
e por um lado a vida 
digital democratizou o 
acesso às informações, 
encurtou distâncias e 
ainda relativizou o tem-
po, por outro estamos 

inundados num mar de informações 
e com cada vez menos tempo para or-
ganizá-las e consumi-las. Como se não 
bastasse, algumas das atividades que 
realizamos no dia a dia ficaram mais 
complexas ou dependentes de profun-
dos conhecimentos técnicos. E para 
completar a cena, a busca por escalas 
cada vez maiores nos negócios - seja em 
tamanho ou em performance - passou 
a exigir uma disponibilidade maior 
de recursos humanos, em qualidade 
e quantidade, que ou não pode ser ob-
tida ou não é economicamente viável. 

É nesse contexto que os algoritmos, 
programas de computador desenhados 
para executar tarefas específicas, pas-
sam a ter um papel cada vez mais presen-
te e importante nos negócios modernos. 

Imagine, por exemplo, o desafio 
de prover aconselhamento financeiro 
personalizado para milhões de clien-
tes, cada um com características únicas 
quanto à disponibilidade de capital, as 
expectativas dos investimentos, o ape-
tite por risco e a dedicação à atividade 
de controlar suas finanças. O ideal seria 

termos conselheiros financeiros capa-
citados em quantidade suficiente para 
atender a todos de maneira persona-
lizada, certo? Mas isso tornaria todo o 
processo inviável ou caro e ineficiente. 

Algoritmos computacionais en-
tram em cena para resolver essa com-
plicada tarefa. Programas de compu-
tador residentes na nuvem e acessíveis 
por meio da internet podem receber as 
informações de cada cliente e analisar, 
de maneira ininterrupta e sem perda de 
produtividade, as melhores opções para 
cada pessoa. Dessa maneira, qualquer 
um pode ter acesso a um conselheiro 
financeiro que oferece um serviço per-
sonalizado em qualquer hora do dia. 

São inúmeros os exemplos de em-
presas que democratizam o acesso a 
serviços que antes eram caros ou ina-
cessíveis. Conselheiros financeiros, 
preparadores físicos, professores de 
línguas e até a instrução para concur-
sos públicos. Mas não é só quando 
consultamos os algoritmos direta-
mente que eles mostram seu valor. 

Em outros modelos, os algorit-
mos são consultados por especialistas 
ou atendentes para agilizar a vida de 
quem os usa. Os algoritmos podem 
ainda consultar especialistas para 
aprimorar os resultados. De um modo 
ou de outro, eles vieram para ficar. 

É bem provável que você já receba 
algum tipo de tratamento personaliza-
do por algoritmos - e nem percebeu. A 
mágica por trás disso atende pelo nome 
de aprendizagem de máquina. Machine 
learning, em inglês, é um sub-ramo da 
inteligência artificial que desenvolve 
algoritmos que permitam aos computa-
dores aprender e aperfeiçoar sua capaci-
dade de executar determinadas tarefas. 

Da próxima vez que estiver utili-
zando algum serviço, pode ser que você 
esteja sendo atendido por um orien-
tador algorítmico, ou "algovisor" (da 
fusão das palavras "algorithm" e "ad-
visor"). Seja escolhendo quais e-mails 
você deve ler primeiro em sua caixa 
postal, qual fundo de investimento 
pode ajudar a comprar sua casa mais 
cedo, qual a sequência de treino ideal 
para conseguir correr a São Silvestre 
ou qual disciplina precisa estudar mais 
para passar num concurso público. 

Agora é torcer para que os espe-
cialistas que criaram esses algoritmos 
tenham se entendido bem, para que ne-
nhum bug venha atrapalhar a festa.;-) 
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 315, p. 32, abr. 2012.




