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>>       Quem nunca passou pela situação de
ouvir uma música em alguma aba do
navegador e ter que olhar uma por uma
para identificar de qual vem o som? Para
evitar isso, o YouTube criou um pequeno
ícone de 'play', que fica ao lado do título da
página, e indica quando um vídeo está
rodando.

>>        A Amazon lançou uma nova loja online
de arte, como uma extensão de suas
ofertas de parceiros de mercado. A loja
oferece acesso a mais de 40 mil obras, de
acordo com a Amazon, a partir de mais de
4500 artistas fornecidos por mais de 150
galerias e distribuidores, incluindo
pinturas na faixa de milhões de dólares,
como L'Enfant à la tasse, de Monet.
Confira em tinyurl.com/m8ph7z7.

>>       As vendas de tablets com o sistema
operacional Android do Google
superaram, pela primeira vez, as dos iPads
da Apple no segundo trimestre de 2013. As
informações são da empresa de pesquisa
de mercado Canalys.

CLIQUE  AQUI
por Alexandre Fontoura » alexandre@afontoura.com.br

Esse teclado é muito curioso. Você
tecla na superfície onde ele é
projetado com laser verme-
lho. Ele se conecta a qual-
quer dispositivo Bluetooth,
incluindo o mais iPhone,
iPad e dispositivos com An-
droid. Também é possível utilizá-
lo em desktops e notebooks com sis-
tema operacional Windows ou MAC via
conexão USB. Com apenas um toque em
um botão, o Magic Cube está pronto para em-
parelhar sem fio com o dispositivo móvel. Ele se
encaixa facilmente no bolso e é perfeito para utili-
zar fora de casa. O produto está disponível nas cores
prata e preto, é feito de liga de alumínio e funciona com
bateria recarregável.  O valor sugerido para o consumidor fi-
nal é de R$ 600. O produto é distribuído no Brasil pela All Nations. Saiba mais em
www.allnations.com.br.

'Mona Lisa' em tela menor 
que fio de cabelo

Cientistas do Instituto
de Tecnologia da Geórgia
conseguiram reproduzir a
obra Mona Lisa em uma te-
la de 30 mícrons de largura,
o equivalente a um terço
da largura de um fio de ca-
belo. Chamada de "Mini
Lisa", a imagem foi criada
com um microscópico de
força atômica e um proces-
so chamado de
"Nanolitografia
química". Para
fazer a pintura,
a equipe criou
uma série de
reações quími-
cas pixel a pixel
variando o calor
em cada local.
Quanto mais
calor produzi-

do, mais claros eram os
tons de cinza. Cada pixel
foi espaçado por 125 nanô-
metros. A equipe espera
que essa técnica permita
uma ampla gama de expe-
riências e aplicações em
áreas anteriormente ina-
cessíveis, como a nanoele-
trônica, optoeletrônica e
bioengenharia.

Magic Cube, o teclado
de projeção

Curtidas em série
Estudo mostra que avaliações positivas de comentários
postados na web têm maior poder de influência sobre a
opinião dos internautas que as negativas

» VILHENA SOARES

Quando alguém lê uma notícia na
internet, geralmente acaba dan-
do uma olhada nos comentá-
rios, para adicionar o seu pitaco

sobre o assunto ou simplesmente se in-
teirar sobre a repercussão do tema. Vo-
cê já parou para pensar que essas inter-
venções podem seguir um efeito casca-
ta? Pesquisadores americanos realiza-
ram um experimento para comprovar
essa suspeita. No trabalho, publicado
na semana passada na revista Science,
eles analisaram e contabilizaram a par-
ticipação dos leitores de um portal de
notícias dos Estados Unidos e chega-
ram a conclusão de que comentários
positivos geram mais opiniões do mes-
mo tipo e que as pessoas tendem a
aprovar mais as ideias dos amigos.

O estudo foi feito por pesquisadores
do Instituto de Tecnologia de Massa-
chusetts (MIT), da Universidade He-
braica de Israel e da Universidade de
Nova York. Os especialistas realizaram
uma parceria com o portal Yelp.com,
para decifrar se os internautas eram in-
fluenciados por outros ao comentar as
notícias. “Nossa sociedade está cada
vez mais contando com as opiniões di-
gitalizadas, que são agregadas (de au-
toria de várias pessoas), para tomar de-
cisões. Nós, portanto, criamos um ex-
perimento randomizado, em larga es-
cala, para investigar se o conhecimen-
to de tais ‘agregados’ distorce a tomada
de decisões”, detalha no estudo Lev
Muchnik, professor do Departamento
de Estudos Internet da Universidade
Hebraica de Jerusalém.

Os pesquisadores monitoraram o si-
te durante cinco meses. Cada comen-
tário postado recebia uma avaliação
positiva ou negativa gerada aleatoria-
mente por um programa de computa-
dor. Não se tratava, portanto, de uma
opinião verdadeira. Independente-
mente do conteúdo, a máquina sim-
plesmente a avaliava positiva ou nega-
tivamente, ou, em alguns casos, não
dava nenhuma avaliação. Os pesquisa-
dores então observaram como os usuá-
rios que acessavam o espaço depois da
interferência do programa se compor-
tavam. Ao todo, os usuários deixaram
101.281 comentários que foram vistos
mais de 10 milhões de vezes e avalia-
dos 308.515 vezes por outros usuários.
Os temas das notícias eram variados,
como política, cultura e economia. 

Com a análise, os pesquisadores
descobriram que os comentários posi-
tivos tinham muito mais poder de in-
fluência, gerando novos cliques na op-
ção de “gostar”, do que os negativos. A
probabilidade de uma avaliação positi-
va conseguir outra aprovação era 32%
maior que a de uma desaprovação ser

repetida. Os pesquisadores não sabem
dizer por que isso ocorre, mas acredi-
tam que a tendência pode ser explica-
da pelo “efeito pastoreio”, que significa
uma concordância por associação, ou
seja, os leitores seguiam a opinião dos
primeiros. “A manipulação positiva
criou um viés de influência social que
persistiu ao longo do nosso período de
observação. Nos cinco meses, notamos
o acúmulo desse efeito, que aumentou
consideravelmente nos cálculos finais”,
destaca Muchnik no trabalho. 

Para Karla Patriota, professora do
Departamento de Publicidade e Propa-
ganda da Universidade Federal de Per-
nambuco (UFPE), a pesquisa aborda
um tema interessante e que ocupa a
mente de quem trabalha com a web: a
inteligência coletiva. “A teoria do pasto-
reio, descrita pelos pesquisadores, fala
justamente sobre ideias que são cons-
truídas juntas. A percepção que temos
e que pode mudar quando sabemos
dos argumentos e opiniões do outro”,
explica a professora. 

Patriota acrescenta que o número al-
to de avaliações positivas é algo diferen-
te do que já foi mostrado em pesquisas
semelhantes. “Alguns estudos de mar-
keting mostram, por exemplo, que um
depoimento positivo sobre o serviço de
uma empresa teria o poder de influen-
ciar seis pessoas, enquanto uma opi-
nião negativa atingiria 11. Vemos nessa
pesquisa algo contrário, que muda um
pouco essa visão”, destaca a especialista. 

A professora também diz que a pes-
quisa aborda um grande espaço amos-
tral, para dar foco justamente aos nú-
meros. “Essa é uma pesquisa que trata
principalmente de resultados em for-
ma quantitativa, e não de análise de
conteúdo, já que os temas das notícias
são variados. O que é bacana por mos-
trar uma tendência que existe nesses
portais, independentemente do assun-
to abordado.” 

Parceria

A amizade entre os internautas tam-
bém moderou o impacto da influência
social sobre o comportamento da clas-
sificação. “O site tem um recurso pelo
qual os usuários podiam apontar pes-
soas de quem eles ‘gostavam’ ou ‘não
gostavam’, formando, assim, gráficos
de ‘amigos’ e ‘inimigos’. Sem surpresa,
as pessoas se mostravam mais propen-
sas a aprovar comentários dos ‘ami-
gos’”, explica Muchnik.

Para Toni Vieira, professor do De-
partamento de Comunicação da Uni-
versidade Federal do Paraná (UFPR),
conhecer ou não conhecer as pessoas
serve como um termômetro nas redes
sociais, o que é comprovado no estudo.
“Podemos utilizar esse experimento

para ilustrar sinais que observamos fa-
cilmente nas redes, como em sites de
interação social, nos quais sempre se-
guimos pessoas que tendem a ter os
mesmos gostos que a gente”, aponta o
pesquisador. 

Vieira diz ainda que a pesquisa po-
deria ter vertentes específicas maiores,
que renderiam outras constatações in-
teressantes. “O comentário positivo po-

de ser interpretado de formas distintas.
Quando digo que não gosto de um polí-
tico especificamente, alguém pode
concordar e gostar disso. Acredito que o
foco do estudo era quantificar os dados
e dar uma visão geral, mas abordagens
mais específicas, podem, no futuro, em
outros trabalhos, acrescentar novas
descobertas nessa área”, acredita. 

Para Lev Muchnik, o trabalho pode

mostrar o comportamento de inter-
nautas em análises futuras. “Acredita-
mos que a nossa experiência vai inspi-
rar análises mais sofisticadas do viés de
influência social nas pesquisas eleito-
rais. Esses resultados podem ser utili-
zados também para adaptar tecnolo-
gias de avaliação, que expliquem da
melhor forma como funcionam as in-
fluências sociais”, prevê o cientista. A ut
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Text Box
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 12 ago. 2013, Seudinheiro, p. B8. 




