
COMO QUALQUER OUTRO ASPECTO DO PROCESSO de disse

minação de notícias, essa atividade está sendo redefinida 
pela mecanização. Uma das questões mais importantes 
para a sustentabilidade do jornalismo será como indiví
duos e organizações respondem a toda essa oferta de dados. 

Na descolada sede da Betaworks, em Manhattan — 
no coração do "beco do silício" nova-iorquino, a Silicon 
Alley —, o presidente da empresa, John Borthwick, dá 
uma demonstração de um aplicativo que um desenvol
vedor lhe indicou. Com ele, dá para rastrear a atividade 
de gente possivelmente conhecida nas redondezas: saber 
quem está logo ali virando a esquina, quem está encon
trando quem, para onde estão indo. Isso tudo é exibido 
na tela do iPhone graças à informação gerada por nosso 
"gráfico social" em redes, que podemos optar por tornar 
pública ao entrar em serviços como FourSquare, Face-
book e Twitter. 

A total transparência que isso garante é extraordiná
ria, na mais pura acepção do termo. Provoca um misto de 
assombro e apreensão. Borthwick, que dirige uma empresa 
que se caracteriza como mescla de firma de investimento e 
estúdio de criação, pertence a uma leva de gente que vem 
criando ou incubando projetos para garimpar e explorar 
esse mundo de informações. Redações de vários meios, 
incluindo os americanos Gawker, Forbes e The New York 
Times, já usam a análise de dados em tempo real forne
cida pelo Chartbeat; a maioria dos jornalistas com conta no 

Twitter a certa altura vai abreviar um link com o bit.ly; já a 
SocialFlow, que analisa dados, mostra como uma notícia 
pode se tornar "virai" com mais rapidez, clareza e pro
fundidade do que qualquer departamento de circulação 
ou marketing. Todas as três receberam investimento da 
Betaworks e representam o que, na opinião de Borthwick, 
é o futuro da disseminação da informação e, por conse
guinte, do jornalismo: entender a informação "fora da 
caixa", como diz ele. 

Em um evento recente da Columbia Journalism School 
sobre tecnologia e jornalismo, Borthwick explicou melhor: 
"Essa camada de dados é uma sombra", disse. "É parte do 
modo como vivemos. Está sempre lá, mas raramente é obser
vada." A seu ver, o jornalismo pode forjar para si um papel 
na observação, no relato e na interpretação desses dados. 

Borthwick não é o único a achar que um mundo cada 
vez mais quantificado vai trazer oportunidades. Até agora, 
o interesse em entender o potencial de grandes volumes 
de dados partiu, basicamente, de organizações jornalís
ticas que ganham dinheiro com informações financei
ras. Reuters, Bloomberg e Dow Jones podem até inves
tir em reportagem e análise de alto padrão para reforçar 
a marca, mas, em cada caso, o núcleo da empresa segue 
sendo uma operação automatizada de informação em 
tempo real dirigida ao mercado financeiro. 

Cinco anos atrás, o "jornalismo de dados" era uma ati
vidade de nicho que só um punhado de redações tinha. 
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Ainda hoje, ser um jornalista que mexe com dados pode 
significar coisas muito distintas. O profissional pode 
ser um processador de estatísticas. Pode ser um desig
ner de interação criativo. Pode ser um repór ter que usa 
o traquejo com dados — extraindo a notícia desse con
teúdo e/ou explicando o viés ali contido — para cobrir 
sua área. Embora os papéis ainda estejam sendo defini
dos, é raro encontrar equipes de cientistas da informa
ção e matemáticos (como os que trabalham na bit.ly, na 
Chartbeat e na SocialFlow) em organizações jornalís
ticas, buscando a melhor maneira de tirar partido dos 
novos recursos. 

Números que falam 

Assim como cientistas da computação criaram algorit
mos de busca para classificar a informação, privando o 
jornalismo de parte de seu papel, hoje há gente criando 
algoritmos que juntam dados para compor uma narra
tiva. O maior expoente dessa prática é o projeto Narra-
tive Science, uma colaboração entre cientistas da com
putação e a Medil l Journalism School, da Northwes
tern University, nos Estados Unidos. Krist ian Ham-
mond, o cientista de dados que dirige a empresa, ima
gina um mundo no qual todo dado — do nível de coles
terol da pessoa à situação de sua lata de lixo — cria f lu
xos cont ínuos de informações que podem ser conver
tidas em um relato. A Narrative Science usa algoritmos 
para produzir textos básicos, um feijão com arroz que 
não exige grande talento na escrita: resultados de com
pet ições esportivas, resumos de reuniões do governo 
local, resultados financeiros de empresas. Já que pode 
ser produzido com um grau inédito de automação, todo 

esse conteúdo abre uma possibilidade realista de corte 
de custos na redação. E, embora Hammond tenha inte
resse em prever que vastos volumes de dados darão ori
gem a relatos individuais, locais, nacionais e internacio
nais, sua visão t ambém é uma extensão lógica de ten
dências atuais. 

Javaun Moradi, que trabalha com a estratégia digital e 
a criação de produtos na rádio pública americana NPR, 
é parte de uma nova geração de jornalistas digitais que 
está buscando maneiras de incorporar o uso de algorit
mos e novas modalidades de dados ao arsenal jornal ís
tico da redação. Uma potencial fonte de dados, na visão 
de Moradi, são redes de sensores — dispositivos de baixo 
custo que grupos de interesse cívico usam para moni
torar coisas como qualidade do ar. "Vai ser uma reali
dade, quer queiramos, quer não", diz. "Vamos começar a 
receber um volume muito maior de informação de uma 
série de dispositivos baratos". Moradi pode facilmente 
imaginar um jornalista montando e mantendo as pró
prias redes de informação. "Até aqui, o jornalista traba
lhou com pouquíss imos dados", observa. "E dados, em 
geral, de terceiros, de outras fontes." Ao mesmo tempo, 
diz Moradi, é inevitável que surjam novos dilemas e 
desafios em torno da posse e do controle da informação. 

Alex Howard, que escreve sobre o jornalismo de 
dados, o poder público e o movimento "open data" para 
a editora americana O'Reilly Media, t ambém considera 
a posse e o controle de dados uma questão fundamen
tal. "No caso de certos dados — financeiros, por exem
plo —, o acesso a essa informação e seu uso são regidos 
por leis", explica. "Já novas modalidades de informa
ção nem sempre contam com um arcabouço jur ídico e 
regulatório." O modo como uma redação obtém e u t i -
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liza informações — seus cri térios e prát icas — prova
velmente terá grande peso na diferenciação de empre
sas de mídia. 

Um jornalismo movido a dados não significa roboti
zar um processo até então humano. Todo algoritmo, não 
importa como foi criado, embute critérios humanos e, 
portanto, editoriais. Decisões tomadas sobre que dados 
incluir e excluir agregam perspectiva às informações for
necidas. A coleta de dados deve ser pautada pela transpa
rência e por uma série de normas editoriais. 

Desafio em tempo real 

O fato é que todo esse fluxo de dados vai ser, para o jorna
lismo, uma transformação tão grande quanto a chegada 
de redes sociais. O sucesso ou o fracasso de uma redação 
vai depender do acesso à informação em tempo real e da 
capacidade de reunir e compartilhar isso tudo. No entanto, 
enquanto mídias sociais exigem dotes de conversação e difu
são que a maioria dos jornalistas domina, a capacidade de 
trabalhar com dados é algo muito menos central na maioria 
das redações, e ainda totalmente ausente em muitas. Já que 
a automação de notícias e o controle de dados recém-coleta-
dos poderiam reduzir custos de produção e criar novas fon
tes de receita, devem ser o foco da exploração e da experi
mentação de redações. O problema é que, no passado, exe
cutivos da área já ignoraram outras oportunidades. Quinze 
anos atrás, o setor atirou no próprio pé ao não reconhecer 
que mecanismos de busca e filtro de informações seriam 
um grande desafio — e uma oportunidade — para o jorna
lismo. Desta vez, há consciência de que dados serão igual
mente importantes — mas, de novo, as grandes inovações 
parecem fadadas a vir de outros campos do conhecimento. 

Para resolver os problemas existenciais do jornalismo, 
ele precisa estabelecer uma relação estreita com a ciência 
da informação. Na Columbia Journalism School, na Medill 
School of Journalism da Northwestern University, na Mis-
souri School of Journalism e em outros lugares, pontes 
entre a ciência da computação e o jornalismo estão sendo 
erguidas às pressas. Toda semana surgem novas emprei
tadas colaborativas entre essa ciência e o jornalismo — ou 
hackathons [maratonas de programação realizadas para estimu
lar a criação de soluções de software e aplicativos para o ambiente 
digital]. Empresas jornalísticas inteligentes já têm APIs 
(interfaces de programação de aplicativos) para que gente 
de fora tenha acesso a parte de seus dados. Muito dessa ati
vidade, contudo, ainda é marginal, desvinculada do plane
jamento e do desenvolvimento do negócio. 

"Há dados por toda parte, a toda hora", diz Mark Han
sen, diretor de um novo centro da Columbia University, o 
Brown Institute for Media Innovation. "E dizem algo sobre 
nós, sobre como vivemos. Mas não são neutros — nem os 
algoritmos usados para interpretá-los. A história que con
tam em geral é incompleta, incerta, aberta. Sem jornalis
tas pensando em dados, quem nos ajudará a distinguir uma 
história boa da ruim? Precisamos de jornalistas para criar 
modalidades totalmente distintas de narrativa, formatos 
híbridos que dialoguem com a matéria essencial dos dados: 
a sombra digital daquilo que somos, hoje, coletivamente." 

Na reinvenção do setor, a sombra da informação é algo 
que o jornalismo devia deixar de temer. 
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Text Box
Fonte: Revista de jornalismo ESPM, São Paulo, ano 2, n. 4,  p. 55-57, jan./ fev./ mar. 2013.




