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RESUMO 
 
O objetivo deste trabalho de reflexão teórica de caráter abrangente, estribado em pesquisa 
bibliográfica, é mostrar como os algoritmos têm influenciado a abordagem do consumidor 
no período recente, caracterizado pela racionalidade econômica neoliberal. Para tanto, 
adota-se como ponto de partida o conceito althusseriano de interpelação, adaptado para 
dar conta das especificidades dos algoritmos. A interpelação algorítmica do consumidor 
caracteriza-se pela mensurabilidade, submetendo atributos, atividades e interações a 
diversos tipos de métricas; pela recursividade, refinando-se continuamente com base em 
informações sobre si fornecidas de alguma forma pelo próprio consumidor; pelo 
perfilamento, definindo perfis a partir da articulação contingente de traços obtidos de cada 
um; e pela nichificação, agrupando perfis afins em nichos direcionados ao consumo. 

 
PALAVRAS-CHAVE: interpelação algorítmica; mensurabilidade; recursividade; 
perfilamento; nichificação. 
 
 
Interpelação algorítmica do consumidor 

Num texto visionário, que antecipa o desenvolvimento da Internet e da World 

Wide Web, Vannevar Bush (1945) arrola algumas razões pelas quais o consumo poderia 

beneficiar-se das novas tecnologias: 

Tome o problema prosaico da grande loja de departamentos. Toda vez que uma 
venda é realizada, há várias coisas a ser feitas. O inventário precisa ser revisado, 
o vendedor precisa receber crédito pela venda, a contabilidade precisa de uma 
entrada e, mais importante, o cliente precisa ser cobrado. 

Com o tempo, a informatização, de fato, leva à otimização de toda essa sequência de 

operações. Seu alcance, no entanto, não se limita a isso. Nas últimas décadas, o uso de 

algoritmos impacta profundamente a relação com o consumidor, por intermédio inclusive 

da publicidade e do marketing em sentido lato. 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Publicidade e Propaganda, XVIII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 
evento componente do 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Pesquisador de pós-doutorado no Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura da Uniso, com bolsa 
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De modo geral, as maneiras de abordar o consumidor variam de acordo com o 

produto a ser anunciado, com o veículo utilizado e com o público-alvo, além de 

sujeitarem-se a mudanças ao longo da história. Num artigo sobre as estratégias retóricas 

da publicidade (CASTRO, 2016c), propus uma classificação dessas abordagens inspirada 

na teoria dos discursos de Lacan. Neste trabalho, que se insere numa nova frente de 

investigação, o objetivo é analisar de que forma os algoritmos têm influenciado a 

abordagem do consumidor no período recente. 

Para tanto, parte-se do conceito de interpelação, que surge em fins dos anos 1960 

e logo se converte em objeto de fervorosas discussões, embora seu apelo tenha declinado 

com o tempo. Na visão de Althusser (1995, p. 303), seu proponente, a interpelação, 

mecanismo por excelência de funcionamento da ideologia, consiste numa operação de 

subjetivação: sua tarefa é “‘constituir’ indivíduos concretos como sujeitos”. Em outras 

palavras, trata-se da internalização de determinados modos de pensar e de agir, que são 

assumidos pelo sujeito como seus. 

No final do século XIX, a escola marginalista ou neoclássica de economia passa 

a explanar o valor das mercadorias não mais pelo trabalho, como em Smith, Ricardo e 

Marx, mas pelas escolhas feitas no mercado, que condicionam a relação entre demanda e 

oferta. A ascensão do marginalismo coincide com a valorização crescente do consumo 

(CASTRO, 2017). Nesse período evolui também a interpelação do consumidor, que pode 

ser equacionada nos termos de Althusser, como sugerem Carlson (2012), a propósito das 

lojas de departamento no século XIX, e Wolff (2005), ao analisar o modelo fordista de 

regulação no século XX. Em nossa época, com o neoliberalismo, herdeiro do 

marginalismo, assistimos a mudanças na operação da ideologia, o que implica que a 

interpelação também se modifica. 

Segundo Žižek (2010, p. 91), “o que aconteceu no último estágio do capitalismo 

pós-68 é que a própria economia – a lógica do mercado e da competição – se impôs 

progressivamente como a ideologia hegemônica”. Nesse ponto, seu diagnóstico lembra o 

de Foucault (2004), que, em seu curso de 1978-1979 no Collège de France, vislumbra 

uma mutação fundamental: se no século XVIII a sociedade civil se constituíra como 

campo de forças entre o Estado e o mercado, promovendo o compromisso entre a lógica 

jurídica e a lógica econômica, no neoliberalismo tanto o Estado quanto a sociedade civil 

passam a ser colonizados pelo mercado. 
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Nos termos de Althusser (1995, p. 225), “você e eu somos sempre já sujeitos, e, 

como tais, praticamos sem interrupção os rituais do reconhecimento ideológico”. 

Similarmente, sob a hegemonia do mercado, no neoliberalismo somos sempre já 

consumidores, ainda que não nos identifiquemos como tal, e a interpelação renova 

permanentemente essa condição. Mises (1998, p. 270), um dos teóricos mais importantes 

do neoliberalismo, compara a economia de mercado a um navio cujo capitão é o 

consumidor. Este funciona como “um empreendedor de si mesmo” (FOUCAULT, 2004, 

p. 232) e seus atributos são isolados e quantificados como capital humano. E, na medida 

em que a racionalidade econômica associada ao mercado coincide com a expansão dos 

algoritmos, a interpelação do consumidor aparece como interpelação algorítmica. 

Como será mostrado neste trabalho, o modus operandi da interpelação algorítmica 

do consumidor exibe algumas especificidades: caracteriza-se pela mensurabilidade, 

apoiando-se em diversos tipos de métricas; envolve também a recursividade, valendo-se 

de informações sobre si fornecidas de alguma forma pelo próprio consumidor; desemboca 

no perfilamento, que consiste na definição de perfis a partir da combinação de traços 

extraídos de cada um; e agrupa perfis afins em nichos, o que corresponde ao fenômeno 

da nichificação. 

Essas reflexões situam-se em continuidade a outras que venho fazendo nos 

últimos anos, referenciadas aqui em trabalhos que exploram o consumo por ângulos 

distintos ou que, mais recentemente, procuram apreender facetas abrangentes da 

governança algorítmica sobre o pano de fundo do modelo neoliberal. 

Mensurabilidade 

No exemplo clássico utilizado por Althusser para ilustrar o conceito de 

interpelação, um transeunte se volta atendendo ao chamado de um policial: “Ei, você aí!” 

Tal cena retrata um contato pessoal e aleatório entre o policial, que encarna a lei e a 

linguagem – o simbólico, nos termos de Lacan, influência cardeal no pensamento 

althusseriano –, e o transeunte, alçado à condição de sujeito pela assunção do simbólico 

via conexões desse tipo. No caso da interpelação algorítmica do consumidor, contudo, a 

escolha de quem será abordado e de como ele será abordado é alicerçada rigorosamente 

em dados. 

Levantamentos quantitativos são utilizados tradicionalmente para classificar os 

consumidores de acordo com variáveis demográficas – gênero, idade, etnia, classe social 

etc. Nos anos 1960, a mensuração estende-se a aspectos qualitativos, como valores e 
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estilos de vida: “A pesquisa psicográfica pode ser definida como pesquisa quantitativa 

visando situar os consumidores em dimensões psicológicas” (WELLS, 1975, p. 197). 

Diferentemente das categorias demográficas, as psicográficas não são fixadas a priori, 

têm natureza dinâmica (YANKELOVICH/MEER, 2006, p. 7). 

Se nesses estudos são feitas extrapolações a partir de amostras do público 

consumidor, as plataformas algorítmicas contemporâneas têm um alcance muito mais 

amplo. Em algumas delas, os participantes estão diretamente envolvidos em transações 

comerciais de produtos e serviços – é o caso de sites de comércio eletrônico, como a 

Amazon, provedores de streaming, como a Netflix, ou dispositivos de economia de 

compartilhamento, como o Uber e o AirBnb. Em outras, como a do Google (que inclui 

busca, Gmail, YouTube, GoogleMaps etc.) ou as das redes sociais tipo Facebook, cujo 

modelo de negócios está assentado na publicidade, os usuários são identificados com base 

em seu potencial como consumidores. Tais plataformas propiciam o registro detalhado 

das ações de todos os participantes cadastrados. Até a Web em geral funciona como uma 

plataforma aberta, que dispensa cadastro, mas mesmo assim permite o rastreamento das 

atividades de cada um, por intermédio de cookies alojados nos navegadores. 

Nessas plataformas, informações demográficas, ainda que não sejam fornecidas 

diretamente pelo usuário, podem ser inferidas de seu comportamento. Afetos, interesses, 

afinidades e atributos de qualidade tornam-se igualmente suscetíveis de mensuração. 

Uma curtida no Facebook, por exemplo, funciona como unidade de medida. No 

tratamento dos dados, a flexibilização das categorias em que se distribui o público é 

levada ao extremo. E, no processo de classificação dos usuários a partir de seus dados, 

desempenha papel decisivo o papel de cada um como consumidor, seja diretamente, ao 

adquirir produtos e serviços ou manifestar interesse neles, seja indiretamente, ao revelar 

preferências que podem ser traduzidas em matéria de consumo. Definidos com base em 

sua condição de consumidor, os atributos de cada um tendem então a ser projetados para 

outros domínios de sua vida. 

Na medida em que participa de uma transação comercial, por exemplo 

encomendando um livro na Amazon, alguém revela inevitavelmente dados a seu respeito, 

incluindo suas preferências. Em outros casos, essas informações originam-se de ações 

envolvendo motivações diferentes, como as interações com amigos no Facebook. 

Revelações sobre si podem também seguir a lógica do toma lá dá cá: em serviços como 

o Spotify, quanto mais esclarecemos o sistema sobre nossas predileções, mais precisas 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018 

 

 5

são as recomendações que recebemos. Analogamente, na gestão de relacionamento com 

o cliente (em inglês, customer relationship management, ou CRM), o estatuto especial 

concedido a alguns consumidores está relacionado não apenas ao volume de suas 

transações (viajantes frequentes de uma companhia aérea soem granjear privilégios), mas 

também a sua disposição em fornecer informações pessoais de interesse da empresa. E a 

integração das tecnologias de mídias sociais ao CRM possibilita o surgimento do 

chamado CRM social (CHOUDHURY; HARRIGAN, 2014). 

A importância que os dados dos consumidores assumem em sua interpelação 

reflete-se no fato de que esses próprios dados se tornam mercadoria. Informações obtidas 

em determinadas circunstâncias muitas vezes acabam sendo comercializadas para 

terceiros, nem sempre por expedientes legais. Outras vezes se tornam objeto de 

vazamentos e da operação de hackers. Ademais, há transações com a finalidade precípua 

de cultivar as aparências, como a aquisição de seguidores fake em redes sociais por parte 

de agências e anunciantes. 

Além de interessar àqueles que o interpelam, a mensurabilidade tem efeitos no 

próprio consumidor, que passa a prestar atenção aos números que cercam sua atuação e a 

tentar influenciá-los. Isso está ligado ao espírito de competição característico do 

neoliberalismo e à busca de desempenho por parte do consumidor, em emulação não 

apenas com os outros, mas também consigo mesmo. 

Recursividade 

Ao interpelar o transeunte na cena descrita por Althusser, o policial o faz investido 

da autoridade inerente a sua função. Nem sempre, porém, a interpelação está vinculada a 

uma figura ostensiva de autoridade. 

A análise das estratégias retóricas prevalentes na publicidade ao longo do tempo 

(CASTRO, 2016c) mostra uma tendência de evolução do hard sell para o soft sell – dos 

apelos de venda mais diretos para os mais sutis. Essa mudança na natureza da interpelação 

envolve uma mudança no estatuto da autoridade, que passa de um nível mais explícito 

(na estratégia da imposição) para um nível intermediário (nas estratégias da argumentação 

e da sedução) e daí para um nível mais sutil (na estratégia da cumplicidade). Para isso 

contribui o monitoramento das reações dos consumidores, levado pelos algoritmos às 

últimas consequências. 

Nos anos 1970 e 1980, que correspondem aos primórdios da Internet, em função 

da cultura alternativa então prevalente na rede (RHEINGOLD, 1994) e da própria 
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natureza dos mecanismos utilizados (e-mail, mailing lists, newsgroups), as oportunidades 

de exploração comercial são bastante restritas, e via de regra associadas à propaganda 

intrusiva e indesejada, rotulada como spam. Com a expansão da Web, desde os anos 1990, 

as coisas mudam de figura. Um artigo na AdWeek, na época, alerta que a Internet tem “o 

potencial de tornar-se o próximo grande meio de massa/pessoal” (SCHRAG, 1993). 

Rapidamente as empresas vislumbram as vantagens de construir sua presença no novo 

ambiente, no qual ganha impulso a passos largos a interação comercial com os usuários, 

apoiada nos dados deles obtidos. Decisiva nesse sentido é a introdução dos cookies, que 

possibilitam rastrear os hábitos de navegação. O surgimento de plataformas fechadas, 

como as das redes sociais, viabiliza armazenar informações detalhadas sobre contatos, 

atividades e interesses. Os celulares tornam o controle onipresente, acompanhando os 

usuários em todas suas atividades e em todos os lugares. Tecnologias vestíveis, no âmbito 

da Internet das Coisas, captam diretamente de seus corpos informações das quais eles 

próprios não têm uma noção mais clara. 

Tudo isso proporciona a adequação de recomendações, ofertas e anúncios ao 

consumidor, tornando sua interpelação muito mais acurada. O agenciamento para o 

consumo tem, com efeito, importância crucial nas plataformas algorítmicas. Não se trata, 

porém, apenas da customização dos apelos comerciais. Nessas plataformas, o efeito da 

interpelação é percebido imediatamente, de maneira que, caso ela não seja bem-sucedida, 

segue-se uma correção automática. Ou, seja, cada um é interpelado com base nas 

informações que fornece ou que são retiradas de si, e tal interpelação é recalibrada 

continuamente a partir de suas reações e de novas informações. A interpelação 

algorítmica do consumidor caracteriza-se, portanto, pela recursividade, ou feedback. 

Assim, ao entrar no site da Amazon, o cliente depara-se com sugestões baseadas nas 

mercadorias que ele visualizou ou adquiriu anteriormente; na medida em que manifesta 

ou não interesse pelas sugestões, ou informa que já possui o item sugerido, tudo isso é 

levado em conta em novas interpelações. Segundo a frase famosa que sói ser atribuída a 

John Wanamaker, “eu sei que metade do dinheiro que gasto em publicidade é 

desperdiçado, mas nunca consigo saber qual metade”; graças à recursividade, seria 

possível em tese atenuar esse desperdício. 

A recursividade contribui também para que seja estabelecida uma cumplicidade 

entre o consumidor e quem o interpela. Ao insistir no aspecto dialógico da linguagem, 

tomada em sua dimensão de comunicação, Bakhtin observa que, em sentido lato, esse 
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aspecto também está presente no livro, que se insere numa espécie de “discussão 

ideológica em grande escala” (BAKHTINE, 1977, p. 136). O mesmo raciocínio se aplica 

aos produtos em geral da comunicação de massa. O efeito da recursividade, na medida 

em que envolve um ajustamento mais preciso da mensagem à audiência, é reforçar o 

aspecto dialógico num sentido mais estrito. O consumo de massa, que coincide numa boa 

medida com o fordismo, funciona de acordo com a lógica do discurso da histeria, um tipo 

de laço social descrito por Lacan, pois (à semelhança do que ocorre na histeria como 

estrutura clínica) o consumidor espera do publicitário (ou dos avatares deste) respostas 

que deem conta de seu desejo (CASTRO, 2016d). Já o consumo contemporâneo, que 

corresponde grosso modo ao pós-fordismo, relaciona-se ao discurso do capitalismo, 

porquanto o consumidor se comporta como se a ele coubesse a iniciativa (CASTRO, 

2012), adotando uma postura ativa e participativa, que pode ser associada também ao 

neoliberalismo (CASTRO, 2015). 

A agência do consumidor e o liame de cumplicidade com quem o interpela têm, 

entretanto, um certo caráter ilusório, expresso pelo conceito psicanalítico de desmentido 

(Verleugnung), característica estrutural da perversão. Ainda que consumidor e 

publicitário (ou os avatares deste) ajam como se o primeiro estivesse no comando, no 

fundo sabem que o controle (sutil, é verdade, nesse caso) está em última instância com o 

responsável por interpelá-lo (CASTRO, 2014). Uma pesquisa realizada na Harvard 

Business School (KIM et al., 2018) mostra o que acontece quando se desvela em alguma 

medida essa ilusão: quando alguém, ao visualizar um anúncio, recebe uma explicação 

sobre o direcionamento algorítmico, fundamentado em sua atividade anterior na Web, 

que levou aquele anúncio específico a ser-lhe exibido, o interesse dessa pessoa pelo 

anúncio tende a diminuir. 

Na medida em que as plataformas algorítmicas contam com elementos suficientes 

para interpelar de forma precisa cada consumidor, esse tipo de interpelação está vinculado 

ao fenômeno da desintermediação, isto é, ao esvaziamento do papel de mediação entre 

anunciantes e consumidores exercido tradicionalmente por agências de publicidade e 

similares, embora ao mesmo tempo surjam com os algoritmos novas oportunidades de 

atuação para as agências (SINCLAIR, 2016). 

Perfilamento 

Na fórmula enunciada por Althusser (1995, p. 302), “a ideologia interpela os 

indivíduos como sujeitos”. Face às inconsistências dessa fórmula, Silveira (1994) propõe 
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sua inversão, defendida também, por outras vias, por Jodi Dean (2016): a ideologia 

interpela o sujeito como indivíduo. 

Essa inversão não é suficiente, contudo, para dar conta da interpelação 

algorítmica, na qual o próprio indivíduo se fragmenta. O alvo dela não é exatamente o 

indivíduo, mas seus traços, provenientes de suas atividades e interações. Cada um é 

reduzido aos traços que interessam ao sistema. Mais precisamente, partindo-se dos traços 

captados de cada um, são privilegiadas as relações instauradas entre eles, que os agrupam 

em montagens provisórias, subordinadas a intentos específicos, que variam caso a caso. 

Quando se pretende promover um dado bem ou serviço, são selecionados os traços 

indicativos de alguma predisposição diante do que está sendo promovido. Há aí uma 

sobredeterminação, pois cada traço pode participar de várias montagens. 

O que ocorre aqui é um processo de dividualização. Em seu esboço da sociedade 

de controle, que segundo ele é orientada justamente pelo marketing, Deleuze (2003) 

entroniza como sua unidade o “dividual”. Este corresponde a uma parcela dos dados do 

indivíduo. Inspirando-se em Deleuze, Haggerty e Ericson (2000) propõem “dublê de 

dados” (“data double”) como cada um dos grupamentos contingentes dos traços 

individuais. Neste trabalho, a proposta é chamar essa montagem feita a partir dos traços 

de “perfil”. Desse modo, a interpelação algorítmica envolve uma operação de 

perfilamento, de definição de um perfil, o que equivale a dizer que o sujeito é interpelado 

como um perfil. 

No apogeu do consumo de massa, sob o fordismo, o consumidor aparece como 

uma totalidade, ou seja, todos os seus traços confluem para delinear sua identidade. Ao 

mesmo tempo, ele tem características gerais, que correspondem à média. A figura 

paradigmática nesse sentido é o membro da família norte-americana de subúrbio do 

segundo pós-guerra, retratada à exaustão na cultura de massa. No pós-fordismo, o 

consumidor continua num primeiro momento a ser interpelado como totalidade, mas a 

prevalência da média dá lugar a uma variedade de tipos. É o caso das classificações 

psicográficas, que identificam categorias como o “batalhador”, o “aventureiro”, o 

“inovador” e assim por diante. Essa mudança é retratada por exemplo no documentário 

britânico The century of the self (direção de Adam Curtis, 2002). Na medida em que tais 

categorias se combinam, temos uma crescente individualização do consumidor, mas ainda 

concebido como totalidade. Com a interpelação algorítmica, entretanto, a totalidade 

individual fratura-se. O fenômeno da customização do consumo avança para o terreno 
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infraindividual. Assim, o perfilamento não é o mesmo que personalização ou 

customização; trata-se de tomar parte do consumidor, não sua integralidade. 

No perfilamento, marcadores fixos de identidade, como os dados demográficos, 

tendem a perder importância em favor de marcadores mais fluidos, como as atividades, 

conexões e localização espacial passadas (e especialmente as mais recentes), na medida 

em que os últimos são cada vez mais facilmente detectáveis e têm maior potencial 

preditivo do comportamento do consumidor. Ter registros detalhados sobre as compras 

passadas de alguém certamente é mais útil para determinar o que pode vir a interessá-lo 

do que fazer especulações ancoradas em dados como gênero ou idade, embora tais dados 

continuem a ser relevantes (nada impede, ademais, que os vários tipos de dados sejam 

combinados, e as fórmulas complexas dos algoritmos permitem isso). 

Posto que os traços oriundos de alguém podem ser recombinados de muitas 

maneiras diferentes, em muitos perfis distintos, e de forma variável no decorrer to tempo, 

multiplicam-se as versões da identidade de cada um. A interpelação algorítmica do 

consumidor tem como contrapartida, por conseguinte, uma identidade eminentemente 

plástica, gerada on the fly. Não apenas o gênero não é um dado imutável, sendo construído 

performativamente, como atesta Butler (2006) – isso vale para a identidade em geral. Para 

Turow (2011), a publicidade contemporânea trabalha com o “você diário” (“daily you”), 

uma versão sempre atualizada de cada um. Na prática, na verdade, o banco de dados 

atualizado de cada um tem existência potencial, como um reservatório de possibilidades; 

o que se extrai dele, e tem utilidade mais concreta, são os perfis parciais selecionados a 

cada momento de acordo com o que há a ser ofertado. 

Nichificação 

A operação de perfilamento desdobra-se na nichificação, a reunião de perfis 

equivalentes, tomados a diferentes consumidores, em nichos (ou clusters). Estes 

constituem, dessa forma, aglomerados de perfis. 

Na verdade, a tendência atual à nichificação não se restringe ao consumo. Num 

livro intitulado justamente Niche news, Stroud (2011) retrata a partidarização crescente, 

nas últimas décadas, da mídia norte-americana, polarizada entre veículos preferidos por 

liberais e conservadores – entre os canais noticiosos da TV a cabo, por exemplo, MSNBC 

e Fox, respectivamente. Em plataformas algorítmicas como Google e Facebook, a 

recursividade reforça as afinidades demonstradas anteriormente com certos conteúdos e 
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conexões, levando a uma estanquização dos usuários em “bolhas de filtro” (PARISER, 

2011). 

O termo “segmentação de mercado” é introduzido na literatura de marketing já 

nos anos 1950 (SMITH, 1956). A ideia evolui, indicando segmentos cada vez menores. 

Três décadas depois, surge o conceito de “customização em massa”, para designar a 

segmentação levada ao nível de cada indivíduo (DAVIS, 1987); com o mesmo sentido é 

lançada a proposta de “marketing do segmento de um” (WINGER; EDELMAN, 1989). 

De toda sorte, “nichificação” (“nichification”, em inglês), neologismo de curso 

recente, não está sendo empregado aqui no sentido de segmentação enquanto 

agrupamento de consumidores, independentemente de seu número. O nicho é concebido 

como um conjunto de perfis derivados desses consumidores. Poderíamos fazer uma 

analogia desses conceitos com os dois eixos da linguagem propostos por Jakobson (1991): 

teríamos um eixo do perfilamento, que corresponde ao da contiguidade, com os perfis de 

cada consumidor, e um eixo da nichificação, que corresponde ao da similaridade, com os 

perfis afins de diferentes consumidores. Assim, no esquema simplificado da Fig. 1, o 

nicho x não corresponde ao conjunto dos quatro consumidores, mas de um aspecto parcial 

deles (o perfil x que eles têm em comum). 

 

Figura 1 – Eixos do perfilamento e da nichificação 

 

Assim como no perfilamento, na nichificação os marcadores fixos de identidade 

tendem a perder espaço para marcadores mais fluidos: não se trata simplesmente de 

selecionar pessoas de determinado gênero ou idade, mas usar critérios complexos, 
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levando em conta suas atividades e interações, de forma a definir o perfil mais adequado 

a ser recortado no público, formando um nicho. Como mostra Sender (2017), o chamado 

“mercado gay”, por exemplo, que representa uma segmentação fundada na identidade, 

tende a declinar com a ascensão dos algoritmos. 

Entrevistado por Gitlin (1994, p. 19), Scott Siegler, então vice-presidente da CBS 

para o desenvolvimento de produções dramáticas, afirma: “Como é uma audiência de 

massa – é uma audiência inimaginavelmente grande –, os gostos da audiência são tão 

difusos e tão gerais que você tem de acabar adivinhando”. Com os algoritmos, temos uma 

proliferação de nichos como audiências limitadas e muito bem definidas. Em uma 

plataforma algorítmica, como o Facebook, elege-se para cada anunciante um nicho 

determinado como público-alvo, e seu anúncio é exibido para os perfis que integram esse 

nicho. Já no caso do usuário, são-lhe mostrados os anúncios que se encaixam nos vários 

perfis a ele associados. 

É possível traçar um paralelo entre a visão neoliberal segundo a qual o mercado 

segue padrões dos quais os participantes não têm consciência, expressa por exemplo por 

Hayek, e procedimentos algorítmicos que permitem detectar certos padrões que escapam 

aos usuários das plataformas, relacionando ambos os casos a formulações psicanalíticas 

sobre a sujeição do comportamento ao inconsciente (CASTRO, 2016b). Na montagem 

dos nichos, afinidades mais óbvias perdem espaço em relação a padrões mais difíceis de 

perceber numa análise superficial, mas que não escapam ao poder analítico dos 

algoritmos. 

Indo além, pode-se pensar no mercado e nas plataformas algorítmicas, e por 

extensão na interpelação algorítmica do consumidor, nos termos da psicologia de massas 

freudiana, para a qual as massas sempre se mobilizam em torno de um líder, que pode ser 

concreto (uma pessoa) ou abstrato (uma ideia), ou ainda principal ou secundário 

(CASTRO, 2016a). Levando em conta, como já foi colocado, que na interpelação 

algorítmica do consumidor a autoridade aparece de maneira sutil, podemos identificar um 

líder principal abstrato como a instância impessoal que preside o funcionamento de uma 

plataforma algorítmica, e líderes secundários concretos como os ditos 

microinfluenciadores digitais. 

Essas lideranças plurais, ad hoc, têm uma influência capilarizada e são exatamente 

os tipos de líderes que mais se coadunam com os nichos. Em função de sua audiência 

específica, a profundidade de sua influência é maior que a das celebridades. Vigora aqui 
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o que se pode denominar “lei dos retornos decrescentes” (INFLUENCER MARKETING 

HUB, 2017) dois microinfluenciadores com 50 mil seguidores cada têm um impacto 

maior que um com 100 mil. Além disso, a extensão de sua influência é potencializada, 

fazendo frente à das celebridades, quando se considera o efeito combinado de uma pletora 

de microinfluenciadores, que constitui um fenômeno do tipo “cauda longa” 

(ANDERSON, 2008). Por tudo isso, os microinfluenciadores acabam atraindo o 

patrocínio de grandes anunciantes, e surgem empresas especializadas em intermediar a 

relação entre uns e outros. 

Vale notar que as funcionalidades tecnológicas das plataformas algorítmicas 

tendem a transformar cada usuário, no limite, num nanoinfluenciador, ainda que 

involuntariamente. Se eu compro o produto A e também o produto B, isso cria 

automaticamente para o algoritmo uma relação entre A e B, instalando uma filtragem 

colaborativa. Quando outro consumidor adquirir o produto A, a relação estabelecida a 

partir de mim permite ao algoritmo recomendar a esse consumidor o produto B 

(simplificando as coisas, naturalmente, pois relações desse tipo envolvem mais dados). 

Se curto a página de uma empresa no Facebook, motivado por seu conteúdo institucional 

ou por uma reação afetiva com a marca, isso acaba sendo explorado comercialmente, na 

medida em que links patrocinados por essa empresa mostrem a meus amigos que ela tem 

meu endosso. 

Tal como os perfis dos quais se derivam, os nichos têm uma natureza dinâmica. 

Em princípio, em termos de consumo, a existência de um nicho só se justifica enquanto 

se mantém um anúncio ou oferta em função do qual ele foi definido. Mas, na medida em 

que um nicho estipulado a partir de perfis tomados a grupo de consumidores se rebate 

sobre esse grupo, à guisa do anúncio ou oferta ao qual ele está acoplado, o nicho tende a 

ganhar força, garantindo a continuidade desse anúncio ou oferta. Intervém aí um 

mecanismo de retroalimentação: o compartilhamento do anúncio ou oferta entre os perfis 

que constituem o nicho representa um fator adicional de identificação entre esses perfis. 

Além disso, há outros tipos de nichos não ligados diretamente ao consumo, que se 

fortalecem igualmente através de um mecanismo de retroalimentação, e que podem vir a 

ser colocados a serviço do consumo. 

Considerações finais 

A relativa homogeneidade do consumo de massa, que tem seu apogeu sob o 

fordismo, em meados do século XX, dá lugar a uma gradativa especialização, nas últimas 
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décadas. Coroando esse processo, a interpelação algorítmica do consumidor é tributária 

da racionalidade econômica do neoliberalismo, que trata o sujeito como sendo 

intrinsecamente consumidor, e da racionalidade tecnológica do algoritmo, que mensura e 

analisa incessantemente atributos e atividades desse consumidor. Embora tenda a ser 

incensada na literatura de negócios, em virtude das novas possibilidades que abre, ela tem 

suas limitações. 

Por mais precisas que sejam as determinações algorítmicas do consumo, há 

sempre algo que sobra nelas. Perfis e nichos, ainda que concebidos com base numa 

imensa quantidade de dados, não deixam de ser aproximações. Se os gastos com 

publicidade contêm um componente inevitável de desperdício, retornando à boutade 

supracitada atribuída a Wanamaker, e se a observação da audiência envolve um 

componente inevitável de adivinhação, retomando a declaração supracitada de Siegler, os 

algoritmos mostram-se capazes de abrandar esses componentes, mas jamais irão eliminá-

los. 

Em termos lacanianos, os algoritmos correspondem a uma construção simbólica, 

mas há um resto além dessa construção, que consiste no real. Daí o atributo da 

recursividade que caracteriza a interpelação algorítmica do consumidor, um esforço 

incessante e impossível para eliminar esse resto, testemunho ao mesmo tempo da 

eficiência e do limite do tipo de interpelação em pauta. Tal resto remete ao imponderável 

do desejo do consumidor, que não é passível de ser apreendido completamente via 

mensuração e cálculo, mas também aos limites da própria tentativa de redução do sujeito 

à condição de consumidor. 
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