L6 link
%HermesFileInfo:L-6:20110509:

O ESTADO DE S. PAULO

SEGUNDA-FEIRA, 9 DE MAIO DE 2011

Ele começou rabiscando em um guardanapo para se organizar para uma matéria e se transformou no principalnome de uma nova tendência – a visualização de dados. Ele é o criador do site Information is Beautiful
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Se fosse possível representar em
uma imagem a mente de David
McCandless, jornalista, autor e
designer inglês que se tornou
um dos principais nomes de
uma tendência chamada de visualização de dados, seria uma
ilustração em que cada forma e
cor teria um significado baseado
em dados coletados cuidadosamente. McCandless trabalha
com mídia impressa há 25 anos e
há um ano é considerado – inclusivepor elemesmo– como oprecursor desta e uma nova tendência definida como “dataviz”.
David descreve a visualização
de dados como a transformação
de padrões, números, estatísticas e ideias que estão ao nosso
redor em imagens que contam
uma história.

“O OBJETIVO
FINAL, PARA
MIM, É RETIRAR
O VÉU DE ALGUMAS CONEXÕES
QUE ESTAVAM
ENCOBERTAS
PELO EXCESSO
DE INFORMAÇÃO QUE ÀS
VEZES NÃO
CONSEGUIMOS
INTERPRETAR”,
explica. “O que eu faço é deixar
que, por um momento, essas
imagens revelem mais do que os
seus números sozinhos fariam.
Equandoainformação éinteressante, ela se torna bela.”
Foi o excesso de informação
que o levou a criar seu primeiro
dataviz, enquanto organizava
uma extensa pesquisa para uma
matéria sobre criacionismo e
teoria evolutiva. Imerso em pilhas de papel, dezenas de abas
abertas no navegador e muitos
post-its, ele se perguntou como
poderia agrupar aquilo tudo de
forma coerente. “Desenhei um
diagramaparameajudaraentender a cartografia do que estava
pesquisando. Quando ficou
pronto, olhei bem para aquilo e
disse amim mesmo:‘Ei, isso funciona!’.Animado, chegoua sugerir a publicação do mapa em vez
da própria matéria – o que quase
lhe custou o emprego. Mas foi a
partir desse rabisco, inicialmente imaginado em um guardanapo, que David descobriu seu talento em contar histórias por
meio de imagens. “Fiquei tão encantado com a ideia que comecei a olhar para as minhas pilhas
de anotações de outra maneira”.
Ojornalistapassou os seismeses seguintes juntando números
e estatísticas sobre toda espécie
de assunto em planilhas sem ter
muita certeza do que faria com
aquilo. Pressionado por sua
agenteparadesenvolver umprojeto para editoras interessadas
em seu trabalho jornalístico, David mencionou a ideia de criar
um livro visual baseado em ma-
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David
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conta David, que costuma basear suas pesquisas em fontes
abertaspara comprovaraveracidade daquilo que cria. “Eu me
preocupo com o impacto que estas imagens têm. Um bom design carrega consigo um senso
de autoridade que muitas vezes
parece indiscutível para quem
vê a imagem”, discute.
É por essa razão que ele faz
questão de mencionar todas as
suas fontes em seu blog, o InformationisBeautiful.net,eabrirespaço para comentários e discussões. Para David, a audiência é
parte importante do processo e
o ajuda a refinar os seus gráficos.
Segundo ele, quando a pesquisa
tembasessólidas,propostaesignificado,aimagemtem apelopara todo tipo de pessoa.

pas de informação. “Parecia
uma ideia estúpida porque eu
não tinha nada para mostrar
além de um mar de números,
mas mesmo assim ela me pediu
para fazer uma proposta para os
publishers, e eu fiz”. Em menos
deuma semana,trêseditoras brigavam pelo seu projeto. Depois
de três meses de negociação (e
um excelente contrato), ele ainda não acreditava que aquilo tinha virado um emprego. Em fevereirode2010, McCandless publicou Information is Beautiful (A
informação é bonita, sem previsãodelançamentonoBrasil),pela poderosa editora Harper Collins, do grupo News Corp.
Meticulosamente organizado, David é do tipo de pessoa que
anota tudo o que pretende fazer,
ler e checar. Consumidor quase
compulsivo de RSS , apaixonado
por games desde a adolescência,
é autodidata em todos os seus
ofícios.“Sempre fuipéssimoaluno, não fiz faculdade e larguei os
estudos aos 19 anos. Gosto de
aprender na prática, e acho que
sou bom nisso”. Depois de anos
de redação e cansado de escrever, aventurou-se na criação de
sites quase como um hobby e
nessa época descobriu softwares que hoje o ajudam a criar os
seus desenhos. “Trabalho quase
sempre sozinho e uso o Ilustrator, mas às vezes só um papel e
uma caneta resolvem uma ideia
solta”, explica. O que torna o seu
trabalho mais do que um belo livro de mesa é a maneira como
lida com a matéria prima de seus
dataviz.

“ACHO QUE UM
DOS MELHORES
EFEITOS COLATERAIS DA
VISUALIZAÇÃO
É APRESENTAR
NOVAS REALIDADES PARA PESSOAS QUE ORIGINALMENTE NÃO
SE INTERESSARIAM POR DETERMINADOS
ASSUNTOS.
PESSOAS QUE

"A iNFORMAÇÃo NUNCA
PODE DEPENDER DO DESIGN
e, POR ISSO, A CRIAÇÃO
VISUAL SÓ APARECE QUANDO
A PESQUISA já ESTÁ FEITA.
O CAMINHO É DE BAIXO PRA CIMA,

NÃO TERIAM
SACO DE
ACOMPANHAR
MESES DE
NOTÍCIAS PARA
ENTENDER
AQUILO QUE
ESTÁ SENDO
LINDAMENTE
CONTADO
ATRAVÉS DE
UMA IMAGEM”,
argumenta. Até hoje, ele não teve de fazer inimigos para ter
acesso às informações de que
precisou, mas admite que a
abertura e a transparência políticas estão longe de ser uma realidade quando se trata de números. “É uma linda bandeira para
governos democráticos. ‘Nossos dados estão todos disponíveis, façam as suas pesquisas
online’, mas será que a história
é essa mesmo? Quais são os dados que os governos nos permitem ver? Quem decide o que
pode ser visto?”, pergunta.
Para ele é preciso cautela para prever o caminho que a política, a tecnologia e a transparência que a internet proporciona vão seguir quando esses elementos colidirem. “Não quero
ser cínico, mas quem vai dominar o quê?”, provoca.
Do ponto de vista de quem já
esteve em uma redação, McCandless é claro ao diferenciar infográficos de visualizações. “Infográficos são completamente
abarrotados de coisas. É uma lógica um pouco cruel, onde a história fica à mercê do espaço livre”, complementa. Otimista,
porém, acredita que a lógica digital pode fazer que a mídia entenda que a informação tem a
sua própria topografia e o seu
espaço de assimilação. “Mapas
nos ajudam a achar caminhos
quando estamos perdidos, é como um guia que permite navegar
atravésdele.Vocêacabaengajandoaspessoasatravésdeumfascínio visual. Isso é lindo – e muito
poderoso.”

INFORMAÇÃO,
CONCEITO,
DESENHO”

OS DATAVIZ DE MCCANDLESS

MARCO ❙ O Billion
Dollar-o-Gram, que compara
quanto é gasto pelos governos
em diferentes questões, foi o
gráfico que projetou
McCandless para o mundo

BARATO ❙ Em um gráfico de
círculos, ele compara os efeitos de
diferentes tipos de droga e as
intersecções entre eles. Para
visualizar o gráfico completo,
procure por Drugs World

ARRECADAÇÃO ❙ Feito para o
jornal Guardian, o gráfico Drug
Deal mostra quanto o governo do
Reino Unido recolheria de imposto
caso legalizasse o comércio de
drogas hoje consideradas ilegais

MARÉ ❙ Em quanto tempo as
grandes cidades serão cobertas
pelo mar e como ficará o mapa
múndi daqui a 80, 800 e 8 mil
anos. Procure no site por Sea
Level Attacks

RADIOTIVO ❙ O gráfico mostra
os efeitos que a radiação tem
sobre o corpo humano, além de
localizar o que gera essas
quantias de radiação. Procure por
Radiation Chart

O QUE VOCÊ COME ❙ Beber
chá verde combate o
colesterol? Vale a pena tomar
vitamina C? As respostas
vêm em forma de bolinhas.
Procure por Snake Oil
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