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N
 a manhã de 5 de 
 dezembro de 
 2009, um sábado, 
 milhares de ame-
 ricanos dedica-

ram seu dia de folga à caça de 
balões no céu. Em um país 
continental como os Estados 
Unidos, eles tinham uma tare-
fa complicada: achar 10 balões 
vermelhos espalhados aleato-
riamente pela Darpa, agência 
do governo que busca desen-
volver estratégias tecnológicas 
na área de defesa nacional. 
Graças à mobilização pelo 
Twitter, uma equipe do Labo-
ratório de Mídia do Instituto 
de Tecnologia de Massachu-
setts (MIT) venceu a competi-
ção, conseguindo localizar to-
dos os balões em nove horas. 

O que parecia ser uma sim-
ples gincana virou estudo de 
caso, com direito à publicação 
de um artigo científico na edi-
ção de hoje da revista Science. 
Nele, pesquisadores do MIT 
descrevem como uma estraté-
gia bem pensada consegue 
mobilizar a população por 
meio das redes sociais. No ca-
so, o Twitter foi a principal fer-
ramenta utilizada pela equipe. 

"Para mobilizar a socieda-
de, pode-se escolher os meios 
de comunicação de massa. Al-
guns problemas, porém, po-
dem inibir essa estratégia, co-
mo a queda nos serviços de te-
lecomunicação", dizem os au-
tores do estudo. "Se usásse-
mos os meios de comunicação 
para motivar as pessoas, isso 
poderia ter nos custado muito 
mais do que US$ 40 mil (valor 
do prêmio), considerando o 
custo atual de anúncios de te-
vê e na internet. Além disso, a 
estratégia poderia não funcio-
nar tão bem, pois, hoje em dia, 
as pessoas simplesmente não 
confiam muito na mídia de 
massas", acredita Wei Pan, um 
dos autores do artigo (leia en-
trevista). 

A brincadeira de achar os balões resultou na pesquisa do MTI 

As 80 equipes que se inscre-
veram na competição pode-
riam recrutar ajudantes como 
quisessem. Os cientistas do 
MIT apostaram no microblog, 
que conta com 300 milhões de 
usuários em todo o mundo. 
No artigo, eles argumentam 
que o poder de mobilização 
pelas redes sociais tem sido al-
vo de diversos estudos e que 
"várias explicações para esse 
fenômeno foram oferecidas", 
mas o que o MIT queria era 
testar qual a melhor estratégia 
de abordagem. "O sucesso da 
mobilização social requer in-
divíduos motivados para real-
mente conduzir a busca e par-
ticipar da difusão da informa-
ção. Fornecer incentivos apro-
priados é um elemento-chave 
nesse processo", argumentam. 

O "incentivo apropriado", no 
caso, foi dinheiro. A equipe de 
Pan começou a recrutar segui-
dores no Twitter, avisando que 
recompensaria quem desse as 
coordenadas dos balões. O pri-
meiro a passar as coordenadas 
de um balão levaria US$ 2 mil e 
a pessoa que o convidou a par-
ticipar da gincana ficaria com 
US$ 1 mil. Já o que levou esse 
segundo participante à brinca-
deira ganharia US$ 500; o que 
chamou o terceiro, US$ 250; e 
assim por diante. 

Dessa maneira, os tuiteiros 
eram incentivados não só a ca-
çar balões vermelhos no céu 
norte-americano, mas a recru-
tar o maior número possível 
de participantes. Em menos 
de 36 horas, 4,4 mil pessoas 
entraram para o time do MIT. 

O detalhe é que os pesquisa-
dores não t inham nenhum 
centavo. A recompensa estava 
associada à vitória do time: ca-
so eles ficassem com os US$ 40 
mil, repassariam parte do va-
lor aos seguidores. 

ESTRATÉGIAS. Bastaram oito 
horas e 52 minutos para que 
todos os 10 balões fossem lo-
calizados pela equipe de Mas-
sachusetts. O segundo lugar fi-
cou com o time do Instituto de 
Tecnologia Georgia (GaTech), 
que localizou nove objetos. 

O cientista conta que a Ga-
Tech optou pelo altruísmo. A 
seus seguidores, o time pro-
meteu que, se recebesse o prê-
mio, doaria todo o valor a uma 
instituição de caridade, a Cruz 
Vermelha. Não adiantou. Nes-
ses casos, alega Pan, é preciso 
um incentivo individual, que 
nem precisa ser elevado. "En-
fatizo que nosso trabalho su-
gere que recrutar uma multi-
dão é algo possível. Pessoal-
mente, acho que a maioria da 
população só é incentivada 
para esse tipo de tarefa da ma-
neira que fizemos. Se não há 
dinheiro, o incentivo pode ser 
outra coisa, como entreteni-
mento ou diversão, ou uma 
causa muito, muito forte para 
o bem-estar geral, como a re-
volução árabe. O altruísmo, 
sozinho, não funciona", ensina 
o cientista. 

Mesmo assim, o artigo diz 
que o mecanismo usado pela 
equipe do MIT pode ser aplica-
do em diferentes contextos, 
como a mobilização social pa-
ra lutar contra a fome e a misé-
ria. "Acho que a experiência de 
Massachusetts mostrou que é 
possível alcançar uma tarefa 
de coordenação nacional com 
muito pouco dinheiro, sem 
uma agência centralizada ou o 
suporte dos meios de comuni-
cação de massa tradicionais", 
afirma Iyad Rahwan, pesquisa-
dor da Universidade de Dubai 
que também assina o artigo. 
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28, 29 e 30 out. 2011,  Seu dinheiro  p. B5.




