
vermelha foram espalhados em lo-
cais públicos nos Estados Unidos. A
primeira pessoa, ou equipe, a infor-
mar a localização exata dos balões
- em latitude e longitude - ganharia
US$ 40 mil. A iniciativa não foi de
algum milionário excêntrico, mas do
Darpa, agência de pesquisas milita-
res avançadas dos Estados Unidos,
ligada ao Pentágono. O objetivo do
concurso era estudar os mecanismos
de colaboração e competição no am-
biente das redes sociais. O resultado
surpreendeu: uma equipe do MIT,
liderada pelo pesquisador Riley Gra-
ne, encontrou os balões em apenas 8
horas e 52 minutos. Bateu outros 4.367
times, entre eles pesos-pesados, como
uma equipe de cientistas de Harvard.

Os balões foram posicionados
em locais movimentados, como a
Union Station, em São Francisco, e
em pontos isolados, como o deser-
to do Arizona. "Nosso interesse não

era a localização dos balões, mas as
técnicas usadas pelas pessoas para
chegarem aos resultados corretos",
disse Norman Whitaker, diretor do
Darpa. A agência não revelou seus
achados, porque vai utilizá-los em es-
tratégias de defesa, mas muitos dados
interessantes foram apresentados pe-
los participantes e pelos vencedores
do MIT. A seguir, algumas das prin-
cipais conclusões do experimento:
• Interesse_Segundo Riley Crane,
do MIT, os colaboradores mais bem-
sucedidos agiram em interesse pró-
prio, ou seja, ganhar os US$ 40 mil.
As equipes mais caridosas - como a
de Harvard, que prometeu doar todo
o prêmio - saíram-se pior. Colabora-
ção desinteressada funciona menos.
A equipe do MIT adotou um critério
para a divisão do prêmio, no qual o
dinheiro não foi dividido apenas entre
os localizadores dos balões. Boa parte
do bolo coube aos "conectores", as pes-
soas que mais atraíram participantes
cruciais ao sucesso da empreitada.
Apenas 6,25% do prêmio foi doado.
• Força das redes_Cientistas do ór-
gão de pesquisa do Pentágono ficaram
impressionados com a velocidade com
que as equipes angariaram colabora-
dores graças às redes sociais. O Darpa
constatou que sites como o Facebook e
o Twitter foram instrumentais. O trá-
fego no Twitter ficou congestionado
por causa do concurso. "O Twitter e
o Facebook poderão ser indispensá-
veis à comunicação durante uma cri-
se", diz Peter Lee, cientista do Darpa.
• Objetivo claro_Para Crane, do
MIT, existem três pré-requisitos para
o sucesso da colaboração por meio de
redes sociais: um objetivo claro, custo
zero aos participantes e uma solução
verificável. Ou seja: ninguém espere
que a cura do câncer saia da colabo-
ração das redes sociais, pois seu cus-
to é alto. Marqueteiros também têm
problemas. Campanhas virais têm
objetivo claro e custo zero, mas seu
sucesso é difícil de verificar. Na opi-
nião dos cientistas do Darpa, a médio
prazo, a colaboração por rede social
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