
é bem provável que seu chefe também es
teja. Ou seja, você pode estar trabalhan
do e procurando um novo emprego ao 
mesmo tempo. E a desculpa já está pron
ta: “Estou fazendo apenas networking”.

Vamos levar esse mesmo conceito 
para o Facebook, ou para qualquer rede 
social. Uma pessoa comprometida não 
poderia estar disponível para novas 
aventuras e, muito menos, procuran
do novas aventuras. Mas a realidade 
é que no Facebook todos estão dispo
níveis. Pesquisas sobre o comporta
mento na rede mostram que as pessoas 
gastam mais de um terço do seu tempo 
vendo perfis e fotos. O mais comum 
é o de homens observando perfis de 
mulheres que não conhecem, seguido 
por homens vendo perfis de mulheres 
que conhecem. Você pode estar com
prometido e procurando outro relacio
namento. A rede é o disfarce perfeito.

Mas aí somos pegos de surpre
sa por um aplicativo que vai direto 
ao ponto. O BangWithFriends, algo 
como “transe com amigos”, promete 
fazer que o usuário do Facebook des
cubra com quem pode transar sem se 
expor. Quando ativa o app, ele marca 
todos com quem teria relação. Se uma 
pessoa marcada também for usuária 
e tiver interesse, ambas recebem uma 
notificação de que podem ir em frente.

A questão é que tudo deveria acon
tecer no maior sigilo, mas a realidade 
não é bem assim. No mundo das redes 
existe um conceito chamado grau de 
separação, que mede a distância entre 
as conexões de uma pessoa para outra. 
No Facebook, esse número é menor 
do que quatro. Ou seja, as pessoas es
tão bem mais próximas do que parece.

Junte isso ao fato de que as redes de 
confiança possuem sobreposições e 
surge uma combinação explosiva. Basta 
que um dos pares formados pela ferra
menta esbarre numa dessas sobreposi
ções para os dados começarem a vazar. 
E quanto mais gente, maiores as chan
ces de isso acontecer. A nova busca do 
Facebook, o Graph Search, permite que 
se descubra quem está usando qual
quer aplicativo. É possível fazer buscas 
do tipo: “Mostre-me todos os amigos 
casados que usam BangWithFriends”. 
Uma lista aparecerá com o resultado.

Bom, enquanto você resiste à curio
sidade de ir experimentar algumas 
buscas indiscretas, pense se é possível 
fazer algo na rede sem ser descoberto.lZ
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 327, p. 34, mar. 2013.




