
Qualquer um pode ter pretensões
políticas. As eleições ocorrem
entre 15 e 31 de dezembro.

Se o congressista sumir
do mapa por um mês, ele
será destituído do cargo.

●

Além do presidente e do
Congresso, também haverá
um Tribunal com nove juízes.

●

Nenhuma medida deve ter
conteúdo ofensivo, ameaçador,
obsceno ou censurável.

●

Uma Comissão de Ética com
12 congressistas será formada.
Ela vai julgar as medidas votadas.

●

●

●

Os cidadãos podem submeter
medidas ao Congresso, mas
precisam de 10 mil assinaturas.

Mark Zuckerberg fundou o Face-
book do nada em 2004 e ficou
bilionário. Em 2011, a sua marca
atingiu o incrível valor de mer-
cado de U$$ 50 bilhões, torna-
do-se a terceira mais valiosa da
internet. Um dia depois de o si-
te de relacionamento profissio-
nal LinkedIn abrir seu capital
na bolsa de Nova York, em ju-
nho último, o valor de mercado
da companhia já era de US$ 9 bi-
lhões. Quem lê as notícias sobre
o mercado de redes sociais tem
a impressão que esse segmento
é o novo eldorado da economia.
Não é bem assim.

No mundo real dos negócios,
são poucas as empresas do se-
tor que conseguem se destacar.
Mais precisamente apenas cin-
co marcas — Twitter, Face-
book, MySpace, LinkedIn e
Orkut — atingiram o status de
sucesso mundial. Correndo por
fora, centenas de projetos pe-
quenos e médios tentam che-
gar lá usando toda sorte de fór-
mulas; redes que só aceitam
gente bonita — Beautiful Peo-
ple; que reúnem casais que es-
tão se separando — Divorce
360; que curtem vampiros —
Vampire Freak; e que buscam
sexo fora do casamento, mas
não desejam se divorciar — Oh-
htel . Quando decidiu investir
nessa raia dos negócios, o em-
presário português Diamantino
Nunes, do grupo Sportis ( que
fabrica bicicletas, agencia atle-
tas e promove eventos esporti-
vos, entre eles o World Bike
Tour) escolheu um diferencial
ousado e ambicioso para cons-
truir sua rede social: a política.

Ele lança hoje em Nova York,
mais precisamente em frente à
sede da Organização das Nações
Unidas (ONU), o Mynetgov.
com. “O Mynetgov vai eleger o
primeiro governo mundial da
internet e funcionará como um
fórum privilegiado de discussão
e aprovação de medidas segun-
do a vontade popular. A finalida-
de é influenciar as decisões de
uma sociedade livre, justa e soli-
dária”, explica Nunes. A nova
rede social terá todas as ferra-
mentas básicas do Facebook, co-

mo posts,vídeos e feed de notí-
cias, só que será aberta e com oi-
to línguas disponíveis, entre
elas o árabe e o chinês . “Além
do lado lúdico, tem também o
político. Cada pessoa se regis-
tra como um cidadão e pode se
candidatar ao governo ou a de-
putado. É como se a internet
fosse um país, com uma Consti-
tuição, Comissão de Ética e Tri-
bunal”, explica o empresário.

A ideia é tão ambiciosa, que
ele procurou vários governos,
entre eles o chinês, pedindo
apoio para a iniciativa. A vota-
ção acontecerá entre os dias 25
e 31 de dezembro e o “gover-
no” toma posse virtual em 1º
de janeiro. “Serão 6 mil con-
gressistas, mais pessoas que o
Congresso da China, que tem
5.000 parlamentares. Esse go-
verno tem a particularidade de
juntar democracia participati-
va e direta”, explica Nunes. O
governo eleito escolherá um ti-
me de 12 ministros — sendo
um deles o do humor (veja ao
lado), e terá a obrigação de
apresentar regularmente proje-
tos de lei para a uma Constitui-
ção Mundial Virtual. A preten-
são é que a rede se transforme
em um grande laboratório de
políticas públicas e sirva de ter-
mômetro para saber o grau de
de aprovação de medidas toma-
das por governos reais.

“Acho que a ideia tem tudo
para dar certo. A Islândia, por
exemplo, está fazendo consul-
ta nas redes sociais para fazer a
Constituição do país. Não inte-
ressa aos governos ignorar as
redes sociais”, avalia o cientis-
ta político Fernando Abrucio,
professor da FGV. Ele ponde-
ra, entretanto, que a iniciativa
corre o risco de ser aparelhada
por grupos políticos atrás de
promoção. “As pessoas não
aceitam ser cooptadas. Na elei-
ção de 2010, as redes sociais fo-
ram tomadas pelas campanhas
do Serra e da Dilma”.

Quarenta pessoas trabalham
na sede do Mygov na cidade de
Aveiros, em Portugal. “No mo-
mento, só investimos. Não há
qualquer receita ou publicida-
de”, diz Nunes. Novo Zucker-
berg? “Longe de mim”, diz o
modesto empresário. ■

Vem aí o governo
mundial da internet
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QUERSERPOLÍTICOVIRTUAL?

Mobilizeosamigos
e façacampanha
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Nova rede social Mynetgov.com entra no ar hoje com a pretensão de ser um
laboratório global de políticas públicas. Seis mil congressistas virtuais serão eleitos

“

Éterminantemente
proibidodesencanar
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O governo terá que
apresentar medidas
todas as semanas,
senão ele cai. Se
os 6 mil congressitas
não votarem,
perderão o mandato

Diamantino Nunes
Fundador do Mynetgov.com
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A lei édura,maséa lei
tambémna internet
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Text Box
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