




Eram 9h30 da manhã de 4 de agosto e uma palestra começaria em meia hora. As reservas
haviam se esgotado em dois dias, há um mês. Enquanto quem havia conseguido um dos 200 lugares

disponíveis retirava sua credencial, 30 pessoas forma-
vam uma fila de espera que ia até o fim do corredor. "Você
vem?", perguntava um rapaz pelo celular. "Então vou
usar seu nome para ver o cara." O "cara" era o america-
no Mark Zuckerberg. Estivesse na platéia, o garoto de 25
anos, 1,75 metros e cabelos cacheados passaria desaper-
cebido, entre os estudantes. Usando jeans, camiseta e tê-
nis, Zuckerberg estampa no rosto sardento marcas de
espinhas da adolescência que há pouco deixou para trás.
Ele estava ali para contar como fez de um projeto iniciado
na universidade uma empresa bilionária em cinco anos.

Com 250 milhões de usuários, o Facebook é hoje
o maior site de relacionamentos do mundo e o primeiro a
atingir essa marca. "As pessoas compartilhavam pouco,
mas a tecnologia mudou isso. Queremos um mundo mais
aberto para que elas troquem mais informações entre si",
disse Zuckerberg aos alunos de uma das faculdades de ad-
ministração mais prestigiadas do país. Eles foram ter uma
lição de empreendedorismo. Assistiram a Zuckerberg dizer
que foi justamente ao deixar Harvard que construiu um dos
negócios mais comentados da atualidade. O jeito é tímido,
mas a língua é acelerada. "Não acho que a universidade te-
nha algo de errado. Mas aprendi muito mais desse jeito", diz.

Ele trancou a matrícula depois de ver uma pales-
tra parecida com as que agora profere pelo mundo. Mas, à
época, quem estava no palco era Bill Gates, que havia tam-

bém deixado Harvard, em 1975, para fundar a Microsoft.
"Tirem um tempo, construam coisas", disse Gates à platéia.
No verão de 2004, Zuckerberg, então com 19 anos, foi para
o Vale do Silício em busca de investidores para sua rede so-
cial. Nela, universitários americanos de elite descreviam
seus interesses e trocavam mensagens. Existiam outras,
mas foi a dele que se espalhou como um vírus, chegando a
80% dos alunos das melhores universidades do país. Zu-
ckerberg viu um negócio potencial ao perceber que mesmo
depois de formados eles continuavam a usar o site. Apro-
veitou-se da regra de Harvard que permite a qualquer alu-
no afastar-se o tempo necessário. "Eu ia voltar depois do
verão", diz. "Minha mãe achava que não. Ela tinha razão."

A dedicação total ao Facebook mostrou-se acertada.
"Sempre que, de manhã, olho as estatísticas, sorrio", disse
Zuckerberg na FGV e a 5 mil pessoas que o assistiam pela
internet. Se sua comunidade fosse uma população, o Fa-
cebook seria o quarto maior país do mundo. Em um único
dia, os usuários gastam 5 bilhões de minutos para atualizar
suas páginas 30 milhões de vezes. Mais de l bilhão de no-
vas fotos entram no ar a cada 24 horas. Isso o torna também
o maior site de compartilhamento de imagens do mundo.



O fenômeno é recente. As primeiras
redes sociais surgiram no início da década
e ficaram populares por criarem comuni-
dades virtuais de pessoas com interesses
em comum. As páginas pessoais são uma
espécie de sumário digital da sua vida, com
fotos e informações. Ter um perfil nas redes
significa também oferecer uma forma de
amigos se manterem atualizados e em con-
tato constante. No mesmo ano em que o Fa-
cebook surgiu, em 2004, uma nova geração
de sites semelhantes baseados na interação
com usuários virou sinônimo de web 2.0.

A relevância da rede social de Zuckerberg só viria
mais tarde. Passados dois anos, tinha 8 milhões de usuários,
pouco ainda se comparada às dezenas de milhões dos con-
correntes. A referência era o MySpace, com páginas custo-
mizadas por seus membros e vocação para revelar talentos
musicais. Mas o Facebook inovou. Chamou a atenção por ter
design simples, pouca publicidade e bom controle de privaci-
dade, regido pelos próprios membros. Em 2006, lançou um
sistema inédito chamado News Feed, que criava alertas nas

páginas pessoais informando sobre as novidades inseridas
pelos amigos. Os usuários reclamaram, por ter a intimidade
invadida. A companhia foi em frente mesmo assim, porque
o News Feed criou mais atividade no site. Outra boa idéia foi
um sistema de tradução que permitiu às pessoas adaptarem
o site ao seu idioma. Redes sociais só criavam versões em lín-
guas com muitos falantes ou de onde fossem populares. Hoje,
o Facebook está em 64 idiomas, do esperanto ao dialeto india-
no telugu, a maior variedade dentre comunidades virtuais.



O Facebook também foi pioneiro ao permitir, em
2007, que programas criados fora da empresa funcionas-
sem em sua rede. Eles vão de coisas triviais, como jogos e
testes, a outras mais úteis, como o serviço de telefonia Skype.
O MySpace fugia desses aplicativos, porque eles exigem o
compartilhamento de parte do código de programação do
site, seu maior tesouro. No Facebook, eles puderam chegar
aos usuários sem aprovação prévia da empresa. A rede ar-
rebatou uma comunidade de mais de l milhão de progra-
madores, que tornam seu ambiente efervescente. "Isso não
está em nosso DNA, e uma companhia deve focar no que faz
melhor", diz Zuckerberg. "Abrimos mão do controle, mas
inovamos mais." Os aplicativos diferenciaram de vez o site
e impactaram várias indústrias, como a de celulares, entre-
tenimento e a publicitária. A comunidade do Facebook os
abraçou. Hoje, 70% dos membros usam algum dos 350 mil
programas disponíveis. O modelo deu tão certo que a compa-
nhia criou um fundo de US$ 10 milhões para ajudar empre-
endedores a criarem novos negócios em torno dos aplicativos.

O Facebook estava à frente de uma tendência no
mercado de redes sociais. Elas deixavam de ser álbuns de
figurinhas de amigos para virar hubs da nossa vida digital.
O ritmo de novos adeptos passou a ser exponencial, até le-
var o site de Zuckerberg a desbancar o MySpace do topo do
ranking mundial, em agosto de 2008. Desde então, só ace-
lerou. Em um ano, o Facebook triplicou de tamanho. Entre
janeiro e julho, 100 milhões de novos perfis foram criados,
um número equivalente à população do México. A cada dia,
o Facebook ganha 700 mil novos usuários. É como se toda a
capital paraibana, João Pessoa, aderisse ao mesmo tempo.

Tamanho sucesso chamou a atenção de empresas.
Coca-Cola, Ford e Pepsi, por exemplo, monitoram comen-
tários e respondem rapidamente às opiniões negativas,
para que não se espalhem como pólvora. A Unilever foi
além e criou, para a maionese Hellmann's, uma página
que serve como canal de atendimento ao consumidor. Já a
consultoria Ernst & Young viu na rede social uma solução.
Como seu programa de Recursos Humanos prevê a con-
tratação de 3,5 mil universitários por ano, e 85% deles es-
tão no Facebook, a consultoria agora divulga vagas no site.

Casa nova_Um sinal da ascensão do Facebook é sua
nova sede. O crescimento acelerado havia espalhado seus qua-
se mil funcionários em quatro escritórios ao longo da Universi-



ty Avenue, em Palo Alto, na Califórnia. Há três meses, passou
a ocupar dois andares inteiros de um único prédio. Como em
outras empresas do Vale do Silício, o clima não lembra o das
grandes corporações. Os funcionários têm o mesmo jeito casu-
al do CEO. Há quatro refeições grátis por dia, lanches a qual-
quer hora, uma lavanderia e muitos outros
benefícios. Os empregados administram
os próprios horários e aproveitam a mesa
de bilhar para aliviar o estresse. A cada mês,
eles viram a noite em "hacketonas", um dia
de programação em que são estimulados a
soltar a criatividade. Zuckerberg e a direto-
ria estão sempre a alguns passos de distân-
cia, em mesas sem divisórias, em vez de iso-
lados em bolhas de vidro. É comum chefes e
subordinados dividirem a fila do refeitório.
"Não há hierarquia física. Isso te dá moral",
diz Rodrigo Schmidt, brasileiro que traba-
lha na companhia há quase um ano. "Todos
se sentem parte de uma empresa que vai mudar o mundo."

O Facebook cresceu como Zuckerberg queria, mas
em uma dimensão que ele diz não ter imaginado. Hoje, 70%
dos usuários são de fora dos Estados Unidos. Trata-se de um
fenômeno global. Toda vez que a rede social conquista espa-
ço em um país, Zuckerberg vai apresentá-la pessoalmente,
como seu embaixador e garoto-propaganda. Não foi dife-
rente no Brasil. Vindo do Peru, onde fez turismo, ele passou
três dias do início de agosto em uma maratona de compro-
missos, acompanhada de perto por Época NEGÓCIOS, que
esteve a seu lado nas palestras, reuniões com blogueiros e
entrevistas. Em um evento oficial, lançou um concurso de
aplicativos que serão criados especialmente para o crescente

grupo de brasileiros do site. Nos últimos três meses, o núme-
ro de membros do Facebook dobrou por aqui, para 1,3 mi-
lhão de pessoas. Isso representa o que americanos chamam
de momentum, e Zuckerberg não quer perder esse embalo.

Sua missão no Brasil não é das mais fáceis. O Orkut,
do Google, é a rede social mais popular do país, com 35 mi-
lhões de usuários. "Nossa experiência prova que podemos
ser líderes quando oferecemos um produto melhor", diz
Zuckerberg, minimizando a força do adversário. Na entre-
vista concedida a Época NEGÓCIOS, ele vai mais longe.
"Queremos moldar o futuro da internet", diz. Bravata? Os
números mostram que não. Atualmente, dois terços dos
cerca de 1,5 bilhão de internautas no mundo participam de
alguma comunidade virtual. Estudo da Nielsen Online,
empresa que monitora audiência, mostra que blogs e redes
sociais já são o quarto destino mais visitado na web, atrás de
buscadores, como o Google, portais e sites de fabricantes de
computadores. Os sites de relacionamento já são um meio
de comunicação mais popular do que os serviços de e-mail.

Apesar da influência crescente das redes sociais, há
um desequilíbrio no mercado de publicidade online, principal
fonte de receita do Facebook. Em 2008, US$ 51,6 bilhões fo-
ram investidos em propaganda online, dos quais apenas US$
2 bilhões foram destinados a sites de relacionamento, de acor-
do com o instituto e Marketer. "Um ditado diz que os dólares
publicitários seguem a audiência", afirma Fernando Madeira,
presidente do portal Terra e um dos parceiros do Facebook no
Brasil. É justamente assim que Zuckerberg pretende aumen-
tar a fatia de sua rede social.Ele quer torná-la a fonte principal
de informações e o maior site da internet. Por enquanto, está
em quarto, com 340 milhões de acessos por mês. Perde para
Microsoft, Yahoo! e Google, que lidera com 840 milhões de vi-



sitas. O Facebook também vem criando um sistema de anún-
cios mais eficientes e direcionados aos interesses dos usuários,
para capitalizar em cima dessa audiência. Mas aí também terá
de ser muito inovador, porque o Google nada de braçada nessa
área, com links patrocinados atrelados a resultados de busca
e um sistema próprio de propaganda segmentada. A lógica
de Zuckerberg é clara: ser o mais popular da internet é um
caminho eficiente para ser também um dos mais rentáveis.

O garoto do bilhão_Nas andanças por São
Paulo, era fácil saber quando Zuckerberg estava chegando.
Sua comitiva causava alvoroço a cada compromisso. Foram
necessários uma van e um carro para transportá-la. Além
dos assessores, pelo menos oito pessoas cuidam de sua se-
gurança pessoal. Tanto cuidado tem motivo. Ele é um dos
empresários mais ricos do mundo. Em 2008, apareceu em
785° no ranking da revista Forbes, com uma fortuna estima-
da em US$ 1,5 bilhão. Neste ano, ficou de fora da lista, mas é
o maior acionista de uma empresa que já foi avaliada em até
US$ 15 bilhões. Ao afirmar que confundem sua fortuna pes-
soal com o valor do Facebook, Zuckerberg lembra de Kevin
Rose, fundador do Digg, um site de conteúdo votado por in-
ternautas. "Depois de ser capa da BusinessWeek como o ga-
roto que conseguiu US$ 60 milhões de investidores, Kevin
disse: 'Eles entenderam tudo errado. Somos uma empresa
privada. Não sou milionário. Não sou sequer rico'", diz. Tal-
vez por isso ele não ostente. Nos três dias da visita, usou a
mesma roupa: tênis, jeans e camiseta. O mesmo se pode dizer
da decoração de seu apartamento, alugado, que se resumia
a um colchão, uma mesa e duas cadeiras, até há pouco. Por
pressão dos amigos, comprou um sofá. O CEO despojado só
se arruma para ocasiões especiais. Foi assim na suíça Davos,
em janeiro deste ano, quando circulou orgulhoso de sua gra-
vata e com o inseparável casaco esportivo da marca North
Face. Mas, em Davos, não é comum ver alguém de gravata.

Zuckerberg ilustra a clássica história do menino apai-
xonado por tecnologia. Filho um dentista e uma médica de
origem judaica, ele foi criado em Dobbs Ferry, cidade de 10 mil
habitantes no estado de Nova York. Ganhou o primeiro com-
putador na 6a série e comprou o guia C++para Idiotas. O garoto
descobriu ter aptidão natural para códigos de computador e

fazia "coisas nerds" para simplificar o dia a dia. Em três anos,
tinha em mãos uma versão digital do jogo de tabuleiro War.
Zuckerberg foi um dos melhores em ciência da computação na
escola preparatória Phillips Exeter Academy. No último ano,
criou, com o colega de quarto, um programa para tocadores de
MP3 que aprendia o gosto musical do dono. Microsoft e AOL
interessaram-se pelo invento, mas o real objetivo era recrutar
o talento precoce. Ele não quis vender nem aceitou o emprego.
Formado com honras, foi para Harvard em meados de 2002.
O domínio de programação era tanto que Zuckerberg op-
tou por psicologia "para entender como as pessoas pensam".

O que sobrava em destreza com computadores fal-
tava em traquejo social. "Em grupo, Mark se comporta
como se tudo fosse premeditado", disse a Época NEGÓ-
CIOS Noah Kagan, que o conheceu no fim de 2005, quan-
do trabalhou no Facebook. "É irônico que tenha feito algo
para as pessoas se socializarem." Mesmo assim, o charme
geek conquistou Priscilla Chan, sua namorada desde Har-
vard. Ao mesmo tempo, ele sempre foi competitivo. Certa
vez, listou entre seus interesses "derrotar meus nêmesis".
Era do time de matemática e participava da Olimpíada de
Ciências na escola. Chegou a ser votado o melhor atleta de
um torneio regional da Associação Americana de Esgri-
ma. Da sua época como integrante da banda da escola, ficou
o gosto por música. Ele toca guitarra e canta ao mesmo tem-
po, e faz da banda punk rock Green Day exemplo para tudo.

O Facebook é conhecido como o site criado por Zu-
ckerberg em Harvard. Poucos sabem que era sua terceira



tentativa. O primeiro a ganhar destaque
foi o Coursematch.com, que ajudava es-
tudantes a se inscreverem em cursos e
a saber quem mais o faria. O volume de
acessos foi demais para seu laptop. A se-
gunda empreitada viria em uma noite de
2003. Pouco depois de ter levado um fora
de uma menina, e um tanto embriagado,
Zuckerberg começou a trabalhar em um
novo projeto. "Preciso tirar Jessica da mi-
nha cabeça", escreveu em seu blog. Graças à
habilidade de hacker para invadir redes de
informação na internet, teve uma idéia. "O
anuário do meu dormitório está aberto na tela. Algumas fotos
são horríveis. Tenho vontade de colocar esses rostos junto a
animais para uma votação de quem é mais atraente." Algu-
mas horas se passaram e o Harvard Facemash estava no ar.

Foi um sucesso instantâneo e de vida curta. Mais de
450 estudantes se registraram, mas funcionários de Harvard
logo bloquearam a conexão de Zuckerberg. Foi chamado à di-
retoria, acusado de violar a privacidade dos alunos e de aces-
sar dados sem permissão. Escapou com uma advertência. A
história fez dele uma celebridade e trouxe uma constatação.

"As pessoas são mais voyeurs do que eu pensava", disse. Sua
fama chegou até Divya Narendra e os irmãos Tyler e Came-
ron Winklevoss. Eles já trabalhavam em uma rede social
para universitários, a The Harvard Connection, mas não con-
seguiam terminá-la. Zuckerberg concordou em ajudar. Após
três meses, ele ainda não havia entregue o trabalho. Em janei-
ro de 2004, saiu do projeto, pouco depois de ter registrado o
endereço thefacebook.com, nome que remete ao livro anual
que traz as fotos dos estudantes nos colégios americanos. Ele
admite ter começado a elaborar o site depois de conhecer os co-



legas, mas diz que a real inspiração veio de uma reportagem
do jornal universitário The Harvard Crimson sobre Facemash:
"Criei baseado nos controles de privacidade sugeridos ali".

Mais uma vez, Zuckerberg contaria com a ajuda de
um colega de quarto, Eduardo Saverin, um carioca radica-
do nos Estados Unidos desde os 13 anos. Cada um investiu
US$ l mil. Passaram um mês e meio totalmente investidos
no projeto. O Facebook surgiu em 4 de fevereiro de 2004.
"Se não tivesse lançado naquele dia, teria partido para outra
idéia", disse. Em duas semanas, 4 mil estudantes de Harvard
se inscreveram. Outros colegas de quarto, Dustin Moskovitz
e Chris Hughes, foram recrutados. A idéia era aproveitar
o bom momento e dar acesso a alunos de outras universi-
dades. Nessa época, ele descreveu sua função na empresa:
"Fundador, mestre, comandante e inimigo do Estado". Em
três meses, o Facebook arrebatou 200 mil estudantes de 33
instituições. Saverin e Zuckerberg concordaram em apostar
mais US$ 20 mil cada um e sair em busca de investidores.

Para quem criou um site de relacionamentos, Zu-
ckerberg não lidou muito bem com os seus, em sua ascensão
de nerd antissocial a garoto prodígio. O sucesso do Facebook
não passou desapercebido a seus três parceiros originais.
O The Harvard Connection foi lançado como ConnectU,
mas nunca decolou. Eles o processaram por plágio, mas
Zuckerberg nega as acusações: "A idéia de uma rede so-
cial já estava no ar". Em 2008, chegaram a um acordo de

US$ 65 milhões. Zuckerberg e Saverin também brigariam
na Justiça meses mais tarde. Zuckerberg acusava Saverin
de ameaçar a empresa, ao congelar suas contas bancárias.
Saverin processou Zuckerberg por não ter investido o pro-
metido. Zuckerberg resolveu a questão ao transferir os
direitos de propriedade intelectual do Facebook para ou-
tra empresa, o que congelou o valor das ações de Saverin.

Pouco tempo depois de chegar ao Vale do Silício, o fun-
dador do Facebook encontrou um conhecido, Sean Parker, o
experiente fundador do Napster; um site de compartilhamen-
to de música mundialmente popular e que, por isso, foi fecha-

do na Justiça pelas gravadoras, que se sentiram ameaçadas.
O mais importante: Parker tinha trânsito entre investidores.
"Mark foi de pijama a um encontro com o fundo Sequoia Ca-
pital", disse Parker à revista Rolling Stone. "Era para provar
que não mudaria seu jeito." No começo de 2005, Parker foi
nomeado presidente do Facebook. O primeiro grande inves-
timento viria naquele ano, quando o Accel Partners aportou
US$ 12,7 milhões no negócio. Um ano antes, Peter Thiel, fun-

dador do sistema de pagamentos online
PayPal, já havia colocado US$ 500 mil.

Com o aporte do Accel, a rede so-
cial foi aberta para estudantes de colégio.
O efeito viral do ambiente universitário
se repetiu e o site chegou a 5,5 milhões de
usuários. "Nessa época, o Facebook era
caótico", diz Noah Kagan, que trabalhou
no site entre 2005 e 2006. "Cheguei, me
deram um laptop e falaram: 'vai traba-
lhar'." Era também um tempo de muita
rotatividade de funcionários. No final de
2005, o próprio Parker deixaria a presi-
dência, acusado por Zuckerberg de não

fazer um bom trabalho. A instabilidade era compensada
pelo fato de a rede social não ser vista como uma empresa
comum. "Trabalhávamos de dez a 12 horas por dia e amá-
vamos", diz Kagan. "Sabíamos que era algo importante."

Vale do Ouro Jovem, brilhante, polêmico e bem-
sucedido, Mark Zuckerberg é o mais novo integrante da li-
nhagem de empreendedores pós-adolescentes que criaram
impérios bilionários. Steve Jobs e Steve Wozniak, da Apple,
tornaram-se os pais do computador pessoal nos anos 70. Na
mesma época, Paul Allen e Bill Gates, da Microsoft, mudaram



a indústria com o sistema operacional Windows. Marc An-
dreessen pautou os primeiros passos da internet nos anos 90
com o navegador Netscape. Na década seguinte, Sergey Brin e
Larry Page fariam o Google ir além de um simples buscador.
E agora, com Zuckerberg, é a vez também
de Biz Stone, Evan Williams e Jack Dorsey,
da rede de microblogs Twitter. O Vale do Si-
lício continua a ser o lugar onde garotos com
uma idéia na cabeça e um código de progra-
mação nas mãos têm a chance de dar certo.

Rosabeth Moss Kanter, profes-
sora da Harvard Business School e uma
das maiores especialistas em estratégia,
considera o investimento em educação
pública o principal ingrediente dessa
economia inovadora e empreendedo-
ra dos Estados Unidos. "Isso deu acesso
a educação à maioria", disse Rosabeth a
Época NEGÓCIOS. "Há também um apetite por risco. É
aceito errar e tentar de novo." Um outro componente im-
portante do sucesso americano é a grande quantidade de
capital de risco e financiamentos que vão além dos bancos.

Entre 2005 e 2008, mais de US$ 98 bilhões foram
investidos por anjos, os fundos de investimento responsáveis
por dar o primeiro empurrão a empresas. Hoje o Facebook
conta não só com investidores americanos mas também chi-
neses, alemães e russos. No total, a empresa já captou cerca de
US$ 650 milhões, o que faz dela uma das start ups mais caras
da história. Ao mesmo tempo, todo o processamento e armaze-
namento de dados dessas companhias baseadas em internet
pode ser terceirizado, o que reduz muito as despesas da opera-
ção. "O dinheiro não é mais o fator primordial. Se você tem um

bom produto e audiência, conseguir investidores não é difícil",
diz Seth Sternberg, criador do Meebo, um integrador online de
serviços de mensagens instantâneas com 50 milhões de usu-
ários. Segundo Noah Kagan, organizador do Entrepreneur
27, evento anual do Vale do Silício para jovens empreendedo-
res, esse baixo custo faz com que abrir um negócio seja mais
atraente do que ter um emprego, para essa geração. "Há pai-
xão, mas também há vontade de ganhar dinheiro", diz Kagan.

Ninguém parece melhor posicionado para isso do
que Zuckerberg. A chance mais concreta veio em meados de
2006, quando o Yahoo! ofereceu US$ l bilhão pelo Facebook.
A idéia de seu fundador era fazer do site algo tão útil quanto o
Google. "Mark sempre teve uma ótima noção dos motivos que
levam as pessoas a usarem o site e aonde queria chegar", diz
Sternberg, amigo de Zuckerberg desde 2004. Apesar disso,
o Facebook estava se estabilizando em 8 milhões de usuários.
Era o MySpace que crescia a um ritmo impressionante e já
ultrapassava 100 milhões de membros. Zuckerberg havia

concordado verbalmente em vender a companhia quando
Terry Semel, então CEO do Yahoo! e famoso por mudanças de
última hora, baixou o valor para US$ 800 milhões. Zucker-
berg não concordou. Semel voltaria sua proposta ao patamar
original dois meses depois. Zuckerberg recusou novamente.

O garoto de 23 anos ficou conhecido mundialmente
pela ousadia de dizer não a uma oferta bilionária por uma em-
presa deficitária. Em outubro de 2007, a Microsoft provaria
que Zuckerberg estava certo. A companhia pagou US$ 240
milhões por 1,6% das ações do Facebook, avaliando a rede
social em impressionantes US$ 15 bilhões, valor que tirou
do páreo o Google, também interessado no negócio. Os do-
cumentos da ação judicial movida pelo ConnectU revelaram
que a companhia se autoavalia em modestos US$ 3,5 bilhões.



Em maio e junho, o fundo russo Digital Sky Technologies
(DST) fez duas rodadas de investimento, num total de US$
300 milhões. O Facebook foi avaliado em US$ 10 bilhões na
primeira e em US$ 6,5 bilhões na segunda. Ambos o colocam
acima de empresas mais longevas e sólidas, como a emissora
americana CBS ou a rede de lojas Macy's. "A empresa já é glo-
bal e cresce acima das expectativas. Sabemos que pode che-
gar mais longe", disse em entrevista por telefone, de Londres,
Yuri Milner, CEO da DST, que agora detém 3,5% do Facebook.

Ninguém sabe quanto vale o Facebook - e não sa-
berá até a companhia ser vendida ou tornar-se pública. Zu-
ckerberg diz que não cogita mais vender o site: "Tivemos
oportunidades. Se quiséssemos.já teríamos feito". Nem pre-
tende abrir o capital nos próximos anos. A companhia ain-
da conseguiu uma isenção para ter mais de 500 acionistas
sem precisar divulgar seus dados financeiros. O Facebook
superou essa marca e continua a fazer mistério sobre seu
desempenho. O certo é que ainda não dá lucro. Mas, segun-
do seu fundador, chegará lá em algum momento de 2010.



VIDA DE CEO_Zuckerberg fala em evento oficial, ao lado.

Abaixo, posa na antiga sede do Facebook, calçando chinelões. Há

videogames e doces à vontade na empresa. As reuniões dispensam

formalidades. À esquerda, festeja com a namorada, Priscilla
Chan, e troca idéias com Nathan Mybrvold, ex-Microsoft



de viagem, Zuckerberg falava a Época NEGÓCIOS numa
suíte do Unique, um hotel de luxo nos Jardins, quando seu
celular tocou. O segurança passa o telefone para o rapaz: "É
a Sheryl". Uma interrupção se fez necessária. Tratava-se de
Sheryl Sandberg, a chefe de operações do Facebook e segun-
da no comando do site. Ex-Google, ela foi responsável por
estruturar a área de propaganda da companhia e torná-la
uma das mais bem-sucedidas da indústria da tecnologia.
Agora na rede social, é acompanhada por David Ebersman,
recém-contratado como diretor financeiro, depois de 15 anos
na gigante de biotecnologia Genentech. Os conselheiros Pe-
ter Thiel, investidor do Facebook, Andreessen, ex-Netscape,
e Don Graham, CEO do The Washington Post, completam o
time que tem a missão de levar Zuckerberg à lucratividade.
"Alguém tão inexperiente e casual causa desconforto, mas
esperávamos que Mark montasse um bom time", diz Paul
Madera, sócio do Meritech Capital Partners, fundo investidor
do Facebook. O jovem CEO agora tem supervisão de adultos.

Sheryl foi escolhida a dedo. A maioria da receita da
rede social de Zuckerberg vem de propaganda, sua especia-
lidade. "Não dá mais para controlar a mensagem. É preciso
criar relacionamentos de mão dupla e duradouros com o pú-
blico", diz Sheryl. "O Facebook permite fazer isso em larga
escala." Campanhas publicitárias renderam cerca de US$
200 milhões à empresa em 2008. Outros US$ 70 milhões
vieram de presentes virtuais comprados por usuários. A
rede social espera um aumento de 70% no faturamento, nes-
te ano. Andreessen afirmou que vai ultrapassar US$ SOO
milhões. O eMarketer, que monitora o mercado de mídia
online, não é tão otimista: prevê um crescimento de 20%. "A
recessão reduziu os gastos com propaganda online", diz De-

bra Williamson, do eMarketer. "Crescer assim em uma boa
economia seria impressionante. Numa crise, eu nunca vi."

Zuckerberg tem um plano para cumprir tantas
promessas. Mesmo em tempos ruins, mantém os inves-
timentos. "Estamos fazendo de forma sustentável", disse.

"Quando a crise acabar, estaremos em
uma ótima posição." A primeira parte
da estratégia, o aumento da audiência,
está sendo cumprida à risca. O Face-
book vem crescendo consistentemente
a ponto de, em maio, tirar a liderança do
MySpace nos Estados Unidos. Seu se-
gundo maior mercado é o Reino Unido,
onde superou o Bebo. Também na Aus-
trália, Turquia e Suíça concorrentes lo-
cais foram superados. A meta é torná-lo
popular em todo o mundo, em vez de só
em certas regiões, como outras redes. Os
países emergentes são os próximos alvos.

Já está em teste uma versão mais simples e rápida
do site, que facilita o acesso em locais com conexão de in-
ternet instável e lenta. A parceria com a DST, que já inves-
tiu em outras cinco redes sociais em 13 países, ajudará a
empresa a ganhar terreno na Rússia e no Leste Europeu.
Existe uma versão do Facebook em mandarim, mas a Chi-
na ainda é um problema, por causa da concorrência com
cópias do site e do controle estatal. "Não vamos censurar
ninguém", diz Zuckerberg. "Preferimos focar onde é mais
fácil, como índia e Brasil." Foi nestes dois países que a em-
presa fez as investidas mais recentes. Em ambos, o Orkut é
o site de relacionamentos mais popular, com 70 milhões de
usuários. Questionado por blogueiros em São Paulo sobre



BATE-PAPO_Mark Zuckerberg
conversa com nove blogueiros
brasileiros no terraço do Unique, hotel
onde se hospedou em São Paulo. Bem-
humorado, por mais de uma vez quis
ter certeza de que estava respondendo
corretamente às questões. A certa
altura, criticou o Google: "Eles não
investiram e o Orkut não evoluiu"

o motivo de o Facebook ser um site de nicho por aqui, Zu-
ckerberg não mediu palavras. "O Google não investiu e o
Orkut não evoluiu", afirmou. "Seria uma questão de dizer
que o Facebook não é grande? Ou que não é grande ainda?"

O interesse faz sentido. O Brasil é o país em que as
pessoas passam mais tempo na internet, num total de 45
horas mensais por internauta. As taxas de uso de redes so-
ciais lideram rankings globais, com até 87% dos 36,4 mi-
lhões de usuários cadastrados em um serviço do gênero,
segundo o Ibope Nielsen Online. Mas crescer não será fácil
para o Facebook. O Orkut tem a maior penetração nacional
de todos os sites de relacionamento: 70% dos internautas
brasileiros estão nele. "Uma migração exigirá um esforço
considerável. E o crescimento orgânico virá das classes C e
D, que vão procurar algo mais simples e popular", diz Abel
Reis, presidente da Agência Click, especializada em mídia
digital. "É possível virar o jogo, mas há grandes barreiras."

O próprio Orkut não está parado diante do avan-
ço do Facebook. O site adotou um sistema de alertas como
o News Feed e incorporou aplicativos ao integrar a Open
Social, a associação capitaneada pelo Google que incen-
tiva a criação desses programas para um grupo de sites
que já soma 350 milhões de usuários. "Temos engenhei-
ros dedicados à expansão internacional. Não há produto
nosso que não tenha essa vocação global", diz Alex Dias,
presidente do Google Brasil. "A estratégia deles é arrisca-
da. Precisam fazer dinheiro logo. Nós podemos ser mais
cautelosos." A favor do Orkut, há o fato de fazer parte da
rede de sites Google, a mais popular. Mas o Facebook corre
rápido para criar uma rede paralela tão poderosa quanto.



mais social, e o Facebook está bem no centro dessa transição",
diz Yuri Milner, do fundo DST. O investidor refere-se à segun-
da parte do plano de Zuckerberg. Como a conhecemos hoje,
a web é baseada nos buscadores. A racionalidade dos seus
algoritmos matemáticos leva em conta o conteúdo dos sites e
quantas páginas os apontam como referência em um tema,
para ordenar os resultados. Zuckerberg quer que as pessoas
recorram cada vez mais aos amigos, com quem comparti-

lham interesses e pontos de vista, como
fonte de informação. "Você não determina
o que é exibido sobre você nas buscas. No
Facebook, as pessoas estabelecem como,
quando e quem pode obter esses dados",
diz Zuckerberg. "Esse controle deixa to-
dos confortáveis para compartilhar mais."

Ter bom volume de informação
disponível será ótimo para o Facebook.
Toda essa atividade fica registrada nos
seus bancos de dados e fornece um arsenal
valioso para criar propagandas cada vez
mais direcionadas ao interesse dos usuá-

rios. Se alguém gosta de carros, por exemplo, verá anúncios
dos últimos lançamentos das montadoras. Quanto mais seg-
mentados e relevantes, mais retorno eles dão: o índice de cli-
ques chega a ser dez vezes maior. Os buscadores também estão
tentando criar anúncios segmentados e mais eficientes. Mas,
no Facebook, os usuários detalham seus gostos, o que revela
mais do que os padrões de visitas monitorados por buscadores.

Uma desvantagem das redes sociais é não saber o que
seus membros fazem além de seus limites. Zuckerberg está



tentando mudar isso. O Facebook Connect, lançado em julho
do ano passado, permite que eles usem seu nome e sua senha
do site como um RG digital para entrar em outras páginas da
internet. Os 15 mil sites participantes ganham ao identificar
melhor quem é o visitante e ao ter seu conteúdo registrado no
Facebook a cada interação com internautas. Em troca, a rede
social coleta ainda mais informações. "Há dez anos, abriga era
para manter o usuário dentro dos sites. Hoje é para estar pró-
ximo dele onde estiver", diz Madeira, do Terra, o primeiro site
brasileiro a se integrar ao Connect. "É um mundo novo que tor-
na o Facebook capaz de disputar a hegemonia com o Google."

Zuckerberg esforça-se para desfazer a idéia de que ha-
verá esse confronto. Diz que, fora as redes sociais, as empresas
não competem. "A questão é mais sobre o controle da informa-
ção, e essa não é a abordagem do Google", diz. Segundo Char-
lene Li, CEO da consultoria Altimeter Group e especialista
em mídia social, não há como o Google reunir toda a informa-
ção que há na internet. "A proposta do Facebook é fazer isso
do lado social e é para essa direção que a web caminha", diz
Charlene. "As duas empresas já estão colidindo." Em comum,
elas têm um problema. Com mais de 40 milhões de usuários,
a rede de microblogs Twitter permite às pessoas enviarem
mensagens de até 140 caracteres para quem acompanha seus
perfis. Um dos usos do site hoje é para se manter antenado nos
acontecimentos. Conforme mais gente usa, de forma mais pre-
cisa o serviço identifica os assuntos quentes do último minuto.

O Google leva um tempo para catalogar sites. Isso faz
com que seus resultados sejam um retrato de horas ou dias. O
Google quis avançar nisso, ao tentar comprar o Twitter. Não
conseguiu, e agora cria uma busca com informações mais atu-

alizadas. O Facebook também fez sua proposta, de US$ 500
milhões. Foi rejeitada, porque o pagamento seria feito em ações
da rede social e o Twitter as achou supervalorizadas. A saída
foi comprar o FriendFeed, concorrente do Twitter, por US$ 50
milhões. O negócio fechado no mês passado traz tecnologia e
capital intelectual de buscas em tempo real. O Facebook levaria
mais tempo para criar um sistema eficiente por conta própria.

O Facebook Connect é um sinal de maturidade do
Facebook. Trata-se de um programa optativo, com mais de
350 mil sites cadastrados e bem-visto por usuários. Nem
sempre foi assim. "O próximo século será diferente para a
propaganda, e ele começa hoje", disse Zuckerberg em no-
vembro de 2007 ao lançar o Beacon, o sistema de anúncios
mais ousado da empresa até então. O Beacon atualizava
os perfis automaticamente, como o Connect, mas quando
alguém interagia com empresas, em vez de sites. Todos
os amigos dessa pessoa tomariam conhecimento, e a pu-
blicidade seria viral. Foi um desastre. Para não ter essas
mensagens publicadas no perfil, era preciso optar por ficar
de fora do sistema. O Beacon gerou acusações de invasão
de privacidade, protestos na porta da empresa e um pro-
cesso movido por um usuário. O Facebook o desativou.

A empresa enfrentaria novos problemas com a comu-
nidade no ano seguinte, ao mudar os termos de serviço do site.
A partir dali, manteria as informações do usuário mesmo
depois de encerrada a conta. Os membros só souberam da al-
teração quando um blog a descobriu. "Foi um erro não inten-
cional", diz Zuckerberg. "As pessoas são passionais e nós sem-
pre assumimos riscos. Isso é esperado." O Facebook alegou
que era um ajuste ao padrão da indústria, mas não adiantou.
Acabou por criar novos termos, que foram votados e discuti-
dos pela comunidade, algo inédito até então. "O Facebook não
seguiu a ascensão e queda das outras redes porque inova sem-
pre", diz Charlene, do Altimeter Group. "Se extrapolam limi-
tes, pedem desculpas, dizem que vão fazer melhor e fazem."



mentados, o Facebook encontrou outra forma para con-
quistar anunciantes. Muitos já usam aplicativos para se
promover. Um coração virtual distribuído pela Honda no
Dia dos Namorados gerou 200 milhões de exibições da
marca. O Burger King exigiu que usuários deletasem de
seu perfil dez amigos, em troca de um sanduíche. Assim
como jogos e testes, os programas criados por empresas po-
dem ser indicados a amigos. Se bem bolados, são adotados
em massa. "O Facebook criou a plataforma mais viral da
história da computação", diz Lance Tokuda, da RockYou,
uma das maiores fabricantes de aplicativos para a internet.

Duas novidades recentes tornaram o site mais atraen-
te para marcas. Novas páginas oficiais permitem às pessoas
tornarem-se seus fãs e interagir com a empresa. A Coca-Cola
já tinha vários perfis não oficiais. Em vez de criar mais um,
passou a administrar um deles em conjunto com membros.
Hoje é a segunda página mais popular, atrás só do perfil
de Barack Obama. Em uma campanha para divulgar um
celular, a Sony Ericsson pediu para usuários contarem o
que deixava a vida entediante. A Fiat coleta idéias para seu
novo carro-conceito, o Mio. "A pessoas não querem falar de
marcas porque a maioria delas é chata", diz Josh Bernoff,
vice-presidente da consultoria americana Forrester Resear-
ch. "Fale de questões importantes para os consumidores."

O Facebook diz que 80% dos maiores anunciantes
americanos estão no site. "Só no último ano, o número tri-
plicou. Nosso modelo já se provou um sucesso", diz Sheryl.
O mesmo não acontece aqui. As empresas brasileiras ainda
estão voltadas para o Orkut e, recentemente, para o Twit-
ter. "Estão todos esperando para ver o que vai acontecer
com o Facebook", diz Jairson Vitorino, sócio da empresa
de monitoração online de marcas e.Life. Essa espera pode
trazer problemas. A Lojas Colombe,' a Exxon Mobil e a
rede Uniensino tiveram seus endereços em outras redes
registrados e vendidos. Isso pode se repetir no Facebook.

Zuckerberg também sabe que precisa ir além dos
anúncios para se tornar consistentemente rentável. A com-
panhia estuda um esquema de pagamentos para intermediar
as compras de itens virtuais, um modelo bem-sucedido nos
videogames. Como o site não cobra uma taxa dos programa-



dores pelo dinheiro ganho com aplicativos e nem deve fazê-lo,
essa é a mais provável nova fonte de receita do Facebook. Ao
mesmo tempo, a rede social investe pesado em novas formas
de entender melhor as informações cole-
tadas, para traduzi-las em propagandas
ainda mais precisas. "Quero deixar claro
que não compartilhamos dados com anun-
ciantes", diz Zuckerberg. "Eles não sabem
quem são as pessoas que estão vendo sua
propaganda." Ele está ciente que se trata
de um terreno delicado que pode levar o
Facebook de volta a tempos turbulentos.

Digam que fico_Zuckerberg
é freqüentemente pintado como um ga-
roto arrogante que já teve um cartão de
visitas em que vinha escrito "I'm CEO...
bitch". Mas ele não demonstrou isso em
sua visita. Fez graça com a platéia da palestra, posou para
fotos com fãs, entrevistou entrevistadores e fez questão de
responder aos blogueiros. Essa imagem pode ser resul-
tado de um excesso de confiança ganho ao longo de uma
trajetória meteórica. "Ele é muito inteligente e tem orgu-
lho disso", diz Kagan. Diante das comparações inevitá-
veis com Bill Gates, no entanto, Zuckerberg não cede a elo-
gios fáceis: "Ainda temos um longo caminho a percorrer".

Diferentemente de outras empresas de internet,
como eBay, YouTube e Google, em que fundadores deram
lugar a executivos mais experientes, o Facebook perma-
nece com o rapaz de 25 anos como CEO. Na prática, ele
supervisiona o desenvolvimento do site, novos produtos
e parcerias. Criar programas virou passatempo de final
de semana para manter-se afiado. Mas há outra missão
autoimposta. "Uma companhia pode seguir várias dire-
ções, e essa escolha cabe ao fundador", afirma, na entre-
vista a Época NEGÓCIOS. "As melhores empresas fun-

cionam assim." Quando perguntado se havia sido Sean
Parker - o ex-presidente do Facebook e seu desafeto - quem
o tinha aconselhado a ficar como CEO o quanto conseguis-
se, Zuckerberg sorri. "Ninguém precisaria me dizer isso."

Na avaliação de Rosabeth Kanter, de Harvard, a difi-
culdade para um fundador se manter como CEO se dá quan-
do os investidores acham que ele não tem a experiência para
levar a companhia ao próximo estágio. A professora diz que o
Facebook vai muito bem, mas pergunta como será no futuro:
"O crescimento será sustentável? Precisarão de novos negó-
cios? Serão rápidos o suficiente em tecnologia?". Zuckerberg
ainda não tem essas respostas, mas conta a seu favor os inves-
tidores estarem ao seu lado. "É um gênio", diz Milner, da DST.
"Gerir uma companhia de mil funcionários, que está à frente
de uma transição e se expandindo rápido, seria um desafio até
para alguém experiente." Aos 21 anos, Zuckerberg declarou à
revista Fortune que "queria construir algo cool". Ele conseguiu,

mas agora quer ir além. "Dizem sempre como o Facebook é
cool e nos perguntam como vamos mantê-lo assim. Nosso ob-
jetivo não é esse. É fazer um serviço útil e de longo prazo", diz.

Na estada de três dias passados no Brasil, o discur-
so de Zuckerberg foi constante e planejado. Um dos raros
momentos espontâneos surgiu na coletiva de imprensa,
quando lhe foi pedido para imaginar o Facebook daqui a
25 anos. Ao fim da resposta, ele falou quase que para si pró-
prio: "Em 25 anos, eu terei 50. Isso é assustador". Ao vis-
lumbrar o futuro, eleja afirmou que uma rede social pode
chegar um dia a l bilhão de usuários. E deixa claro que não
vai a lugar algum até garantir que essa rede seja a sua. Do
que talvez Zuckerberg não tenha se dado conta é que, ao mi-
rar num alvo tão ambicioso e distante, ele vai precisar dei-
xar de ser o garoto prodígio e crescer com sua empresa,
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