
www.netjen.com.br

Editorias 
Economia/Política: J. L. Lobato (lobato@netjen.com.br); Ciência/Tec-

nologia: Ricardo Souza (ricardosouza@netjen.com.br); Livros: Ralph Peter 
(ralphpeter@agenteliterarioralph.com.br);

Comercial: Tatiana Sapateiro – tatiana@netjen.com.br
Publicidade Legal: lilian@netjen.com.br

José Hamilton Mancuso (1936/2017)    Publisher: Lilian Mancuso (lilian@netjen.com.br)

Webmaster/TI: Fabio Nader; Editoração Eletrônica: Ricardo Souza. 
Revisão: Maria Cecília Camargo; Serviço informativo: Agências Brasil, Senado, 
Câmara, EBC, ANSA.

Artigos e colunas são de inteira responsabilidade de seus autores, 
que não recebem remuneração direta do jornal.

Jornal Empresas & Negócios Ltda
Administração, Publicidade e Redação: Rua Joel Jorge de Melo, 468, cj. 71 

– Vila Mariana – São Paulo – SP – CEP.: 04128-080 – Telefone: (11) 3106-4171 – 
E-mail :  (netjen@netjen.com.br) – Site:  (www.netjen.com.br). 
CNPJ: 05.687.343/0001-90 - JUCESP, Nire 35218211731 (6/6/2003) - Matriculado 
no 3º Registro Civil de Pessoa Jurídica sob nº 103.

Colaboradores: Claudia Lazzarotto, Eduardo Moisés, Geraldo Nunes e Heródoto Barbeiro.
RIO DE JANEIRO: J.C. REPRESENTAÇÕES E PUBLICIDADES EIRELI

Av. Rio Branco, 173 / 602 e 603 – Centro - Rio de Janeiro - CEP 20040-007
Tel. (21) 2262-7469 – CNPJ 30.868.129/0001-87

ISSN 2595-8410

OpiniãO
Como funcionam 

os algoritmos 
das redes sociais?

Depois do lançamento 
do documentário "O 
Dilema das Redes" no 
Netflix, muitas pessoas 
tentam entender como 
os algoritmos das redes 
sociais funcionam

Principalmente, se o 
conteúdo pode de cer-
ta forma, manipular os 

usuários. O documentário 
relata experiências de ex-co-
laboradores de empresas como 
Facebook, Google, Pinterest, 
Twitter e YouTube, mostran-
do que a principal forma de 
operação dessas empresas é 
com a captação de dados e 
monitoramento das atividades 
dos usuários.

O que acontece é que as 
redes sociais funcionam com 
base em algoritmos de rele-
vância, ou seja, algoritmos 
programados para mostrar 
com prioridade o que é mais 
relevante naquele momento. 
Isso porque, de acordo com 
Brian Boland, vice-presidente 
de Tecnologia de Publicidade 
do Facebook, existem, em 
média, 1.500 histórias que 
poderiam aparecer no feed, 
cada vez que uma pessoa se 
conecta. 

O que cada um vê no mo-
mento em que entra na rede é 
personalizado de acordo com 
a relevância do conteúdo e 
daquela página específica. Mas 
o que são os tais algoritmos? 
De acordo com o dicionário 
Aurélio, “algoritmo é um con-
junto de regras e operações 
bem definidas e ordenadas, 
destinadas à solução de um 
problema”. 

Segundo o Instagram, o 
alcance orgânico é de 100%, 
ou seja, se o usuário rodar o 
feed até o fim, ele verá todas 
as publicações, então para 
os criadores de conteúdo, a 
chance da publicação chegar 
a todos seus seguidores é de 
100%, na teoria. 

Na prática, o alcance orgâ-
nico não chega nem perto da 
média de 10%. É claro que para 
que o conteúdo alcance mais 
seguidores, ele precisa ser 
altamente interessante, já que 
os critérios do algoritmo são 
de qualidade. As redes sociais 
não abrem como funcionam 
os algoritmos, portanto o que 
se sabe foi percebido em tes-
tes e experimentos práticos, 
visando entender a operação 
dessa inteligência artificial. 
Mas o que dá para saber sobre 
seu funcionamento é que são 
baseados em relacionamento, 
temporalidade e engajamento.

Relacionamento: você já per-
cebeu que quando abre alguma 
rede social, vê com prioridade 
as postagens dos perfis que 
você se relaciona mais? Isso 
inclui: fotos com marcações, 
check-ins nos mesmos lugares, 
curtir a publicação um do ou-
tro, compartilhar a publicação 
um do outro, comentar nas 
publicações, responder inbox, 
passar certo tempo assistindo 
vídeos ou stories, clicar no "ler 
mais" para ver toda a legenda, 
marcar nos comentários, e até 
mesmo a velocidade com que 
se assistem os conteúdos; se a 
pessoa postar agora e eu abrir 
agora seu conteúdo, significa 
que tenho interesse naquela 
página. 

Se a pessoa postar uma sequ-
ência de 10 vídeos no stories e 
você assistir aos 10 sem pular, 
significa para o algoritmo, 
que você que tem interesse 
naquele conteúdo. Mas não 
é um desses fatores isolados 
que determina a ordem dos 
resultados, mas a junção de 

vários deles. 
Temporalidade: apesar de as 

redes sociais não disponibiliza-
rem as publicações por ordem 
cronológica, o tempo de uma 
publicação ainda é levado em 
consideração. Em geral, após 
7 dias as publicações tendem a 
perder vez, e as mais recentes 
são mostradas com priori-
dade. É claro que cada rede 
social tem sua programação 
de relevância. No LinkedIn, 
por exemplo, uma publicação 
pode durar meses rodando no 
feed, já que existem poucos 
usuários produzindo conteúdo 
e a maioria apenas consome 
conteúdo, então o feed é, geral-
mente, menos disputado. Uma 
ótima oportunidade para gerar 
conteúdo relevante e alcançar 
uma boa base de pessoas.

Engajamento: é medido 
pelas curtidas, comentários, 
reações, compartilhamentos, 
envio da publicação via DM 
(mensagem direta no Insta-
gram, quando você envia uma 
publicação para um amigo 
pelo bate-papo) e publicações 
salvas. O algoritmo calcula a 
taxa de engajamento das publi-
cações para priorizá-las, então 
é natural que publicações com 
bastante engajamento apare-
çam com prioridade no feed, 
para dar maior visibilidade.

No LinkedIn, funciona dife-
rente, na principal rede social 
profissional do mundo, para 
que uma publicação tenha boa 
posição no feed, ela precisa 
ter um conteúdo muito bom. 
Assim que a publicação é 
feita, os algoritmos analisam 
o conteúdo para classificá-lo, 
e se for spam ou conteúdo 
copiado, não terá bom alcance, 
ou podem até ser tirados do ar. 
O conteúdo é analisado pelo 
engajamento. As postagens 
com maior engajamento têm 
prioridade no feed. 

Quando um conteúdo vi-
raliza, a postagem tem ainda 
mais chance de ficar no topo 
do feed, já que concentra 
muitos likes e comentários. 
Além disso, o LinkedIn analisa 
quais os temas mais relevantes 
para cada usuário e prioriza 
postagens sobre este tema. 
Como mostrado no documen-
tário, existe sim a especulação 
de que as grandes empresas 
de tecnologia manipulam as 
informações que recebemos, 
para fazer com que tenhamos 
preferências específicas. 

Em 2012, o Facebook fi-
nanciou um experimento 
em que milhares de usuários 
tiveram seu feed manipulado, 
para analisar seu "contágio 
emocional". Foi um estudo em 
conjunto com pesquisadores e 
universidades, em que o algo-
ritmo do feed de mais de 600 
mil usuários foi manipulado 
com conteúdos que manipu-
lavam seus sentimentos. O 
objetivo era compreender se 
mensagens animadoras ou 
depressivas apresentadas aos 
usuários poderiam influenciar 
no emocional, refletidos em 
seus status. 

O estudo "contágio emocio-
nal em larga escala", realmente 
constatou que as pessoas que 
foram expostas ao experimen-
to reagiram atualizando seus 
status de acordo com o conte-
údo que viram em seus feeds. 
Como essa pesquisa foi finan-
ciada pelo próprio Facebook, 
reforça que sim, podemos ser 
manipulados pelos algoritmos 
de relevância. E igualmente, 
uma empresa pode ter sua 
performance prejudicada, ou 
melhorada, pelos critérios de 
qualidade.

(*) - É professora do curso de 
Marketing Digital do Centro 

Universitário Internacional Uninter.

Maria Carolina Avis (*)
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Palestra online e gratuita com cientista 
brasileira da NASA

@Em apoio à realização do NASA International Space Apps Challenge 
2020, a Embaixada e os Consulados dos EUA convidam para uma 

palestra online e gratuita, no dia 1 de outubro, às 19h, com a cientista 
brasileira da NASA Dra. Rosaly Lopes. Em sua palestra, a Dra. Lopes 
falará sobre a importância da exploração espacial para os avanços da 
Ciência, Tecnologia, Inovação e também sobre sua experiência como 
cientista na NASA. Dra. Rosaly Lopes trabalha no Laboratório de 
Propulsão a Jato da NASA, na Califórnia, e é editora chefe da revista 
científica Icarus. Ela fez parte das missões Galileo e Cassini e hoje 
estuda geologia e condições habitáveis da Lua Titã. Rosaly já recebeu 
muitos prêmios, dentre eles dois da NASA por serviço excepcional e 
a medalha Carl Sagan da Sociedade Astronômica Americana (https://
interactive.america.gov/de-ipanema-a-nasa-minha-jornada-aos-
-vulcoes-do-sistema-solar/).

Assessoria para registro de marca

@Um dos passos mais importantes e muitas vezes negligenciados 
da formação de uma empresa é o registro de marca no Instituto 

Nacional de Propriedade Intelectual (INPI). Esse processo pode levar 
até 12 meses para ser concluído e é condensado em algumas etapas 
que vão desde um período para que terceiros se manifestem contra seu 
pedido até uma análise profunda dos aspectos da marca e verificação 
de cumprimento da Lei De Propriedade Industrial. Lançada em 2018, a 
Manacá é uma startup brasileira 100% digital que assessora empresas de 
pequeno e médio portes a navegar todas as questões legais que existem 
em torno do registro de marca no Brasil por apenas R$ 9,99 por mês.

Serviço para adequação de processos 
empresariais à LGPD

@O novo serviço, que recebeu o nome de Consultoria LGPD MI, visa 
revisitar todos os processos empresariais e realizar as alterações 

necessárias para o atendimento à lei. “Nosso serviço foi inspirado em 
experiências internacionais. Em maio deste ano, as empresas da Eu-
ropa adotaram a governança pela GDPR, a lei de proteção de dados 
do país, atuando com times multidisciplinares, colaboração entre as 
áreas de tecnologia, processos de negócios e jurídica, e com processos 
orientados à transparência. Todo esse modelo, extremamente eficiente, 
foi inicialmente aplicado em nossa empresa antes de ofertarmos aos 
clientes, “afirma Anderson Vidal, CEO da MI Consult IT. O serviço criado 
pela MI Consult IT envolve todos os setores das empresas atendidas, 
internamente e direcionados a outros públicos, como funcionários, 
fornecedores e clientes. O serviço inicia-se com uma visualização 360º 
da empresa atendida, no que tange aos procedimentos internos e à 
proteção de dados pessoais.

Pure Storage expande parceria com VMware 

@A Pure Storage, fabricante de soluções de armazenamento como 
serviço para ambientes multi-cloud, acaba de anunciar recursos 

que otimizam suas soluções de nuvem híbrida em todo o portfólio 
VMware para reforçar a infraestrutura das empresas que estão com 
foco em inovação, levando mais simplicidade às operações e uma 
experiência moderna de dados no data center e na nuvem. A parceria 
da Pure com a VMware já existe há uma década e, juntas, as duas 
empresas oferecem plataformas que permitem a virtualização de 

ambientes, rápida consolidação de cargas de trabalho, hospedagem 
de aplicações essenciais, além de armazenamento para contêineres 
no local (on-premise) ou na nuvem. Com a expansão dessa parceria, 
a Pure acelera as implementações de nuvem híbrida com as tecno-
logias da VMware, incluindo vSphere Virtual Volumes com VMware 
Cloud Foundation e VMware Site Recovery Manager, Cloud Native 
Storage para Kubernetes no VMware e NVMe over Fabric (NVMoF).

Solução de monitoramento de ameaças 
internas nativa da nuvem

@A Forcepoint, líder global em cibersegurança, anuncia a introdu-
ção do Dynamic User Protection, que redefine o monitoramento 

moderno da atividade do usuário (UAM em inglês) e a proteção contra 
ameaças internas com a primeira solução nativa em nuvem do setor 
para fornecer funcionalidade pronta para uso, sem configuração de 
política. Por meio desse recurso, as equipes de segurança agora contam 
com visibilidade em tempo real dos verdadeiros comportamentos de 
risco de usuários comprometidos e mal-intencionados em ambientes 
de nuvem híbrida (https://www.forcepoint.com/product/dynamic-
-user-protection).

Compliance da Seal Telecom conquista 
certificação CertiGov

@A Seal Telecom, multinacional provedora de integração de sis-
temas, vem investido no aprimoramento do seu programa de 

compliance. Como consequência, acaba de conquistar a certificação 
de transparência CertiGov, selo que atesta as ações de integridade 
da empresa em seus processos, política e ética. Com a chancela, a 
Seal Telecom fomenta a segurança de sua cadeia de atuação para as 
licitações junto ao governo, e se antecipa à demanda crescente por 
práticas de compliance aos fornecedores dos setores público e privado 
(www.sealtelecom.com).

EMS conquista Prêmio Época Negócios 360º 
de empresa mais inovadora no Brasil

@A EMS, maior laboratório farmacêutico no Brasil, foi eleita, pela 
primeira vez, a empresa mais inovadora no país, no Prêmio Época 

Negócios 360º. O anuário tem como objetivo apontar as melhores em-
presas no território nacional considerando aspectos como desempenho 
financeiro, governança corporativa, sustentabilidade, pessoas, inovação 
e visão de futuro. A partir dessa avaliação, são elaborados rankings e 
escolhidas as campeãs em 24 setores da economia e, dentre estas, a 
empresa do ano. São também apontadas as vencedoras em cada uma 
das seis dimensões da pesquisa, caso da EMS no quesito “Inovação” 
(www.ems.com.br).

Ferramenta auxilia a ampliar vendas

@“Diante do novo cenário, o desenvolvimento tecnológico é fun-
damental para que as marcas possam converter mais visitas em 

compras, além encurtar a jornada do usuário. Para isso, é fundamental 
levar em conta as mudanças nos hábitos de consumo dos brasileiros e, 
assim, passar a oferecer formatos de publicidade adequados voltados 
às compras online. Esta é a principal finalidade da Shoppable Ads, que 
permite acesso rápido, simples e intuitivo aos produtos e / ou serviços 
oferecidos pelas marcas em seus canais digitais”, explica Alberto Pardo 
CEO e fundador da Adsmovil (www.adsmovil.com).

ricardosouza@netjen.com.br

O PATO DONALD JÁ FOI À GUERRA

Vivaldo José Breternitz (*)

Há algum tempo revi com grande 
prazer uma peça de propagan-
da produzida para o cinema. 

Propaganda assumida, mas de grande 
qualidade; não é porque se trata de 
propaganda que deve automaticamente 
ser qualificada como lixo, ainda mais 
quando se trata de propaganda de uma 
causa com a qual nos identificamos: a 
guerra às ditaduras, e no caso, à dita-
dura nazi-fascista. 

Trata-se de um desenho animado 
produzido pelos estúdios Disney e 
lançado em 1943, ano em que ganhou o 
Oscar na sua categoria. Originalmente 
chamado "Donald Duck in Nutziland" 
(um trocadilho intraduzível, fazendo 
menção à loucura nazista), foi rebati-
zado "Der Fuehrer's Face" ou “A cara 
do Fuehrer”, título da música tema.   

Donald foi o personagem de outros 
seus movimentos ou sequer parar de se 
mexer, numa feliz alusão ao processo 
de robotização a que eram submetidos 
os que trabalhavam para os nazistas.

Vinicius de Morais, que durante certo 
tempo foi crítico de cinema, escreveu 
um artigo elogiando o desenho, pu-
blicado no jornal carioca “A Manhã” 
de 5 de maio de 1943. Curiosamente, 
os estúdios Disney atualmente evitam 
mencionar ou de alguma forma exibir 
essa produção, talvez tentando ser 
politicamente corretos. 

Finalmente, tudo termina bem: Do-
nald estava tendo um pesadelo, e quan-
do acorda está coberto pela sombra da 
Estátua da Liberdade... Liberdade que 
esperamos prevaleça para todos nós.

(*) Vivaldo José Breternitz, Doutor em Ciências pela 
USP, é professor da Faculdade de Computação 

e Informática da Universidade Presbiteriana 
Mackenzie.

Nestes tempos de conflitos, atentados e manifestações, somos submetidos pela mídia a um verdadeiro 
bombardeio, ficando muito difícil distinguir o que é informação, contra-informação ou simplesmente 
propaganda. Alguém disse que em situações como essas, a primeira vítima é a verdade.

desenhos animados de propaganda 
durante a 2a. Guerra Mundial, mas esse 
é meu predileto: tem cenas geniais, 
como as que mostram as dificuldades 
da vida diária na Alemanha em guer-
ra, com Donald tentando fazer café 
amarrando um grão do produto num 
barbante e mergulhando-o em água 
quente, esforçando-se para comer um 
pão extremamente duro e borrifando 
aroma de bacon e ovos na garganta. 
Outras cenas mostram o clima de 
irrealidade e de loucura do nazismo, 
com tudo (árvores, casas, nuvens etc.) 
tomando a forma de suásticas.   

Porém, a sequência mais interessante 
é a que mostra o dia de trabalho do 
pato numa fábrica de munições: Donald 
tem que montar as bombas que passam 
numa esteira rolante, ao mesmo tempo 
em que ergue o braço numa saudação 
nazista dirigida à figura de Hitler pintada 
em cada uma delas. Chega a um ponto 
em que não consegue mais coordenar 
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