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O Facebook torna o compartilha-
mento fácil – talvez fácil demais,
diriam alguns. Como a rede so-
cial de uma pessoa costuma ser
formada não apenas pelos ami-
gos de verdade, mas também pe-
los parentes e os meio-que-ami-
gos, além dos meio-que-amigos
de seus meio-que-amigos, é pre-
ciso tomar cuidado com aquilo
que se publica. É verdade que o
Facebook permite que o usuário
defina grupos de amigos mais
próximos, mas isto exige o cons-
tante monitoramento daquilo
que pode – e não pode – ser com-
partilhado com alguém.

Tudo isto criou uma oportuni-
dade para startups (empresas ini-
ciantes) cujo propósito é exata-
mente oferecer uma forma de
compartilhamento mais íntima.

Redes sociais mais novas, co-
mo Path, FamilyLeaf e Pair, colo-
cam uma série de restrições nos
relacionamentos dos usuários.
O Path, disponível apenas para
smartphones, tem um limite má-
ximo de 150 amigos. O Family-
Leaf é apenas para o usuário e
seus parentes. E o Pair, também
exclusivo para smartphones, é

tão pequeno quanto uma rede so-
cial pode ser: uma única pessoa.

Nos Estados Unidos, o usuá-
rio médio do Facebook tem 245
amigos, de acordo com estudo
publicado em fevereiro pelo Pro-
jeto Internet e Vida Americana,
do Centro de Pesquisas Pew. En-
tretanto, a quantidade supera
em muito o “número de Dun-
bar”, os 150 relacionamentos
que o antropólogo Robin Dun-
bar indicou serem o limite neuro-
lógico da capacidade do cérebro
de administrar relações.

Dave Morin, que tra-
balhou no Facebook
por quatro anos an-
tes de fundar o
Path, em 2010, ex-
plica a razão de ser
de sua empresa: “O
Facebooktornou nor-
mal a socialização na in-
ternet. Mas temos agora
uma oportunidade de voltar à so-
cialização íntima”.

Morin diz ter telefonado para
Dunbar, professor da Universi-
dade de Oxford, para saber mais
a respeito de suas pesquisas e
teorias. Dunbar lhe disse que re-
des sociais se assemelham a um
conjunto de círculos concêntri-
cos: 150 pessoas constituem o li-
mite exterior dos amigos, 50 for-
mam o limite dos amigos de con-

fiança, 15 delimitam os bons ami-
gos e 5 formam os melhores ami-
gos.

Quando o Path apresentou
sua rede social, o número de ami-
gos foi limitado em 50. Hoje, o
Path tem mais de um milhão de
usuários ativos, que têm em mé-
dia 40 amigos. No ano passado, o
Path aumentou o número máxi-
mo para 150 porque, como diz
Morin, os usuários “gostam de
ter mais espaço”.

Ainda assim, a proposta cen-
tral não mudou. Não é per-

mitido formar subgru-
pos, e não há configu-

rações de privacida-
de a serem ajusta-
das. Os amigos pró-
ximos estão dentro;

todas as demais pes-
soas ficam de fora. “O

usuário nunca se verá
diante do problema de ter

compartilhado algo com as pes-
soas erradas”, diz Morin.

Familiar. O FamilyLeaf limita a
rede de uma pessoa de maneira
diferente: é apenas para paren-
tes. Esta startup, fundada em fe-
vereiro por Wesley Zhao e Ajay
Mehta, ambos de 19 anos, rece-
beu financiamento e orientação
do Y Combinator, fundo de
Mountain View, Califórnia. De-

pois da abertura do site, a
demanda logo excedeu a ca-
pacidade, e há uma lista de
espera para entrar na rede.

Mehta diz que ele e Zhao
usam o Facebook somente com
os amigos. Quando seus paren-
tes mais velhos querem partici-
par, para manter o contato, pode
surgir um problema: um momen-
to de desatenção na hora de pos-
tar pode levar ao compartilha-
mento acidental com pessoas
que o usuário não desejaria in-
cluir. “Não quero filtrar meu per-
fil para dois públicos diferen-
tes”, diz Mehta.

Zhao acrescenta: “Trata-se de
algo tão possível quanto pensar
que podemos usar o Facebook
tanto para os amigos quanto pa-
ra o trabalho. É como se não hou-
vesse necessidade para o Linke-
dIn”. A rede de cada família tem
um zelador designado, embora
cada pessoa possa fazer parte da
rede de mais de uma família.

A FamilyLeaf simplificou o
compartilhamento de fotos, que
pode ser feito simplesmente por
meio do envio de imagens como
anexo de um e-mail para o álbum
da família mantido no site da Fa-
milyLeaf. “Minha mãe entende
pouco de tecnologia”, diz Meh-
ta. “Ela não consegue usar o Face-
book, mas sabe usar o Family-
Leaf. O mesmo vale para meus
avós, em Mumbai.”

Já o Pair tem uma forma de
compartilhar ainda mais restri-
ta: com uma – e apenas uma –
pessoa. A rede social teve inicial-
mente o financiamento do Y
Combinator, e os cinco fundado-
res da Pair passaram os primei-
ros três meses do ano na região
da baía de São Francisco, traba-
lhando com os sócios do Y Com-
binator. Os fundadores da star-
tup são do Canadá, e três deles
tinham namoradas que ficaram
no país. Eles criaram o aplicativo
Pair para se comunicar com as
amadas distantes sem se preocu-
par com mensagens enviadas
por engano.

Jamie Murai, um dos fundado-
res do Pair, dá um exemplo: nas
mensagens de texto, “é preciso
escolher o destinatário a partir
de uma lista”, diz ele. “Às vezes
imaginamos que a mensagem es-
tá indo para a namorada, mas es-
ta é na verdade encaminhada a
um colega da academia. O usuá-
rio pode ter a certeza de que, ao
pressionar o ícone do Pair, tudo
aquilo que for compartilhado se-
rá realmente dividido apenas
com a parceira.”

Os usuários do Pair podem en-
viar uma mensagem de texto, fo-
tografia ou vídeo para seus com-
panheiros, mas o aplicativo tem
também algumas características
mais tradicionais. O par de usuá-

rios pode criar simultaneamen-
te um desenho feito em conjun-
to, compartilhar uma lista de afa-
zeres ou pressionar um botão pa-
ra informar ao outro a sua locali-
zação. O Pair oferece também o
“beijo de dedão”: ao pressionar o
dedão contra a tela, ali-
nhado à imagem do par,
os celulares de ambos vi-
bram ao mesmo tempo.

O aplicativo do Pair,
exclusivo para celulares,
foi lançado em março e já regis-
trava 100 mil usuários depois de
apenas sete dias de funciona-
mento, de acordo com a empre-
sa. (Atualmente, está disponível
para iOS e Android.)

Se um relacionamento muda,
o aplicativo pode ser reconfigu-
rado para ter como par a nova
pessoa mais importante de to-
das. “Inicialmente, mantivemos
o foco nos relacionamentos ro-
mânticos”, diz Murai, “mas, na
verdade, a rede está servindo
também para aquele relaciona-
mento mais importante dentre
os muitos que temos na vida,
que pode ser com o melhor ami-
go, com o filho ou filha”.

Estas redes sociais de dimen-
sões microscópicas e supermi-
croscópicas não concorrem dire-
tamente com o Facebook, nem
entre si. Uma pessoa poderia ser
ativa em cada uma delas. Mas po-
de ser então que nos deparemos
com um novo limite neurológi-
co: o número máximo de redes
sociais que o cérebro humano é
capaz de administrar. / TRADUÇÃO
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O Facebook
tornou comum
a socialização.
Podemos
agora voltar à
socialização
íntima.”
Dave Morin, ex-Facebook
e criador do Path

PATH. Disponível só
para smartphones, a
rede social permite
compartilhar fotos,
status e localização
com um grupo
determinado. A rede
social aceita no
máximo 150 amigos.
O Path já tem mais de
1 milhão de usuários
no mundo. O aplicativo
está disponível para
iOS e Android

PAIR. É a rede social
para dois. Foi
desenvolvida para
casais, mas não é
restrita a eles. Permite
que se compartilhe
fotos, mensagens,
listas de tarefa e até
um “beijo de dedão”,
em que um toque na
tela faz os celulares
de ambos vibrarem.
Está disponível para
iOS e Android

FAMILYLEAF. Esta é
a rede de quem não
quer compartilhar no
Facebook algo
inadequado para pais e
parentes. O FamilyLeaf
é restrito à família, e
uma pessoa atua como
moderador. Com um
e-mail e poucos cliques
é possível compartilhar
fotos daquele encontro
em família de uma só
vez e para todos

● Redes sociais para poucas pessoas despontam como
alternativa para quem acha o Facebook abrangente demais

Antropólogo
diz que o cérebro

só consegue
administrar 150
relacionamentos
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