
'Diferente é se envolver ativamente' 
O que a experiência do MIT revela 

sobre o altruísmo? 
O ser humano é complicado. 

Alguns comportamentos, co-
mo o altruísmo, parecem difícil 
de explicar, do ponto de vista 
da economia. Outros times, co-
mo o da Georgia Tech, aposta-
ram no altruísmo, prometendo 
doar todo o dinheiro do prêmio 
à caridade para espalhar a notí-
cia e competir no desafio. Nos-
sa análise, contudo, sugere que 
essa estratégia falhou na tarefa 
de despertar um interesse sig-
nificativo no Twitter. Por outro 
lado, nossa estratégia focou-se 
no lado racional humano e 
conseguimos despertar uma 
forte onda de interesse. Sinto 
que o altruísmo ainda é uma 
força motora para algumas pes-
soas participarem de algo, mas 
no caso de tentativas de mobili-
zar um país inteiro, como o de-
safio Darpa e outros eventos, 
como conscientização a respei-
to do meio ambiente, denúncia 
de fugitivos, busca a crianças 
desaparecidas, algum outro ti-
po de incentivo parece ser o 
único método para motivar a 
maioria da população. 

As pessoas não se interessam, en-
tão, por mobilizações via redes so-
ciais quando não há dinheiro ou ou-

tro tipo de recompensa envolvido? 
Nós descobrimos que, no 

geral, as pessoas se interessam 
por esse tipo de tarefa, mas 
uma coisa é se interessar por 
algo, e outra totalmente dife-
rente é se envolver ativamente, 
procurando por balões e con-
vencendo todos os seus amigos 
ou seguidores a participar. 
Acho que o ponto principal da 

nossa é pesquisa é que mostra-
mos ser possível mobilizar a 
sociedade rapidamente, com 
muito pouco dinheiro e uma 
estratégia bem desenhada. An-
tes de ganharmos a competi-
ção, conseguimos mobilizar 
milhares de pessoas e possivel-
mente alcançamos muitas ou-
tras, sem, na verdade, ter um 
centavo de dólar no bolso. Sim-

plesmente motivamos as pes-
soas com uma promessa futu-
ra: elas só seriam recompensa-
das se nós ganhássemos a 
competição. 

O que o senhor achou da in-
fluência das redes sociais na Prima-
vera Árabe? 

O Twitter e outras ferramen-
tas, como o Facebook, são ferra-
mentas muito efetivas e eficien-
tes de comunicação em rede. 
Acredito que isso teve um papel 
importante no mundo árabe, 
no sentido de coordenação do 
movimento e de comunicação 
com as pessoas, e foi provavel-
mente por isso que a internet 
foi bloqueada pelos governos 
durante a revolução árabe. Não 
sei exatamente o quanto o Twit-
ter colaborou, pois outros 
meios, como e-mails, telefones 
celulares, SMS etc, também po-
dem ter sido usados, embora 
acredito que sejam menos efi-
cientes que o Twitter. O ponto é 
que, com melhores ferramentas 
de interação social, como o 

Twitter e o Facebook, o poder e 
o potencial da população para 
se mobilizar é extremamente 
forte e poderoso, e nós, pesqui-
sadores, precisamos entender 
isso e direcionar essa força para 
uma boa causa. 
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Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 28 out. 2011, Seudinheiro, p. B-5.




