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Assim Nelson Rodrigues começava 
uma de suas memoráveis crônicas para 
a revista Manchete Esportiva, em 1955.O 
escritor carioca, que completaria 100 
anos em agosto, ficou famoso não ape
nas pela contundência e humor mas 
também pelo desprezo à entrada da tec
nologia no mundo do futebol. Quando 
as imagens de um pênalti marcado de 
forma duvidosa o contrariaram, Nelson 
Rodrigues não hesitou antes de lançar 
outra pérola: "O videoteipe é burro". 

O que diria, então, se soubesse que 
uma combinação de sensores, softwa
res e algoritmos pode aposentar a f i 
gura do jornalista esportivo? Melhor, 
o que você diria se soubesse que al
guns dos textos sobre o seu time do 
coração já são escritos com a ajuda de 
um sistema automatizado de notícias? 

Todos os clichês tão batidos quan
to amados do futebol nosso de cada 
domingo não serão mais exclusivida

de de apresentadores de TV eufóri
cos e ex-jogadores que escorregam no 
português. A caixinha de surpresas 
foi hackeada e, agora, programas de 
computador baseados em algoritmos 
podem observar e entender o jogo, en
tregando reportagens completas sobre 
as partidas. E o mais incrível: com pou
quíssima ou nenhuma interferência 
humana e segundos após o apito final. 

Não estamos falando aqui de esta
tísticas como número de escanteios, de 
impedimentos ou faltas. Usando uma 
massa de dados que, a cada partida, 
soma entre 1,3 mil e 2 mil eventos, entre 
passes, chutes e faltas, os softwares que 
escrevem sobre futebol são capazes de 
contar a história de um jogo e até suge
rir abordagens criativas para o texto. 

"Um atleta do Botafogo fez sete fi
nalizações e nenhuma foi para o gol. O 
sistema percebeu que esse foi o maior 
n ú m e r o de erros do Campeonato 

Brasileiro até então. Essa sugestão 
ajudou a escrever uma notícia que f i 
cou entre as mais lidas do dia", afirma 
Rafael Pena, gerente de projetos res
ponsável pelos dados esportivos do 
portal Globo.com. O título da notícia: 
Maior finalizador da partida, Elkeson 
vive noite de pontaria descalibrada. 

O GloboEsporte.com usou de for
ma experimental, no ano passado, um 
sistema feito em parceria com a PUC do 
Rio de Janeiro para ajudar os jornalis
tas a enriquecer a cobertura dos jogos. 
O programa utiliza os dados das parti
das para criar modelos de textos que se 
encaixam em 15 das situações mais cor
riqueiras do esporte bretão, entre elas 
vitórias, derrotas, empates e goleadas. 

"Identificamos esses padrões, depois 
vimos quais os indicadores que fazem a 
partida cair em um deles", diz Daniel 
Schwabe, professor titular do departa
mento de informática da PUC-Rio. "Um 
desses estereótipos é o que chamamos 
'o que o placar não diz', quando, por 
exemplo, a equipe tem amplo domínio da 
bola, mas não consegue vencer o jogo." 

No Campeonato Brasileiro deste 
ano, a Globo.com vai ampliar o uso da 
ferramenta, mas ainda não pensa em 
publicar as notícias sem a edição prévia 
de um jornalista. "Dá para fazer tudo 
automatizado, com conteúdo mais des
critivo, relatando fatos. É perfeitamente 
factível. Mas os melhores resultados 
vêm do trabalho em conjunto com os jor
nalistas", afirma o professor Schwabe. 

Nos Estados Unidos, a empresa 
Automated Insights é mais radical em 
relação às notícias por software. Com 
sistemas que cobrem as ligas profis
sionais de beisebol e basquete, fornece 
textos prontos que vão ao ar sem que 
nenhum jornalista os revise. Robbie 
Allen, presidente e cofundador da em
presa, disse a INFO que em breve as 
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partidas de futebol também serão cober
tas por sua redação virtual. Ele defende 
a qualidade dos textos escritos de forma 
automática. "Uma das vantagens des
ses sistemas é que podem ser constan
temente melhorados. Enquanto eu ou 
você não conseguimos melhorar muito 
nossas habilidades, o software se aper
feiçoa a cada dia e incorpora o conhe
cimento de várias pessoas", diz Allen. 

Empresas como as americanas 
Automated Insights e Narrat ive 
Science têm como clientes os sites ofi
ciais dos times e os portais de notícias. 
Ele publicam centenas de textos a cada 
rodada dos campeonatos nacionais 
e regionais. Além do relato com o re
sultado das partidas, os textos contêm 
adjetivos e análises detalhadas sobre 
várias situações. "Estamos começando 
a trabalhar textos sobre aspectos mais 
amplos do jogo, como a influência da 
escolha de um juiz para uma determi
nada partida. Isso é controverso, pois 
os dados podem prever que o time da 
casa sempre ganha com a arbitragem 
de um determinado juiz", afirma Allen. 

Surpreendentemente, para con
seguir textos melhores e mais abran
gentes, essas empresas fogem das es
tatísticas. Ao contrário do que ocorre 
na maioria dos sistemas que envolvem 
grandes quantidades de dados, na pro
dução das notícias automatizadas de 
esportes os humanos trabalham e os 
computadores pensam. O processo de 
criação das reportagens começa com os 
dados fornecidos por empresas de scout, 
termo usado para designar o monitora
mento detalhado de um time ou de um 
jogador numa partida ou campeonato. 

"Para cada jogo monitorado conta
mos com três profissionais. Dois ana
lisam os jogadores e o terceiro super
visiona a captação dos dados. É como 
se eles estivessem jogando videogame. 

Cada um cuida de um time", afirma 
o engenheiro Cesar Sponchiado, co-
fundador da brasileira Footstats, que 
tem entre seus clientes os portais iG, 
Lancenet e Terra, os canais ESPN e 
Band, além de clubes e agentes de joga
dores. Esses dados são o combustível 
para que os sistemas automatizados 
possam entender o jogo. Os textos, 
claro, mostrarão o placar, mas graças 
aos algoritmos, detalhes como a mu
dança de desempenho de um jogador 
nos últimos minutos podem ser nota
dos e destacados pelo repórter robô. 

Maior empresa de scout do mundo, 
a inglesa Opta Sports ficou conhecida 
ao mostrar um gráfico em que os 754 
passes do habilidoso time do Barcelona 
foram representados por setas azuis e 
os 158 do Chelsea por setas vermelhas. 

Ao olhar o gráfico é possível en
tender exatamente o que aconteceu 
nos 90 minutos do jogo, uma das se
mifinais da Liga dos Campeões da 
Europa deste ano. O Barça martelou, 
martelou, mas não conseguiu o re
sultado que queria.Em um cenário 
assim, os sistemas automatizados po
dem analisar a atuação do time catalão 
dizendo que obteve amplo domínio 
da partida, no lugar de simplesmen
te afirmar que teve 80% de posse de 
bola. Quanto mais refinados forem os 
dados da partida, mais os textos pode
rão usar adjetivos e termos coloquiais. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



consegue, por exemplo, mostrar quem 
foi o melhor jogador em campo. "O Stats 
Zone define a influência do jogador de 
acordo com seu envolvimento na par
tida e a posição de suas ações, medida 
pelo número de toques na bola", afirma 
Simon Banoub, diretor de marketing 
da Opta. Com os dados, as empresas 
interessadas podem criar seus próprios 
sistemas de inteligência do futebol. 

Atualmente, além das experiên
cias de mídia, grandes clubes e agentes 
de jogadores já utilizam os dados para 
decidir suas estratégias. Um relatório 
da Opta sobre uma partida contém oito 
páginas de informações detalhadas. 

CAMPEÃO ANTECIPADO 
Outra inovação que chega aos cam
pos é o tracking óptico dos jogadores. 
Trata-se de um conjunto de seis câme-
ras instaladas no estádio e capazes de 
monitorar a distância e a velocidade 
de cada jogador. Usando essa tecno
logia, a TV Globo já exibe um gráfi
co de mancha de calor que mostra a 
movimentação de um atleta, usando 
áreas mais "quentes" nos locais onde 
mais atuou e "frias" onde jogou me
nos. Soma-se a essa avalanche de da
dos a possibilidade de contextualizar 
os eventos de uma partida a partir 
do histórico obtido ao longo do tem
po e fundamentar melhor os palpi
tes sobre as chances de cada clube. 

"Relacionando esses dados é 
possível entender qual é o desempe
nho médio dos times que chegam às 
primeiras posições. Antes mesmo 
dos jogos, dá para saber, pela aná
lise dos úl t imos anos, que um time 
que erra passes não será campeão", 
afirma Sponchiado, da Footstats. 

Se o software faz tudo sozinho, até 
redigir as reportagens, o que sobra para 
o jornalista? "É preciso encontrar uma 
informação que seja diferente e boa. Não 
adianta só ser diferente. Esse é um exer
cício difícil", diz Paulo Vinícius Coelho, 
comentarista dos canais ESPN e colunis
ta do jornal 0 Estado de S. Paulo. Para ele, 
o risco do uso excessivo de estatísticas é a 
banalização das informações: "A estatís
tica mostra que os jogadores correm, em 
média, 10 quilômetros. Isso só vai ser 
interessante se algum dia um cara pas
sar a correr 22 quilômetros e não 10. Do 
contrário, não interessa para ninguém". 

"As estatísticas não explicam o jogo 
todo. Os números podem trazer algu
mas mentiras", diz Maurício Barros, 
diretor de redação da revista Placar. 

As experiências tecnológicas vão 
evoluir muito ainda. "Estamos só no 
começo. A intenção é criar várias exten
sões aprimoradas, buscando correlação 

entre o texto e a audiência", diz Schwabe. 
Um caminho para isso é o uso dos 

chamados cubos de dados. "Usamos 
o programa Analysis Services, da 
Microsoft, para criar esses cubos, que 
são informações agrupadas por con
texto para detectar tendências, como o 
número de passes errados nos minutos 
finais", diz Sponchiado, da Footstats. 

Será que um dia os algoritmos che
garão perto da beleza, da inteligência 
e do humor de um Nelson Rodrigues? 
Os entusiastas da tecnologia dizem 
que sim. Mas em seus textos, o drama
turgo costumava mencionar um fator 
que poucos sistemas de computação 
poderão prever: a sorte. Para um time 
ser campeão, dizia Nelson Rodrigues, 
não basta uma defesa intransponível, 
um meio de campo genial e um ataque 
assassino. É preciso sorte. Sem ela, 
escreveu, o time pode ser "atropelado 
por uma carrocinha de Chicabon". 
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Text Box
Fonte: Info Exame, São Paulo, n. 317, p. 62-67, jun. 2012.




