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STEFANIE SILVEIRA
de são paulo

Recomendar produtos in-
teressantes, mostrar as notí-
ciasmais importantes, suge-
rir restaurantes,mostrarano-
va fotodoamigo.Todasessas
ações rotineiras da internet
alimentamummesmogigan-
te: o chamado algoritmo.
Não é você, usuário, que

decide o que vai enxergar na
tela,mas simesse tal algorit-
mo, uma sequência de co-
mandos capaz de definir cri-
térios de relevância para o
serviçoquevocêusa, seja ele
um sistema de buscas ou a
página de uma rede social.
Segundo o cientista da

computação Luiz Camolesi
Jr., daFaculdadedeTecnolo-
gia daUnicamp (Universida-
de Estadual de Campinas), o
algoritmo precisa traduzir a
linguagem e o pensamento
humano para amáquina.
“No caso de sites de com-

pra, por exemplo, o algorit-
moé feitopara ‘pensar’ como
umamigorealdousuário.Ele
considera idade, perfil, hob-
byegostosdocadastradopa-
ra sugerir uma compra.”
Já se o exemplo for o Face-

book, o comando tem como
meta filtrar as 300 publica-
çõesmais importantesdodia,
dentre as cerca de 1.500 dis-
poníveis, emmédia, segundo
dados da própria empresa.

vê
quemdecide

Formade
inteligência
artificial,
algoritmo
define critérios
para exibir
conteúdo

QUASE HUMANO

É por isso que os algorit-
mos são considerados uma
subárea da inteligência arti-
ficial, que trabalha para que
os computadores consigam
ter comportamentos simila-
res aos dos humanos.
O professor Yann LeCun,

doCenter forDataScienceda
Universidade de Nova York,
lidera um laboratório de in-
teligência artificial no Face-
book.LeCuntrabalhanapes-
quisa de umalgoritmo de re-
conhecimento de padrões
que imita parte do córtex vi-
sual dos humanos.
Esse titã feito de códigos,

claro, não trabalha sozinho.
EmpresascomooGoogle,por
exemplo, têm, alémdeenge-
nheiros e programadores,
equipes de classificadores
queajudamoalgoritmoaen-
tender a linguagem humana
easexpressõesdosusuários.
Quanto mais significados

sãoadicionados aobancode
dados do sistema em que o
algoritmo trabalha, mais
complexoe sofisticadoele fi-
ca, se aproximando da ideia
de inteligência artificial.
A cada ano, o Google rea-

liza aproximadamente 500
refinamentos no código do
sistema. O objetivo das me-
lhorias é que amáquina faça
conexões entre diversos te-
mas de pesquisa e saiba exa-
tamente o que você quer di-
zer quando faz uma busca.
Por exemplo, quandoo in-

ternauta digita “paulistão”,
oGoogle deve saber queo te-
ma em questão é o Campeo-
nato Paulista de futebol.
Um exemplo da compa-

nhiaparamostraraevolução
da ferramenta é uma falha
ocorrida em 11 de setembro
de 2001. Quando usuários
pesquisavam por “torres gê-
meas”, os resultadosnão tra-
ziam notícias dos atentados.

» LEIA MAIS na pág. F4

você Il
us
tr
aç
ão

Fi
lip

e
Ro

ch
a

oque



ab

Page
Rank
é uma
fórmula que define a
relevância da página
analisando quantos links
externos são direciona-
dos para ela e se esses
links são importantes
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Deixarnas“mãos”decom-
putadores a decisão sobre
qual conteúdoémelhorpara
o usuário é inevitável.
ApropostadoGoogleéme-

lhorar o sistemaaopontoem
queexistaumaconexãodire-
taentreopensamentohuma-
no e os resultados de busca.
O Facebook batalha para

ser uma redede alta relevân-
ciaparapessoasemarcas.Na
rede social, quepossui 1,2bi-
lhão de usuários mensais
(83milhões no Brasil), a dis-
puta por espaço tem duas
frentes: orgânica ou paga.
Umestudodivulgadopela

agência Social@Ogilvy ana-
lisou 30 fan pages líderes no
Brasil.Os resultados indicam

que o alcance orgânico de
posts vem caindo desde ou-
tubro de 2013. Na época, a
média era alcançar 9,5%dos
fãs, e em fevereirodeste ano,
4,7%. Daniel Tártaro, diretor
de integraçãodigital daOgil-
vy, diz que o movimento de
preservação da plataforma é
natural, ou a linha do tempo
“seria um grande spam”.
Segundo o Facebook, a

quedaocorre àmedidaquea
plataformacresce—hoje, reú-
ne 1 milhão demarcas.
Dani Rodrigues, da agên-

cia PongDynasty, avalia que
“vamos entrar na era do re-
dator e diretor de arte atuan-
do no Facebook”.

TwiTTer
O Twitter também tem al-

goritmos. Segundo a empre-
sa,ocódigo levaemcontacri-
térios como localização, gê-
nero, palavras-chave, tuítes
clicados e retuítes para defi-
nir quais posts patrocinados
serão relevantes para a time-
line. (STEFANIE SILVEIRA)

SegundooFacebook, a
rede social tem1milhão
demarcasquedisputam
aatençãode1,2bilhão
deusuáriosmensais

Para obter espaço semprecisar pagar,
publicidade precisa ser relevante

Alcancede
marcas cai à
medidaque
rede cresce

Beth Saad
ESPECIAL PArA A folha

Écomumumcertodescon-
fortoquandoestamosemam-
bientescomoFacebook,Twit-
ter eGoogle+ e surgemna te-
la conteúdosnãosolicitados,
informaçõesde“amigos”que
nunca vimos, sugestões de

pessoas e produtos para cur-
tir, ou pior, quando rareiam
os posts daqueles comquem
queremos conversar.
Issonão éaleatório. É o al-

goritmo em ação, programa-
doconformeasestratégiasda
plataforma.Éumamesclaen-
tre os objetivos de sociabili-
dade —típicos do relaciona-

mentoemredesdigitais—,os
objetivoscomerciaisdamídia
e os da publicidade.
Não cabe discutir se o ce-

nárioébomouruim,masen-
tender como funciona e qual
o papel do usuário. Afinal,
mídias sociais sem pessoas
em relacionamentos contí-
nuos não fariam sentido.

As mídias sociais conse-
guemjuntarvantagensdamí-
diamassiva—pelovolumede
participantes— com a possi-
bilidade de segmentação,
conversaçãoepersonalização
depúblicos.Éumespaçoúni-
co para as marcas atingirem
de forma direta a audiência.
E cada informação inseri-

danaplataformaéprocessa-
da pelos algoritmos e trans-
formada em valor. Com isso,
as plataformas cobram, e as
empresas pagam para que
suas postagens tenham al-
cance. O usuário, como fica?
Ele quer conversar, contar

sobre o que gosta. A decisão
de falar do filme favorito tem

aver comograude sociabili-
dade de cada um. E a plata-
formatemautonomiaparafa-
zer correlaçõeseusar taisda-
dos conforme suaestratégia.
Pequenas ações, quemui-

tas vezes ignoramos, podem
equilibrar o pêndulo desta
balança, como prestar aten-
ção na configuração do per-
fil individual, por exemplo.

BETHSAAD, professora titular da ECA-USP,
pesquisa estratégias para conteúdo digital

ANÁLISE

Redesmesclaminteressesdousuárioeobjetivoscomerciais

os algoritmos do facebook e do google
Confira elementos levados em conta pelos sites

• Anúncios
clicados

• Quais páginas
estão mais re-
lacionadas com
o seu perfil

• Quantas
vezes o site
contém a pa-
lavra-chave
buscada

• Onde
aparecem
essas

palavras

• A qualidade
do site

• O PageRank
da página

• Quais resul-
tados foram vi-
sualizados por
seus amigos

• Informações
pessoais

• As pessoas
com quem
você mais
interage

• Conteúdo
curtido

• Compartilha-
mentos
feitos

• Páginas
curtidas

A decisão do

é feita com base no
comportamento do
usuário na plataforma

algoritmo algoritmo
do Google

Para definir
quais os resul-
tados são mais
relevantes, o

usa cerca de
200 critérios

Entre os
critérios
estão:

Alguns dos
critérios para
selecionar os
posts são:

O Google tem indexados

em páginas
da web. É
nessa amostra
que a busca
será feita

100
de Gbytes
milhões

Dos usuários no brasil,
50,6% são homens e 28%
têm entre 15 e 24 anos.
Os comportamentos mais
comuns são:

0,25
segundo,
a combinação
de critérios gera
os resultados e
os anúncios que
serão mostrados

Em
aproximadamente

amigos
patrocinados
fan pages
eventos

Entre o conteúdo definido para
ser exibido podem estar posts de:

O Google coleta
informações dos
usuários para
construir um
perfil e mostrar
resultados e
anúncios relevan-
tes. Alguns dos
dados coletados:

• Localização geográfica
• Interações com anúncios

• Dispositivo usado para acesso
• Dados pessoais fornecidos pelo usuário

• Serviços utilizados e comportamento de uso
• Histórico de busca e navegação em serviços da empresa

• Enviar mensagens
• Curtir fotos de amigos

• Ler atualizações de status
• Compartilhar compras feitas on-line

82%

74%

70%

40%

Segundo o Facebook, o
usuário tem em média

posts
1.500

diários elegíveis para sua linha
do tempo. Desses, o algoritmo
escolhe 300 que serão exibidos

Existem duas formas
de organizar o seu
feed: cronologicamen-
te ou curado ('Mais
recentes' ou 'Principais
histórias'). Em nenhum
dos casos é possível
ver tudo que há na rede

Se você não
quer perder
nada sobre al-
guém, a dica é
criar um grupo
demelhores

amigos

Fontes: Google e Facebook


