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Introdução

A morte de um esquilo na frente da sua casa pode ser mais rele-
vante para os seus interesses imediatos do que a morte de pes-
soas na África.

Mark Zuckerberg, fundador do Facebook

Nós moldamos nossas ferramentas, e então nossas ferramentas 
nos moldam.

Marshall McLuhan, teórico da comunicação

Poucas pessoas notaram a mensagem postada no blog corporativo do 
Google em 4 de dezembro de 2009. Não era muito chamativa – nenhum 
anúncio espalhafatoso, nenhum golpe publicitário do Vale do Silício, só 
uns poucos parágrafos de texto perdidos em meio a um resumo semanal 
que trazia os termos mais pesquisados e uma atualização do software de 
finanças do Google.

Mas a postagem não passou totalmente despercebida. O blogueiro 
Danny Sullivan, que escreve sobre mecanismos de busca, esquadrinha os 
itens postados no blog do Google em busca de pistas que indiquem para 
onde se encaminha esse gigante do mundo virtual; para Danny, a postagem 
foi muito importante. Tão importante que, no dia seguinte, ele escreveu 
que aquela era “a maior mudança já ocorrida em mecanismos de busca”. 
Segundo Danny, o título já dizia tudo: “Busca personalizada para todos.”

A partir daquela manhã, o Google passaria a utilizar 57 “sinalizadores” 
– todo tipo de coisa, como o lugar de onde o usuário estava conectado, que 
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navegador estava usando e os termos que já havia pesquisado – para tentar 
adivinhar quem era aquela pessoa e de que tipos de site gostaria. Mesmo 
que o usuário não estivesse usando sua conta do Google, o site padronizaria 
os resultados, mostrando as páginas em que o usuário teria mais probabi-
lidade de clicar segundo a previsão do mecanismo.

A maior parte das pessoas imagina que, ao procurar um termo no 
Google, todos obtemos os mesmos resultados – aqueles que o PageRank, 
famoso algoritmo da companhia, classifica como mais relevantes, com 
base nos links feitos por outras páginas. No entanto, desde dezembro de 
2009, isso já não é verdade. Agora, obtemos o resultado que o algoritmo 
do Google sugere ser melhor para cada usuário específico – e outra pessoa 
poderá encontrar resultados completamente diferentes. Em outras palavras, 
já não existe Google único.

Não é difícil enxergar essa diferença na prática. Na primavera de 200, 
enquanto os escombros da plataforma de petróleo Deepwater Horizon 
cuspiam petróleo no Golfo do México, pedi a duas amigas que buscassem o 
termo “BP”. As duas eram bastante parecidas entre si – mulheres com bom 
grau de instrução, brancas, politicamente de esquerda, vivendo na região 
nordeste dos Estados Unidos. Mas os resultados que encontraram foram 
bem diferentes. A primeira encontrou informações sobre investimentos na 
BP. A segunda, notícias. Para uma, a primeira página de resultados continha 
links sobre o derramamento de petróleo; para a outra, não havia nenhum 
link sobre o tema, apenas uma propaganda promocional da BP.

Até o número de resultados apresentados pelo Google variava – cerca 
de 80 milhões para uma delas e 39 milhões para a outra. Se os resultados 
eram tão diferentes entre essas duas mulheres progressistas da costa leste 
dos Estados Unidos, imagine a diferença entre os resultados encontrados 
pelas minhas amigas e, por exemplo, um homem republicano de meia- 
idade que viva no Texas (ou, então, um empresário japonês).

Agora que o Google está personalizado para todos, a pesquisa “células- 
tronco” pode gerar resultados diametralmente opostos para cientistas favo-
ráveis à pesquisa com células-tronco e para ativistas opostos a ela. “Provas 
da mudança climática” pode gerar resultados diferentes para um ambien-
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talista e para um executivo de companhia petrolífera. Segundo pesquisas, 
a ampla maioria das pessoas imagina que os mecanismos de busca sejam 
imparciais. Mas essa percepção talvez se deva ao fato de que esses me-
canismos são cada vez mais parciais, adequando-se à visão de mundo de 
cada um. Cada vez mais, o monitor do nosso computador é uma espécie 
de espelho que reflete nossos próprios interesses, baseando-se na análise de 
nossos cliques feita por observadores algorítmicos.

O anúncio do Google representou um marco numa revolução impor-
tante, porém quase invisível, no modo como consumimos informações. 
Podemos dizer que, em 4 de dezembro de 2009, começou a era da perso-
nalização.

Quando eu era mais jovem, na região rural do estado do Maine, na década 
de 990, recebíamos todo mês em nossa fazenda a revista Wired, cheia de 
histórias sobre a AOL e a Apple e sobre como os hackers e os tecnólogos es-
tavam mudando o mundo. Eu era pré-adolescente e tinha a clara impressão 
de que a internet iria democratizar o planeta, conectando-nos a informações 
melhores e nos dando a capacidade de interferir sobre elas. Os futuristas e 
tecno-otimistas da Califórnia que escreviam aquelas páginas estavam intei-
ramente convictos de que uma revolução inevitável e irresistível chegaria a 
qualquer momento, uma revolução que nivelaria a sociedade, desbancaria 
as elites e traria uma espécie de utopia global libertadora.

Na faculdade, aprendi sozinho a programar em HTML, além de adqui-
rir noções elementares das linguagens PHP e SQL. Eu gostava de construir 
sites para amigos e preparar projetos para a universidade. Quando um 
e-mail recomendando um site que eu havia criado se tornou viral depois 
dos atentados de  de setembro de 200, vi-me subitamente em contato 
com meio milhão de pessoas de 92 países.

Para um rapaz de vinte anos de idade, foi uma experiência extraordi-
nária – em questão de dias, encontrei-me no centro de um pequeno mo-
vimento. Também foi um pouco avassalador. Por isso uni forças com um 
pequeno projeto desenvolvido na Universidade de Berkeley por estudan-
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tes engajados, chamado MoveOn.org. Os cofundadores, Wes Boyd e Joan 
Blades, tinham criado uma empresa de software que trouxe ao mundo o 
protetor de tela das torradeiras voadoras. O nosso programador-chefe era 
um rapaz de vinte e poucos anos, com ideias políticas libertárias, chamado 
Patrick Kane; o nome de seu serviço de consultoria, We Also Walk Dogs 
(“Também levamos cachorros para passear”), havia saído de uma história 
de ficção científica. Carrie Olson, uma veterana dos tempos das Torradeiras 
Voadoras, gerenciava as operações. Todos trabalhávamos das nossas casas.

O trabalho em si, em geral, não era muito glamouroso – formatar 
e enviar e-mails, construir sites. Mas era empolgante, porque estávamos 
convencidos de que a internet tinha o potencial de iniciar uma nova era 
de transparência. A perspectiva de que os líderes pudessem se comunicar de 
forma direta e gratuita com seus eleitores iria mudar tudo. E a internet dava 
aos eleitores um novo poder para congregarem esforços e se fazerem ouvir. 
Quando olhávamos para Washington, víamos um sistema emperrado por 
intermediários e burocratas; a internet tinha potencial para acabar com 
tudo aquilo.

Quando entrei para o MoveOn em 200, tínhamos cerca de 5 mil mem-
bros nos Estados Unidos. Hoje, são mais de 5 milhões – o que faz do Mo-
veOn um dos maiores grupos de interesse dos Estados Unidos, considera-
velmente maior do que a National Rifle Association, a associação defensora 
do direito ao porte de armas. Juntos, nossos membros já ofereceram mais 
de 20 milhões de dólares em pequenas doações para apoiar causas comuns 

– um sistema de saúde universal, uma economia verde e um processo de-
mocrático mais próspero, para citar algumas.

Durante algum tempo, parecia que a internet iria redemocratizar com-
pletamente a sociedade. Blogueiros e os chamados “jornalistas cidadãos” 
iriam reconstruir os meios de comunicação com as próprias mãos. Os 
políticos só poderiam concorrer nas eleições se contassem com ampla base 
de apoio, recebendo pequenas doações de pessoas comuns. Os governos 
locais se tornariam mais transparentes e teriam de prestar contas aos ci-
dadãos. Contudo, esses tempos de conectividade cívica com os quais eu 
tanto sonhava ainda não chegaram. A democracia exige que os cidadãos 
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enxerguem as coisas pelo ponto de vista dos outros; em vez disso, estamos 
cada vez mais fechados em nossas próprias bolhas. A democracia exige que 
nos baseemos em fatos compartilhados; no entanto, estão nos oferecendo 
universos distintos e paralelos.

Minha sensação de desconforto ganhou corpo quando notei que meus 
amigos conservadores tinham desaparecido da minha página no Facebook. 
Na política, eu tenho inclinações de esquerda, mas gosto de saber o que 
pensam os conservadores; por isso, fiz algum esforço para formar amizades 
com conservadores e os adicionei como contatos no Facebook. Eu queria 
saber que links eles iriam postar, queria ler seus comentários e aprender 
um pouco com eles.

Mas seus links nunca apareciam na minha seção de Principais Notícias. 
O Facebook aparentemente estava fazendo as contas e percebendo que eu 
ainda clicava mais vezes nos links dos meus amigos progressistas do que 
nos dos meus amigos conservadores – e que clicava ainda mais em links 
com os últimos clipes da Lady Gaga. Por isso, nada de links conservadores 
para mim.

Comecei a fazer algumas pesquisas, tentando entender como o Face-
book decidia o que me mostrar e o que ocultar. Acabei descobrindo que o 
Facebook não estava sozinho.

Sem grande aviso ou estardalhaço, o mundo digital está mudando em 
suas bases. O que um dia foi um meio anônimo em que qualquer pessoa 
podia ser quem quisesse – no qual, nas palavras de uma famosa charge 
da New Yorker, “ninguém sabe que você é um cachorro” – transformou- 
se agora numa ferramenta dedicada a solicitar e analisar os nossos dados 
pessoais. Segundo um estudo do Wall Street Journal, os cinquenta sites mais 
visitados da internet, sejam eles a CNN, o Yahoo ou o MSN, instalam cada 
um, em média, 64 cookies repletos de dados e beacons de rastreamento pes-
soal. Se buscarmos uma palavra como “depressão” no Dictionary.com, o 
site irá instalar 223 cookies e beacons de rastreamento em nosso computador, 
para que outros sites possam nos apresentar anúncios de antidepressivos. 
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Se compartilharmos um artigo sobre culinária na ABC News, seremos 
perseguidos em toda a rede por anúncios de panelas revestidas de Teflon. 
Se abrimos – por um mero instante – uma página que liste sinais para 
identificar se nosso cônjuge está nos traindo, logo seremos assombrados 
por anúncios de testes de paternidade por DNA. A nova internet não só já 
sabe que você é um cachorro – ela conhece a sua raça e quer lhe vender 
um saco de ração premium.

A tentativa de saber o máximo possível sobre seus usuários tornou- 
se a batalha fundamental da nossa era entre gigantes da internet como 
Google, Facebook, Apple e Microsoft. Como me explicou Chris Palmer, 
da Electronic Frontier Foundation: “Recebemos um serviço gratuito, e o 
custo são informações sobre nós mesmos. E o Google e o Facebook trans-
formam essas informações em dinheiro de forma bastante direta.” Embora 
o Gmail e o Facebook sejam ferramentas úteis e gratuitas, também são 
mecanismos extremamente eficazes e vorazes de extração de dados, nos 
quais despejamos os detalhes mais íntimos das nossas vidas. O nosso belo 
iPhone novo sabe exatamente onde estamos, para quem ligamos, o que 
lemos; com seu microfone, giroscópio e GPS embutidos, sabe se estamos 
caminhando, se estamos no carro ou numa festa.

Ainda que o Google tenha (até agora) prometido guardar nossos dados 
pessoais só para si, outras páginas e aplicativos populares da internet – do 
site de passagens aéreas Kayak.com ao programa de compartilhamento 
AddThis – não dão essa garantia. Por trás das páginas que visitamos, está 
crescendo um enorme mercado de informações sobre o que fazemos na 
rede, movido por empresas de dados pessoais pouco conhecidas, mas al-
tamente lucrativas, como a BlueKai e a Acxiom. A Acxiom, por si só, já 
acumulou em média .500 informações sobre cada pessoa em sua base de 
dados – que inclui 96% da população americana –, com dados sobre todo 
tipo de coisa, desde a classificação de crédito de um usuário até o fato de ter 
comprado remédios contra incontinência. Usando protocolos ultravelozes, 
qualquer site – não só os Googles e Facebooks – pode agora participar da 
brincadeira. Para os comerciantes do “mercado do comportamento”, cada 

“indicador de clique” que enviamos é uma mercadoria, e cada movimento 
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que fazemos com o mouse pode ser leiloado em microssegundos a quem 
fizer a melhor oferta.

A fórmula dos gigantes da internet para essa estratégia de negócios 
é simples: quanto mais personalizadas forem suas ofertas de informação, 
mais anúncios eles conseguirão vender e maior será a chance de que você 
compre os produtos oferecidos. E a fórmula funciona. A Amazon vende 
bilhões de dólares em produtos prevendo o que cada cliente procura e co-
locando esses produtos na página principal de sua loja virtual. Até 60% dos 
filmes alugados pela Netflix vêm de palpites personalizados feitos pelo site 
sobre as preferências dos clientes – a esta altura, a Netflix consegue prever 
o quanto iremos gostar de certo filme com margem de erro de aproxima-
damente meia estrela. A personalização é uma estratégia fundamental para 
os cinco maiores sites da internet – Yahoo, Google, Facebook, YouTube e 
Microsoft Live – e também para muitos outros.

Nos próximos três a cinco anos, disse Sheryl Sandberg, diretora-execu-
tiva de operações do Facebook, a ideia de um site que não seja adaptado a 
cada usuário vai parecer estranha. Tapan Bhat, vice-presidente do Yahoo, 
concorda: “O futuro da internet é a personalização – a rede agora gira 
em torno do ‘eu’. A ideia é entrelaçar a rede de uma forma inteligente e 
personalizada para o usuário.” Eric Schmidt, presidente do Google, afirma, 
entusiasmado, que o “produto que eu sempre quis projetar” é um código 
do Google que “adivinhe o que eu vou escrever”. O Google Instant, fun-
cionalidade lançada no outono de 200 que adivinha o que estamos pro-
curando enquanto digitamos, é apenas o começo – Schmidt acredita que 
o que os clientes esperam do Google é que o site “lhes diga o que deverão 
fazer a seguir”.

Toda essa personalização poderia estar restrita à oferta de propaganda 
personalizada. Mas a personalização não define apenas aquilo que compra-
mos. Para uma porcentagem cada vez maior de pessoas, feeds de notícias 
como o do Facebook estão se transformando em sua fonte principal de 
informações – 36% dos americanos com menos de trinta anos de idade 
leem suas notícias em redes sociais. E a popularidade do Facebook está 
disparando em todo o mundo: quase meio milhão de pessoas adere ao site 
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a cada dia. Seu fundador, Mark Zuckerberg, costuma se vangloriar dizendo 
que o Facebook talvez seja a maior fonte de notícias do mundo (pelo menos 
segundo algumas definições de “notícia”).

E a personalização está moldando os fluxos de informação muito além 
do Facebook, pois sites como o Yahoo Notícias ou o News.me – financiado 
pelo New York Times – estão passando a nos fornecer manchetes segundo 
nossos interesses e desejos pessoais. A personalização influencia os vídeos 
a que assistimos no YouTube e numa dúzia de concorrentes menores, além 
das postagens de blogs que acompanhamos. Afeta os e-mails que recebe-
mos, os possíveis namoros que encontramos no Ok Cupid e os restaurantes 
que o Yelp nos recomenda – ou seja, a personalização pode facilmente 
afetar não só quem sai para jantar com quem, mas também aonde vão e 
sobre o que conversam. Os algoritmos que orquestram a nossa publicidade 
estão começando a orquestrar nossa vida.

O código básico no seio da nova internet é bastante simples. A nova 
geração de filtros on-line examina aquilo de que aparentemente gostamos 

– as coisas que fazemos, ou as coisas das quais as pessoas parecidas conosco 
gostam – e tenta fazer extrapolações. São mecanismos de previsão que 
criam e refinam constantemente uma teoria sobre quem somos e sobre o 
que vamos fazer ou desejar a seguir. Juntos, esses mecanismos criam um 
universo de informações exclusivo para cada um de nós – o que passei a 
chamar de bolha dos filtros – que altera fundamentalmente o modo como 
nos deparamos com ideias e informações.

É claro que, em certa medida, costumamos consumir os produtos de 
mídia mais atraentes para os nossos interesses e hobbies, ignorando boa 
parte do resto. Mas a bolha dos filtros traz três novas dinâmicas com as 
quais nunca havíamos lidado até então:

Primeiro, estamos sozinhos na bolha. Um canal de TV a cabo que 
atenda a um interesse muito específico (o golfe, por exemplo) terá ou-
tros espectadores, com os quais partilharemos um referencial. Agora, no 
entanto, cada pessoa está sozinha em sua bolha. Numa época em que as 
informações partilhadas são a base para a experiência partilhada, a bolha 
dos filtros é uma força centrífuga que nos afasta uns dos outros.
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Segundo, a bolha dos filtros é invisível. Os espectadores de fontes de 
notícias conservadoras ou progressistas geralmente sabem que estão assis-
tindo a um canal com determinada inclinação política. No entanto, a pauta 
do Google não é transparente. O Google não nos diz quem ele pensa que 
somos ou por que está nos mostrando o resultado que vemos. Não sabe-
mos se as suposições que o site faz sobre nós estão certas ou erradas – as 
pessoas talvez nem imaginem que o site está fazendo suposições sobre elas. 
Minha amiga que recebeu informações sobre a BP destinadas a investidores 
ainda não entendeu por quê, posto que não investe na bolsa de valores. Por 
não escolhermos os critérios que os sites usarão para filtrar os diversos 
assuntos, é fácil intuirmos que as informações que nos chegam através 
de uma bolha de filtros sejam imparciais, objetivas, verdadeiras. Mas não 
são. Na verdade, quando as vemos de dentro da bolha, é quase impossível 
conhecer seu grau de parcialidade.

Por fim, nós não optamos por entrar na bolha. Quando ligamos o ca-
nal Fox News ou lemos o jornal The Nation, estamos fazendo uma escolha 
sobre o tipo de filtro que usamos para tentar entender o mundo. É um 
processo ativo: nós conseguimos perceber de que modo as inclinações dos 
editores moldam a nossa percepção, como quando usamos óculos com 
lentes coloridas. Mas não fazemos esse tipo de escolha quando usamos 
filtros personalizados. Eles vêm até nós – e, por serem a base dos lucros 
dos sites que os utilizam, será cada vez mais difícil evitá-los.

Naturalmente, existe uma boa razão para que os filtros personalizados 
sejam tão fascinantes. Na atualidade, somos sobrecarregados por uma tor-
rente de informações: 900 mil postagens em blogs, 50 milhões de tweets, 
mais de 60 milhões de atualizações de status no Facebook e 20 bilhões 
de e-mails são enviados para o éter eletrônico todos os dias. Eric Schmidt 
costuma ressaltar que, se gravássemos toda a comunicação humana desde 
o início dos tempos até 2003, precisaríamos de aproximadamente 5 bilhões 
de gigabytes para armazená-la. Agora, estamos criando essa mesma quan-
tidade de dados a cada dois dias.
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Até os profissionais estão tendo dificuldade em acompanhar esse ritmo. 
A Agência Nacional de Segurança (NSA) dos Estados Unidos, que copia boa 
parte do tráfego on-line que flui pela principal central da AT&T em São 
Francisco, está construindo dois novos complexos do tamanho de estádios 
para processar todos esses dados. O maior problema enfrentado é a escas-
sez de energia: literalmente, não há eletricidade suficiente na rede elétrica 
para alimentar tanta computação. A NSA está pedindo ao Congresso que 
abra uma linha de financiamento para construir novas centrais elétricas. 
Até 204, a agência prevê ter de lidar com tanta informação que já inventou 
novas unidades de medição apenas para descrevê-la.

Tudo isso levará inevitavelmente ao que Steve Rubel, blogueiro e ana-
lista de mídia, chama de colapso da atenção. Como o custo da comunicação 
a longas distâncias e para grandes grupos de pessoas tem caído vertigino-
samente, somos cada vez mais incapazes de dar conta de tanta informação. 
Nossa concentração se desvia da mensagem de texto para as principais no-
tícias e daí para o e-mail. A tarefa de examinar essa torrente cada vez mais 
ampla em busca das partes realmente importantes, ou apenas relevantes, 
já exige dedicação em tempo integral.

Assim, quando os filtros personalizados nos oferecem uma ajuda, temos 
a tendência de aceitá-la. Em teoria, os filtros podem nos facilitar a encon-
trar as informações que precisamos conhecer, ver e ouvir, as partes que 
realmente importam em meio às fotos de gatos, aos anúncios de Viagra e 
aos vídeos com coreografia em esteiras elétricas. O Netflix nos ajuda a en-
contrar e assistir ao filme certo em seu enorme catálogo de 40 mil vídeos. 
A função Genius do iTunes chama a nossa atenção para as novas músicas da 
nossa banda preferida, que, de outra forma, poderiam passar despercebidas. 

No fim das contas, os defensores da personalização nos oferecem um 
mundo feito sob medida, adaptado à perfeição para cada um de nós. É um 
lugar confortável, povoado por nossas pessoas, coisas e ideias preferidas. Se 
nunca mais quisermos ouvir falar de reality shows (ou de coisas mais sérias, 
como tiroteios), não precisaremos mais ouvir falar – e, se só estivermos 
interessados em saber de cada movimento de Reese Witherspoon, teremos 
essa possibilidade. Se nunca clicarmos em artigos sobre culinária, sobre 
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gadgets ou sobre o mundo além das fronteiras de nosso país, essas coisas 
simplesmente desaparecerão. Nunca mais ficaremos entediados, nada mais 
nos perturbará. Os meios de comunicação serão um reflexo perfeito de 
nossos interesses e desejos.

Por definição, essa é uma perspectiva atraente – um retorno a um 
universo ptolemaico no qual o sol e todo o resto gira ao nosso redor. Mas 
tem um custo: se tudo se tornar mais pessoal, talvez percamos algumas 
das características que tornavam a internet tão interessante.

Quando comecei a pesquisa que me levou a escrever este livro, a per-
sonalização parecia uma mudança sutil, quase irrelevante. Mas quando 
pensei nas consequências de ajustar uma sociedade inteira dessa forma, 
a questão começou a parecer mais importante. Embora eu acompanhe 
a evolução tecnológica bastante de perto, percebi que ainda desconhecia 
muitas coisas: como funciona a personalização? O que a move? Para onde 
se dirige? E, o mais importante, o que vai fazer conosco? Como irá mudar 
nossa vida?

Na tentativa de responder a essas perguntas, conversei com sociólogos 
e vendedores, engenheiros de software e professores de direito. Entrevistei 
um dos fundadores do Ok Cupid, site de namoros movido a algoritmos, 
e um dos maiores visionários do gabinete de guerra da informação dos 
Estados Unidos. Aprendi mais do que gostaria sobre a mecânica por trás 
da venda de anúncios on-line e dos mecanismos de busca. Discuti com 
cibercéticos e cibervisionários (e umas poucas pessoas que eram as duas 
coisas ao mesmo tempo).

Ao longo da minha investigação, fiquei chocado ao perceber como é 
difícil enxergarmos plenamente aquilo de que a personalização e as bolhas 
de filtros são capazes. Quando entrevistei Jonathan McPhie, o principal 
responsável pela personalização das pesquisas no Google, ele sugeriu ser 
quase impossível adivinhar como os algoritmos moldariam a experiên-
cia de qualquer usuário específico. Eram variáveis e dados demais para 
acompanhar. Assim, embora o Google possa examinar nossos cliques de 
forma genérica, é muito mais difícil saber como o sistema funcionará para 
qualquer usuário específico.


