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Você pode não ter ouvido falar dele, mas o norte-
americano Nicholas Felton provavelmente tem influência 
sobre sua vida. Ele é um dos responsáveis pela criação 
da timeline no Facebook. Graças a ele, sua vida on-line 
tornou-se mais organizada e, consequentemente, fácil 
de entender. No entanto, não é só no Facebook que 
Nicholas organizou a informação. 

Em 2004, esse designer gráfico freelancer desenvolveu 
um relatório pessoal de fim de ano que chamou de "Best 
of 04", que incluía alguns detalhes numéricos sobre 
seu ano, como o número de cartões postais enviados 
e as milhas viajadas de avião. No ano seguinte, criou 
o primeiro "Annual Report" (Relatório Anual), com 
informações vindas de sua memória, calendários, 
fotos e dados do last.fm. Utilizando-se de infográficos, 
segmentou as informações, que acreditava serem 
relevantes apenas para seus amigos e sua família, mas 
foi surpreendido. 

Depois de disponibilizar o "Annual Report" on-line, 
pessoas com quem nunca havia conversado na vida se 
interessaram por seu trabalho - e por seu ano. Desde 
então, Felton é um dos maiores nomes do design da 
informação mundial. Foi ele quem criou o Daytum, um site 
que desenvolve relatórios pessoais a quem quiser pagar. 

Tivemos a honra de conversar com Nicholas. 

Confira o bate-papo! > 

You may not have heard of him, but the American Nicholas 
Felton probably has some influence on your life. He is 
one of the people responsible for the Facebook timeline. 
Thanks to him, your online life became more organized 
and, as a result, easier to understand. However, Nicholas 
has not organized information just on Facebook. 

In 2004, this freelance graphic designer developed 
a personal end of the year report called "Best of 04," 
which included some numerical details about his 
year, like the number of postcards he sent and miles 
travelled by plane. In the following year, he created 
the first "Annual Report" with information from his 
memory, calendars, photos and data from last.fm. Using 
infographics, he segmented the information, which he 
believed was relevant only for his friends and family, but 
he was surprised. 

After making his "Annual Report" available online, 
people who had never talked to him in his life became 
interested in his work - and in his year. Since then, Felton 
has become one of the biggest names in information 
design in the world. He created Daytum, a site that 
develops personal reports for paying customers. 

We had the honor of talking to Nicholas. 

Check out our conversation! > 
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[Zupi] Como você se interessou por design gráfico? A 
arte é algo que vem da sua infância? 
Quando criança, eu tinha um grande interesse por arte, 
mas nunca fui o melhor artista da classe. Conforme crescia 
me interessava por ferramentas (como o computador) que 
me ajudaram a criar. Passei um tempo fazendo produção 
audiovisual, design 3D, animação e fotografia antes de decidir 
que design gráfico era o que eu queria estudar na faculdade. 

[Zupi] Como você se interessou por infográficos, 
particularmente? 
Não sei exatamente quando minha paixão por infográficos 
começou. Tenho um livro, meu favorito na infância, chamado 
"Comparisons", que traz centenas de páginas com gráficos, 
medidas e listas de informações sobre os carros mais rápidos, 
as cachoeiras mais altas e os maiores animais do mundo. Isso 
definitivamente exerceu alguma influência sobre mim. Durante 
minha juventude, me interessei muito por ciência e as pilhas 
de livros da National Geographic em casa sustentaram essa 
paixão à medida que eu crescia. Acho que ter uma "mente 
científica" (e uma curiosidade enorme) explica o porquê 
do meu interesse por descobrir o número de cafés que eu 
tomei durante um ano, ou quantos tipos de animais eu comi. 
Organizar essas informações e explorar o desconhecido é 
extremamente satisfatório e confortante para mim. 

[Zupi] Como um dos maiores designers da informação da nossa 
era, na sua opinião, o que caracteriza um bom infográf ico? 
Há muitas qualidades que eu procuro em um bom 
infográfico. Ele tem de ser coeso, coerente e dinâmico. 
A história comunicada tem de ser evidente em uma visão 
geral. As informações têm de ser bem selecionadas. Em 
sua representação, os elementos têm de ser desenhados e 
etiquetados de uma forma que permita medir e confirmar 
seu valor diretamente. 

[Zupi] Como não ultrapassar a linha entre facilitar o 
entendimento da informação e torná-la mais confusa ainda? 
Acredito que os princípios do design da informação 
de Edward Tufte são bem aplicáveis na hora de fazer 
infográficos legíveis. Cada elemento da página deve ter 
uma razão para estar lá, e deve agregar a densidade de um 
gráfico à informação. 

[Zupi] O que há de novo no "Annual Report" de 2013? 
Não posso falar muito sobre a próxima edição do "Annual 
Report", porque não quero influenciar o resultado... mas posso 
adiantar que é um dos mais desafiadores até agora. > 
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[Zupi] How did you become interested in graphic design? Is art 
something that comes from your childhood? 
As a child, I was very interested in art but I was never the 
best artist in class. As I grew up, I became interested in tools 
(like the computer) that helped me create. I spent some time 
doing audiovisual production, 3D design, animation and 
photography before deciding that graphic design was what I 
wanted to study in university. 

[Zupi] How did you become interested in infographics 
in particular? 
I don't know exactly when my passion for infographics 
began. I have a book, which was a childhood favorite, 
called "Comparisons," that has hundreds of pages of 
graphics, measurements and lists of information about the 
fastest cars, the tallest waterfalls and the biggest animals 
in the world. This definitely had some influence on me. In 
my youth, I was very interested in science and the piles 
of National Geographic at home fueled this passion as I 
grew up. I think that having a "scientific mind" (and great 
curiosity) explains my interest in discovering the number of 
coffees I drank in a year, or how many types of animals I 
ate. Organizing this information and exploring the unknown 
is extremely satisfying and comforting for me. 

[Zupi] As one of the greatest information designers of our 
time, what defines a good infographic in your opinion? 
There are many qualities I look for in a good infographic. 
It has to be cohesive, coherent and dynamic. The story 
communicated should be evident in a general vision. The 
information must be well selected. In its representation, the 
elements need to be designed and labeled in a way that 
allows for directly measuring and confirming their value. 

[Zupi] How do you not cross the line between making 
information easy to understand and making it even 
more confusing? 
I think that Edward Tufte's principles of information design 
are very applicable when making legible infographics. Each 
element of the page should have a reason for being there, and 
it should aggregate information to the density of a graphic. 

[Zupi] What is new in the 2013 "Annual Report"? 
I can't talk much about the next edition of the "Annual Report" 
because I do not want to influence the result... but I can say 
that it has been one of the most challenging up to now. > 
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[Zupi] Conte-nos sobre o Daytum. Como você acha que 
ele transformou a vida das pessoas? 
Não conheço nenhum caso onde o Daytum mudou a vida das 
pessoas. Acredito que ele ajudou a estabilizar a necessidade 
de ferramentas de organização pessoal e a criar uma base 
para sua flexibilidade e qualidade. 

[Zupi] Você pensa "infograficamente" sobre tudo? 
Não penso sobre tudo "infograficamente", no entanto, com 
frequência, tenho uma tendência a quantificar as coisas. Em 
geral, me pego contando e calculando atividades. Ontem 
escalei uma montanha no Alaska, foi tão satisfatório usar essa 
minha habilidade para saber quantas centenas de escadas 
havíamos escalado aquele dia! Ter um número alto como 
conquista tornou-a ainda mais concreta e inteligível para mim. 

[Zupi] Como foi a experiência de trabalhar no Facebook? 
Foi uma experiência extraordinária. Pude contribuir com 
vários projetos e tive influência direta no desenvolvimento 
de um produto que atinge mais de um bilhão de pessoas! 

[Zupi] Em sua opinião, qual é o futuro dos infográficos 
na mídia? 
Acho que eles serão mais penetrantes, e espero que se 
tornem mais abertos de modo que os conjuntos de dados 
fiquem disponíveis para os espectadores explorarem e 
fazerem seus próprios infográficos. • A ut
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[Zupi] Tell us about Daytum. How do you think it has 
transformed people's lives? 
I do not know of any instance when Daytum has changed 
someone's life. I think it has helped stabilize the need for 
personal organization tools and create a base for flexibility 
and quality. 

[Zupi] Do you think "infographically" about everything? 
I don't think about everything "infographically", however I 
often have a tendency to quantify things. I generally catch 
myself counting and calculating activities. Yesterday I climbed 
a mountain in Alaska and it was so satisfying to use my ability 
to know how many hundreds of ladders we had climbed that 
day! Having a large number as an accomplishment made it 
even more concrete and clear for me. 

[Zupi] What was it like working at Facebook? 
It was an extraordinary experience. I was able to contribute to 
several projects and I had direct influence on the development 
of a project that reaches over a billion people! 

[Zupi] In your opinion, what is the future of infographics 
in the media? 
I think they will have greater penetration and I hope they become 
more open in a way that datasets become available for viewers 
to explore and make their own infographics. • 
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Text Box
Fonte: Zupi, São Paulo, ano 8,  n. 36, p. 16-23, ago./ Aug. 2013.




