos. No ano passado, lançou a ferramenta de 
busca Wikia Search, projeto que o levou para a capa da revista americana "Fast Company", 
que o chamou de "o pesadelo do Google". "Não acho que eu seja tudo isso, mas pelo menos 
minha mãe comprou dez revistas", brincou, durante palestra em São Paulo. Paralelamente, o 
executivo também toca os negócios da Wikia, esta sim com fins comerciais.   
 
O sucesso da Wikipedia reverbera em Wales. Em 2006, ele foi citado pela revista "Time" como 
uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Sua fama, no entanto, também está 
recheada de uma boa dose de polêmica. Em março, Jimbo foi acusado por um ex-cientista da 
fabricante de equipamentos Novell de aceitar uma doação em dinheiro em troca de uma edição 
mais favorável do texto sobre a empresa publicado na Wikipedia. Segundo Jeffrey Merkey, em 
2006 Wales fez uma proposta para que ele doasse US$ 5 mil para a Fundação Wikimedia, para 
conseguir mudanças no texto. À época, confirmou-se que alterações na página ocorreram, mas 
não foram apontadas que mudanças eram essas. A página foi classificada como "protegida", o 



que impedia o público de fazer novas mudanças. Wales negou tudo e afirmou que a acusação 
era "nonsense".   
 
Outro capítulo envolveu sua ex-namorada, Rachel Mardsen. A canadense Mardsen, 
comentarista de política, soube do fim do relacionamento com Jimbo ao visitar a sua página, 
na Wikipedia. O próprio Wales colocou a notícia no site: "Não estou mais envolvido com Rachel 
Mardsen". Ela decidiu revidar à altura, e anunciou no site de leilões eBay uma camiseta e um 
agasalho que teriam sido deixados por Wales em sua casa, em Nova York, após uma única 
noite de amor entre os dois. "Foi uma atitude tão fina dele que eu me inspirei em também 
fazer algo fino, então estou vendendo um par de itens de roupas que ele deixou para trás, aqui 
no meu apartamento em Nova York", escreveu ela.   
 

 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 12 nov. 2008, Empresas & Tecnologia, p. B2. 


