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Na tarde de 6 de maio de 2010, 
o mercado financeiro em Nova 
York começou a despencar. O 
índice Dow Jones, que mede o 

desempenho das ações das trinta maio
res empresas americanas, entrou em 
queda livre sem que ninguém enten
desse a razão. Eram 14h42. Raramen
te o Dow Jones oscila mais de 300 
pontos durante um dia inteiro. Naque
la tarde, às 14h47, apenas cinco minu
tos depois do começo da queda, o ín
dice já havia desabado 700 pontos, 
deflagrando uma onda de pânico entre 
investidores. Era então, e ainda hoje o 
é, a maior queda da história em tão 
pouco tempo. Quase 1 trilhão de dóla
res viraram pó em questão de segun
dos. De repente, sem razão aparente, o 
índice voltou a subir — furiosamente. 
Em um minuto, o Dow Jones estava no 
patamar normal. O caso ficou conhe
cido como o crash-relâmpago da Bolsa 
de Nova York. 

Tocando fogo nos bastidores da cri
se, não havia centenas de nervosos in
vestidores, nem multidões de operado
res do mercado disputando lances fre
neticamente. Havia algoritmos, apenas 
algoritmos — esses diretores invisíveis 
que silenciosa e incessantemente exe
cutam tarefas no universo digital. Na 
definição clássica, algoritmos são uma 
sequência de instruções, como a que 
está na página ao lado como título des
ta reportagem, que permite que se che
gue a uma conclusão sobre que tipo de 

ação tomar — no caso, ler ou não ler 
esta reportagem. A origem do termo 
remonta ao matemático persa do século 
IX cujo nome entrou na corrente do 
pensamento ocidental pelo árabe clás
sico como Al-Khwarizmi — que virou 
algorismos em latim. No título da pá
gina ao lado. a sequência está escrita 
em português. No mundo da computa
ção, ela vem escrita numa linguagem 
que os programas entendem. São cama
das e mais camadas de notações biná
rias — quanto mais camadas houver, 
mais complexo será o algoritmo. 

A ideia de uma sequência algorít
mica foi inspirada na vida cotidiana. 
Para escovar os dentes, por exemplo, 
usamos um algoritmo. Primeiro, é pre
ciso pegar a escova e o creme dental, 
abrir a tampa do creme, apertar o tubo 
sobre as cerdas da escova, pôr a escova 
na boca e esfregá-la contra os dentes. 
Quem não seguir essa ordem — que
rendo, por exemplo, aplicar o creme 
dental antes de abrir o tubo — vai fra
cassar. De onde se pode concluir que há 
algoritmos bons e algoritmos ruins. 
Mas não é uma questão simples de re
solver. Depois de meses de investiga
ção sobre o crash-relâmpago em Nova 
York. descobriu-se que o sistema com
putadorizado de compra e venda de 
ações dos EUA entrara em colapso, 
produzindo a queda e a subsequente 
subida das ações. Os algoritmos eram 
ruins? Até hoje não se sabe se saíram 
do controle por acidente ou por malícia 

de programadores espertalhões, dispos
tos a faturar milhões de dólares em se
gundos. O então senador Ted Kaufman, 
de Delaware. resumiu a perplexidade 
geral: "Os algoritmos estão fechando 
os negócios. É tudo automático. No 
fundo ninguém sabe o que está aconte
cendo nessas transações". 

Os algoritmos podem ser muito 
simples. Por exemplo: um algoritmo 
para descobrir o número mais alto de 
uma lista qualquer, aleatória. Em por
tuguês, a sequência ficaria assim: 
1) Considere que o primeiro item é o 
maior número; 
2) Examine cada um dos itens restantes 
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na lista e. se algum item for maior que o 
número até então mais alto. tome nota: 
3) Terminada a lista, o último item ano
tado será o maior. 

O mesmo resultado poderia ser en
contrado por um algoritmo menos ele
gante. Digamos, por exemplo, que o 
algoritmo anotasse todos os itens da 
lista com dois algarismos, depois exa
minasse um por um anotando apenas o 
maior. Em seguida, examinaria todos 
os itens com três algarismos, despre
zando sempre o menor — e assim por 
diante. No fim, o algoritmo encontraria 
a resposta certa, mas depois de percor
rer um caminho longo e tortuoso. É um 
algoritmo ruim. O professor Thomas 
Cormen, chefe do departamento de 
ciência da computação do Dartmouth 
College. em New Hampshire, explica 
que o hardware de um computador po
de ser excepcional, o sistema operacio
nal pode ser fantástico, mas. se os al
goritmos forem ruins, nada funcionará 
direito. O algoritmo é o cérebro. Ou 
melhor: a rede neuronal. Como os neu
rônios do nosso cérebro, eles se ativam 
e se desativam conforme a necessida
de, são dinâmicos, velozes e — o mais 
incrível — capazes, com a prática, de 
aprender e melhorar seu desempenho. 

Algoritmos possantes, no entanto, 
são mais eficientes que nossos neurô
nios: mais rápidos, mais precisos (e 
muito mais baratos). Por isso. realizam 
tarefas que nos são impossíveis, como 
decodificar uma montanha caótica, 
quase infinita, de dados — o Big Data. 
Eis a anatomia da revolução que está 
acontecendo: a tectônica fartura de da
dos pode ser entendida em segundos 
desde que analisada por algoritmos 
bem concebidos. Com isso. os algorit
mos têm maiores possibilidades do que 
nossos neurônios de calcular todas as 
gradações de luz que Caravaggio pin
tou em suas obras-primas, decifrar o 
acorde de abertura que George Harri
son usou em A Hard Day 's Night e. 
quem sabe um dia. descobrir, afinal, se 
Capitu traiu Bentinho com seu amigo 
Escobar. 

"Os algoritmos estão, literalmente, 
por toda parte", diz Christopher Stei-
ner. autor de um livro sobre o assunto. 
Eles regulam o preço de mercadorias 
conforme a oferta e a procura. Escre-

vem sinfonias emocionantes como se 
fossem um compositor polonês. Fazem 
diagnósticos com mais competência 
que médicos. Vencem os campeões 
mundiais de xadrez. A Amazon usa al
goritmos para recomendar livros ao 
gosto dos clientes. A Netflix faz a mes
ma coisa para indicar filmes. (Em 
2009, a Netflix promoveu um concurso 
de 1 milhão de dólares para melhorar 
seu sistema de recomendação. O grupo 
vencedor fundiu 107 abordagens algo
rítmicas diferentes. Apropriadamente, 
chamava-se Caos Pragmático.) Os al
goritmos já dirigem carros, como mos
tram testes do Google na Cal ifórnia, 
com a vantagem de que jamais exce
dem o limite de velocidade. Nevada e 
Flórida já têm lei autorizando o uso de 
carros sem motorista nas estradas. 

Um professor bem preparado corri
ge trinta redações por hora. Um progra
ma comercial utiliza algoritmos que 
corrigem 16000 redações em vinte se

gundos. A edX, empresa da Universi
dade Harvard e do Instituto de Tecno
logia de Massachusetts (MIT). introdu
ziu um sistema que corrige textos auto
maticamente e é oferecido de graça a 
qualquer escola que queira usá-lo. Na 
saúde, os algoritmos estão ficando so
beranos. No mês que vem. a Heritage 
Provider Network, empresa de saúde, 
vai premiar com 3 milhões de dólares o 
criador de um algoritmo capaz de iden
tificar pacientes com grande possibili
dade de precisar ser hospitalizados no 
prazo de doze meses. A farmácia da 
Universidade da Califórnia, em São 
Francisco, é atendida por um farmacêu-
tico-robô. Ele memoriza as receitas 
médicas, confronta com a ficha médica 
do paciente, checa o risco de interação 
medicamentosa e, claro, sabe na íntegra 
a bula de todos os remédios. 

Em Wall Street, onde chegaram ain
da na década de 70. os algoritmos cria
ram uma realidade à parte. Eles coman
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dam mais de 60% das operações no 
pregão, e fazem uma disputa feroz por 
inteligência e velocidade. Desde os 
Rothschild, a rapidez no mercado fi
nanceiro é essencial. Com seu eficiente 
sistema de pombos-correio, os ban
queiros foram os primeiros a saber em 
Londres da derrota de Napoleão em 
Waterloo. ficando em vantagem na ne
gociação dos títulos ingleses. Em Wall 
Street, hoje, além de incrivelmente ve
lozes, os algoritmos precisam simular 
um comportamento aleatório. O algo
ritmo de um grande fundo de pensão, 
por exemplo, não pode revelar que está 
programado para comprar milhões de 
ações de uma determinada empresa. Se 
o fizer, algoritmos espertos perceberão, 
saltarão em cima das ações com uma 
fração de milésimos de segundo de 
vantagem e depois vão revendê-las pa
ra o algoritmo pateta. Alguns algorit
mos ficam meses a fio escondidos, à 
espreita, só observando os outros. 

Quando identificam um padrão de com
pra ou venda, dão o bote. Há algorit
mos concebidos para dissimular suas 
ações. E outros feitos para identificar a 
dissimulação. 

Mas será que, em outros campos da 
atividade humana, os algoritmos são 
mesmo eficientes? Será que são bons 
para formar um casal nos sites de rela
cionamento? Os psicólogos duvidam. 
Será que suas canções têm a vitalidade 
da obra de um Bach? Os especialistas 
dizem que não. mas o público leigo não 
nota a diferença. Será que deixam fluir 
a criatividade inovadora nas redações? 
Algoritmos gostam de poesia? Aprova
riam um texto de James Joyce? De Gui
marães Rosa? Por serem uma expressão 
matemática, os algoritmos carregam 
uma aura de verdade que pode ser en
ganosa. Eles são escritos por humanos 
e podem trazer parcialidades e precon
ceitos — voluntários ou não — que 
comprometem sua suposta objetivida

de. Um algoritmo que seleciona as fra
ses mais "importantes" do Twitter pre
cisa ser programado para definir o que 
é "importante" — e, nisso, elimina-se a 
neutralidade. Explica Nick Diakopou-
los. especialista em aplicativos de notí
cias: "Pode ser fácil sucumbir à falácia 
segundo a qual. por serem sistemáticos, 
os algoritmos são, de algum modo. 
mais objetivos. Mesmo os robôs têm 
preconceitos''. Até algoritmos aparen
temente neutros podem ser falseados. A 
manipulação do algoritmo de pesquisas 
do Google já tem até nome: chama-se 
Google bombing. É o ato de criar asso
ciações negativas — o nome de um ator 
com a palavra "viciado", por exemplo. 
Toda pesquisa sobre o ator virá junto 
com pesquisa de drogas. 

Sendo mais velozes e eficientes do 
que nós. os algoritmos acabarão nos 
substituindo? Em alguns campos, isso 
já é realidade. Mas é improvável que o 
cenário seja aterrador. Por mais capazes 
que sejam de simular emoções huma
nas, os robôs ainda serão robôs, algorit
mos. Ao contrário deles, a humanidade 
tem uma história cujos milênios foram 
imprimindo em nosso DNA caracterís
ticas que nos fazem únicos. Diz o bió
logo Edward Wilson, do alto de seus 83 
anos e brilhante produção acadêmica: 
"Cada grande passo na nossa trajetória 
pelo labirinto evolucionário deixou um 
carimbo no nosso DNA. A humanidade 
é realmente única, talvez mais do que 
jamais tenhamos sonhado". • 
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Text Box
Fonte: Veja, São Paulo, ano 46, n. 20, p. 78-81, 15 maio 2013. 




