
Peter Gabriel sabe o que você deseja 
Devin Leonard 
 
A britânica The Filter, da qual o cantor é acionista, ajuda a recomendar música e vídeos on-line 
 
Você já entrou em um site da internet, tarde da noite, para procurar uma determinada 
música? Digamos que você queira ouvir algo dos anos 80 com muito sampler digital e uma 
batida forte - talvez algo na linha da canção "Shock the Monkey", do cantor Peter Gabriel. 
 
Você baixa a música e então, num instante, o site diz que você também pode gostar de 
"Sledgehammer", de Gabriel. Isso é tão útil quanto dizer que se você gostou de "Hamlet", 
também vai apreciar "Rei Lear". Como os fãs das tragédias shakespearianas faziam essas 
conexões antes da internet? 
 
Não seria bom se alguém surgisse com uma maneira melhor de recomendar músicas e vídeos 
na internet? Bem, na verdade alguém está fazendo isso. E você nem imagina: é o próprio 
Peter Gabriel! 
 
O roqueiro de 60 anos, que começa a se parecer com uma versão atualizada de um bruxo dos 
filmes de Harry Potter, com seu cabelo cortado bem rente e cavanhaque, está à frente da The 
Filter, uma companhia de capital fechado criada há seis anos em Bath, na Inglaterra, que 
fornece tecnologia de recomendação para clientes como Sony Music, Nokia e thePlataform, 
uma operação que fornece vídeos para as propriedades on-line da gigante de TV a cabo 
Comcast, que também é uma das donas da empresa. 
 
No começo de abril, a NBC anunciou que estava licenciando a tecnologia da The Filter em seus 
sites na internet. Portanto, se você visitar o programa da NBC "Saturday Night Live" on-line, e 
o site sugerir que você assista a um videoclip da série "30 Rock", você estará sendo tocado 
pela mão oculta da The Filter. 
 
"Isso é muito importante para nós", diz Gabriel. "Estamos formando uma série de 
relacionamentos, mas obviamente a NBC é um participante muito grande." 
 
Há muito tempo as pessoas vem trabalhando em mecanismos de recomendação; a Netflix, que 
aluga vídeos, certa vez ofereceu US$ 1 milhão para quem conseguisse tornar suas 
recomendações 10% mais inteligentes. A ideia é ser melhor que os mecanismos de busca: em 
vez de simplesmente ajudar as pessoas a encontrar o que procuram, a meta é oferecer coisas 
que elas simplesmente não sabiam que queriam. E então, de preferência, fazê-las comprar. 
Ou, no caso de muitos dos clientes da The Filter, convencê-los a ver mais anúncios. 
 
Stephen Andrade, vice-presidente sênior de desenvolvimento digital da NBC.com, diz que a 
companhia testou a The Filter e outros serviços de recomendação, e constatou que não há 
comparação. "A The Filter saiu-se melhor que muitos de seus concorrentes", diz. "É por isso 
que estamos seguindo em frente com eles." A NBC não disse que outros serviços foram 
testados. 
 
Gabriel não está envolvido nas operações diárias da The Filter, que tem 15 funcionários e 
prevê receita de quase US$ 4 milhões para este ano. Mas ele é um dos principais investidores, 
junto com a Eden Ventures, uma empresa de capital de risco do Reino Unido. O representante 
de Gabriel no conselho de administração da The Filter é seu empresário, Mike Large. Gabriel 
participa das reuniões do conselho e sessões para discutir estratégias; o executivo-chefe da 
The Filter, David Maher Roberts, um ex-baterista de jazz, o chama de "visionário residente" da 
companhia. 
 
Gabriel não está no projeto por vaidade. Ele se estabeleceu há muito tempo como empresário 
e pensador da área de tecnologia. Seu interesse pela tecnologia surgiu naturalmente com sua 
carreira no mundo da música, iniciada no fim da década de 60, como um dos fundadores do 
Genesis, o influente grupo de rock progressivo. O interesse prosseguiu quando ele iniciou sua 
carreira solo, onde ficou conhecido por suas orquestrações de sintetizadores futuristas e suas 



mensagens políticas. Em 1990, Gabriel investiu em uma companhia chamada Syco Systems, 
que criou uma estação de trabalho de aúdio digital chamada tablet. Gabriel levou uma surra 
financeira. "Subestimei totalmente o tempo que duraria para colocá-la no mercado", afirma. 
 
Ele teve mais sorte em 1999, quando ajudou a começar a OD2, iniciais de On Demand 
Distribution (algo como distribuição sob demanda). O empreendimento era um serviço de 
download de músicas que antecedeu a loja iTunes, da Apple, em quatro anos. Durante um 
certo tempo, a OD2 foi a principal companhia de música on-line da Europa, com clientes como 
Nokia, MSN, Virgin e HMV. 
 
Então veio a iTunes, que rapidamente se tornou a loja de música on-line dominante. Gabriel 
diz que em 2004 seus sócios decidiram vender a OD2 para uma companhia de mídia digital de 
Seattle chamada Loudeye. A imprensa britânica informou, na época, que Gabriel ganhou US$ 
11 milhões com a venda, que envolveu aproximadamente US$ 40 milhões, mas hoje ele se 
mostra arrependido. "Não votei pela venda", diz. "A Apple faz muito bem o que faz. Mas eu 
achei que seria apenas uma fase." Gabriel, porém, não podia fazer muita coisa para impedir a 
venda; ele era um acionista minoritário. 
 
Foi por meio da OD2 que Gabriel ficou fascinado com a tecnologia de recomendação. Em 2004, 
ele conheceu Martin Hopkins, um físico com inclinações musicais que tinha um 
empreendimento on-line de recomendação de mídia. Hopkins começou seu projeto por causa 
da frustração que sentia ao administrar sua própria música digital. "Martin havia juntado um 
acervo de 10 mil músicas", diz Roberts. "Ele estava entediado porque não conseguia encontrar 
as músicas que procurava."  
 
Segundo Roberts, Hopkins criou o software para administrar suas músicas, empregando um 
sistema de inteligência artificial que aprendia sobre seus gostos e, então, sugeria listas de 
músicas. Essa tecnologia é a base da The Filter. Gabriel e seus sócios na OD2 concluíram que o 
sistema era superior a tudo o que existia no mercado, incluindo as tecnologias usadas pela 
Amazon.com e pela Netflix. 
 
A Amazon, que não respondeu aos pedidos de entrevista, é famosa por dizer a você, quando 
compra um determinado livro, que também poderá gostar de outros livros adquiridos por 
clientes com gostos parecidos com os seus. É também por isso que as pessoas que compram a 
música "Sledgehammer" podem receber uma sugestão para adquirir "Shock the Monkey". Ou, 
se você procurar o disco mais recente de Peter Gabriel, "Scratch My Back", a Amazon vai 
recomendar um disco de músicas dele executadas por outros grupos de rock, incluindo um 
álbum chamado Bonglab. (Hummm, melhor deixar esse disco de lado.) 
 
A Netflix faz amplo uso das opiniões postadas pelos clientes. Steve Swasey, um porta-voz da 
companhia, diz que ela montou um banco de dados com 3 bilhões de avaliações de filmes, que 
permitem à companhia prever com exatidão quais filmes você pode ter interesse em assistir. 
Mas mesmo ele reconhece que o fato de você dar uma nota alta a um filme não significa que 
vai pensar a mesma coisa sobre ele posteriormente. "Amarcord, de Fellini, sempre foi um dos 
cinco melhores filmes de todos os tempos para mim", diz ele. "Eu o assisti poucos anos atrás e 
ele acabou saindo da minha lista." E nem todos os usuários da Netflix se dão ao trabalho de 
classificar os filmes, o que significa que a companhia depende dos hábitos de locação desses 
clientes. Swasey não quis falar sobre a The Filter, dizendo-se não familiarizado com a 
companhia. Ele afirmou, porém, ser "um grande fã de Peter Gabriel".  
 
Mas o que a The Filter faz de tão diferente? "Quando você faz recomendações de músicas ou 
vídeos, precisa direcionar as pessoas para longe das coisas mais populares, que todo mundo já 
tem", diz Ty Roberts, cofundador da Gracenote, unidade de banco de dados de mídia da Sony. 
"É isso que a tecnologia deles faz."  
 
Outra diferença, diz Roberts, é que a The Filter lida apenas com a mídia digital, e não com 
itens físicos que não podem ser rastreados depois de adquiridos via internet. A Amazon, por 
exemplo, pode saber que você comprou o último filme de suspense de John Grisham. Mas ela 
não sabe se você gostou dele o suficiente para assisti-lo até o fim. A Netflix pode saber que 



você alugou um DVD de "Laranja Mecânica", de Stanley Kubrick. Mas e se você chegou à 
conclusão que a "ultraviolência" apresentada no filme não é para você e não se deu ao 
trabalho de avaliá-lo? Se for esse o caso, você poderá não gostar de "Quero Ser John 
Malkovich", de Spike Jonze, que também aparece na lista de "filmes cabeça" da companhia. (A 
Netflix diz que está reunindo ainda mais informações sobre os hábitos dos clientes através de 
seus serviços de streaming, de exibição on-line.) 
 
Roberts diz que a The Filter sabe se você assistiu a um episódio inteiro do seriado "The Office" 
no site NBC.com ou se desistiu dele no meio.  
 
Mas o algoritmo da The Filter recolhe mais dados que esses. No começo, a companhia testou 
sua tecnologia no arquivo digital de programas de TV e rádio da BBC. O acervo não estava 
aberto ao público, de modo que Roberts e sua equipe coletaram os padrões de uso de dezenas 
de milhares de funcionários da rede britânica.  
 
Os filtros da The Filter levaram em conta um sistema de classificação ao estilo Netflix 
estabelecido pela BBC para os seus funcionários, e também incluíram os resultados de um 
teste baseado no número de programas que os funcionários reservaram para ver ou ouvir mais 
tarde. "Havia um pequeno botão no site deles que servia para reservar algo para ser assistido 
ou ouvido depois", diz Roberts. "Constatamos que isso nos proporcionava resultados muito 
melhores e mais amplos. Sempre há aquelas pitadas de informação nos sites de todo mundo 
na internet."  
 
Que tipos de "descobertas" digitais a NBC.com fez com os algoritmos da The Filter? Stephen 
Andrade é evasivo. Mas dever ter sido alguma coisa útil. "Quer dizer, o Google ganhou bilhões 
de dólares sendo realmente bom em adivinhar o que as pessoas procuram", diz ele. "Esse é 
apenas o próximo nível." 
 
Não quer dizer que a The Filter não tenha passado por alguns solavancos desde que Gabriel e 
a Eden Ventures investiram, juntos, US$ 5 milhões na companhia, em 2006. (Desde então, 
eles aumentaram a participação para US$ 8 milhões, com alguns outros sócios.) O serviço foi 
lançado como um site da internet voltado ao consumidor em 2008. Ele encorajava os usuários 
a baixarem um aplicativo de software que absorvia dados dos usuários nas contas que eles 
tinham na rádio virtual Last.fm e na Flixter, rede social voltada ao público de cinema. O 
sistema também observava o que os usuários faziam com suas coleções do iTunes. Então, 
pegava todas as informações e sugeria filmes e músicas. 
 
A The Filter conseguiu um milhão de usuários que, segundo Roberts, não atraíram anúncios 
em número suficiente para o serviço ter lucro. Então, a companhia mudou de estratégia no 
começo do ano passado, passando a se concentrar na venda de serviços para companhias de 
mídia. Isso parece estar funcionando: Roberts diz que a The Filter deverá equilibrar as contas 
até o fim do ano. 
 
Gabriel afirma ter certeza de que a The Filter poderá, algum dia, atuar como um "guru 
decisório" para todos os propósitos, indo além da música. Ele a vê como uma ferramenta para 
as pessoas que se encontram em, digamos, Barcelona, e precisam de dicas rápidas sobre onde 
jantar e como se vestir. "Da mesma maneira que nos acostumamos com o Google sendo parte 
de nossas vidas, acredito que a The Filter será algo parecido com nosso próprio 'Babel fish' 
[personagem da história em quadrinhos "O Guia do Mochileiro das Galáxias"] que nos ajudará 
a tomar decisões", diz Gabriel. 
 
Um sinal de que a companhia pode estar no caminho certo: Roberts, Gabriel e a Eden 
Ventures afirmam que recentemente a The Filter recebeu propostas não solicitadas de 
potenciais compradores, cujos nomes eles não revelam. "É engraçado", diz Gabriel. "Você luta 
o tempo todo e de repente algo começa a funcionar e a coisa esquenta." 
 
Gabriel acrescenta que não quer vender a companhia, mas teme que os sócios de capital de 
risco pensem de maneira diferente.  
 



Charles Grimsdale, sócio da Eden Ventures e membro do conselho de administração da The 
Filter (que toca bateria em uma banda de funk), reconhece que ele e Gabriel discutiram a 
possibilidade de venda. "Acho que a empresa está indo realmente muito bem. Ela ganhou 
bastante ímpeto. Achamos que há uma grande oportunidade e não temos pressa em vender", 
ressalva ele. 
 
Se a Eden decidir pela venda, Gabriel não poderá fazer muita coisa para impedi-la. Assim 
como na OD2, ele é um investidor minoritário na The Filter. De qualquer modo, uma venda 
significaria mais dinheiro para Gabriel. Ele diz ter muitos outros projetos para ocupar seu 
tempo. Há, por exemplo, "Scratch My Back", seu novo disco com versões de músicas como 
"Heroes", de David Bowie, e "Philadelphia", de Neil Young, entre outras canções. O disco vem 
sendo elogiado. As pessoas podem apenas imaginar o quanto a obra vai testar os limites dos 
algoritmos on-line. As interpretações exuberantes de Gabriel carregam pouca semelhança com 
as versões originais.  
 
Ele também está trabalhando em Gabble, um dicionário de vídeo baseado na internet cujo 
objetivo é ajudar pessoas com baixas taxas de alfabetização a se comunicar com o resto do 
mundo. "Inicialmente, será uma coisa divertida", diz ele. "Mas, no longo prazo, vai ajudar as 
pessoas de países onde não há bons serviços de tradução. Elas serão capazes de se comunicar 
com fotografias." 
 
Mas o cantor diz que isso não é tudo em sua atuação na arte da recomendação. Se a The Filter 
for vendida, Gabriel pretende solicitar aos potenciais compradores uma isenção de não 
competição, para que ele possa criar um serviço voltado ao consumidor dentro do espírito do 
plano de negócios original. "Eu acho que há muito mais o que explorar", afirma. 
 
Existe, aqui, uma recomendação não algorítmica óbvia: talvez na próxima vez ele seja um 
acionista majoritário, para que possa ter sobre sua companhia o mesmo controle que sempre 
teve sobre sua música. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 22 abr. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


