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O Facebook, maior rede social
do mundo, foi lançado em feve-
reiro de 2004, e possuía mais
de 500 milhões de usuários
ativos em julho de 2010. Quan-
do estreou, a participação no
serviço era limitada a estudan-
tes de Harvard. Com o tempo,
ele foi expandido para outras
universidades, para alunos do
ensino médio, para depois es-
tar disponível para todas as
pessoas com 13 anos ou mais.

A Microsoft comprou 1,6%

do Facebook em outubro de
2007, por US$ 240 milhões,
avaliando a empresa em US$
15 bilhões. A empresa anun-
ciou fluxo de caixa positivo
pela primeira vez em setem-
bro de 2009.

No Brasil, o Facebook está
atrás do Orkut, que pertence
ao Google, como a rede social
mais usada. Segundo estudo
da ComScore, vem em segun-
do lugar, empatado com o
Twitter.

Zuckerberg teria passado
para trás amigo brasileiro

Karla Mendes
BRASÍLIA

A atuação do Conselho Adminis-
trativo de Defesa Econômica
(Cade) em sinergia com a Agên-
cia Nacional de Telecomunica-
ções (Anatel) daria mais celeri-
dade às análises das operações
de aquisição e fusão de empresas
desse setor.

A proposta é do procurador-

geral do Cade, Gilvandro Vas-
concelos Coelho de Araújo. “A
partir da anuência prévia da Ana-
tel, o Cade tem a possibilidade
de tomar medidas cautelares ou
celebrar acordos”, afirma.

O melhor dos mundos, segun-
do ele, seria ter a anuência prévia
e o Acordo de Preservação a Re-
versibilidade da Operação
(Apro) quase simultaneamente.
“Se a operação já começa a ter
efeito no mercado, surge compe-
tência para o Cade atuar. O me-
lhor seria agir em conjunto, para
minimizar os efeitos negativos”,
explica Araújo.

Ele compara a anuência prévia
à autorização dada a uma fábrica
para que seja despejado material

em um rio.
“Temos que agir antes que o

rio esteja poluído”, disse. O pro-
curador-geral pondera que a
atuação do Cade a posteriori –

conforme estabelece a legisla-
ção – é um dos obstáculos para
colocar em prática uma atuação
preventiva eficaz. Ele diz que es-
sa característica só reforça a ne-

cessidade de interação entre os
dois agentes, desde a anuência
prévia. “Isso minimizaria a inse-
gurança jurídica”, reforçou.

O procurador-geral disse en-

tender que a Anatel tem suas es-
pecificidades, mas critica a de-
mora no envio das análises con-
correnciais da agência, o que aca-
ba travando o julgamento do ato
de concentração pelo Cade. “A
constituição da GVT foi julgada
no Cade dez anos depois, quan-
do a GVT já estava passando pa-
ra as mãos da Vivendi.”

Preocupação. O poder que a
Oi passou a ter depois da incor-
poração da Brasil Telecom
(BrT) – é a única com cobertura
em 95% do território nacional – é
a principal preocupação do Ca-
de. Além da convergência tecno-
lógica, a autarquia avalia a inte-
gração vertical entre mercados
regulados e não regulados.

“Isso pode gerar um efeito pa-
ra o bem ou para o mal”, disse
Araújo. “Pode gerar uma vanta-
gem competitiva boa para as em-
presas, mas também pode viabili-
zar uma discriminação.”

Sinergia entre Cade e Anatel
poderia acelerar análise de fusão
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Facebook enfrenta as telas de cinema
Filme retrata fundador da maior rede social como extremamente antipático, socialmente desajeitado e temivelmente inteligente
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Seria possível que o indivíduo
que criou o Facebook, que co-
nectou tantas pessoas a ponto
de ser difícil de acreditar (500
milhões e não para aí) alguém
incapaz uma ligação pessoal
mais próxima? É possível que
o bilionário mais jovem do
mundo, um garoto de 26 anos
cuja criação permitiu às pes-
soas se unirem em 207 países,
usando 70 línguas, seja o jo-
vem mais solitário do planeta?

Se isso soa para você como
uma lorota, você não conhece
metade da história. Escrito por
Aaron Sorkin, dirigido por David
Fincher e ancorada pelo desem-
penho perfeitamente ajustado
de Jesse Eisenberg, o filme A Re-
de Social, que chegou ontem aos
cinemas americanos, conta uma
história excelente.

Mas, embora hoje nada esteja
mais em moda do que o fenôme-
no Facebook, A Rede Social é um
filme bem sucedido porque sua
história é o ingrediente de filmes
dramáticos arquetípicos. Ele
une a tradição de épicos como A
Vida do Dr. Ehrlich, Madame
Curie e Edison, o Mago da Luz,
com a história familiar do poder
corrupto da ambição e do suces-
so, que permite que o público sin-
ta que as vidas quotidianas des-
sas pessoas têm mais significado
do que aquelas dos ricos e famo-
sos. Em alguns aspectos, A Rede
Social foge desses filmes biográ-
ficos citados e um deles é que, na
interpretação de Jesse Eisen-
berg, o protagonista Mark Zu-
ckerberg é retratado como um
jovem estudante de Harvard, de
19 anos, extremamente antipáti-
co, não heroico, socialmente de-
sajeitado e temivelmente inteli-
gente.

Jesse está excelente no papel
de uma pessoa cujo sucesso é ali-
mentado por ressentimentos de
todas as formas e tamanhos. O
seu Mark Zuckerberg é tão con-
sumido pelo ímpeto de conquis-
tar cada vez mais status que nin-
guém é páreo para ele na combi-
nação de um objetivo implacável
e na frieza desinteressada que
ele consegue expressar.

Embora o filme seja baseado
no livro Bilionários por Acaso,
de Ben Mezrich, o roteirista Aa-
ron Sorkin realizou sua própria
pesquisa da história e o trata-
mento que deu a ela não foi nada
redundante. Mesmo que tenha
se falado que A Rede Social teria
alguns elementos de Rashomon
(em que a história é mostrada a
partir de vários pontos de vista),
essa é uma pista falsa. Os perso-

nagens do filme naturalmente
têm pontos de vista diferentes e
os detalhes podem ser contesta-
dos, mas o impulso básico da his-
tória jamais balança, indepen-
dente dos fatos narrados.

Rejeição. A Rede Social começa
propondo que foi um ressenti-
mento social muito específico
que impeliu Zuckerberg na sua
trajetória para os bilhões. O fil-
me tem início num bar de univer-
sitários perto do campus de Har-

vard no outono de 2003, com Zu-
ckerberg sendo passado para
trás pela namorada.

Sair com ele, ela diz aspera-
mente, é “como ter um encontro
com um aparelho de muscula-
ção”. Furioso por ser rejeitado
dessa maneira, ele entra piso-
teando em seu dormitório e,
com a ajuda do colega de quarto
e seu melhor amigo, Eduardo Sa-
verin (interpretado por Andrew
Garfield), ele se vinga invadindo
sistemas da universidade e crian-

do o Facemasch, um site que per-
mite aos estudantes votarem
quais as garotas “mais quentes”
de Harvard.

Em duas horas ele consegue
22 mil respostas e derruba o siste-
ma da universidade.

Uma proeza que chama a aten-
ção de dois gêmeos remadores e
pertencentes à elite da escola,
Cameron e Tyler Winklevoss (
interpretados, com a ajuda do
computador, por dois atores di-
ferentes, Armie Hammer e Josh
Pence).

Eles e o amigo Divya Narendra
(Max Minghella) contratam Zu-
ckerberg para trabalhar num ser-
viço de marcação de encontros
da universidade que eles cria-
ram, chamado Harvard Connec-
tion. Quase simultaneamente,
Zuckerberg, financiado pelo seu
amigo Saverin, começa o seu the-
facebook, que no final se trans-
formou no que você já sabe.

Depois disso, A Rede Social sal-
ta alguns anos no futuro, focali-
zando processos judiciais acri-
moniosos abertos contra Zucker-
berg pelos irmãos Winklevoss e
o seu amigo Saverin, e todos
eles, embora por diferentes ra-
zões, são muito frustrantes para

ele, ao ver seus antigos colegas e
amigos processando-o.

Parte da energia do filme vem
do vigor da eficiente edição de
Angus Wall e Kirk Baxter, saltan-
do das cenas em que ele presta
depoimento para a descrição
dos fatos que levaram à criação
do Facebook, e Zuckerberg se
tornando rico e famoso. E aí en-
tra também a figura do cofunda-
dor do Napster, Sean Parker (Jus-
tin Timberlake), personalidade
sedutora, mas que também pro-
voca muitas dissensões.

Realidade. Uma outra pista fal-
sa sobre A Rede Social é sobre co-
mo são reais os personagens e o
filme. É falso porque filmes, mes-
mo os documentários bem inten-
cionados, sempre distorcem a
realidade.

O fundador do Facebook se re-
cusou a cooperar com o filme, e
Eisenberg, que o interpreta, não
conhece Zuckerberg pessoal-
mente. “Boa parte do filme é fic-
ção”, disse fundador do Face-
book a Oprah Winfrey na sema-
na passada. “Estamos falando de
minha vida, portanto eu sei que
ela não é tão dramática assim.”

Os partidários de Zuckerberg

afirmam que o filme é injusto
com ele, mas diante do que disse
um cronista da New Yorker que o
entrevistou, caracterizando o
fundador do Facebook como
“uma mistura estranha de timi-
dez e petulância” a interpreta-
ção de Eisenberg não parece es-
tar equivocada. Tudo o que real-
mente importa em A Rede Social
é que ele convence em termos de
filme, e é isso que ele é. Zucker-
berg, mesmo a contragosto, de-
ve concordar com isso.

Alguém que doou US$ 100 mi-
lhões para as escolas públicas de
Newark, Nova Jersey, no mo-
mento em que este filme foi apre-
sentado no Festival de Cinema
de Nova York, provavelmente es-
tá preocupado que, com todos
os seus bilhões, ele pode ficar pri-
sioneiro, e para sempre, desse re-
trato inclemente que o fil0me
faz dele, da mesma maneira que
a talentosa atriz Marion Davis
foi prejudicada pela persona-
gens sem talento baseada nela,
no filme Cidadão Kane.

O Facebook pode ser podero-
so, mas filmes convincentes têm
uma força que não pode ser des-
cartada. / TRADUÇÃO DE TEREZINHA
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“Se a operação já começa a ter
efeito no mercado, surge
competência para o Cade atuar.
O melhor seria agir em conjunto,
para minimizar os efeitos
negativos”

Distância. Mark Zuckerberg, fundador do Facebook, não colaborou com a produção do filme, chamando-o de ficção em entrevista a Oprah Winfrey

Legislação. Atualmente, a Anatel dá anuência antes do Cade

Gustavo Chacra
CORRESPONDENTE / NOVA YORK

O brasileiro Eduardo Saverin era
o número dois do Facebook nos
seus primórdios, em 2003. Mais
jovem integrante da lista de bilio-
nários da Forbes, com uma fortu-

na estimada em US$ 1,15 bilhão,
e melhor amigo de Mark Zucker-
berg na Universidade Harvard,
ele chegou a ser dono de cerca de
30% do site de relacionamentos
na época do seu lançamento,
além de atuar como diretor fi-
nanceiro.

Nos anos seguintes, o brasilei-
ro teria sido passado para trás
por Zuckerberg, segundo livros
sobre a formação do Facebook e
o filme de A Rede Social.

Sua participação na empresa
se reduziu para menos de 1%. De-
pois de acordo em 2009, Saverin
recebeu 5% das ações do site e
tem o direito de usar o termo “co-
fundador” do Facebook.

Os detalhes do acerto do brasi-
leiro com o Zuckerberg não são
claros. Os dois lados evitam dar
declarações sobre o tema. Procu-

rado pelo Estado para conceder
entrevista, Saverin não respon-
deu.

Nascido em São Paulo, ele se
mudou ainda criança para Mia-
mi, nos anos 1990. Aos 18 anos,
foi estudar em Harvard, onde se
formou quatro anos mais tarde
em economia com distinção aca-
dêmica.

Na universidade, considerada
uma das mais tradicionais dos
EUA, Saverin conheceu Zucker-
berg, judeu como ele, e os dois
rapidamente se transformaram

em melhores amigos.
No filme, de acordo com críti-

ca publicada nesta semana na re-
vista New Yorker, Saverin apare-
ce como “um rapaz decente, mas
sem imaginação e um pouco tími-
do”.

O brasileiro, segundo o escri-
tor Ben Mezrich, autor do livro
Bilionários Acidentais, uma das
principais fontes para o filme,
afirma publicamente que ele foi
relutante em dar informações so-
bre a história do Facebook.

Já alguns blogueiros especu-

lam que Saverin é responsável
por ter vazado uma série de histó-
rias relacionadas a Zuckerberg.

Atualmente, Saverin vive em
Nova York, de acordo com a sua
página no Facebook. Segundo o
site, o brasileiro trabalha com in-
vestimento em alta tecnologia e
gosta de xadrez, futebol e “acom-
panhar furacões”.

Como quase ninguém sabe
exatamente seu paradeiro, a não
ser pela página no Facebook, sua
vida passou a ser tema de uma
série de teorias da conspiração.

A proposta do procurador-
geral do Cade, Gilvandro
Vasconcelos Coelho de
Araújo, prevê operação
em conjunto
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