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O Facebook, a mais bem sucedi-
da startup da última década, tem
apenas seis anos de existência e
está longe de abrir suas ações ao
mercado. Mas alguns dos primei-
ros funcionários da empresa es-
tão abandonando empregos está-
veis para abrir seus próprios ne-
gócios. Muitos deles vão embora
depois de juntar boas quantias,
seja no papel ou depois de ven-
der sua participação no site, e
partir atrás daquilo que fazem
melhor: fundar empresas.

Dustin Moskovitz, 26 anos,
que fundou o Facebook com seu
colega de Harvard, Mark Zucker-
berg, abandonou seu emprego
na equipe técnica do site para
criar a Asana, que produz softwa-
re voltado para a cooperação en-
tre trabalhadores. Outro cofun-
dador, Chris Hughes, também
de 26 anos, fundou a Jumo, uma
rede social para “pessoas que de-
sejam mudar o mundo”.

Dave Morin, 30 anos, ex-geren-
te sênior de plataformas, está de-
senvolvendo a Path, um investi-
mento ainda sigiloso, enquanto
Adam D’Angelo, diretor de tec-
nologia do Facebook, e Charlie
Cheever, outro gerente de alto
escalão, deixaram a empresa em
2008 e 2009, respectivamente,
para fundar o Quora, site volta-
do para perguntas e respostas.
Mais de meia dúzia de empresas
iniciantes têm suas origens nos
fundadores do Facebook que dei-
xaram a rede social para trás.

O fenômeno segue um padrão
já visto em outros sucessos do
Vale do Silício, como o Yahoo, o
eBay e o Google: depois de acu-
mular fortunas, os primeiros fun-
cionários começam a deixar a
empresa. Ex-funcionários do

PayPal se tornaram fundadores
do YouTube, do Slide e do Yelp e
apostaram no Facebook. São co-
nhecidos como a “Máfia do
PayPal”. Os ex-funcionários do
Google são chamados de “Xoo-
glers”. Morin, que deixou o Face-
book neste ano, sugeriu um no-
me para os colegas que optaram
pelo mesmo rumo: Sociedade Fa-
cebook. “Somos sociais”, diz.

Mas a Sociedade Facebook di-
fere das que a precederam. Ou-
tros empreendedores trocavam
sua participação por dinheiro an-
tes de deixar a empresa. Estes ex-
funcionários do Facebook estão
partindo antes mesmo de ser fei-
ta uma oferta pública inicial pe-
las ações da empresa.

Mas o que Zuckerberg está tes-
temunhando é muito menos do
que um êxodo em massa. O nú-
mero de pessoas deixando a em-
presa tem sido até que relativa-
mente pequeno.

Ex-funcionários do Facebook
descrevem a empresa como um
fantástico campo de treinamen-
to. Zuckerberg acertou em cheio
ao se concentrar no longo prazo
e recusar anúncios no site duran-
te seus estágios iniciais, bem co-
mo ofertas de aquisição feitas
por outras empresas. Outros de
seus colegas enfatizaram a ques-
tão do empreendedorismo.

Morin diz que sempre alimen-
tou ambições empreendedoras,
mesmo antes de entrar para o Fa-
cebook em 2006: “Meu sonho
sempre foi começar uma empre-
sa”. Depois de ajudar no desen-
volvimento de dois elementos
centrais do serviço do Facebook
– Connect e Platform –, ele en-
xergou uma oportunidade no
crescente uso dos smartphones
e decidiu lucrar com a tendência
antes que fosse tarde demais.

Em fevereiro, Morin deixou o
Facebook e começou a trabalhar

na Path, que deve apresentar seu
serviço antes do fim do ano. Reu-
niu uma equipe composta por
uma dúzia de funcionários que
trabalham em apartamentos de
alto padrão em São Francisco.
No início, sua equipe testou um
serviço que permitia aos usuá-
rios criar e partilhar listas na re-
de. Morin disse que desde então
a empresa mudou de direção,
mas não deu mais detalhes.

Ex-funcionários do Facebook
dizem que o período passado na
empresa lhes conferiu uma fan-
tástica redede contatos à qual po-
dem recorrer. Apesar de os ex-
funcionários do Facebook não se

reunirem formalmente, muitas
vezes eles pedem conselhos uns
aos outros. Marcar reuniões com
investidores também é mais fácil
quando há uma empresa como o
Facebook no currículo. Ex-cole-
gas se revelam os investidores
mais entusiasmados, fenômeno
semelhante ao observado na Má-
fia do PayPal, cujos membros
têm a reputação de investir nas
empresas uns dos outros.

Matt Cohler, ex-vice-presiden-
te do Facebook que hoje é um
capitalista investidor ligado à
Benchmark Capital, é a epítome
da festiva família Facebook. Ele
investiu parte do seu dinheiro e

dos recursos da Benchmark em
várias empresas fundadas por
seus ex-colegas, como a Quora e
a Asana.

Concorrer contra o Facebook?
Mas o relacionamento do Face-
book com as empresas inician-
tes que se formam ao redor de
seus ex-funcionários inclui cer-
ta tensão. O Facebook é um con-
corrente difícil quando enxerga
uma oportunidade, mesmo que
essa oportunidade já seja o foco
de alguns de seus ex-funcioná-
rios. A Quora apresentou ao pú-
blico seu sistema de perguntas e
respostas em junho. O Facebook

lançou um serviço parecido no
mês seguinte.

O Facebook tentou minimi-
zar os conflitos fazendo que os
funcionários atuais assinassem
acordos que os impedem de inva-
dir território alheio. Muitos ex-
funcionários reconhecem que
seu currículo os leva a ser alvo de
uma pressão mais intensa por re-
sultados positivos. Se as suas em-
presas fracassarem, eles sabem
que figurarão nas manchetes
dos jornais, enquanto outras em-
presas iniciantes que acabem
quebradas podem não receber
tanta atenção. /TRADUÇÃO DE

AUGUSTO CALIL

Criou o Facebook junto de seus colegas de
quarto em Harvard, Zuckerberg e Moskovitz.
Foi porta-voz da rede social e gerenciador do
projeto Share, que pretendia criar novos
meios de compartilhamento de informações
para estimular a interação entre os usuários.
Foi ele quem lançou a ideia de um botão que
permite o envio de links em apenas um
clique, que cria uma pré-visualização da
página que será compartilhada. Hughes saiu
do Facebook em 2007 para ajudar a criar um
outro sucesso na internet: a campanha que
levou Barack Obama à Casa Branca.

● FACEBOOK.COM/CHRISHUGHES ● FACEBOOK.COM/DAVEMORIN

Foi gerente-sênior de plataforma do
Facebook e criador de importantes
funções que mudaram o jeito de
funcionar da rede social. Com o Platform,
a primeira plataforma social do mundo,
reuniu mais de um milhão de
desenvolvedores em 180 países para
criar aplicativos para a rede social. Neste
ano, esteve por trás do projeto que
espalhou o botão Curtir pela web e
integrou sites ao serviço. Saiu do
Facebook para lançar a startup Path.

ESPECIALIZADO
EMSTARTUPS

● FACEBOOK.COM/MOSKOV

De primeiro chefe de tecnologia a
vice-presidente de engenharia do Facebook,
foi Dustin Moskovitz quem supervisou toda a
criação da arquitetura da maior rede social
do mundo. Também foi responsável pela
elaboração e pelo desenvolvimento do
projeto que está levando o Facebook para o
ambiente mobile. Com uma fortuna avaliada
em US$ 1,4 bilhão vindos da sua
participação nos lucros do Facebook e de
outros pequenos empreendimentos
pessoais, ficou na 290ª posição na lista da
Forbes dos 400 americanos mais ricos.

ASOCIEDADEFACEBOOK

No ano passado, quando Marc
Andreessen abriu uma firma em
Sand Hill Road, a região arboriza-
da onde ficam as empresas de ca-
pital de risco do Vale do Silício,
ele já era uma figura bem conhe-
cida. Andreessen fundou a Nets-
cape, que fez o primeiro navega-
dor para a internet, e a Opsware,
comprada pela HP por US$ 1,6
bilhão. Mas ele quis provar que
poderia virar um capitalista de
risco investindo na próxima
grande novidade.

Em 16 meses, a Andreessen
Horowitz, que ele criou com Ben
Horowitz, também fundador da
Opsware, entrou na lista dos
grandes fundos de capital de ris-
co, apostando em empresas co-
mo o Foursquare e a Zynga.

Na quarta-feira, a Andreessen
Horowitz consolidou essa posi-
ção ao anunciar que levantou
US$ 650 milhões para seu segun-
do fundo. Uma soma inusitada e
ainda mais notável por se tratar
de uma empresa tão nova.

Embora ainda seja cedo para
avaliar o sucesso financeiro do
fundo, ele representa uma nova
safra de empresas de capital de
risco que está financiando novos
negócios, que estão agitando um
setor que precisa de mudanças,
uma vez que as receitas contabili-
zadas na década encerrada em ju-
nho foram 4,2% negativas.

Os capitalistas de risco no Va-
le do Silício estão percebendo
que a disputa pelas startups vol-

tou a ser feroz. A valorização des-
sas empresas tem aumentado vi-
gorosamente, disse Andreessen,
e agora os investidores precisam
pagar mais para comprar uma fa-
tia dessas companhias.

Semente. A competição mais
acirrada é por aquelas que estão
ainda em formação e que reque-
rem investimentos relativamen-
te baixos – entre US$ 25 mil e
US$ 200 mil.

Esse tipo de investimento
vem crescendo rapidamente ape-
sar de os investimentos de risco
no geral terem desacelerado.
Nos trimestre encerrados em se-
tembro, os financiamentos, de
um modo geral, encolheram 7%,
para US$ 4,8 bilhões, em relação
ao mesmo período do ano ante-
rior, mas os investimentos em
empresas que estão levantando
dinheiro pela primeira vez au-
mentaram 60%, para US$ 1,2 bi-
lhão, de acordo com a Pricewa-
terhouseCoopers e a National
Venture Capital Association.

Horowitz e Andreessen decidi-
ram se expandir e criar uma em-
presa de capital de risco no ano
passado depois de investir US$ 4
milhões em 45 startups, entre
elas o Twitter; a Qik, empresa de
vídeo ao vivo por celular; e a Ali-
ph, que faz os fones Jawbone.

Início. Sem escritório ou funcio-
nários, eles passaram dias se reu-
nindo no lounge do hotel Ro-
sewood Sand Hill, popular entre
o pessoal da tecnologia, “fazen-
do pedidos de club-soda e amen-
doim para a mesma garçonete
durante sete horas”, disse An-
dreessen. E assim levantaram
US$ 300 milhões de investido-

res de fora e abriram um escritó-
rio ao lado do Rosewood.

A ideia é que a empresa seja
como um campo de treinamen-
to para os executivos das star-
tups, para que o fundador técni-
co da se mantenha na direção e
aprenda a ser um diretor executi-
vo. Isso porque, segundo An-
dreessen, os fundadores sempre
são mais dispostos a sacrificar ga-
nhos de curto prazo em nome de
ideias de longo prazo.

A filosofia dos dois fica eviden-
te a partir do momento em que
se entra no saguão da sede da An-
dreessen Horowitz, repleto de
guias de programação de compu-
tador e biografias de empreende-
dores tecnológicos – primeiro
contato com a imagem cuidado-
samente trabalhada da empresa.

“Em geral, as pessoas acham
que quando o capital de risco as-
sume uma empresa, traz com ele
um time de profissionais”, diz
Ben Horowitz. “Mas nós acha-
mos mais fácil transformar o fun-
dador num excelente CEO”. En-
tre os exemplos de empresas em
que os fundadores seguiram na
direção, ele cita Amazon.com,
Microsoft e Intel.

Mas isso não quer dizer que a
Andreessen Horowitz exclua to-
talmente mudanças na área exe-
cutiva. Diversas empresas de seu
portfólio, como Skype e Digg, ti-
veram o diretor executivo troca-
do quando eles investiram nelas.

Os dois financistas ajudam os
fundadores a virar executivos es-
crevendo longos posts em blogs
sobre assuntos que vão de como
contratar executivos a como des-
pedir funcionários.

Envolvimento. A chave, dizem
eles, é que, ao contrário de
outros capitalistas de ris-
co cuja experiência é
só no campo das fi-
nanças, eles já tra-
balharam como
executivos,
assim como
seu tercei-
rosócio,Jo-
hn O’Far-
rell, que

foi executivo da Silver Spring Ne-
tworks.

Eles também criaram, na em-
presa, uma equipe de funcioná-
rios para cuidar de recrutamen-
to e do marketing dos produtos
das startups.

Embora outras empresas de
capital de risco também façam
isso, muitos investidores têm a
péssima reputação de acatar só
da boca para fora a ideia de que
devem ter uma maior atuação
nas companhias. E, no fim das
contas, não fazem mais do que
aparecer eventualmente nas reu-
niões da diretoria.

Na Andreessen Horowitz, por
exemplo, seis funcionários cos-
tumam visitar universidades em
busca de estudantes de engenha-

ria promissores e procuram co-
nhecer executivos no campo,
criando uma rede de contatos a
ser aproveitada pelas empresas
do portfólio dos investidores.

No ano passado, 73 pessoas
dessa rede de contatos foram
contratadas pelas empresas.

Mas, apesar de todas as medi-
das, o que importa mesmo, na
maior parte dos casos, são os con-
selhos pessoais de pessoas como
Andreessen. “O nome deles pesa
e eles próprios têm peso”, disse
Ted G. Wang, do escritório de
advogados Fenwick & West, que
também está direcionado para
esse campo. “Quem não gostaria
de ter a marca de Marc e Ben na
sua empresa?”. /TRADUÇÃO DE
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● Comoaconteceucom ex-funcionáriosdoGoogle edoPayPal, fundadores damaior rede socialdomundocomeçama deixara
empresapara criar suaspróprias companhias;mas seráque um delespoderá criar um dosrivaisdosite deMark Zuckerberg?
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Pioneiro.
Fundador da
Netscape,
Andreessen
agora quer
descobrir a
próxima
grande
novidade

Toda quinta 
no Estadão.
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