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Até agora, o Facebook não fez grandes 
coisas com tudo o que sabe sobre nós. 
Mas essa situação tende a mudar. Na 
atual fase da companhia, com ações 
negociadas em bolsa, a pressão pelo 
lucro força o site a dar um uso prático 
a essa montanha de informações. E tal 
perspectiva preocupa tanto os usuá
rios ciosos da sua privacidade quanto 
concorrentes, como o Google. Todos 
pressentem que esse inigualável amon
toado de vida digital vá criar algo de 
grandes proporções, embora ninguém 
saiba ao certo o quê. 

É neste ponto da história que en
tra em cena Cameron Marlow. Esse é 
o nome do homem à frente do esforço 
do Facebook para descobrir o que fazer 
com bilhões de registros sobre a vida 
alheia. Aos 35 anos, ele é o chefe do 
Data Science Team da empresa. Esse 
núcleo é formado por 12 pesquisadores, 
e o número deve dobrar este ano. O time 
está para a era das mídias sociais como 
os integrantes dos Bell Labs, o lendário 
centro de pesquisas da AT&T, estavam 
para a ciência aplicada em meados do 
século passado. No Facebook, a turma 
de Marlow usa ferramentas como a ma
temática, a programação, a psicologia e 
a sociologia para garimpar dados e fazer 
avançar o negócio da companhia - e, 
talvez, a ciência social como um todo. 

UMA QUESTÃO DE 
ENGENHOSIDADE 

Facebook acumula imenso volume 
de informações pessoais graças à 

sua engenhosidade ao coletar dados. 
No site, os usuários declaram a idade, 
o sexo e o endereço de e-mail. Os mais 
exibidos divulgam coisas como o esta
do civil e até o número do celular. No 
segundo semestre do ano passado, a 
rede social também introduziu páginas 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



de perfil na forma de linhas do tempo (as 
timelines), convidando seus integrantes 
a acrescentar informações sobre o seu 
passado, como os lugares visitados e as 
empresas onde haviam trabalhado. 

Nos últimos dois anos, a rede social 
deu um novo salto nesse campo. Passou 
a rastrear a atividade humana em outros 
espaços da internet . Para isso, lançou 
mão de uma invenção viciante: o botão 
"Curtir". Ele indica, com somente um 
clique, o interesse de uma pessoa por 
uma marca, um produto ou um conteúdo 
digital. Com frequência, as mensagens e 
as fotos compartilhadas no site também 
são expostas com o local exato onde fo
ram feitas ou de que ponto do planeta 
foram enviadas. 

O Facebook é informado por alguns 
aplicativos e sites externos até quan
do uma pessoa escuta uma música ou 
lê uma notícia. Sabe disso mesmo que 
ninguém acione o tal "Curtir". Durante 
os primeiros cinco meses de operação 
desse recurso, inaugurado em meados 
de 2011, a empresa catalogou mais de 
5 bilhões de situações em que músicas 
são ouvidas na web. "É a primeira vez 
que se obtém tal escala e qualidade de 
dados sobre a comunicação humana", diz 
Marlow, com seu ar sério característico 
- só quebrado, segundos depois, quando 
ele sorri ao pensar no que se pode fazer 
com toda essa informação. 

Marlow é uma figura peculiar na pai
sagem do Facebook. Ele foge do padrão 

"programador universitário", uma marca 
registrada de Zuckerberg. Veste calça je-
ans e camisa social. Não usa as camisetas 
e os casacos de moletom onipresentes 
nos corredores da empresa. Eu o conheci 
pouco antes do IPO da companhia, em 
maio, em uma sala de reuniões decorada 
com uma caricatura de um metro e oitenta 
de altura do cachorro de Zuckerberg, gra
fitada em uma parede de vidro. Marlow 
assemelha-se a um jovem professor. Quem 
sabe, até pudesse ter sido um, caso não ti
vesse percebido, logo no início da carreira, 
que as empresas ligadas à internet rende
riam uma suculenta matéria-prima para o 
estudo do relacionamento humano. 

Em 2001, quando fazia um Ph.D. no 
Media Lab do MIT, Marlow criou o site 

Blogdex. Ele listava automaticamente as 
informações mais populares nos web-
logs. Era um projeto de pesquisa, mas 
fez tanto sucesso que levou ao colapso 
os servidores onde estava hospedado. O 
Blogdex não se limitava a detectar his
tórias palpitantes. Foi projetado como 
uma ferramenta científica. Sua principal 
função consistia em destrinchar como 
as ideias eram disseminadas nas redes 
sociais. Buscava saber, portanto, como 
as informações se tornavam contagiantes 
no meio digital. Depois do MIT, Marlow 
trabalhou no laboratório de pesquisas 
do Yahoo!. Em 2007, bandeou-se para o 
Facebook. E diz: "Agora, pela primeira 
vez, temos um microscópio que permite 
não apenas observar o comportamento 

humano em um grau muito refinado, mas 
também expor milhões de usuários a vá
rios experimentos". 

CIÊNCIA E APLICAÇÃO 
ameron Marlow e sua equipe já 
prestaram serviços relevantes ao 

Facebook. Eles ajudaram a identificar os 
usuários da rede que talvez se conheçam, 
mas ainda não foram incluídos em suas 
respectivas listas de "amigos". O curio
so é que, embora importante, o time de 
pesquisadores parece não se encaixar 
na empresa. Ali, os engenheiros de soft
ware são tidos como os grandes astros 
e seguem à risca o conhecido lema de 
Zuckerberg: "Move fast and break things" 
("Seja rápido e quebre as coisas"). 

Um almoço com os discípulos de 
Marlow lembra uma reunião de alunos 
de pós-graduação em uma faculdade de 
elite. O típico componente do grupo é 
um sujeito que concluiu recentemente 
o doutorado. Ou, ainda, um jovem pro
fessor com uma carreira promissora. Em 
geral, eles preferem falar sobre o avanço 
das ciências sociais em vez de discutir o 
Facebook como produto ou empresa. 

Os pesquisadores têm autorização 
para dedicar parte do tempo de trabalho 
(e dos dados do Facebook) à sondagem 
de padrões e motivações básicas do com
portamento humano, mesmo que essas 
pesquisas não estejam relacionadas aos 
objetivos imediatos da companhia. De
pois disso, eles publicam as conclusões 
dos estudos em revistas acadêmicas. Os 
gênios dos Bell Labs trabalhavam de 
forma semelhante e foram responsáveis 
tanto pela criação de novas tecnologias 
da AT&T quanto por avanços no estudo 
da física fundamental. 

Pode parecer estranho que uma em
presa com somente 8 anos de idade - e 
sem um modelo de negócios claramente 
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delineado - se dê ao trabalho de sustentar 
uma equipe de acadêmicos. "Ocorre que 
os grandes desafios do Facebook são os 
mesmos impostos à ciência social", afirma 
Marlow. Nos dois casos, o que se busca é 
entender por que ideias ou modismos se 
espalham (por vezes como faísca) a partir 
de algumas pessoas e se tornam universais. 
Ou então, até que ponto as ações futuras de 
um indivíduo são produto da comunicação 
anterior com seus amigos. 

Para atingir esse nível de conhe
cimento, os cientistas sociais testam de 
tudo. Um exemplo: existe uma teoria, 
fundamentada em um estudo de 1967, 
segundo a qual somente seis laços de ami
zade separam duas pessoas em qualquer 
ponto do mundo. Em maio de 2011, em 

um levantamento feito em colaboração 
com a Universidade de Milão, os pesqui
sadores da empresa usaram toda a rede 
social para testar essa tese. A amostra 
representava mais de 10% da população 
mundial. Analisando 69 bilhões de cone
xões de amigos entre os 721 milhões de 
usuários, foi possível concluir que o mun
do é menor do que se imaginava: em geral, 
somente quatro amigos intermediários 
são suficientes para apresentar qualquer 
pessoa a um desconhecido aleatório. 

A FELICIDADE MEDIDA NA WEB 
equipe de Marlow também desen
volveu uma maneira de calcular a 

"felicidade interna bruta" de um país, a 
partir do Facebook. Esse índice é uma 

alternativa ao econômico produto interno 
bruto (PIB). Para chegar à "felicidade bru
ta", o pesquisador Adam Kramer registrou 
a ocorrência de palavras e frases que ex
pressavam emoções positivas ou negativas. 
A flutuação do indicador mostra que a 
medição pode ser precisa: ela sobe em 
feriados e períodos de férias, e cai quando 
uma figura pública popular morre. 

Em fevereiro de 2010, a pontuação 
do Chile nesse quesito despencou, após 
o violento terremoto que atingiu o país. 
Mais tarde, os estudos sugeriram que 
esse acontecimento aumentou o nível de 
solidariedade dos chilenos em situações 
similares. Tal constatação foi feita quando 
o Japão foi arrasado por um terremoto 
e um tsunami, em março de 2011. Nesse 

episódio, o índice chileno de felicida
de interna bruta diminuiu, embora não 
tenha oscilado em nenhum outro país 
rastreado (o Japão não fazia parte da 
amostra). Para Kramer, o estudo revela 
que os dados do Facebook podem for
necer maneiras baratas e precisas de se 
acompanhar tendências sociais, o que 
seria útil para economistas e pesquisa
dores de outras áreas. 

Óbvio que muitos trabalhos do Data 
Science Team têm relação direta com os 
negócios da empresa. Um dos primeiros 
estudos nesse campo analisou que tipo 
de atualização feita pelos veteranos do 
Facebook incentivava seus amigos no
vatos a participar mais ativamente da 
rede social. Este ano, pouco antes do 

Dia dos Namorados, a equipe de cien
tistas também listou as músicas mais 
populares entre as pessoas que haviam 
anunciado no Facebook ter começado ou 
terminado um relacionamento. A análise 
t inha como objetivo most rar como a 
rede social pode fazer previsões úteis 
sobre o comportamento das pessoas - e 
como esse conhecimento pode ajudar os 
anunciantes. Nesse caso, um indivíduo 
que terminou um namoro teria maior 
propensão para comprar baladas tris
tes (e aceitar propaganda de produtos 
desse tipo). 

O PODER DA MASSA 
tualmente, as propagandas online 
mais valiosas são as exibidas pelos 

sites de busca. E isso parece razoável. 
Quando uma pessoa faz uma pesquisa, 
diz exatamente o que está procurando. 
A relação do termo pesquisado com o 
anúncio, portanto, é direta. Esse é um dos 
motivos pelos quais a receita do Google é 
dez vezes maior que a do Facebook. Em 
algum momento , no entanto, Marlow 
poderá descobrir o que as pessoas que
rem - ou não querem - antes mesmo que 
se deem conta disso. 

Para isso, os pesquisadores do Fa
cebook fizeram recentemente pequenas 
al terações no site, como se cu tucas
sem um formigueiro. O cientista Eytan 
Bakshy, por exemplo, começou a traba
lhar na empresa no ano passado. Ele 
havia colaborado com Marlow quando 
fazia um Ph.D. na Universidade de Mi-
chigan. O projeto de Bakshy consistia 
em descobrir o quanto as ações das pes
soas na rede social são influenciadas 
pelos amigos mais próximos, com os 
quais têm maior afinidade. 

Bakshy fez a lgumas a l terações 
na operação do Facebook, envolven
do um grupo de "apenas" 250 milhões 
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de usuários. Ao longo de sete semanas, 
registrou 76 milhões de links comparti
lhados entre os integrantes da amostra. 
Depois, em um conjunto de 219 milhões 
de situações escolhidas aleatoriamente, 
impediu que alguns usuários enxergas
sem um link compar t i lhado com um 
amigo. Ao final do estudo, constatou 
que os amigos mais próximos exercem 
forte influência sobre as informações 
que compar t i lhamos . Mas o impacto 
desse grupo é menor do que o obtido 
pela ação coletiva de inúmeros contatos 
distantes - o que os sociólogos chamam 
de "laços fracos". Assim, a nossa diversi
ficada coleção de laços fracos determina, 
com maior intensidade, a que tipo de 
informações somos expostos. 

Facebook para aumentar o número de 
doadores de órgãos nos Estados Unidos. 
Os usuários que eram doadores cadastra
dos podiam sinalizar essa condição cli
cando na página da timeline. Esse clique 
disparava uma notificação para todos os 
amigos dessa pessoa. Resultado: o núme
ro de doadores registrados aumentou 23 
vezes em 44 estados americanos. 

Esse é só o começo. O avanço nas 
descobertas sobre o efeito que pequenas 
alterações causam no comportamento 
dos usuários pode levar o Facebook a 
permitir que outras empresas façam o 
mesmo uso do site. Se uma eventual As
sociação de Doenças Cardíacas quisesse 
incentivar hábitos alimentares saudá
veis, poderia, por exemplo, consultar um 

EXISTE MANIPULAÇÃO? 
arlow diz que sua equipe pesquisa 
as regras da vida social online para 

entender o que acontece no Facebook e 
não para manipular o site. "O objetivo não 
é mudar os padrões de comunicação da 
sociedade", afirma. "Queremos saber o 
que ocorre para adaptar nossa plataforma 
e oferecer às pessoas as experiências que 
elas desejam." A despeito desse discurso, 
parte do trabalho do Data Science Team 
mostra que a empresa pode, sim, brincar 
com os usuários. 

Em abril, influenciado pelas con
versas com sua então namorada (e atual 
mulher) , uma estudante de medicina, 
Zuckerberg decidiu usar o poder do 

manual do Facebook sobre engenharia 
social. "Queremos que outras empresas 
usem nossa plataforma para dar início a 
mudanças", diz Marlow. 

O problema é que ainda não está 
muito claro como fazer isso. "Não sei se a 
ciência social algum dia será uma ciência 
exata, semelhante à usada para construir 
pontes", diz Duncan Watts, que trabalha 
num recém-inaugurado laboratório de 
pesquisa em ciência social da computação 
na Microsoft, em Nova York (e já havia 
atuado com Marlow no laboratório do 
Yahoo!). "Mesmo assim, de posse de da
dos suficientes é possível fazer previsões 
mais precisas do que simples chutes, e 
isso é muito lucrativo." 

NÃO É SÓ COMPORTAMENTO 
exemplo de outras empresas de mí
dia social online, como o Twitter, 

a fama do Facebook no que se refere a 
inovações técnicas nunca foi semelhante 
à de pioneiros como o Google. Na cabeça 
das pessoas, se o Vale do Silício fosse 
uma escola de ensino médio, a empresa 
de buscas seria o geniozinho tímido das 
aulas de matemática, sem tato social, mas 
capaz de criar algo indispensável a todos. 
O Facebook seria aquele garoto irritante, 
fundador de um grêmio tão popular que 
é obrigatório fazer parte dele. 

Mas não é bem assim. O Facebook 
emprega hordas de talentosos engenhei
ros de software (muitos tirados do Google 
e de outras empresas cheias de crânios 
da matemática) para construir e manter 
esse grêmio irresistível. A tecnologia 
criada para apoiar os esforços do Data 
Science Team, por exemplo, é especial
mente inovadora. A escala das operações 
do Facebook levou a empresa a inventar 
hardwares e softwares de causar inveja 
à concorrência, em sua tentativa de se 
adaptar ao mundo dos "Grandes Dados" 
(Big Data, em inglês). 

O Facebook criou, por exemplo, um 
novo sistema de armazenamento de da
dos ao aumentar o poder de um software 
de código aberto (open-source) chamado 
Hadoop, inspirado no Google e construí
do pelo Yahoo!. O Hadoop encara missões 
aparentemente impossíveis de compu
tação: entre outros feitos, trabalha com 
todos os dados confiados pelos usuários 
ao Facebook. O programa espalha tarefas 
por muitas máquinas dentro de um data 
center - um local repleto de computa
dores, onde ocorre o processamento e 
armazenamento de informações. Mas o 
Hadoop não foi construído pensando em 
ciência de dados, e utilizá-lo para esse fim 
requer programação especializada. 
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Os engenheiros do Facebook resol
veram esse impasse com a invenção do 
Hive, outro software de código aberto. 
Hoje, ele é independente do Facebook e 
vem sendo usado por outras empresas. O 
Hive age como um serviço de tradução, 
tornando possível pesquisar os vastos 
armazéns de dados do Hadoop a partir 
de códigos relativamente simples. Para 
reduzir as demandas de computação, 
ele pode solicitar amostras aleatórias 
de um conjunto completo de dados — 
característica de valor incalculável para 
empresas afogadas em montanhas de 
informações. 

Sameet Agarwal, diretor de enge
nharia do Facebook, diz que boa parte 
dos dados da companhia está em um 
armazém do Hadoop com mais de 100 
petabytes de capacidade (o equivalente 
a 1 milhão de gigabytes), e esse número 
cresce exponencialmente. "Estamos mais 
que dobrando essa capacidade a cada 
ano", afirma Agarwal. 

Tudo isso coloca o Facebook em 
um patamar único de conhecimento, 
conforme afirma Jeff Hammerbacher, 
antecessor de Marlow na empresa. Ham
merbacher deu início aos esforços do site 
para desenvolver uma tecnologia de ar
mazenamento e análise de informações. 
Ele deixou o Facebook em 2008 para fun
dar a Cloudera, que desenvolve sistemas 
baseados em Hadoop para administrar 
conjuntos de dados. A maioria das gran
des empresas paga um dinheirão para 
que marcas estabelecidas, como a Oracle, 
façam esse serviço. Agora, no entanto, es
sas firmas gigantes tentam compreender 
como o Facebook usa sistemas abertos 
para administrar suas informações. 

O fato é que, à proporção que execu
tivos de vários setores buscam explorar 
as oportunidades oferecidas pela era dos 
"Grandes Dados", o crescente interesse 

pela tecnologia do Facebook sugere que 
o negócio de publicidade pode ser apenas 
um desdobramento de algo bem mais 
valioso. As ferramentas e técnicas da 
empresa para lidar com megavolumes 
de informação poderiam se tornar um 
produto por si só. 

O MULTIUSO DO FACEBOOK 
há outras fontes potenciais de re
ceita. DJ Patil, cientista de dados 

da Greylock Partners (empresa de ca
pital de risco) e ex-chefe da equipe de 
ciência de dados do Linkedln, acredita 
que o Facebook pode vender acesso a 
informações compiladas a par t i r das 
ações de seus usuários. Elas poderiam 
servir como base para qualquer tipo de 

o exemplo do serviço gratuito Insights, 
que já existe para anunciantes e donos 
de sites. O Insights mostra como o con
teúdo dessas empresas é compartilhado 
no Facebook. Esse tipo de iniciativa pode 
ser ainda mais útil com o uso do botão 
"Curtir". Já existe um precedente de co
brança por esses dados analíticos: no fim 
de 2011, o Google começou a cobrar US$ 
150 mil por ano por uma versão premium 
de um serviço que analisa o tráfego de 
uma empresa na internet. 

Diante de todas essas possibilida
des, Marlow bate na tecla de que o obje
tivo principal de seu grupo de trabalho 
é apoiar o bem-estar das pessoas que 
confiam seus dados ao Facebook. Ao lon
go desse caminho, continua ele, o Data 

negócio, desde um site de namoro a um 
ranking de músicas mais tocadas. 

Supondo que o Facebook possa fazer 
isso sem despertar a ira dos usuários e 
das autoridades reguladoras, a empresa 
encontraria aí uma nova fonte de lucros. 
Uma loja que vende produtos online, e 
deseja determinar o público-alvo de suas 
promoções, poderia se esbaldar com o 
conhecimento acumulado no Facebook. 
Ela pagaria para ter acesso a informações 
sobre a popularidade de determinadas 
marcas em alguns locais ou sobre as va
riações do interesse por certos produtos 
ao longo do ano. 

Hammerbacher também acredita 
que o Facebook pode começar a vender 
a ciência de dados da empresa. Ele cita 

Science Team vai ampliar a compre 
ensão da humanidade sobre si mesma. 
Essa lógica reverbera o pensamento de 
Zuckerberg - tantas vezes questionado, 
mas aparentemente genuíno -, segundo 
o qual a tarefa do Facebook é melhorar 
a comunicação no mundo. Mas ainda 
não pense em perguntar o que é preciso 
fazer para que isso se torne realidade. 
"É difícil prever até onde iremos, por
que estamos nos estágios iniciais dessa 
ciência", diz Marlow. "Mas sabemos 
que é gigantesco o número de coisas 
que podemos perguntar à base de dados 
do Facebook." 

•TOM SIMONITE É EDITOR SÊNIOR DE Tl DA TECHNOLOGY 

REVIEW, DO MIT: TRADUÇÃO DE BEATRIZ VELL0S0 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 66, p. 94-104, ago. 2012.




