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Recomendar produtos interessantes, mostrar as notícias mais importantes, sugerir restaurantes, mostrar a nova foto do amigo. Todas essas
ações rotineiras da internet
alimentam um mesmo gigante: o chamado algoritmo.
Não é você, usuário, que
decide o que vai enxergar na
tela, mas sim esse tal algoritmo, uma sequência de comandos capaz de definir critérios de relevância para o
serviço que você usa, seja ele
um sistema de buscas ou a
página de uma rede social.
Segundo o cientista da
computação Luiz Camolesi
Jr., da Faculdade de Tecnologia da Unicamp (Universidade Estadual de Campinas), o
algoritmo precisa traduzir a
linguagem e o pensamento
humano para a máquina.
“No caso de sites de compra, por exemplo, o algoritmo é feito para ‘pensar’ como
um amigo real do usuário. Ele
considera idade, perfil, hobby e gostos do cadastrado para sugerir uma compra.”
Já se o exemplo for o Facebook, o comando tem como
meta filtrar as 300 publicações mais importantes do dia,
dentre as cerca de 1.500 disponíveis, em média, segundo
dados da própria empresa.
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QUASE HUMANO

É por isso que os algoritmos são considerados uma
subárea da inteligência artificial, que trabalha para que
os computadores consigam
ter comportamentos similares aos dos humanos.
O professor Yann LeCun,
do Center for Data Science da
Universidade de Nova York,
lidera um laboratório de inteligência artificial no Facebook. LeCun trabalha na pesquisa de um algoritmo de reconhecimento de padrões
que imita parte do córtex visual dos humanos.
Esse titã feito de códigos,
claro, não trabalha sozinho.
Empresas como o Google, por
exemplo, têm, além de engenheiros e programadores,
equipes de classificadores
que ajudam o algoritmo a entender a linguagem humana
e as expressões dos usuários.
Quanto mais significados
são adicionados ao banco de
dados do sistema em que o
algoritmo trabalha, mais
complexo e sofisticado ele fica, se aproximando da ideia
de inteligência artificial.
A cada ano, o Google realiza aproximadamente 500
refinamentos no código do
sistema. O objetivo das melhorias é que a máquina faça
conexões entre diversos temas de pesquisa e saiba exatamente o que você quer dizer quando faz uma busca.
Por exemplo, quando o internauta digita “paulistão”,
o Google deve saber que o tema em questão é o Campeonato Paulista de futebol.
Um exemplo da companhia para mostrar a evolução
da ferramenta é uma falha
ocorrida em 11 de setembro
de 2001. Quando usuários
pesquisavam por “torres gêmeas”, os resultados não traziam notícias dos atentados.
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os algoritmos do facebook e do google
Confira elementos levados em conta pelos sites

Segundo o Facebook, o
usuário tem em média

1.500
posts

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

Entre o conteúdo definido para
ser exibido podem estar posts de:
amigos
patrocinados
fan pages
eventos

A decisão do

algoritmo
é feita com base no
comportamento do
usuário na plataforma

O Google tem indexados

100
milhões

de Gbytes
Em
aproximadamente

0,25
segundo,

• Compartilhamentos
feitos

• As pessoas
com quem
você mais
interage

• Páginas
curtidas

Existem duas formas
de organizar o seu
feed: cronologicamente 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 alguém, a dica é
criar um grupo
de melhores
amigos

algoritmo
do Google
usa cerca de
200 critérios

• Anúncios
clicados

• Conteúdo
curtido

Para definir
quais os resultados são mais
relevantes, o

a combinação
de critérios gera
os resultados e
os anúncios que
serão mostrados

Alguns dos
critérios para
selecionar os
posts são:

• Informações
pessoais

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

Dos usuários no brasil,
50,6% são homens e 28%
têm entre 15 e 24 anos.
Os comportamentos mais
comuns são:
70%
• Enviar mensagens
• Curtir fotos de amigos
• Ler atualizações de status
• Compartilhar compras feitas on-line

82%
74%
40%

Entre os
critérios
estão:

Alcance de
marcas cai à
medida que
rede cresce
Para obter espaço sem precisar pagar,
publicidade precisa ser relevante
Segundo o Facebook, a
rede social tem 1 milhão
de marcas que disputam
a atenção de 1,2 bilhão
de usuários mensais
DE SÃO PAULO

Deixar nas “mãos” de computadores a decisão sobre
qual conteúdo é melhor para
o usuário é inevitável.
A proposta do Google é melhorar o sistema ao ponto em
que exista uma conexão direta entre o pensamento humano e os resultados de busca.
O Facebook batalha para
ser uma rede de alta relevância para pessoas e marcas. Na
rede social, que possui 1,2 bilhão de usuários mensais
(83 milhões no Brasil), a disputa por espaço tem duas
frentes: orgânica ou paga.
Um estudo divulgado pela
agência Social@Ogilvy analisou 30 fan pages líderes no
Brasil. Os resultados indicam

que o alcance orgânico de
posts vem caindo desde outubro de 2013. Na época, a
média era alcançar 9,5% dos
fãs, e em fevereiro deste ano,
4,7%. Daniel Tártaro, diretor
de integração digital da Ogilvy, diz que o movimento de
preservação da plataforma é
natural, ou a linha do tempo
“seria um grande spam”.
Segundo o Facebook, a
queda ocorre à medida que a
plataforma cresce —hoje, reúne 1 milhão de marcas.
Dani Rodrigues, da agência Pong Dynasty, avalia que
“vamos entrar na era do redator e diretor de arte atuando no Facebook”.

• Quantas
vezes o site
contém a palavra-chave
buscada

• Quais resultados foram visualizados por
seus amigos

• A qualidade
do site
• O PageRank
da página

Page
Rank
é uma
fórmula que define a
relevância da página
analisando quantos links
externos são direcionados para ela e se esses
links são importantes

• Quais páginas
estão mais relacionadas com
o seu perfil

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

TwiTTer

O Twitter também tem algoritmos. Segundo a empresa, o código leva em conta critérios como localização, gênero, palavras-chave, tuítes
clicados e retuítes para definir quais posts patrocinados
serão relevantes para a timeline. (STEFANIE SILVEIRA)

• Onde
aparecem
essas
palavras

• 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
Fontes: Google e Facebook

ANÁLISE

Redes mesclam interesses do usuário e objetivos comerciais
Beth Saad

ESPECIAL PArA A folha

É comum um certo desconforto quando estamos em ambientes como Facebook, Twitter e Google+ e surgem na tela conteúdos não solicitados,
informações de “amigos” que
nunca vimos, sugestões de

pessoas e produtos para curtir, ou pior, quando rareiam
os posts daqueles com quem
queremos conversar.
Isso não é aleatório. É o algoritmo em ação, programado conforme as estratégias da
plataforma. É uma mescla entre os objetivos de sociabilidade —típicos do relaciona-

mento em redes digitais—, os
objetivos comerciais da mídia
e os da publicidade.
Não cabe discutir se o cenário é bom ou ruim, mas entender como funciona e qual
o papel do usuário. Afinal,
mídias sociais sem pessoas
em relacionamentos contínuos não fariam sentido.

As mídias sociais conseguem juntar vantagens da mídia massiva —pelo volume de
participantes— com a possibilidade de segmentação,
conversação e personalização
de públicos. É um espaço único para as marcas atingirem
de forma direta a audiência.
E cada informação inseri-

da na plataforma é processada pelos algoritmos e transformada em valor. Com isso,
as plataformas cobram, e as
empresas pagam para que
suas postagens tenham alcance. O usuário, como fica?
Ele quer conversar, contar
sobre o que gosta. A decisão
de falar do filme favorito tem

a ver com o grau de sociabilidade de cada um. E a plataforma tem autonomia para fazer correlações e usar tais dados conforme sua estratégia.
Pequenas ações, que muitas vezes ignoramos, podem
equilibrar o pêndulo desta
balança, como prestar atenção na configuração do perfil individual, por exemplo.
BETH SAAD, professora titular da ECA-USP,
pesquisa estratégias para conteúdo digital

