


sta cada vez
mais nova web é

cada vez mais sobre
algoritmos. Resulta do
cruzamento inteligente
de listas de dados
e números sobre o
perfil do internauta, o
conhecimento mais
profundo do nosso
comportamento e os
hábitos e preferências
online. O uso final desse
conhecimento é óbvio:
comunicação mais
apropriada e eficiente.
Propaganda mais focada
e eficaz. Investimentos
em marketing mais
rentáveis, resultados
mais proveitosos,
acionistas mais felizes.



Meses atrás, mais de US$ 10 bilhões foram investidos,
em apenas duas semanas, por grandes empresas do mun-
do digital, na crença de que esse é o caminho do arco-íris,
que leva ao pote de ouro.

Mas há quem acredite que essa rota pode não ser tão
prodigiosa assim e que muitas das apostas milionárias que
nela estão sendo feitas podem dar com os burros n'água.
O risco é que uma pilha teramétrica de dados em sistema
não leve a lugar nenhum.

Um desses alertas vem de Jack Jia, CEO do serviço de
behavioral marketing Baynote. Segundo ele, informações
sobre nosso comportamento passado não são garantia
confiável do modo com o qual nos comportaremos no
futuro. Jia foi um dos pioneiros do portal de distribuição
de conteúdo Interwoven. Trabalhou como analista de sis-
temas na Nasa, é do conselho-de notáveis da Santa Clara
University, da Califórnia, e um analista apurado das técnicas
de mensuração e comportamento online dos internautas.
Recentemente, tem levado a cabo estudos em conjunto
com acadêmicos da Universidade de Stanford, em que a
abordagem é menos pelo viés da ciência da computação
e'mais pela ótica da psicologia e da sociologia. Uma das
teses de Jia é que o comportamento futuro das pessoas
pode ser mais conhecido caso se saiba a maneira pela
qual se comporta o grupo ao qual ela pertence. Como re-
vela Jia, "na universidade, encontramos o que chamamos
de sabedoria da 'multidão invisível'. É um conceito ampla-
mente conhecido de psicólogos e cientistas sociais. Em
nossos estudos, ficou claro que o comportamento passa-
do é um indicador estatisticamente muito pobre sobre o
comportamento das pessoas no futuro. Mesmo sabendo
todo o meu passado online, é difícil prever com precisão o
que eu quero ou vou fazer toda vez que me logo na inter-
net. A base para esse conceito estatístico é a ilusão de que
cada ser humano é único. Não é. Somos animais em paco-
tes. É mais provável que 95% dos seres humanos tenham
as mesmas necessidades do que sejam exclusivos".

E sacramenta: "Cliques, isoladamente, não nos revelam
nada".

Mas, afinal, o que podemos deduzir sobre os internau-
tas tendo como base sua presença e navegação online?

Uma vez mais, o raciocínio dessa gente é complexo.
É construído em camadas, a partir de padrões compor-
tamentais de conjuntos de pessoas agrupadas pelas se-
melhanças de suas preferências. A individualidade fora
de padrão é considerada um ruído. Aliás, cada pessoa
considerada individualmente é, por definição, um ruído,
já que não tem consistência estatística para representar
uma tendência. Eliminando ruídos e agregando grupos
e tendências, chega-se às conclusões que valem a pena.

Elas serão consistentes quanto ao que devemos ou não
oferecer a elas online, de forma mais eficaz e rentáveí. É
mais ou menos isso.

Nas palavras do próprio Jia: "Um indivíduo é um ruído.
Duas pessoas continuam sendo um ruído. Três a dez, com
necessidades similares, com os mesmos pontos de pre-
ferência, começarão a eliminar o ruído. Observando uma
seqüência heurística, chegamos a uma tendência única
de quem de fato gosta ou não gosta de um determinado
conteúdo. Então comparamos essa tendência com outros
pontos de preferência. O ruído é eliminado nessa escala de
cem e o que sobra é um sinal consistente e puro. É nesse
ponto que sabemos se, de fato, aquele conteúdo é ou não
relevante para aquele grupo de pessoas". Uau!

E o que é "multidão invisível"? Para Jia, é essa multidão
invisível que de fato movimenta, pelo seu poder de gru-
po e por sua abrangência, os negócios na web. Não é o
blogueiro nem o ativo participante de chats ou redes de
sociais de integração online, como os Orkuts e MySpaces.
Esses são conhecidos e seu perfil está explícito na internet.
Só que são minoria. Quem de fato conta é a maioria anôni-
ma, aquela que não aparece. Aí mora o lucro, assegura Jia.

"Eles representam de 80% a 90% da internet", quantifica.
"Nós estamos acostumados a seguir os experts. Mas a ex-
periência com a multidão invisível demonstra que há nela
uma sabedoria indiscutível, a sabedoria que vem de um
grupo relativo de pessoas ou de milhares."

Uma imagem pode resumir bem a abordagem compor-
tamental da multidão silenciosa. É a metáfora da monta-
nha virgem. Como conta Jia: "Imagine seu site como uma
montanha virgem. Ninguém pisou nela. Quando as comu-
nidades começam a visitar seu site, elas começam a traçar
trilhas por onde passam com mais freqüência. É possível
acompanhar seu interesse nos variados pontos da mon-
tanha, nas fontes de água ou onde estão escondidos os
tesouros. O comportamento dos diversos grupos e seu
comportamento comum acabam por nos revelar atalhos
que identificam o que de fato é importante para elas, suas
preferências comuns. É aí que vamos colocar os nossos
sinais, a nossa comunicação, nossas ofertas, nossos pro-
dutos, o conteúdo que nos interessa oferecer. A partir da
preferência de cada grupo, de cada trilha traçada".

O Yahoo lançou, semanas atrás, um sistema de publici-
dade online chamado SmartAds, que serve a comunicação
aos internautas a partir de critérios de behavioral targeting.
Segundo o instituto de pesquisas eMarketer, os investi-
mentos em comunicação digital efetuados a partir de téc-
nicas de behavioral targeting irão crescer dos atuais US$
575 milhões para US 1 bilhão até o ano que vem.

É melhor ficar de olho. ..
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