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dia foi feito mais de 1 milhão de novos 
downloads do Instagram. 

O criador do Instagram está entre os 
expoentes de um grupo de jovens brasi-
leiros que encontraram na intemet o pas-
saporte para o sucesso precoce. São ga-
rotos e garotas que têm como ídolos no-
mes como Jobs e Mark Zuckerberg. 
criador do Facebook, e que veem neles 
modelos de como alcançar fama e fortuna 
antes dos 30 anos. Para conhecer melhor 
o que esses jovens pensam e como vivem, 
VEJA organizou uma mesa-redonda com 
cinco deles. Na conversa, eles falam so-
bre o envolvimento com a tecnologia e a 
reação da família às horas e mais horas 
que passam em frente a computadores, 
entre outros assuntos. O resultado pode 
ser lido a partir da página 98. 

Michel Krieger tem o típico perfil d»s 
talentos precoces da tecnologia. Ele diz 
que aos 6 anos já mexia nos códigos — a 
base de todos os programas de computa-
dor — de jogos do Windows para mudá-
los. Mais tarde, brincava de aperfeiçoar 
programas como o navegador Firefox. 
Um estudo feito há cinco anos por pes-
quisadores da Universidade de Pittsburgh 
em escolas americanas mostrou que 
crianças com aptidão para a computação 
têm características parecidas: resolvem 
problemas ligados a PCs desde pequenas, 
auxiliam colegas que não lidam bem com 
tecnologia, preferem trabalhar sozinhas e 
gostam de games que desafiam o intelec-
to. Krieger fala inglês desde criança e 
decidiu estudar nos Estados Unidos ao 
completar 18 anos. Lembra ele: "Apesar 
de gostar de tecnologia não sabia o que 
queria na vida. Como nos Estados Unidos 
é normal mudar de curso no meio da gra-
duação, resolvi vir para cá". 

Ele se formou na Universidade Stan-
ford em symbolic systems, curso relati-
vamente novo que une ciência da com-
putação, psicologia e design. Na univer-
sidade. conheceu o colega Kevin Sys-
trom. Os dois passaram a se encontrar 
em cafés de São Francisco, onde univer-
sitários e profissionais da área costumam 
se reunir para criar sites, softwares e 
aplicativos. Um dos programas desenha-
dos por Krieger nos cafés era o Crime 
Desk. que usava a câmera e os serviços 
de GPS de smartphones para mapear 
crimes que ocorriam em São Francisco 
e indicar os locais mais perigosos da ci-
dade. "Um dia. Kevin veio com o proje-

to de um aplicativo de fotos e disse que 
me queria como sócio. Topei na hora. 
Depois de alguns meses de trabalho e 
longas reuniões, criamos o Instagram", 
resumiu ele a VEJA. Hoje, seu escritório 
no Vale do Silício abriga treze funcioná-
rios, todos jovens. Até o fim do ano, 
Krieger pretende aumentar a equipe pa-
ra peno de 100 pessoas. 

Muitos jovens que pretendem fazer 
carreira em tecnologia optam por estudar 
disciplinas não diretamente ligadas ao 
mundo digital, pois acreditam que podem 
aprender sobre computadores sozinhos. A 
paulistana Regina Gotthilf, que estudou 
na mesma sala de Krieger no colegial, 
cursou antropologia e trabalhou em um 
laboratório de neurociência em Massa-
chusetts, nos Estados Unidos. Ela se con-
sidera uma nerd: sempre gostou de video-
games e de computadores. "Tinha a idéia 
de ser diretora de cinema, mas com o tem-
po me envolvi cada vez mais com tecno-
logia", conta. Neste ano. Regina foi con-
vidada pelo Tumblr, uma rede social fo-
cada em blogs com 50 milhões de usuá-
rios cadastrados, para representar a em-
presa fora dos Estados Unidos—a come-
çar pelo Brasil. Com apenas 25 anos. 
tomou-se gerente de internacionalização 
do Tumblr e também uma das raras mu-

lheres no ramo. Segundo uma pesquisa 
feita pela Microsoft na América Latina, 
apenas um em cada dez universitários de 
ciência da computação é mulher. 

Os jovens que vislumbram um futuro 
na área de tecnologia sonham, desde ce-
do, em seguir um caminho similar ao de 
Michel Krieger. O carioca Rafael Costa 
que mora em Brasília, começou a apren-
der linguagens de programação — usadas 
para criar sites e softwares — aos 9 anos. 
Como a maioria de seus colegas, ele é 
autodidata. Para testar suas habilidades, 
brincava de infectar o computador de sua 
mãe com vírus. Quando a mãe lhe pedia 
ajuda, eliminava o vírus que ele mesmo 
havia criado. Hoje. aos 13 anos, já desen-
volveu nove aplicativos para iPhone e 
iPad que estão à venda na loja da Apple. 
Rafael sonha alto: "Um dia serei bom o 
suficiente para criar um smartphone me-
lhor que o iPhone". 

Em geral, os jovens da computação 
começam, assim como Rafael, atuando 
como hackers. Aprendem pela internet a 
invadir computadores, desbloquear smart-
phones e piratear arquivos. Suas escolas 
virtuais são os fóruns criados na web por 
hackers experientes. Muito do que fazem 
é tecnicamente ilegal, mas a maioria usa 
as invasões apenas como exercício. O A ut
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dor da desenvolvedora de apli-
cativos FingerTips. 

Masi montou seu negócio 
com o amigo Paulo Saito. de 25 
anos. Ambos sempre foram fasci-
nados por tecnologia. Após o lan-
çamento do iPhone. em 2007, eles 
se destacaram como os primeiros a 
desbloquear o aparelho no Brasil. 
Depois, foram os primeiros do mun-
do a hackear o iPhone 3GS. "O smart-
phone só funcionava nos Estados Unidos, 
mas eu fazia com que pegasse em qual-
quer país. Michael Schumacher. o piloto 
de Fórmula 1. chegou a contratar um jati-
nho para me levar a Florianópolis apenas 
para desbloquear o celular dele", lembra 
Breno. Ele e Paulo foram convidados a 
trabalhar na Apple, mas recusaram as 
ofertas e abriram a FingerTips. Os dois 
fecham contratos com cifras milionárias 
em reuniões em que não se dão ao traba-
lho de usar temo. Eles sempre seguem o 
uniforme-padrão dos vidrados em tecno-
logia: camisa, jeans e tênis. Michel Krie-
ger. do Instagram. é outro que adota esse 
figurino. Ele também não sabe (e não quer 
saber) dirigir — prefere ir de bicicleta 
para seu escritório, em São Francisco. 

A habilidade precoce dos brasileiros 
chama a atenção dos gigantes da área da 
computação. Em 2005, o Google abriu 
um escritório de engenheiros em Belo 
Horizonte. A equipe, que começou com 
dez pessoas, conta hoje com 100 profis-
sionais, responsáveis por projetos glo-
bais. "Se até os anos 90 o brasileiro era 
obrigado a ir para o exterior para se des-
tacar, agora são os estrangeiros que vêm 
para cá", diz o brasileiro Berthier Ribei-
ro-Neto. diretor de engenharia do Google 
na América Latina. Em sua equipe há en-
genheiros de muitas nacionalidades, co-
mo holandeses e franceses. Mas a maioria 
é de brasileiros. Neste ano desembarca no 
país a Amazon, líder mundial em e-com-
merce. Em janeiro, a Microsoft inaugu-
rou em São Paulo seu maior centro de 
pesquisas na América Latina, com inves-
timento de 10 milhões de dólares. No 
mundo digital, em que tudo é globaliza-
do. essas empresas poderiam pesquisar e 
inovar sem sair de sua sede. Mas elas in-
vestem no país para atrair para suas equi-
pes a garotada brasileira. Define Regina, 
a moça do Tumblr: "No mundo digital, 
não importam a nacionalidade nem a ida-
de. mas o que se é capaz de fazer". A ut
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 45, n. 15, p. 92-96 , 11 abr. 2011. 




