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em Chicago, já tem um software comercial pados recebem uma tabela com a lista das
ra empresas de jornalismo. No momento, sua
prisões feitas no dia e na noite anteriores.
Nada complexo: uma planilha de Excel. Lá
Um software não po- ênfase se dá no jornalismo financeiro e esportivo. Neste último caso, leia-se beisebol. O siestá o nome de quem foi preso, profissão, lode substituir todo o
te da revista Forbes é um dos principais cliencal em que ocorreu, crime do qual o sujeito é
tes.
acusado. Ben Welsh escreveu um programijornalismo. Não
Beisebol é um esporte estranho. Popular
nha simples que lê diariamente esta planilha,
produz um texto
nos EUA, em Cuba, na Venezuela, no Japão e
distribui num banco de dados e faz algumas
em nenhum outro canto do mundo, se
análises.
original e instigante talvez
uma característica o define é que é predomiComo se trata de Los Angeles, terra máxinantemente estatístico. O que o programa faz
ma das celebridades, a primeira coisa que o
é, recebendo os números de uma partida,
software pinça é se há um ator ou músico enproduz a análise de dados. Em que jogada um
tre os presos da noite. Ele compara também
a natureza dos crimes. Há nas últimas semanas, por exemplo, time começou a aumentar a diferença de pontos em relação
uma incidência maior de furtos nalgum canto específico da ao outro? Em qual um time virou? Uma longa fila de derrotas
cidade? O crime cometido é um crime muito raro de ocorrer? foi interrompida? Qual o ponto que mais se destacou? Há váO indivíduo preso é acusado de uma série particularmente rias matrizes para as inúmeras situações que podem ocorrer.
Criminalidade em Los Angeles, partidas de beisebol e o colonga de crimes? É tudo coisa que um repórter policial expetidiano do mercado financeiro têm em comum a base estatísriente buscaria. O programa faz isso em poucos segundos.
Os dados isolados e analisados são transformados em texto. tica. A informação está na forma de uma lista de números, e a
O programa tem uma série de matrizes para isso. “Ontem à tal notícia principal nasce da comparação destes números entre
hora se deu o crime tal, a ocorrência foi registrada por fulano” si. Um software não pode substituir todo o jornalismo. Não
e daí vai. O texto curto, carregado de informações, é distribuí- produz um texto original e instigante. É incapaz de perceber
do entre os repórteres policiais. Alguns deles podem virar uma emoção. Provavelmente não seria lá muito útil para falar de
reportagem maior e profunda. Por conta desse estudo diário, futebol, que tem poucos gols e muitos lances nos quais emoqualquer mudança nos hábitos de criminosos em Los Angeles ção ou arte é que imperam.
Mas computadores já começam, lentamente, a produzir ao
é imediatamente percebida na redação. E alguns dos textos
produzidos pelo computador são publicados no site exata- menos um pedaço do conteúdo jornalístico. Há um quê de
mente como saem da forma. Não carecem de apuração adicio- desconforto aí, ao menos para nós. Bem usado, porém — como é o caso do trabalho no LA Times —, elimina o trabalho
nal, fica o registro.
No LA Times, o projeto sai do esforço pessoal de Welsh. braçal e permite que repórteres gastem mais tempo pensanMas pelo menos uma empresa, a Narrative Science, baseada do. É um mundo no mínimo diferente, este que vem por aí.
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l Falando no último sábado a um grupo de colegas de profissão no 13, Simpósio Internacional de Jornalismo Online, que
ocorreu em Austin, no Texas, o repórter do Los Angeles Times Ben Welsh causou uma boa dose de desconforto. Faz
três anos que ele vem automatizando a escrita de matérias. O
leitor que piscar e reler terá feito o mesmo que muitos editores e repórteres fizeram no auditório do Museu Blanton de
Arte. O LA Times publica matérias escritas pelo computador.
(E não é o único.)
O Brasil não tem uma boa legislação que regulamente a disponibilidade pública de dados que deveriam ser públicos.
Nos EUA, os vários órgãos de governo são pressionados a fazê-lo digitalmente. É o caso da LAPD, a Polícia da cidade de
Welsh. Todo fim de madrugada, jornais e cidadãos interessa-
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Jornalismo
em software

Email para esta coluna: pedro.doria@oglobo.com.br

siga a coluna: @pedrodoria
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Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 24 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. 22.

Facebook fatura US$1bi no primeiro trimestre
Lucro líquido cai 12% por gastos com expansão. Prestes a listar ações na Nasdaq, empresa tem 901 milhões de usuários
Às vésperas de
abrir seu capital (IPO, na sigla em
inglês), o Facebook registrou faturamento de US$ 1,058 bilhão
no primeiro trimestre — um salto de 45% ante os três primeiros
meses de 2011 (US$ 731 milhões).
A média de usuários ativos mensais, por sua vez, subiu para 901
milhões em 31 de março, ante
680 milhões há um ano. No fim
do trimestre anterior, eram 845
milhões. As informações são de
documentos registrados para
oferta pública inicial de ações da
companhia, que deve acontecer
na primeira quinzena de maio.
Já o número de pessoas que
utilizam os aplicativos móveis
do Facebook por mês cresceu
para 488 milhões até o fim do trimestre, ante 432 milhões registrados até o fim do ano passado.
Os usuários da rede social no
Brasil, na Índia e nos EUA foram
l SÃO FRANCISCO.

importantes fontes de crescimento, tanto no site como no
acesso via dispositivos móveis.
Para analistas, o Facebook
prepara o que pode ser o maior
IPO do Vale do Silício. A abertura de capital da rede social pode valorizá-la em até US$ 100 bilhões, de acordo com documentos apresentados a órgãos
reguladores dos EUA em fevereiro. Suas ações, segundo a
companhia, serão listadas na
Nasdaq sob a sigla FB.
Tradicionalmente, as empresas de tecnologia escolhem a
Nasdaq para negociar suas
ações. Mas a Bolsa de Nova York,
a Nyse, vem buscando de forma
agressiva negociar também as
promissoras ações de start-ups
de internet e empresas de tecnologia. A bolsa nova-iorquina já
atraiu nomes como LinkedIn e
Pandora no ano de 2011.

O lucro líquido do Facebook
caiu 12% e foi de US$ 205 milhões no último trimestre, menos do que os US$ 233 milhões
do primeiro trimestre de 2011,
diz o documento. A queda no lucro tem relação com a fase em
que se encontra a empresa, que
está se expandindo e contratando funcionários. A rede social
adicionou aos seus escritórios
mais de mil pessoas no ano encerrado em março, somando
3.539 empregados, segundo dados da Securities and Exchange
Commission (SEC).
Facebook compra patentes
da Microsoft por meio bilhão
O Facebook informou ainda
que o seu negócio de publicidade, que representa a maior parte da receita do site, normalmente diminui nos primeiros
três meses do ano. Segundo a re-

de social, o rápido crescimento
pode ter “mascarado parcialmente” tais tendências até a data e os impactos sazonais podem ser mais evidentes no futuro, observou.
Após fazer a aquisição do serviço de fotografia Instagram
por US$ 1 bilhão, o Facebook fechou acordo com a Microsoft,
que vai vender por US$ 550 milhões algumas patentes que está comprando da America Online à rede social. Ao todo, o Facebook vai comprar 650 patentes e pedidos de patentes da
AOL, bem como licença sobre
275 patentes da AOL que a Microsoft vai controlar.
Microsoft, Amazon, eBay e
outros gigantes de tecnologia
dos EUA fizeram no início
deste mês uma compra de
mais de US$ 1 bilhão em patentes da AOL.n

AP/Paul Sakuma

MAIS ACESSOS à rede: Brasil, Índia e EUA pesaram no crescimento

Nos games, a Copa do Mundo já começou
Final latino-americana da competição deve reunir 400 jogadores no início de maio em São Paulo
Divulgação

André Machado

amachado@oglobo.com.br

No próximo domingo, o Rio vai sediar
uma Copa do Mundo de futebol. Não,
não estamos dois anos adiantados: trata-se da etapa carioca da Fifa Interactive
World Cup, baseada nos videogames da
série “Fifa”, da Electronic Arts (EA), em
que os jogadores controlam times de futebol. Este ano, o torneio mundial, que
acontece desde 2004, bateu recorde,
atraindo um milhão de gamers.
Segundo Luís Sertori, gerente de
Marketing da TTK Marketing Esportivo,
empresa que organiza o evento, a competição tem etapas on-line — em que os
jogadores precisam ter um PlayStation
l

vai acontecer no
3, participar da
hipermercado
rede do console
Extra Barra, na
e ter o game “FiZona Oeste do
fa 12” — e evenRio, com inscritos presenciais,
ções abertas a
em que a organipartir das 9h.
zação fiscaliza
Mas, segundo
as partidas.
Sertori, a final la— Qualquer
tino-americana,
um pode particique acontecerá
par — explica ETAPA CARIOCA do campeonato é domingo
nos dias 5 e 6 de
Sertori. — Mas,
para jogar bem o game “Fifa”, são neces- maio no Shopping Eldorado, em São
sárias várias horas de treinamento no paulo, deve reunir mais de 400 jogadoconsole. Nem sempre quem é bom de res.
— Os times são organizados em chabola é bom de futebol digital.
Ainda não há previsão de quantos jo- ves, como numa Copa do Mundo, só que
gadores estarão na etapa carioca, que nesse caso a disputa é entre os gamers

que controlam cada equipe — diz o executivo. — E há juízes presenciais para
coibir jogadas desleais, pois elas existem também nas versões digitais do futebol, não apenas em campo.
De São Paulo sairá o representante da
América Latina, que competirá com os finalistas das outras etapas (que são realizadas em Reino Unido, Espanha, França,
Polônia, Alemanha, Áustria, Suíça, Escandinávia, Oriente Médio, Japão e Oceania) e com os finalistas das eliminatórias on-line. A grande final, ainda sem local
definido — no ano passado foi em Los
Angeles —, vai premiar o vencedor com
US$ 20 mil e com um convite para a futura festa do prêmio Bola de Ouro da Fifa
deste ano.
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MAIS TECNOLOGIA E
MÍDIA HOJE NA INTERNET:
oglobo.com.br/digitalemidia

MARKETING:
Publicidade em
aplicativos deve superar
anúncios em sites móveis
CRISE: Fabricante do
BlackBerry contrata
advogados para
reestruturação financeira
Acompanhe a cobertura
de digital e mídia no
Twitter:
twitter.com/digitalemidia

