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Terça-feira, num bufê em São
Paulo, 200desenvolvedores es-
tão emuma sala apertada.O lo-
cutoranuncia:“Comvocês,Ma-
rkZuckerberg”.Eumjovemde
1,70metros, cabelos loiros e en-
caracolados, espinhas e sardas
no rosto, sobe em um palco im-
provisado, sob aplausos. Todos
estavam ali para ver o bilioná-
rio criador do Facebook.

Com um sorriso permanen-
te, ele diz à jovem plateia que
todos podem ter sucesso. “São
pessoas como vocês que fazem
coisas criativas para o Face-
book”, exalta Mark. “O Face-
book permite que universitá-
rios, como eu fui, desenvolvam
programas e ganhem dinhei-
ro”, gaba-se. “São os jovens, e
não as empresas, quem fazem
asmelhorescoisas,pois têmou-
sadia”, bajula.

Esseeventoémaisumdetan-
tos que ele faz mundo afora. O

Facebook começa a crescer em
umpaís–casodoBrasil–e lávai
Mark“explicarquemsomoseo
que fazemos”. Tem dado certo.
A maior rede social do mundo
tem 250 milhões de usuários,
30%dos internautasmundiais.

O jovem desembarcou em
São Paulo com agenda aperta-
da e discurso afiado. Em três
dias,usouamesmaroupa:cami-
seta cinza, jeans e tênis. Em
trêsdias, faloucomdesenvolve-
dores, blogueiros, estudantes,
jornalistas eparceiros.Emtrês
dias, não desgrudoudeumaco-
mitiva com quatro assessoras,
um engenheiro, seguranças e
tradutora. Em três dias, não fi-
cou só e não parou quieto. Em
três dias, não saí da cola dele.

Nosso primeiro encontro foi
na segunda-feira. Almoçamos,
ao lado do editor do Link, Ale-
xandre Matias, e de Ethevaldo
Siqueira, colunista do Estado.
Mark tinha acabado de chegar
ao País. Havia jantado numa
churrascaria na noite anterior.
Noalmoço,pediupizza–decar-
ne – e aprovou: “é colorida”.

Elebrinca,ofereceapizzade
carne e todos declinam. Essa
mistura de simpatia e gentileza
marca o jeito do jovem executi-
vo. Ele tira foto com todo mun-
do. E em entrevista a Cazé, da
MTV,usouacamisetacinzapa-
ralimparoKindledoapresenta-
dor. “Eu pedi para ele autogra-
farmeuKindlee risqueiaciden-
talmente a tela com a caneta”,
contaCazé. “Elemolhou o dedo
nocopodeáguaeesfregouaca-
misana tela atéapagaro risco.”

Mas, em hora de entrevista,
sai de cena o Mark brincalhão
para dar lugar a um cara mais
sério, embora o sorriso perma-
nente continue lá. Ele segueum
script.Sealgosaida linha,troca
olharescomDebbieFrost, dire-
tora de comunicação do Face-
book. Se for o caso, ela inter-
vém. Como interveio diante da
questãosobreacompetiçãopor
publicidade com o Orkut, que
havia lançado uma semana an-
tes sua plataformade negócios.
“Em quatro anos, só agora eles
lançaram isso?” ironizou Frost,
que já trabalhou noOrkut.

Mark não evita perguntas,
mas só responde o que quer,
mesmo que não seja o que foi
questionado. E sempre dá um
jeito de dizer algo ensaiado.
“Apesar do jeito amigo, o Face-
bookéumacorporaçãoecorpo-
rações costumam crer que sa-
bemoque fazem”,dizHenrique
Martin,doblogZumo,queparti-
cipoudo bate-papo comele.

Em palestras e entrevistas,
Mark atrela sua história de su-
cesso à história do Facebook.
Não é à toa que toda reporta-
gem sobre o executivo cultue o
fatodeeletercriadooFacebook
aos 19 anos e hoje, aos 25, ter
uma empresa de US$ 6,5 bi-
lhões. Ele se vende assim.

Elerepetiuemaomenostrês
momentosqueganhouoprimei-
ro PC aos 12 anos e que,mesmo
commilfuncionários,aindapro-
gramapor hobby.

A história do nascimento do
Facebookémuitoparecidaàde
outros gigantes do Vale do Silí-
cio. SegundoMark: ele era alu-
no de Harvard e teve a ideia de
criarositeparaconectarosseis

mil colegas da universidade.
Fez sucesso em Harvard. De-
pois, em outras universidades.
Depoisparaestudantesdocole-
gial. Por fim,paraqualquerum.

Para ele, o que rege a procu-
raaositeéavontadedecompar-
tilhar. Para isso, é necessário
um ambiente aberto e seguro,
que é aquilo que o Facebook se
propõe a ser. A criação de um
ambiente aberto e seguro é
mais ou menos o que Bill Gates
fezhá20anos.Adiferençaéque
dessa vez é na internet. E, em
um ambiente aberto e seguro,
aspessoasficamàvontadepara
compartilharmais coisas.

EaíentraoutralógicadeMa-
rk, o bilionário presidente de
uma empresa e, talvez, o próxi-
mo Bill Gates: “Quanto mais as
pessoas compartilharem infor-
mações, melhores ficarão os
anúncios que vendemos”.

Ele diz que “não veio ao Bra-
sil só para fazer dinheiro”, mas
falabastantenoassunto.EoFa-
cebook ganha dinheiro usando
informações de usuários para
exibirpublicidade segmentada.

Mark insiste que seu produto é
omelhor.Emuitasvezeschama
suaredesocial assim,deprodu-
to.Ele evitanomearconcorren-
tes,mas se alguémperguntadi-
retamente, diz que o Orkut so-
frecomspam,queoGoogle“per-
deuavez”eque “oTwitter épa-
ra celebridades”.

Três dias depois, a impres-
são deMark sobre o Brasil já ia
além da churrascaria. Ele diz
ter percebido uma força muito
grandenosblogseumdesenvol-
vimento acelerado da internet.

Para ilustrar o crescimento
doFacebooknoBrasil, usa uma
lógica meio corporativa e meio
universitária, que é a cara dele.
“Nocomeço,muitas faculdades
pequenaspassaramausaroFa-
cebook danoite para o dia.Uni-
versidades maiores poderiam
levaralgunsmeses.Eissotende
asersimilaràescaladeumpaís.
EmumpaísgrandecomooBra-
sil levará tempo para chegar a
esse estado (passar o Orkut).”
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“RússiaeChinasãopaísescom-
plicadosparaempresasestran-
geiras.Asredesqueestãoga-
nhandosão, respectivamente,
russasechinesas.MasBrasile
Índiasãomaisabertos.Asem-
presasquefazemsucessonão
sãolocais.Osdoispaísessão
muitograndes.Seumaempre-
saquisercrescer levará tempo
paraqueaspessoastroquem
deserviço(...)Masestamos
muitoesperançososeacha-
mosqueoFacebooktemmuita
chancenoBrasilena Índia.”

“Nãotenhocerteza.Acredito
quealgunsserviços têmmais
valorquandopagos.Porexem-
plo,sitesdeclassificadoscomo
oEbayperceberamqueseper-
mitisseaqualquerumpartici-
par, teriamuitospam.Masse
cobrarumpouco, temresulta-
dosmelhores(...)Mascadavez
maisascoisasestãomaisgra-
tuitas.OFacebookserásempre
gratuito.Nãoachoqueteremos
nenhumvalorcobrado.Sódimi-
nuiremosocrescimento.”

Facebooknão
vencenosBrics

“Umadasquestõespelasquais
aspessoascolocamseunome
real, seuscontatos,seunúme-
rode telefone(noFacebook)é
porquetêmcontrolesobretu-
do.Éumambienteconfiável
(...)Quandovocêpostanum
blogeoutrapessoacopia,você
nãotemmaiscontrolesobre
essas informações.NoFace-
book,vocêpodetirardoaro
quequiser (...)Esseambiente,
commaiscontrole,maissegu-
rança, fazaspessoascomparti-
lharemmais informações.”
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“Estáacabandoessagrande
divisãodequemconsomeede
quemproduz.Ferramentas
comoredessociaiscolocamas
coisas juntas.Especialmenteo
Facebook(...)Muitosdossiste-
masdegeraçãodeconteúdo
pelousuário,comoWikipedia,
YouTubeeblogs, têmmenos
pessoasproduzindoemais
consumindo.JáoFacebooké
umambienteemquetodomun-
docriaumperfilparacomparti-
lhar informaçõeseconsumir
informaçõesdeoutrosperfis.”

Tudodeveser
gratuitonaweb?

“Nósbrincamos.Temosesse
termomêtrodeusuárioscom
basenospaíses.Quandopassa-
mosalgumpaís,mandamos
ume-mail: ‘Nóssomosoquin-
tomaiorpaísdomundo’ (...)
Fazpouco,passamosoBrasil.
(...)Obviamente,oFacebooké
diferentedeumpaís.Masnos
enxergamoscomoresponsá-
veispor tomarcontadaprivaci-
dadedaspessoas.Aspessoas
usamoFacebookporquecon-
fiamqueusaremossuas infor-
maçõescomoelasgostariam.”

“AspessoasusamoFacebook
emcasoscomonoIrã (nospro-
testosnaseleiçõesdesteano)
ouquandoháumterremotoou
furacãoeprecisamestarconec-
tadascomsuafamília.Eusam
comousamtodososdias.A
diferençaéoquantoelascon-
fiamnosite (...)No Irã,aspes-
soasrealmenteacreditavam
queeraseguro.Elascoloca-
vammensagensorganizando
protestos.Ehá leis láqueas
proíbemdefazer issoempúbli-
cosoboriscodeprisão.”
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