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RESUMO 
 
Este artigo parte de uma revisão bibliográfica acerca da sociedade de controle e suas implicações biopolíticas 
na internet, dialogando com uma análise descritiva de dados do Facebook coletados em diversas fontes, 
sendo a principal um prospecto lançado em maio de 2012. A análise dos dados indicou uma apropriação da 
internet e das atividades dos usuários do Facebook para estabelecer condições de controle técnico e 
biopolítico a serviço de seus interesses institucionais. Através de sua função mediadora e de mecanismos de 
controle técnico, se apropriam da riqueza sociocultural produzida pelos usuários. O Facebook enquanto 
instituição concentra o controle de suas decisões ao seu conselho administrativo, de forma centralizada e 
hierárquica. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Controle; Biopolítica; Facebook. 
 

1. Introdução 

 

Este artigo propõe investigar o controle na internet a partir do estudo do Facebook. 

Analisamos dados revelados no Prospecto5 publicado pelo Facebook em maio de 2012, na 

ocasião da oferta pública inicial na Nasdaq6, selecionando no documento vestígios que 

dialogam com o controle na internet, compreendendo a web7 como parte da internet. 

Uma das características fundamentais da sociedade contemporânea é o controle, 

conforme abordado por teóricos como Gilles Deleuze (1992), Antonio Negri e Michael 

Hardt (2001). A sociedade disciplinar observada por Foucault deu lugar à sociedade de 

controle, que rompe os limites e fixidez do modelo panóptico para fluir por todo o tecido 

social, incluindo a subjetividade, através de redes modulares, flexíveis e moventes. 

Como afirma Michael Hardt (2000, p. 357), "Enquanto a sociedade disciplinar 

forjava moldagens fixas, distintas, a sociedade de controle funciona por redes flexíveis 

moduláveis". Nesse sentido, os mecanismos de comando se tornam mais “democráticos”, e 
                                                
1 Trabalho apresentado no GP Comunicação, Mídias e Liberdade de Expressão do XII Encontro dos Grupos de Pesquisa 
em Comunicação, evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2 Mestrando do Programa de Pós-graduação em Estudos de Cultura Contemporânea - UFMT, email: aajarrah@gmail.com.  
3 Estudante de Graduação 7º. semestre do Curso de Geografia – UFMT, email: b.obadowski@gmail.com.  
4 Orientadora do trabalho. Professora Doutora do Mestrado em Estudos de Cultura Contemporânea ECCO-UFMT e do 
Curso de Comunicação Social - UFMT, email: drecafer@gmail.com.  
5 Disponível em http://cargo.dcurt.is/fb_s1_may2.pdf. Acessado em mai. 2012. 
6 Bolsa de valores que reúne empresas de tecnologia. 
7 A web é compreendida como a interface gráfica da internet, onde os documentos em hipermídia (vídeos, áudios, imagens 
e hipertextos) são publicados e acessados por meio de padrões abertos, através de um navegador. 
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o poder “é exercido mediante máquinas que organizam diretamente o cérebro (em sistemas 

de comunicação, redes de informação etc.)” (HARDT, NEGRI, 2001, p. 42). 

Essa nova forma de poder, da qual deriva a sociedade de controle, participa 

diretamente da vida, corpos e consciência humanas, tendo a capacidade de organizar a 

totalidade de suas atividades, implicando em uma dimensão biopolítica da sociedade de 

controle. Essa dimensão “se estende pelas profundezas da consciência e dos corpos da 

população - e ao mesmo tempo através da totalidade das relações sociais” (HARDT, 

NEGRI, 2001, p. 43-44).  

A importância das questões relacionadas ao controle na internet é abordada por 

Lessig (2006) como um desafio para as sociedades contemporâneas: 

 
Controle. Não necessariamente controle do governo, e não 
necessariamente controlar para alguma finalidade fascista. Mas o 
argumento [...] é que a mão invisível do ciberespaço está construindo uma 
arquitetura que é completamente o oposto de sua arquitetura em seu 
nascimento. Esta mão invisível, movida pelo governo e pelo comércio, 
está criando uma arquitetura que vai aperfeiçoar o controle e possibilitar 
uma regulação altamente eficiente. A luta [...] será para garantir que as 
liberdades essenciais sejam preservadas neste ambiente de perfeito 
controle (LESSIG, 2006, p. 4, tradução nossa). 

 

O Facebook está no cerne das questões contemporâneas relacionadas com o 

controle, por ser uma instituição com grande poder de mediação das conexões realizadas na 

internet. A medida que cresce e se populariza pelo mundo, vincula cada vez mais 

informações ao seu banco de dados. Estas informações garantem seu sucesso econômico, e 

sua receita é diretamente alimentada e afetada pelas atividades dos usuários. São os 

usuários que criam e produzem valor para o Facebook, e este se posiciona como força 

organizativa e parasitária da riqueza produzida pelos usuários na internet, através do 

Facebook. 

Para compreender como o controle se manifesta na internet através do Facebook, o 

presente trabalho propõe uma análise descritiva dos dados coletados e o diálogo com a 

revisão bibliográfica proposta, de onde decorrem algumas implicações. 

Por um lado, temos uma perspectiva do Facebook impulsionado pelos usuários que 

utilizam-no para amplificar a possibilidade de conexões, otimizar a comunicação e 

expressar diferentes formas de pensamento, ativismo e participação política, onde realizam 

atividades produtivas, criativas e afetivas, sendo as “forças imanentes de desejo e 

associação” (HARDT, NEGRI, 2011, p. 87). 
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Por outro lado, analisando a instituição Facebook descrita no prospecto, foi possível 

observar presente também vestígios de um poder centralizado e verticalizado, 

principalmente em sua composição administrativa e relações corporativas. 

Esse poder flui por todo campo social produzido no Facebook, na medida em que 

este media as conexões e vincula as informações ao seu banco de dados. Busca o controle 

da vida social (HARDT, NEGRI, 2001) produzida pelos usuários no Facebook, e pode 

acarretar em modulação de comportamentos de acordo com objetivos institucionais e se 

apoderar economicamente da riqueza sociocultural produzida. 

Encontramos na análise das relações corporativas promovidas pelo conselho de 

administração do Facebook vestígios que indicam a participação do Governo dos Estados 

Unidos e outras grandes corporações transnacionais, que podem intervir nas decisões 

institucionais da corporação Facebook, em vista que há relações de interdependência de 

serviços. Nesse sentido, o controle fluiria através das redes, ou das conexões realizadas no 

Facebook, mas a partir de instituições verticalizadas e centralizadas. 

Para compreender o Facebook como um ordenador do campo social produzido na 

internet, analisamos sua vocação como instituição mediadora das conexões realizadas na 

internet, que busca capturar cada vez mais informações para seu banco de dados. 

Posteriormente, descrevemos sua ubiquidade entre os usuários de internet no mundo e 

observamos o controle no Facebook do ponto de vista técnico, que acarreta o ordenamento 

social e a dimensão biopolítica. Por fim, quando o Facebook é observado enquanto 

instituição, surgem os vestígios do poder verticalizado. 

 

2. Facebook e a Mediação das Conexões 

 

O Facebook atua como um mediador entre a conexões que fluem na internet, como 

afirmado no prospecto, “as pessoas se conectam com o Facebook para se conectar com as 

pessoas” (FACEBOOK, 2012, p. 84). Essa mediação, segundo Berners-Lee, ameaça a livre 

circulação de informações na web, porque: 

 

[...] cada fragmento de informação não tem um URL. Conexões entre 
dados existem apenas dentro de um site; quanto mais dados você fornece, 
mais fica “trancado” dentro dele. Sua rede social torna-se assim uma 
plataforma central – um silo fechado de conteúdo, que não lhe dá pleno 
controle sobre suas próprias informações. À medida que esse tipo de 
arquitetura se generaliza, a web torna-se cada vez mais fragmentada. O 
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perigo disso é que um site de relacionamento social [...] cresce tanto que 
se torna um monopólio, limitando as inovações (BERNERS-LEE, 2010, 
online). 

 

Como observado por Vianna (2011, online), os bancos de dados alimentados pelos 

indivíduos no Facebook só existem dentro do próprio site e não há ferramentas disponíveis 

para portabilidade, fazendo com que os dados não sejam de fato dos usuários, e dando o 

direito à empresa que os dados possam ser utilizados comercialmente ou para fins políticos 

e econômicos de interesse próprio. 

A missão constantemente propagada pelos diretores do Facebook é tornar o mundo 

mais aberto e conectado (FACEBOOK, 2012, p. 1). E se por um lado o Facebook reduziu a 

distância entre as pessoas de 6 graus para 4,748, amplificando as possibilidades de conexões 

humanas, por outro não resulta necessariamente em um mundo mais aberto, já que todas 

estas conexões estão vinculadas ao banco de dados da corporação.  

Para além de um site de rede social, o Facebook é uma Plataforma, um sistema 

disponibilizado para os desenvolvedores criarem páginas e aplicativos móveis ou para web 

integrados ao Facebook. A Plataforma Facebook disponibiliza um sistema eficientemente 

regulado que media as conexões na internet, e obtêm sua receita a partir das relações 

comerciais de publicidade com empresas e desenvolvedores, que podem contratar e utilizar 

a base de dados alimentada pelos usuários. 

O Facebook se multiplica por toda a web, utilizando quatro “plugins sociais” 

(FACEBOOK, 2012, p. 97), que facilitam sua integração com aplicativos e sites de 

terceiros, ampliando sua capacidade de vincular informações à sua base de dados. 

Os plugins disponíveis são: a) Botão Like, que permite compartilhar conteúdo de um 

site de terceiros para os amigos no Facebook; b) Recomendações, que permite mostrar para 

os usuários o que os amigos recomendam; c) Registro único ou Login, que permite aos 

usuários se cadastrar ou conectar a sites de terceiros através de sua conta do Facebook; d) 

Comentários, que permite que usuários publiquem em qualquer parte do conteúdo de um 

site de terceiros. É normalmente utilizado na própria seção de comentários das publicações 

de sites de terceiros.  

Estes plugins rompem as fronteiras do Facebook e o semeiam por toda a internet. Há 

mais de 9 milhões de aplicativos e sites conectados com o Facebook (FACEBOOK, 2012, 

p. 97). Sua presença é cada vez mais ubíqua em sites e aplicativos de terceiros, capturando 
                                                
8 Disponível em https://www.facebook.com/notes/facebook-data-team/anatomy-of-facebook/10150388519243859. 
Acessado em Março 2012. 
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para seu banco de dados as informações que anteriormente estavam fora de seus domínios 

na internet. 

 

3. Facebook e a Totalidade da Internet 

 

Pierre Levy (1999) propôs o conceito de universalidade sem totalidade, como 

essência da cibercultura, na qual a sua característica universal se refere a interconexão 

generalizada entre computadores que formam a grande rede, mas que comporta uma 

diversidade de sentidos, dissolvendo a totalidade. Cada nó da rede é fonte de diversidade e 

constante renovação, desprovidos de um significado central, eliminando um possível caráter 

totalitário presente na universalidade como acontecia na cultura escrita. 

Entretanto, o Facebook almeja conectar a totalidade dos usuários da internet no 

mundo, o que pode provocar implicações aos conceitos propostos por Levy, 

redimensionando a ideia de universalidade e totalidade na internet. Dessa forma, o 

Facebook poderia adquirir caráter totalitário. Seu crescimento e popularização atestam seu 

sucesso na busca pela totalidade da internet. 

Para atestar a ubiquidade do Facebok na internet foram analisados dados de 

crescimento e volume de conexões através da Plataforma Facebook no mundo. Na medição 

realizada em 21 de março de 2012 foram contabilizados 901 milhões de usuários ativos 

mensais (MAUs)9 e 526 milhões de usuários ativos diário (DAUs)10, aumento de 33% e 

41% respectivamente em comparação com março de 2011 (FACEBOOK, 2012, p. 48). 

Em média, 398 milhões de usuários ativaram seu Facebook em pelo menos seis dos 

últimos sete dias da última semana de março de 2012, oferecendo perspectiva sobre o 

número de pessoas para quem o Facebook é essencialmente uma atividade diária. 

No mesmo período foram realizadas mais de 125 bilhões de conexões de amigos no 

Facebook e enviadas em média 300 milhões de fotos e 3,2 bilhões de Likes  ou comentários 

por dia. São mais de 42 milhões de páginas no Facebook com dez ou mais Likes e mais de 4 

milhões de empresas utilizam páginas no Facebook para diálogo com seus clientes 

(FACEBOOK, 2012, p. 87-88). 

                                                
9 Usuário ativo mensal (MAUs) é definido como um usuário registrado que entrou e visitou o Facebook através do site ou 
dispositivo móvel, ou compartilhou conteúdo, realizou alguma atividade com seus amigos, ou através de conexões de sites 
de terceiros integrados com o Facebook, nos últimos 30 dias contados da data da medição. 
10 Usuário ativo diário (DAUs) é o que realizou alguma das atividades citadas acima nas últimas 24 horas contadas da data 
de medição. 
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De acordo com o relatório da comScore Media Metrix de fevereiro de 2012 

(FACEBOOK, 2012, p. 92), em média os usuários gastaram no total 10,5 bilhões de 

minutos por dia no Facebook em computadores pessoais (não inclui móveis) durante janeiro 

de 2012. A média de minutos totais aumentou 57% e a média de minutos por usuário por 

dia aumentou 14% em janeiro 2012, em comparação a janeiro de 2011. 

As principais fontes de todo esse crescimento foram Brasil, Índia e Estados Unidos. 

No Brasil foram contabilizados 45 milhões11 de DAUs em março de 2012, representando 

um aumento de 180% comparado a março de 2011. (FACEBOOK, 2012, p. 48) 

Em dezembro de 2011 a presença do Facebook entre os usuários de Internet no 

Chile, Turquia e Venezuela foi estimada em taxas superiores a 85%, na Índia, Reino Unido 

e Estados Unidos a presença é de aproximadamente 60%, enquanto no Brasil e Alemanha 

estima-se que esteja entre 30 a 40%, e no Japão, Rússia e Coreia do Sul a taxa é em torno 

de 20%. Em contrapartida, na China é perto de 0%, por conta das restrições impostas pelo 

governo chinês. 

De acordo com o prospecto, um relatório do IDC12 datado de agosto de 2011 afirma 

que há mais de 2 bilhões de usuários globais de internet. O Facebook pretende conectar 

todos eles: 

  
“Há mais de dois bilhões de usuários globais da Internet de acordo com 
um relatório do IDC datado de agosto de 2011 e nosso objetivo é conectar 
todos eles. Tivemos 901 milhões de MAUs globalmente, com 
aproximadamente 80% acessando Facebook fora dos Estados Unidos em 
31 de março de 2012. Continuamos a nos concentrar no crescimento de 
nossa base de usuários em todas as geografias, incluindo as relativamente 
menos penetradas, grandes mercados como Brasil, Alemanha, Índia, 
Japão, Rússia e Coreia do Sul. Pretendemos aumentar a nossa base de 
usuários, concentrando os nossos esforços e marketing na aquisição de 
usuários e melhoria de nossos produtos, incluindo aplicações móveis, a 
fim de tornar o Facebook mais acessível e útil” (FACEBOOK, 2012, p. 
93, tradução nossa). 

 

Com isso, a proposta do Facebook é reter estes usuários e ampliar a adição de 

usuários novos, inclusive entrando em novos mercados potenciais como a China 

(FACEBOOK, 2012, p. 27), país mais populoso do mundo e grande mercado para o 

crescimento dos negócios do Facebook. 

                                                
11 Dados atualizados no mês de maio apontam que o Brasil já ultrapassou a marca de 48 milhões de usuários. Disponível 
em http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/?interval=last-week#chart-intervals. Acessado em Maio 2012. 
12 International Data Corporation, é a principal provedora global de inteligência de mercado, serviços de consultoria e 
eventos para os mercados de tecnologia de informação e telecomunicações. 
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O Facebook está presente atualmente em 213 países e regiões13, e para garantir a 

operação de seus serviços nos países pelo mundo, afirmam que possuem uma equipe 

política específica que acompanha e mantêm relações com legisladores e reguladores dos 

países e regiões onde atuam. Trabalham também junto a políticos ao redor do mundo para 

que suas demandas e perspectivas sejam atendidas (FACEBOOK, 2012, p. 106). 

Com isso, Mark Zuckerberg14 busca a construção de um gigantesco banco de dados 

de informações reais sob seu controle, como ele mesmo diz em entrevista à Grossman (apud 

SAVAZONI, 2011, online) no livro The Connector “Estamos tentando mapear o que existe 

no mundo”. 

Reforçando a capacidade do Facebook em identificar os usuários na web, Grossman 

afirma que “ser membro do Facebook é o equivalente a ter um passaporte. Ou seja, ele é 

uma ferramenta para verificação de sua identidade, não apenas no Facebook, mas onde quer 

que se esteja on-line” e prossegue concluindo que o “Facebook faz do ciberespaço como se 

fosse o mundo real: maçante, mas civilizado. Considerando que as pessoas levavam uma 

vida dupla, a real e a virtual, agora elas levam só uma vida novamente” (GROSSMAN apud 

SAVAZONI, 2011, online). 

Mas para a eficiência dessa proposta, é necessário estabelecer condições de 

veracidade e autenticidade dos perfis, ferramentas que utilizam as conexões do usuário para 

confirmar sua identificação, transformando o controle técnico dos dados na possibilidade de 

controle das ações das pessoas (SILVEIRA, 2010, p. 75), manifestando o aspecto 

biopolítico da sociedade de controle. 

 

4. Facebook, Controle Técnico e Biopolítico 

 

Um dos objetivos do controle no ciberespaço, são o de identificar e classificar perfis 

através de acompanhamento e monitoramento das informações trocadas na web, para 

diagnosticar tendências e interesses, buscando personalizar e direcionar a publicidade. 

O controle, compreendido como “fiscalização de atividades, como ações 

normalmente associadas ao governo e ao domínio de pessoas, ações, processos” (GOW 

apud LEMOS, 2009, p. 2) implica em monitoramento e vigilância. 

                                                
13 Disponível em http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/. Acessado em mai. 2012. 
14 Criador do Facebook, Presidente e CEO Chief Executive Officer (Diretor Executivo, em tradução nossa) 
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O monitoramento pode ser entendido “como forma de observação para acumular 

informações visando projeções ou construção de cenários e de históricos, ou seja, como 

uma ação de acompanhamento e avaliação de dados” e a vigilância pode ser definida como 

“um ato com vistas a evitar algo, como uma observação com fins de prevenção, […] como 

ações que implicam as dimensões de controle e de monitoramento” (GOW apud LEMOS, 

2009, p. 2). 

Todo este repertório é encontrado no sistema de distribuição de conteúdo e 

publicidade do Facebook, pautada através das informações publicadas pelos perfis, que são 

sistematizadas através de algoritmos, e utiliza do banco de dados gerado pelos indivíduos 

conectados ao site como fonte primária de recursos financeiros. 

Estão presentes nesse processo os três elementos centrais dos dispositivos de 

vigilância digital, conforme abordado por Bruno (2006), que destaca: a informação, os 

bancos de dados e os perfis computacionais. 

O monitoramento é permitido, porque toda comunicação gera rastros (BRUNO, 

2012, p. 6). E para Bruno o rastro digital é “o vestígio de uma ação efetuada por um 

indivíduo qualquer no ciberespaço” (BRUNO, 2012, p. 5). 

O Facebook, assim como todo o restante da internet, tem a capacidade de 

armazenar, processar e utilizar os dados provenientes destes rastros para diferentes fins. O 

controle de apagar estes rastros não está nas mãos de quem os produziu. Praticamente toda 

ação realizada no Facebook, inclusive a de apagá-lo, tem seu rastro armazenado juntamente 

com todo o histórico. 

Para que esse processo de controle ocorra, primeiramente é necessário garantir taxas 

elevadas de veracidade das informações, e o Facebook possui uma política de identidade 

autêntica na rede, conforme relatado no prospecto: 

 

“Acreditamos que o uso de seu nome verdadeiro, a conexão com seus 
verdadeiros amigos, e o compartilhamento online de seus interesses 
genuínos criam experiências mais atraentes e significativas. 
Representando-se com a sua identidade online autêntica convidamos a 
comportar-se com as mesmas normas que promovem confiança e respeito 
em sua vida diária off-line. Identidade autêntica é fundamental para a 
experiência do Facebook, e acreditamos que é fundamental para o futuro 
da web. Os nossos termos de serviço exigem que você use seu nome 
verdadeiro e nós encorajamos você a ser o seu eu verdadeiro online, 
permitindo aos desenvolvedores da plataforma lhe proporcionar 
experiências mais personalizadas” (FACEBOOK, 2012, p. 2, tradução 
nossa). 
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As conexões reais entre indivíduos e as redes de amigos no Facebook restringem a 

possibilidade de anonimato e da difusão de informações falsas por um determinado perfil. 

Uma rede de amigos reais garante confiabilidade ao perfil, e a suposta facilidade da 

construção de uma identidade falsa na internet se torna bastante restrita no Facebook, onde 

os amigos e suas conexões se tornam uma espécie de ferramenta de autenticidade das 

informações publicadas. 

De acordo com Nascimento: 

 
[...] uma leitura possível para esta condição seria a de que não é a 
vigilância que avança, mas a sociabilidade que se torna cada vez mais 
institucionalizada, abrindo espaço, assim, para os mecanismos de controle 
contemporâneos que atuam sobre o comportamento humano, orientando 
condutas presentes frequentemente a partir de conjecturas futuras 
(NASCIMENTO, 2008, p. 581). 

 

Esse conjunto de regras técnicas digitais se assemelha assim à constante formatação 

e enquadramento do comportamento e conduta humana na sociedade, se caracterizando 

como a dimensão biopolítica do controle. De acordo com Lianos (2003) o objetivo é 

controlar o comportamento e modulá-lo de acordo com os objetivos institucionais, ou ainda, 

de acordo com Bruno “No lugar da perspectiva da hipervigilância panóptica e totalitária, o 

controle é melhor compreendido como operando através de acessos condicionais a circuitos 

de consumo e civilidade, bem aí onde se obtêm os ‘benefícios da liberdade’” (BRUNO, 

2006, p. 159).  

O Facebook estima que entre 5 a 6% de seus 901 milhões de usuários ativos mensais 

sejam falsos ou duplicados, conforme dados coletados em dezembro de 2011. 

(FACEBOOK, 2012, p. 24). Além da política de identidade real, são utilizados mecanismos 

de controle que possibilitam verificar a autenticidade dos perfis. Para isso, o Facebook 

utiliza uma ferramenta produzida pelos seus desenvolvedores, chamada Social Graph15 

(FACEBOOK, 2012, p. 86). 

As pessoas e entidades são representadas por um ponto dentro do Social Graph, e as 

filiações entre as pessoas, os seus amigos e interesses formarão bilhões de conexões entre 

os pontos. Cruzando as informações entre pessoas, amigos e interesses, é possível mapear 

padrões para serem utilizados no controle e na distribuição da informação. 

                                                
15 Gráfico Social, em tradução nossa. 
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Do ponto de vista do controle, permite identificar usuários que agem sob identidades 

falsas e inibir ações de usuários que são consideradas hostis ou inadequadas, apagando ou 

bloqueando perfis e conteúdos. Isto ocorre porque o Facebook afirma que estes 

comportamentos afetam diretamente sua receita econômica (FACEBOOK, 2012, p. 17). 

Constantemente diversos usuários são alvos destes bloqueios por expressar pensamentos 

que encontram pouco espaço na sociedade civil16, e nesse sentido identificamos novamente 

a perspectiva biopolítica. 

Quanto à distribuição das mensagens, o Facebook utiliza a Social Distribution17 

(FACEBOOK, 2012, p. 87), que atua como um filtro de conteúdo, organiza e prioriza a 

entrega de informações de acordo com a coleta e cruzamento gerado pelo Social Graph, 

fazendo sua distribuição de acordo com os dados interpretados pelas conexões entre amigos 

e interesses (FACEBOOK, 2012, p. 2). O Facebook armazena ao menos 57 grupos de dados 

diferentes em seus servidores disponíveis para a elaboração dos gráficos, de acordo com o 

projeto Europe vs Facebook18. 

Com a capacidade do Facebook de analisar e organizar grandes quantidades de 

dados em tempo real, as informações geradas nesse processo possibilitam a utilização do 

banco de dados para obtenção da maior fonte de receita do Facebook, a publicidade. O 

diferencial da publicidade promovida pelo Facebook está na utilização dos dados das 

conexões entre pessoas e interesses no site, buscando organizar a totalidade das atividades 

produzidas pelos usuários para servir a seus interesses institucionais. 

O Facebook atribui o seu sucesso ao tamanho de sua base de usuários e o seus níveis 

de engajamento. Afirmam que o desempenho financeiro tem sido e continuará a ser 

significativamente determinado pelo sucesso na adição, retenção e engajamento de usuários 

ativos. 

Esta dependência da participação do usuário no sucesso financeiro do Facebook é 

relatada no prospecto: 

 
“A receita no primeiro trimestre de 2012 aumentou 327 milhões de 
dólares, ou 45%, em comparação ao mesmo período em 2011. O aumento 
foi devido principalmente a um aumento de 37% na receita de publicidade 
para 872 milhões dólares. Receitas de publicidade cresceram devido a um 
aumento de 35% no número de anúncios entregues. O aumento em 

                                                
16 Usuários que realizavam a cobertura da Marcha das Vadias nos meses de maio e junho de 2012 no Brasil, por exemplo, 
relataram bloqueios a perfis e postagens. Ver mais em http://migre.me/9uYyc.  
17 Distribuição social, em tradução nossa. 
18 Dados disponíveis em www.europe-v-facebook.org. Acessado em 19 ago. 2011. 
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anúncios entregues foi impulsionado principalmente pelo crescimento do 
número de usuários; Os usuários ativos por mês cresceram 33% desde 31 
de março de 2011 a 31 de março de 2012 e os usuários ativos diários 
cresceram em média 41% desde Março de 2011 a março de 2012” 
(FACEBOOK, 2012, p. 57, tradução nossa). 
 

O aumento na receita provém de um aumento na quantidade de anúncios entregues 

que foi impulsionado pelo crescimento dos usuários, e assim identificamos a participação 

direta do usuário no sucesso econômico do Facebook. O prospecto ainda ponta um 

crescimento da receita média por utilizador do Facebook em todo o mundo (FACEBOOK, 

2012, p. 52). Dessa forma, percebemos como o Facebook se apropria das atividades 

produzidas pelos usuários para obter sua receita econômica, que o coloca numa posição 

privilegiada no capitalismo contemporâneo. 

Se o Facebook necessita utilizar instrumentos de controle para sua realização 

técnica, e se os usuários são responsáveis diretamente pelo seu sucesso econômico, 

buscamos observar o controle do Facebook enquanto instituição, e vislumbramos uma 

estrutura de poder centralizado. 

 

5. O Controle Institucional do Facebook 

 

Apesar da internet operar na lógica das redes distribuídas, o Facebook enquanto 

instituição possui características centralizadoras e verticalizadas, mesmo com a abertura de 

capital na Nasdaq, todas as decisões são deliberadas pelo seu conselho administrativo. 

Este conselho é formado por onze pessoas e Mark Zuckerberg, que por sua vez é o 

presidente do conselho e comanda o Facebook. Todas as decisões tomadas estão sob seu 

único e exclusivo controle (FACEBOOK, 2012, p. 112), demonstrando a verticalidade das 

decisões. 

Observando a composição deste conselho, visualizamos as relações com o governo 

norte-americano e com outras grandes corporações em setores como tecnologia, 

biotecnologia, comunicação e entretenimento, que por sua vez mantém relações comerciais 

com o Facebook. Contam também com presença marcante de alguns capitalistas de risco. 

Dentre os membros do conselho de administração do Facebook há quem já serviu no 

Departamento de Tesouro do Governo dos Estados Unidos, no Banco Mundial, no Poder 

Executivo Federal no governo do presidente George W. Bush, inclusive no Departamento 

de Justiça dos EUA e assessoria do Presidente (FACEBOOK, 2012, p. 108-109). 
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Também foi listado a participação simultânea de membros do conselho de 

administração do Facebook que também o são em outras grandes corporações, como Walt 

Disney Company, Ironwood Pharmaceuticals Inc., eBay Inc., Hewlett-Packard, Morgan 

Stanley, General Motors, The Washington Post, Microsoft Corporation, PayPal Inc., e 

diversas empresas de capital de risco (FACEBOOK, 2012, p. 108-109). 

O prospecto dá exemplos de como funcionam as relações comerciais entre as 

corporações, como os investimentos efetuados pela empresa de mídia The Washington Post 

Company em publicidade no Facebook na casa dos 10 milhões de dólares em anúncios 

(FACEBOOK, 2012, p. 113), ou do acordo com a Microsoft Corporation, através de 

pagamento em dinheiro e ações, para utilização de patentes sob seu registro (FACEBOOK, 

2012, p. 105). 

Nesse sentido, podemos questionar se existem ou existiram relações com o governo 

dos Estados Unidos, já que seus membros pertenceram principalmente aos departamentos 

de Justiça e Tesouro, e ainda quais seriam estas relações. Mas estas perguntas rompem os 

limites deste artigo. 

Interessa observar que apesar dos usuários serem quem produz o valor dos serviços 

do Facebook, esse poder se concentra nas mãos de um único homem e se submete aos 

interesses institucionais refletidos pelas relações corporativas estabelecidas com o governos 

e outras grandes corporações. 

O Facebook é controlado por Mark Zuckerberg, conforme descreve o prospecto, “o 

Sr. Zuckerberg tem a capacidade de controlar o resultado das questões apresentadas aos 

nossos acionistas para aprovação, incluindo a eleição de diretores e qualquer incorporação, 

fusão ou venda de todos ou substancialmente todos os nossos ativos” (FACEBOOK, 2012, 

p. 22). Estas decisões acontecem mesmo que esse controle concentrado possa atrasar, adiar 

ou evitar uma mudança, ou que os acionistas não concordem. 

O texto prossegue afirmando que Zuckerberg controla a gestão e os principais 

investimentos estratégicos da empresa, e na sua posição de presidente controla a eleição ou 

substituição de diretores, e finaliza dizendo que “no caso de sua morte, as ações do nosso 

capital social que o Sr. Zuckerberg é dono serão transferidas para as pessoas ou entidades 

que ele designar”. (FACEBOOK, 2012, p. 6) 

Percebe-se a máxima da concentração de poder, em contraposição à lógica reticular 

da internet, utilizando os rizomas da criação humana para obter sua fonte de receita com a 

publicidade. O Facebook enquanto instituição se posiciona de maneira centralizada, mas 
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que se apropria das redes de conexões na internet, e se articula com o poder de governos e 

outras grandes corporações do capitalismo contemporâneo, para emanar seu controle. 

 

Considerações 

 

O artigo aponta uma apropriação da internet e das atividades dos usuários pelo 

Facebook, para estabelecer condições de controle técnico e biopolítico a serviço de seus 

interesses institucionais. 

Para isso, o Facebook se posiciona como instituição com funções de mediação das 

conexões realizadas pelos usuários na internet, que busca capturar o máximo de 

informações reais para seu banco de dados almejando atingir a totalidade de usuários de 

internet no mundo. 

Através de mecanismos de controle técnico alcançam a dimensão biopolítica do 

controle, participando da organização das atividades afetivas, criativas e produtivas dos 

usuários, e intervindo de acordo com seus objetivos institucionais. Se apropriam da riqueza 

sociocultural produzida pelos usuários, e dessa apropriação biopolítica obtém sua fonte 

direta de receita. 

O Facebook enquanto instituição, por sua vez, se apresenta numa perspectiva 

centralizada, em vista de concentrar o poder de suas decisões institucionais ao seu conselho 

administrativo, de forma verticalizada, e ainda estabelece relações com governos e outras 

grandes corporações que regem a economia global. 

Entre tantas perguntas que motivam a continuidade deste trabalho, uma das mais 

pertinentes talvez seja observar quais estratégias os usuários utilizam/utilizarão para driblar 

essa situação, como se reapropriar de sua força de criação de valor, e também quais suas 

estratégias de êxodo e escape dessas estratégias imperiais de controle da sociedade na 

internet. 
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