


A
os 18, ele recusou uma oferta de 1 
milhão de dólares da Microsoft. Aos 
20, criou a rede social Facebook. Aos 
23, se tornou o bilionário mais jovem 
do mundo e aos 26 sua rede social 

alcançou 500 milhões de usuários, e a sua história 
foi parar nas telas do cinema. O filme "The Social 
Network" ("a rede social"), recém-lançado nos 
Estados Unidos (estreia no Brasil dia 3 de dezem-
bro), conta a história de Mark Zuckerberg, criador 
do site de rede social mais popular do mundo. Tem 
todos os elementos para um sucesso de Hollywood: 
sexo, dinheiro e traição, com uma pitada de polêmi-
ca. O sucesso ficou evidente nas primeiras duas 
semanas de exibição, com faturamento de 46 
milhões de dólares, líder de bilheteria. 

O filme não pinta uma imagem muito favorável 
do jovem bilionário. Zuckerberg, com sua inteli-
gência antipática e uma sinceridade agressiva, é 
retratado como um egocêntrico e oportunista, 
passando por cima de seus amigos e colegas de 
faculdade para alcançar o sucesso. Tudo no anseio 
de ser aceito socialmente. O filme é inspirado no 
livro de Ben Mezrich, "Bilionários por Acaso" 
("The Accidental Billionaires" no original), lança-
do no Brasil em 22 de outubro pela editora 
Intrínseca, e focado, basicamente, na relação de 
Zuckerberg com o brasileiro Eduardo Saverin. 
Dois gênios deslocados socialmente na Uni-
versidade de Harvard, Zuckerberg e Saverin aca-
bam tornando-se melhores amigos. 

Desde o início, Saverin descobriu que o seu 
bilhete para aceitação social era ser parte de uma 
das sociedades exclusivas de Harvard, que colheu 
homens poderosos como Theodore e Franklin 
Roosevelt. Estar ali significaria fazer parte de uma 
sociedade de relacionamentos de elite, com aces-
so a pessoas importantes e, principalmente, 
mulheres. Ao ser rejeitado por um desses clubes 
secretos, Zuckerberg descobriu que havia outro 
caminho para o estrelato social. A ideia era sim-
ples: um site que permitisse que você colocasse 
toda a sua rede social na internet. Mais do que 
provocar o voyeurismo alheio, estava a interação 
do negócio: uma réplica digital do dia a dia da 
universidade. Zuckerberg criou o website, 
enquanto Saverin bancou os custos iniciais do 
projeto e ficou responsável pela administração e 
pelas finanças. Assim nasceu o Facebook. 

LUCROS E PROCESSOS 
De acordo com Amélia Lester, uma repórter do 

jornal de Harvard, o Crimson, e editora da revista 

New Yorker, o sucesso do Facebook foi além de 
proporcionar namoro aos estudantes. "Há uma 
abundância de outros instintos em evidência: um 
elemento de querer pertencer, uma pitada de vai-
dade e mais do que um pouco de voyeurismo". 

O filme e o livro, que utilizaram Saverin como 
principal fonte, contam as aventuras dos jovens 
em um mundo de venture capitalists: lindas 
mulheres, fama e processos milionários. Ele e 
Zuckerberg sempre tiveram ideias diferentes 
sobre o rumo que o Facebook deveria tomar e tais 
desacordos tornaram-se uma guerra: o estaduni-
dense restringiu a participação de Saverin ao 
induzi-lo a assinar um novo contrato, que dimi-
nuía significativamente o seu papel na empresa. 

A amizade inicial virou um processo judicial 
milionário. Ao ganhar o processo, Saverin teve o 
seu nome incluído como um dos cofundadores e 
lhe deram direito a 5% de participação na 
empresa — hoje, o equivalente a aproximada-
mente 1 bilhão de dólares. A grande ironia é que 
enquanto o Facebook obteve sucesso em conec-
tar e aproximar as pessoas, esse mesmo sucesso 
destruiu a amizade de dois melhores amigos. 
Talvez a chamada do filme tenha um fundo de 
verdade: "Você não consegue 500 milhões de 
amigos sem fazer alguns inimigos". 

A inteligência e a capacidade de criação do 
jovem bilionário é marcante, mas, de fato, ele 
também passa a impressão de empresário agres-
sivo. Além da oferta de 1 milhão de dólares da 
Microsoft por um programa que Zuckerberg 
criou, o leitor de músicas inteligentes Synapse; 
ele também criou, em sua primeira semana de 
aula em Harvard, o Course Match, uma espécie 
de site em que os alunos podiam escolher as 
suas matérias baseados em quem as estavam 
cursando. O site foi sucesso absoluto. Poucos 
meses depois, supostamente bêbado por ter sido 
rejeitado por uma garota, Zuckerberg criou o 
Facemash, uma espécie de fórum para eleger as 
pessoas mais bonitas da faculdade. 

O sucesso instantâneo chamou a atenção de 
três alunos de Harvard, incluindo os gêmeos 
Tyler e Cameron Winklevoss — campeões de 
remo no Pan-Americano de 2007 —, que esta-
vam criando uma rede social exclusiva a alunos 
de Harvard. Eles entraram em contato com 
Zuckerberg e acordaram que ele criaria o site 
que haviam projetado. Zuckerberg enrolou os 
gêmeos durante meses, até que em 4 de feverei-
ro de 2004 lançou o Facebook — que em muitos 
aspectos era parecido com a ideia inicial dos 



Winklevoss, oferecido somente a alunos da uni-
versidade. O site não tinha conteúdo próprio: era 
simplesmente um software, uma plataforma para 
criação de conteúdo pelos próprios usuários. Daí 
em diante foi uma sucessão de explosões virais. 
Em três dias, o site já tinha 650 alunos registra-
dos. Em três semanas, mais de 6 mil. 

Não levou muito tempo para Zuckerberg ser 
acusado de "se aproveitar" das ideias dos 
Winklevoss. Assim como Saverin, os irmãos 
também processaram Zuckerberg por quebra de 
contrato oral e roubo de ideia e código-fonte da 
rede de relacionamentos que estavam criando. 
Eles receberam 65 milhões de dólares. Parece 
muito? Não se compararmos com o que a rede 
social vale hoje: cerca de 33 bilhões de dólares. 

Zuckerberg não gosta muito de comentar 
sobre o assunto, mas já disse em diversas ocasi-
ões que tenta minimizar o aborrecimento de ser 
processado por ex-colegas e aceitar que "sempre 
que faço algo bem-sucedido todo capitalista por 
aí quer um pedaço do meu trabalho". Mesmo 



assim não parece tão imune. No dia da estreia do 
filme durante p Festival de Cinema de Nova 
York, em uma decisão frustrada de defletir um 
pouco da atenção do filme, Zuckerberg anun-
ciou, durante o programa de Opray Winfrey, 
uma doação de 100 milhões de dólares para 
melhorar as escolas públicas de New Jersey. 

PODER COMUNICATIVO 
Zuckerberg paga o preço de quem ajudou a 

construir uma das ferramentas de comunica-
ção mais dinâmicas já criadas. Entrevistas, 
fóruns, debates, pesquisas, divulgação, marke-
ting, jogos, reuniões: as possibilidades de uso 
do Facebook é enorme. Anos atrás, o site 
abriu-se para desenvolvedores criarem aplica-
tivos e incrementou ainda mais seu poder 
comunicativo. Não só entre empresas, publici-
tários e jornalistas, mas principalmente com a 
participação do público em geral. A "voz do 
povo" — pelo menos do povo que tem acesso à 
internet - se faz ouvir no Facebook. 

O caso mais emblemático foi uma enorme mobi-
lização contra a guerrilha colombiana, as Farc 
(Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia). No 
início de 2008, Oscar Morales resolveu demonstrar 
a sua revolta com mais um episódio de negociações 
frustradas com a guerrilha, criando no Facebook o 
grupo "Um milhão de vozes contra as Farc". "Foi 
como uma terapia. Eu precisava expressar a minha 
revolta", explica Morales. Na época, sua rede de 
contatos contava com aproximadamente cem ami-
gos, para a qual enviou convites para que aderissem 
à causa. Em menos de oito horas, o grupo já conta-
va com 1.500 membros. Em um dia, já havia 4 mil, 
em dois, 8 mil. Um mês após a criação do grupo, 
Morales e seus militantes decidiram gerar uma 
grande manifestação pública contra as Farc. No dia 
4 de fevereiro de 2008, 10 milhões de pessoas mar-
charam contra a guerrilha em diversas cidades 
colombianas. Só em Baranquilla, cidade natal de 
Morales, compareceram 300 mil pessoas, 15% da 
população. Foram mais de 2 milhões em outras 
cidades como Buenos Aires, Nova York e Tóquio. 



Sem tirar o mérito de negociação do presidente 

colombiano, Álvaro Uribe, a manifestação organi-

zada via Facebook teve um papel crucial na liber-

tação de 17 reféns naquele mesmo ano. De acordo 

com Zuckerberg, "o que aconteceu na Colômbia é 

um indicador de que a governança está mudando 

— e o poder de organizações de cunho político. 

Quem sabe daqui a 15 anos vamos ver o que houve 

na Colômbia acontecendo todos os dias". 

Mais recente, fenômeno similar ocorreu no 

Irã. Durante as eleições em 2009, o candidato a 

presidência derrotado, Mir Hossein Mousavi, 

disse aos seus "seguidores" no Facebook que 

havia chegado a hora de irem às ruas. Quando 

uma jovem mulher foi tragicamente assassinada 

durante um destes protestos, o vídeo de sua 

morte foi parar no Facebook. Ele foi comparti-

lhado com o resto do mundo como um sinal da 

repressão do governo iraniano. O governo ira-

niano tentou bloquear o site, mas o intenso 

tráfego pelo site no Irã inviabilizou a censura. 

Ainda há, por outro lado, elementos a serem 

analisados crit icamente sobre o impacto de 

redes sociais. O diretor do Ins t i tu to de 

Diplomacia Pública e Comunicação Global da 

George Washington University, Sean Aday, 

questiona se essas novas tecnologias digitais vão 

de fato aproximar pessoas de diferentes culturas 

e até mesmo promover a paz. "É inquestionável 

o papel crescente das redes sociais, mas é 

importante lembrar que ainda representa uma 

parcela pequena da população mundial. O acesso 

e o grau de confiança continua sendo maior em 

mídias tradicionais," avalia Aday. 

O fato é que a rede social ajudou a criar uma 

via de mão dupla de comunicação. Durante o 

furacão Gustav, em 2008, o Facebook enviou 

mensagens aos usuários da região afetada, soli-

citando que mudassem o seu status na rede com 

uma indicação sobre o estado em que se encon-

travam. Essa informação foi coordenada com 

agências estaduais e federais para quantificar a 

necessidade de ajuda para a região. A base de 

dados formada pela rede foi mais eficiente do 

que a de qualquer agência do governo. 

Essa via de mão dupla também pode ser 

observada entre empresas e os seus clientes. O 

Facebook "potencializa o poder da internet ao 

permitir que o anunciante dialogue com o seu 

cliente," afirma Dan Rose, vice-presidente de 

marketing do Facebook. Ao se comunicar direta-

mente com os seus clientes, as empresas sabem 

quem eles são (localização, idade, sexo etc.) e o 
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