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Discursos circulantes
COMUNICAÇÃO GLOBAL

“TRUMPETEAR”

A INVASÃO COREANA

DE OLHO NO BIG DATA 
O termo “América Latina” foi cunhado pela Cepal, 
a Comissão Econômica para a América Latina 
e o Caribe, em 1948. Vinculada à Organização 
das Nações Unidas, a instituição apresentava um 
olhar focado sob os aspectos econômicos, mas a 
caracterização que ajudou a perpetuar foi a de 
que os latinos pertenciam a um bloco homogêneo 
de nações subdesenvolvidas. De lá para cá, muita 
coisa mudou, mas os estereótipos permanecem. E 
a Cepal mantém sua política de atuar na região, 
como fez agora com o lançamento do projeto “Big 
Data: Grandes Dados para a Economia Digital na 
América Latina e Caribe”.
A iniciativa visa orientar políticas de investimento e 

impulsionar a produção de tecnologias digitais por meio 
do “big data”. O mercado na América Latina faturou 
2,5 bilhões de dólares em 2016 e deve atingir 7 bilhões 
de dólares em 2022, com Brasil e México como líderes. 
Segundo a consultoria Frost & Sullivan, a região representa 
5% do mercado global de análises de dados. Em 2016, 
o Brasil representou 47% desse investimento. A principal 
aplicação dos big data na região é o chamado “Socialytics”, 
para captura e análise de dados gerados nas redes sociais 
- uma verdadeira mina de ouro para empresas, diga-se 
de passagem. A Cepal promete aos países mecanismos 
para elaborar estatísticas sobre produção, consumo e 
penetração das novas ferramentas de comunicação e 
informação. (Paula Calçade)

APOIO AOS JORNALISTAS
Como enfrentar os constantes ataques pessoais que 

diversos jornalistas pelo mundo recebem apenas por 
estarem fazendo o trabalho deles? A On The Line é 

uma iniciativa da International Press Institute (IPI) 
que contra-ataca esse tipo de assédio virtual 
aos jornalistas, como difamação, perseguição, 
ameaça de morte ou até hackeamento de contas. 
A ideia do projeto é coletar e organizar os dados 
e trabalhar para antecipar essas investidas, 
além de fornecer assistência jurídica e técnica. 
O site, hospedado na Suécia, disponibiliza 
um formulário no qual o jornalista pode enviar 
documentos – analisados e, por questões de 

segurança, apagados depois de determinado 
tempo – e relatos em texto para pedir auxílio. A 

partir dessas histórias, a IPI busca contato direto 
com os setores jurídicos responsáveis de cada país, 

além de outras instituições internacionais e ONGs, 
para resolver os problemas. (Henrique Artuni)

LA VÉRITÉ
Com todo o burburinho sobre fake news 
nas redes sociais, o jornal francês Le 
Monde lançou uma ferramenta para 
detectar mentiras online: o Décodex. 
Basta  jogar o link do site suspeito na caixa 
de pesquisa e em poucos segundos sai 
a resposta dizendo se o endereço online 
é confiável ou não. Também existe uma 
equipe do jornal responsável por analisar 
informações compartilhadas na rede. Um 
exemplo foi em novembro de 2017, quando 
a ferramenta desmascarou uma falsa 
notícia de que pessoas negras haviam sido 
proibidas de usar o transporte público em 
Argélia, na África. (Pedro Garcia)

Nas eleições dos Estados Unidos, em 
2016, o editor do site Slate Group, Jacob 
Weisberg, fez um podcast sobre Donald 
Trump. O que ele e os ouvintes não 
esperavam era que o alvo do programa 
fosse eleito. Inconformado, o editor decidiu 
transformar o Trumpcast (o nome do 
programa) em uma das produções diárias 
da Slate. O resultado foi proporcional à 
rejeição do presidente: um sucesso. Com 
comentários ácidos e muito humor, o 
podcast fala sobre os pronunciamentos de 
Trump. Weisberg também promove um 
grupo de leitura com os ouvintes em que 
são estudados paralelos das atitudes do 
presidente com obras literárias (geralmente, 
distopias).  (R.A)

O ‘JABÁ 2.0’
Sabe aquelas playlists para a festa 
com os amigos? Tem gente ganhando 
dinheiro com elas… E não é pouco! A 
romena RedMusic descobriu que poderia 
fazer uma fortuna com os acessos aos 
videoclipes veiculados no YouTube. A 
empresa possui uma rede de canais 
com centenas de playlists. Agora, o 
investimento deles é comprar as seleções 
musicais de um dos ritmos brasileiros mais 
rentáveis no Brasil: o sertanejo universitário, 
que chega a ter bilhões de acessos na 
plataforma. O valor pago por canais com 
playlists já encostou nos incríveis 30 mil 
reais. Essa maneira inusitada  de ganhar 
dinheiro abriu portas para o “jabá 2.0”. 
Os cantores sertanejos se empolgaram 
tanto com a ideia que  estão pagando 
para entrar nessas listas. (R.A.)

Nos anos 2000, o SBT importou do 
México um dos maiores sucessos de sua 
audiência, a novela juvenil Rebelde. 
Agora, os dramas adolescentes que 
estão sendo febre no Brasil vem da 
Coreia. Os chamados de K-dramas 
ou doramas são romances água 
com açúcar juvenis que viralizam na 
internet. As novelas pegaram carona 
nos sucessos da música coreana, 
as badaladas K-Pops. Alguns sites 
especializados no assunto legendam as 
séries para o público brasileiro. A Netflix 
não perdeu tempo e, além de colocar 
alguns sucessos em seu catálogo, já está 
produzindo obras originais desse universo, 
como o drama Atelier. (Rafaela Artero)

:: EM ALTA :: Iniciativas de governos e empresas mostram que o 
crescente fluxo de dados traz soluções, mas também ameaças
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