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Manipulação On-line 
DÚVIDAS SOBRE CONFIABILIDADE DE AVALIAÇÕES NA INTERNET CAUSAM PREOCUPAÇÃO POR MICHAEL MOYER 

WEBSITES COMO A M A Z O N , TRIPADVISOR e Yelp há muito dependem 

dos usuários para cotar livros, hotéis e restaurantes. A filosofia des

sa chamada estratégia de contribuição colaborativa (crowdsour-

cing) dita que as avaliações mais precisas e verdadeiras são obtidas 

reunindo-se opiniões de um grupo grande e diversificado de pessoas. 

Entretanto, um olhar mais atento revela que o bom senso das multi

dões pode não ser bom e sensato nem necessariamente emanar de

las. Esses julgamentos são, na melhor das hipóteses, inexatos e, no 

pior dos cenários, fraudulentos. 

De acordo com Eric K. Clemons, professor de gestão de sistemas e 

operações da Wharton School, University of Pennsylvania, sistemas de 

avaliação on-line sofrem uma série de distorções inerentes. A primeira é 

enganosamente óbvia: pessoas que fazem avaliações já efetuaram a com

pra, portanto, estão dispostas a gostar do 

produto. "Eu, por exemplo, adoro os ro

mances de Larry Niven", explica Cle

mons. "Quando ele lança um livro eu o 

compro, e outros fãs também, então as 

críticas iniciais são excelentes - cinco es

trelas." As boas avaliações atraem pes

soas que nunca teriam considerado a 

compra de um romance de ficção científi

ca. E se o detestarem sua irritação pode 

levar à hipercorreção, com uma enorme 

quantidade de avaliações de uma estrela. 

Essa negatividade expõe outra dis

torção mais perniciosa: as pessoas ten

dem a não avaliar coisas que conside

ram meramente satisfatórias. Elas ido

latram o que amam e depreciam o que odeiam. Esses sentimentos 

levam a uma grande quantidade de avaliações de uma e cinco es

trelas do mesmo produto. 

Uma pesquisa off-line sobre alguns desses produtos supostamente 

polarizadores revelou que as opiniões verdadeiras das pessoas for

mam uma curva em forma de sino - as avaliações se agrupam em tor

no de três ou quatro estrelas, com poucas de duas e quase nenhuma 

de uma e cinco. A votação on-line cria uma lacuna de julgamento ar

tificial. Como na política moderna, apenas as vozes mais altas nos ex

tremos mais distantes do espectro parecem ser ouvidas. 

Esse processo de autosseleção se manifesta de outras maneiras. 

Em um estudo de 2009 com mais de 20 mil itens da Amazon, Vassi-

lis Kostakos, cientista da computação da Universidade da Madeira, 

em Portugal, descobriu que uma pequena porcentagem de usuários 

era responsável pela grande maioria das opiniões. Esses superava-

liadores - frequentemente agraciados com emblemas de "Melhor 

Comentador" e classificados de acordo uns com os outros para en

corajar sua participação - contribuem com milhares de avaliações, 

acabando por sufocar a voz de usuários normais (95% das pessoas 

que comentaram na Amazon avaliaram menos de oito produtos). 

OPINIÕES DE USUÁRIOS são perfeitas para fraudes. 

'Não se pode dizer que essas pessoas são boas no que fazem", diz 

Kostakos. "Elas apenas o fazem muito." O que parece ser uma mul

tidão sensata é apenas uma oligarquia de entusiastas. 

A existência de superavaliadores tem, no entanto, uma vanta

gem indiscutível: eles raramente são remunerados. A manipula

ção deliberada de avaliações em sites por pessoas diretamente en

volvidas com um produto - o autor do livro, por exemplo - é dos 

problemas mais antigos e difíceis de resolver para as comunida

des de avaliação on-line. 

Alguns sites tentam remover mensagens suspeitas utilizando 

filtros automáticos que procuram por linguagem extremamente 

positiva ou negativa, em especial quando o comentário é feito 

por alguém com histórico pequeno. Essa falta de transparência, 

entretanto, pode gerar falta de con

fiança - ou algo pior. 

Considere o caso do site de opiniões 

sobre negócios locais Yelp, que filtra 

avaliações suspeitas. Seu diretor-geral 

e cofundador, Jeremy Stoppelman, de

fende a prática apontando anúncios 

classificados de negociantes locais ofe

recendo pagamento por avaliações po

sitivas. Algumas empresas, entretanto, 

suspeitam da existência de forças mais 

sinistras. No início do ano um grupo 

de negociantes locais processou a Yelp, 

acusando-a de praticar o equivalente 

a uma extorsão digital. A ação alega 

que representantes de vendas da Yelp 

teriam procurado negociantes e feito uma oferta simples: anunciem 

conosco e faremos os comentários ruins sumirem. 

A empresa nega veementemente as alegações afirmando que qualquer 

corte é automático e coincidente. Ainda assim, a Yelp tem se recu

sado a divulgar como funcionam seus filtros, a fim de evitar que 

usuários inescrupulosos se utilizem dessa informação para fraudar 

o sistema. Essa falta de transparência deu margem à ideia de que 

a própria empresa poderia estar manipulando o jogo. 

Apesar de tudo, o sistema ainda tem salvação. Clemons aponta 

o RateBeer.com, que atraiu cerca de 3 mil membros que avaliaram 

pelo menos 100 cervejas cada um. Todas, até as mais desconheci

das, foram avaliadas centenas ou milhares de vezes. O volumoso 

conjunto de dados é praticamente à prova de manipulação, e os 

usuários entusiasmados tendem a comentar sobre todas as cerve

jas que experimentam - não apenas as que adoram ou detestam. 

E claro que avaliar mil cervejas é mais fácil (e mais barato) que 

avaliar o mesmo número de restaurantes e quartos de hotel. Até 

que outros sites reúnam a mesma quantidade de dados com qua

lidade, o melhor conselho para os consumidores é o velho conse

lho: comprador, cuidado. 

http://RateBeer.com
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