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A ciência avalia o
sucesso na internet
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ara nossa alegria, hoje é
dia de rock, bebê. Menos
para a Luísa, que está no
Canadá. Se essas frases
fizeram algum sentido para você,
é sinal de que anda por dentro
dos principais memes da internet mundial. Para os desavisados, a expressão “meme” dá nome àquelas ideias – que podem
ser expressas por uma imagem,
um vídeo ou uma frase – que tornam-se febre na internet, ganhando mil versões novas e reinterpretações dentro e fora da rede. O fenômeno, típico da internet 2.0, aquela feita com a colaboração de todos (que, ao mesmo tempo, consomem e produzem conteúdo), vem tomando
proporções tão monstruosas que
cientistas decidiram investigar o
porquê de, no meio de tanta informação, algumas ganharem

uma notoriedade tão grande.
Pesquisadores da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos analisaram mais de 1,3 milhão de mensagens no Twitter em
busca de padrões de propagações
dos memes e descobriram que
duas questões são essenciais para
uma mensagem tornar-se um viral: a estrutura da rede social de
quem publica aquela informação
e a competição com outros memes. “Examinamos a necessidade
desses dois ingredientes em nosso modelo e descobrimos que a
ausência de estrutura da rede social e a competição com outro
meme mais fraco pode matar
aqueles com potencial para se
tornarem virais”, explicou à reportagem Lilian Weng, principal
autora do estudo, publicado na
edição da senana passada do periódico Scientific Reports.
Isso significa que um dos
pontos fundamentais para uma
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informação se tornar um viral é
quem a publica. Se usuários com
grande influência (pelos mais variados fatores, da fama à importância profissional em suas respectivas áreas, ou mesmo pela
pura inteligência) publicam seguidamente a informação, facilitam que ela se torne um meme.
Vale lembrar, no entanto, que a
influência descrita pelos pesquisadores nada tem a ver com número de seguidores, e sim, com o
quão importante as postagens
daquela pessoa são para quem a
segue. “Um meme é um pedaço
de disseminação da informação
entre as pessoas via conexões sociais. As pessoas compartilham,
de comum acordo, temas, ideias
e culturas. Se uma ideia não pode
ser reconhecida por um grupo de
pessoas como um identificador
de cultura comum, literalmente
não pode se tornar um meme”,
explica Lilian.

Disputa acirrada
Além disso, a concorrência
com outras informações faz a diferença. Isso porque nas redes
sociais existe uma espécie de
guerra da informação. Ao abrir o
Twitter ou o Facebook, o usuário
é bombardeado com milhares de
mensagens, tuítes ou atualizações que brigam por sua atenção.
No caso dos memes, quando há
uma informação interessante e
várias outras desinteressantes,
existe o risco de a primeira “se
perder” no meio de tantas vozes.
“Por outro lado, a competição entre dois memes fortes faz com
que todos se tornem virais, mesmo que de curta duração”, completa a norte-americana.
Rosana Herman, apresentadora e autora do livro Um passarinho me contou (Editora Panda),
no qual narra histórias ocorridas
na tuitosfera brasileira, lembra

Pesquisadores americanos
decidem investigar o que faz
com que algumas publicações
tornem-se populares na web e
outras passem desapercebidas.
Estrutura das redes sociais é
um dos principais fatores

que outro aspecto essencial é para que uma informação bombe
no mundo digital. “Os memes
são pequenos conteúdos que se
disseminam pelas pessoas que
os repassam, como se fosse um
contágio. O que faz um meme
pegar é seu potencial de uso interativo”, opina Rosana. “O meme é como uma bola. A bola parada não serve pra nada, não vale
como algo a ser contemplado”,
compara.
Rosana Herman lembra ainda que existe uma clara diferença entre os memes atuais, em relação aos virais do passado, como as amadas por alguns e odiadas por muitos, correntes de email. “O meme não é como um
viral que você apenas passa
adiante. O meme se articula com
as pessoas que brincam com ele.
Cada um passa num contexto,
repete e refaz, adapta, usa”, completa a especialista em compor-

tamento do brasileiro no mundo
digital. “Por isso, um meme pode
ser um som, uma palavra, uma
imagem, um gif animado, qualquer coisa de conteúdo cultural”, completa.
Como, para o mundo dos memes, cada resposta abre inúmeras
perguntas, a pesquisa americana
está longe do fim. Os pesquisadores agora pretendem entender a
heterogeneidade dos memes.
“Queremos responder por que alguns memes podem tornar-se viral em um nível microscópico. Estamos analisando individualmente a evolução no tempo dos
memes populares”, conta a norteamericana Lilian Weng . “Queremos definir em que os grupos observamos os memes populares,
com diferentes comportamentos.
Esperamos definir uma classificação dos mais populares e entender melhor que questões levam a
memes bem-sucedidos.”

Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 2 abr. 2012. Seudinheiro p. B9.
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Tuitada

higiênica
E se você pudesse ter em mãos
todos os tuítes das pessoas que você segue para refletir sobre eles
num lugar onde sua mente está
livre para passear e relaxar. Então vale conhecer a Shitter uma
invenção que irá transformar o
seu fluxo de tweets em quatro rolos de papel higiênico. Com o slogan "A mídia social nunca foi tão
descartável", a empresa oferece um
serviço de imprimir tuítes do usuário
ou de quem a pessoa segue no Twitter
em um rolo de papel higiênico. Um pacote
com quatro rolos com os tuítes impressos custa US$
35. O site foi criado por uma equipe de quatro colaboradores que
vivem em Nova York e Sydney. Confira em www.getshitter.com.

Smartphone com projetor
No segundo semestre desse ano chegará ao mercado brasileiro o novo celular da
Samsung, o Galaxy Beam, o smartphone
com projetor integrado. O aparelho promete projetar imagens de até 10 polegadas em ambientes iluminados e de até 50
em locais mais escuros. O projetor tem 15
lumens, mede 12,5 milímetros, tem um
processador de 1GHz com dois núcleos,
câmera integrada conta com 5 Megapixelse o sistema operacional é o Android
2.3 “Gingerbread”.

Lâmpada centenária
ainda acende
Empregados da GE em Ohio abriram
uma cápsula do tempo no dia 26 de março. Entre os itens descobertos estavam
cinco lâmpadas. Três delas pareciam estar
em condição de trabalho. E acreditem, os
engenheiros limparam uma das lâmpadas e aparafusaram-na numa tomada
com 60 volts. A experiência foi gravada e
está disponível vídeo no Youtube. "É um
testemunho notável
para o artesanato da
qualidade dos produtos que uma das
lâmpadas de filamento de tungsténio enterrados durante 100 anos,
mostrou sinais de
vida", disse Maryrose Sylvester, presidente e CEO da GE
Iluminação.
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>> Um número cada vez maior de
empresários está percebendo que
permitir que os funcionários usem o
Facebook no trabalho é uma válvula
de escape que os tornam mais
"felizes e confortáveis". Pelo menos é
no que acreditam vários gestores de
tecnologia da informação, de acordo
com o site Computerworld. A
permissão de acesso à rede social
seria uma espécie de "troca justa"
por muitas horas de trabalho no
escritório, com horas
complementares em casa.
>> Os hackers do grupo AnonSource
expuseram online a receita e os
ingredientes de diversos produtos
industrializados e de fast foods,
como os restaurantes americanos
McDonald's, KFC e Taco Bell. Ao
todo, são mais de 100 receitas
divulgadas no
http://anonsource.org.

