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“H
á trinta anos não poderíamos
saber que algo chamado ‘inter-
net’ nos levaria a uma revolu-
ção econômica. O que pode-

mos fazer agora – o que os EUA fazem melhor do
que qualquer um – é instigar a criatividade e a
imaginação de nossa gente. Colocamos carros
nas estradas e computadores nos escritórios”,
disse Barack Obama, em janeiro passado, no tra-
dicional discurso Estado da Nação que o presi-
dente norte-americano apresenta no início de

ano. “Somos a nação de (Thomas) Edison e dos ir-
mãos Wright; do Google e do Facebook. Nos EUA, a
inovação não só muda as nossas vidas. É como nós a
vivemos.” E continuou: “Há meio século, quando os
soviéticos nos ultrapassaram ao lançar no espaço
um satélite chamado Sputnik, não tínhamos ideia
que chegaríamos antes deles à Lua. Não existia tal
ciência. Nem a Nasa. Mas depois de investir muito
em pesquisa e educação, nós não só passamos os
soviéticos como lançamos uma nova onda de inova-
ção que criou milhões de novos empregos. Este é o
momento Sputnik de nossa geração.”

Ou seja: a corrida espacial do século 21 acontece-
rá entre nossos computadores e celulares. O dis-
curso de Obama só não diz com todas as letras que
a internet é uma invenção norte-americana. Afi-
nal, não é. A rede Arpanet foi sim criada pelo Pentá-
gono e foram as universidades norte-americanas
as primeiras a reconhecer naquela rede um objeti-
vo mais prático do que o que deu origem a ela –
inventada por militares, servia para salvar informa-

ções que pudessem ser destruídas no caso de um
ataque inimigo. Mas a rede só se popularizou gra-
ças a uma invenção europeia, a World Wide Web.

Mas se Obama não diz literalmente que a inter-
net é americana, ele sublinha que seus principais
personagens atuais – Google e Facebook – são. E
isso não fica só no discurso, como pode-se perce-
ber no jantar em que o presidente norte-america-
no recebeu os principais nomes desta indústria
(Zuckerberg, Jobs, dois nomes do Google, entre
outros) em fevereiro, além da movimentação de
executivos entre os dois sites e a Casa Branca.

Uma das principais especulações sobre essa dan-
ça das cadeiras, aliás, diz respeito a um dos perso-
nagens centrais desta indústria. Eric Schimdt já
passou pela Bell, pelo histórico PARC da Xerox,
pela Sun e pela Novell, antes de virar CEO do Goo-
gle e entrar do conselho da Apple. No mesmo mês
em que jantou com Obama, anunciou que deixaria
o cargo no Google. Mas um rumor que ganhou
força durante o mês de março é que ele assumiria o

cargo que hoje é de Gary Locke, o secretário de
Comércio dos EUA que veio reunir-se com a
ministra da Cultura Ana de Hollanda no mês
passado, conforme apurou a repórter Tatiana
de Mello Dias no Link há duas semanas. Locke
assumiria o cargo de embaixador dos EUA na
China, cedendo a vaga para Schimdt – que deixa
de ser o homem do Google para se tornar o ho-
mem do comércio exterior daquele país.

Será esse um novo tipo de imperialismo, em
que filmes, discos e livros não precisam ser boi-
cotados? Uma coisa é tentar execrar uma obra,
outra coisa é convencer as pessoas a não usar
esses dois sites... O problema é que internet não
é só Google e Facebook. E como o próprio Oba-
ma disse, se Google e Facebook são seu Sputnik,
pode ser que alguém reaja a isso com uma nova
Nasa para o século digital.
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O Facebook quer ser melhor e
mais veloz do que todas as em-
presas de tecnologia na realiza-
ção de um objetivo importante:
ficar amigo de Washington. Para
isso, compôs seu quadro de fun-
cionários com nomes de desta-
que dos dois principais partidos
norte-americanos, reforçando
seu poder de fogo para batalhas
futuras em Washington e além.

Entre eles estão Sheryl Sand-
berg, ex-funcionária do governo
Clinton e atual diretora de opera-
ções da empresa, e Ted Ullyot,
que foi escrevente do juiz Anto-
nin Scalia, da Suprema Corte, e
atua como conselheiro geral da
empresa. O mais recente candi-
dato a funcionário é Robert
Gibbs, ex-assessor de imprensa
da Casa Branca de Obama, que o
Facebook quer contratar na sua
equipe de comunicações.

Não faltam motivos para tal
iniciativa. O Facebook está rede-
finindo o que é privacidade e
transformando a mídia e a publi-
cidade. Embora tenha sido criti-
cado por deslizes envolvendo a
privacidade dos usuários, conti-
nua querido entre políticos – re-
cebendo até notável menção no
discurso sobre o Estado da
União (leia mais abaixo). O Face-
book observou os erros da Micro-
soft e do Google e sabe que as
escaramuças atuais são só o pre-
núncio de sérios embates envol-
vendo a influência da empresa
na economia e no aspecto social
da internet. Por isso, está erguen-
do uma defesa sólida.

“A informação é o ouro da eco-
nomia na era atual”, diz Paul M.

Schwartz, professor de direito e
especialista em tecnologia da in-
formação na Universidade da Ca-
lifórnia. Para ele, o Facebook per-
cebeu que as exigências de regu-
lação se acumulariam rapida-
mente, feitas não só por usuá-
rios e grupos militantes como
também pela concorrência.

“Eles estão agindo preventiva-
mente em vez de esperar pelos
problemas”, diz Schwartz. O Fa-
cebook diz compreender a im-
portância de fazer-se presente
em Washington, principalmen-
te para explicar o funcionamen-
to do seu serviço e os muitos re-
cursos e políticas de privacidade
aos legisladores e às autoridades
reguladoras. Mas afirmou não
dar importância ao fato de man-
ter elos com os dois lados do es-

pectro político. “Procuramos
pessoas apaixonadas pelo Face-
book, que compreendam as ques-
tões de privacidade e sejam capa-
zes de se antecipar a elas”, diz
Marne Levine, ex-funcionária
do governo Obama que entrou
para o Facebook no ano passado
como vice-presidente de diretri-
zes públicas globais. Ela disse
que o Facebook contrata pes-
soas de diferentes afinidades po-
líticas para trazer “diversidade
de perspectivas à equipe”.

Defensores da privacidade se
queixam das novas contratações
do Facebook, pois dizem que os
laços cada vez mais próximos en-
tre a empresa e Washington vão
abafar queixas válidas envolven-
do políticas do Facebook. Ou-
tros analistas concordam que as

iniciativas do Facebook lhe ren-
derão influência significativa.

“Vai ficar mais difícil para os
defensores da privacidade con-
vencerem o Congresso de que o
Facebook pode ser um proble-
ma”, diz Chris Jay Hoofnagle, di-
retor de programas de privacida-
de do Centro de Direito e Tecno-
logia da Universidade da Califór-
nia, em Berkeley. Ele diz que exe-
cutivos com boas conexões não
só garantem acesso a funcioná-
rios do governo como também,
no caso dos representantes elei-
tos, podem apresentar a eles a
ideia de que o Facebook pode ser
uma poderosa ferramenta de
campanha. “Uma das grandes
questões é mostrar aos legislado-
res que o Facebook é importante
para suas campanhas”, diz Hoof-

nagle. “Quando os políticos en-
tenderem isso, o Congresso dei-
xará o Facebook em paz.”

Embora em Washington os
tentáculos do Facebook se esten-
dam para ambos os lados, os de-
mocratas estão em maior núme-
ro na empresa, assim como em
boa parte do Vale do Silício.
Sheryl, a número dois do Face-
book (atrás só de Mark Zucker-
berg), desenvolveu conexões
profundas com o Partido Demo-
crata quando foi chefe de equipe
a serviço de Lawrence H. Sum-
mers no período em que ele foi
secretário do Tesouro de Bill
Clinton. Embora Sheryl se con-
centre no lado empresarial, ela
se mantém ligada à política. “Es-
tou atenta ao que ocorre na capi-
tal”, disse no ano passado. Em

junho, o Facebook contratou
Marne, que era chefe de gabinete
do Conselho Econômico Nacio-
nal da Casa Branca. Ela passou a
fazer parte de um time cada vez
maior em Washington no qual
também trabalha Tim Sparapa-
ni, ex-membro da União Ameri-
cana pelas Liberdades Civis com
fortes laços com o Capitólio.

Mas a empresa não se esque-
ceu dos republicanos. Em 2008,
contratou Ullyot, que foi advoga-
do da Casa Branca e chefe de ga-
binete de Alberto Gonzales
quando este foi procurador-ge-
ral no governo de George W.
Bush. Na época de sua contrata-
ção, Elliot Schrage, chefe de co-
municações do Facebook, disse
ao Los Angeles Times que Ullyot
“tem laços fortes com o Partido
Republicano, coisa que conside-
ramos um traço positivo”.

A operação política do Face-
book ainda é pequena quando
comparada às da concorrência.
De acordo com a OpenSecrets.
org, a empresa gastou US$ 350
mil em lobby em 2010. O Google
gastou US$ 5,1 milhões.

Richard A. Epstein, professor
de Direito da Universidade de
Nova York, que prestou consul-
toria a empresas ensinando-as a
evitar a regulação, disse que o Fa-
cebook aprendeu com o caso da
Microsoft, cujo desprezo inicial
em relação a Washington se tor-
nou um ponto de fraqueza quan-
do a empresa virou alvo dos regu-
ladores que combatiam a forma-
ção de trustes na década de 1990.
“Há tanto em jogo agora que as
empresas estão contratando
dois tipos de pessoas: as que co-
nhecem algum tema importante
e as que conhecem alguém im-
portante”, disse Epstein.
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Papinho. A foto de Obama com o criador do
Facebook virou meme com conversas insóli-
tas. O tumblr LolChampionship reuniu algu-
mas imagens: procure pela tag ‘Zuckerberg’
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