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A apuração distribuída como técnica  

de webjornalismo participativo   
 

Marcelo Träsel1 
 
 
Resumo: A partir dos anos 1950, a informática passou a auxiliar os jornalistas em suas tarefas 
de produção de notícias, tornando-se hoje indispensável para as rotinas produtivas nas redações, 
seja na forma de computadores facilitando os processos de reportagem e edição, seja no uso da 
Internet como plataforma de publicação e circulação de informação. Este trabalho debruça-se 
sobre uma prática surgida da mescla do potencial colaborativo dos microcomputadores da 
audiência unidos em rede mundial e do webjornalismo participativo: a apuração distribuída. O 
conceito é apresentado e exemplificado através de um estudo de caso do jornal britânico The 
Guardian. O caso sugere que a apuração distribuída pode ser uma alternativa viável para manter 
a qualidade do jornalismo em um contexto de crise financeira. 
 
Palavras-chave: jornalismo; bases de dados; colaboração; apuração distribuída; webjornalismo 
participativo. 
 
 
 
 

1. Jornalismo em bases de dados e webjornalismo participativo 
 
 A primeira reportagem realizada com a ajuda de um computador data de 1952. 

Naquele ano, Dwight Eisenhower e Adlai Stevenson disputaram a presidência dos 

Estados Unidos em uma eleição acirrada, cujos prognósticos mostravam uma vitória por 

poucos votos para qualquer um dos candidatos. A rede de televisão CBS foi a única 

empresa jornalística a informar, corretamente, que Eisenhower venceria por uma larga 

margem, ao divulgar as previsões feitas pelo computador UNIVAC, baseadas nos 

primeiros resultados parciais da apuração. As demais redações duvidavam das previsões 

de uma máquina e chegaram mesmo a ridicularizar a CBS. A partir desta experiência, 

                                                 
1  Jornalista, mestre em Comunicação e Informação (PPGCOM/UFRGS), doutorando em 
Comunicação Social (PPGCOM/PUCRS). Professor da Famecos/PUCRS. Membro da Rede de Pesquisa 
Aplicada em Jornalismo e Tecnologias Digitais: http://www.tecjor.net/wiki. Informações: 
http://www.trasel.com.br. 



 
 
 

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo 
VII Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo 

USP (Universidade de São Paulo), novembro de 2009 

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 

 

porém, os computadores tornaram-se ferramentas cada vez mais indispensáveis para a 

prática do jornalismo. 

 Experiências de Reportagem Assistida por Computador ou Computer-Assisted 

Reporting (CAR) continuaram ocorrendo esporadicamente até os anos 1980,  quando os 

microcomputadores se tornaram comuns e substituíram os mainframes nas redações 

(COX, 2000). Antes usados sobretudo para edição de textos, manutenção de arquivos e 

administração da contabilidade, os computadores passaram cada vez mais a ser uma 

ferramenta usada individualmente pelos repórteres para desempenhar as tarefas de 

apuração e produção de notícias. A informática ajudava sobretudo na extração e 

cruzamento de informações disponíveis em bancos de dados públicos e sua 

representação gráfica. Programas de edição de textos, tratamento de imagens e planilhas 

eletrônicas tornaram-se ferramentas cotidianas de um número sempre crescente de 

jornalistas ao longo dos anos 1980 e 1990. 

 A disseminação do acesso à Internet, em especial com a criação da interface 

gráfica World Wide Web, em 1993, inaugura novos e fundamentais usos do computador 

nas redações. O acesso a bancos de dados públicos se torna ainda mais simples e barato 

através das conexões diretas pelas redes de computadores. Os contatos com fontes 

passam a ser feitos via correio eletrônico ou mesmo por mensageiros instantâneos. O 

desenvolvimento de serviços de busca ampliou ainda mais a utilidade da Internet para a 

apuração, permitindo reunir dados preliminares sobre temas de reportagens, descobrir 

novas fontes e material de apoio.  

 Porém, o principal impacto da Internet e das tecnologias relacionadas, inclusive 

transferência de dados para celulares e outros aparelhos por redes sem-fio e de telefonia 

móvel, foi a abertura de novos canais para a distribuição de notícias e o surgimento de 

formas narrativas hipermidiáticas. De acessório em reportagens, o computador se tornou 

a estrutura subjacente a um novo tipo de jornalismo, o jornalismo digital. Para além 

desse cenário, as rotinas produtivas do jornalismo impresso, em rádio ou televisão 

atualmente são impensáveis sem o uso de computadores. A presença do computador em 

todas as fases da produção de notícias é observada por BARBOSA (2007, p.130):  

As funcionalidades das bases de dados para o jornalismo digital são 
percebidas tanto quanto à gestão interna dos produtos como em relação às 
mudanças no âmbito da estruturação das informações, da configuração e da 
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apresentação da notícia (âmbito da narrativa), assim como da recuperação das 
informações. Num produto digital estruturado em bases de dados, as 
possibilidades combinatórias entre os itens ou notícias inseridas podem gerar 
mais conhecimento com valor noticioso, produzindo diferentes configurações 
para as informações e, inclusive, novas tematizações ou elementos 
conceituais para a organização e apresentação dos conteúdos.  

 A predominância da informática nas rotinas produtivas tem levado ao uso da 

expressão “jornalismo em bases de dados” ou database journalism, visto que o 

computador deixou de ser um mero assistente na reportagem, para se tornar um 

elemento estruturante da própria notícia.  

 As tendências atuais apontam para o uso do data-mining no jornalismo em base 

de dados (LIMA JR., 2004; FIDALGO, 2007). Essa técnica baseia-se no tratamento 

matemático de grandes volumes de dados para a identificação de padrões inesperados. 

Diferencia-se da pesquisa em bancos de dados por não buscar uma resposta para uma 

pergunta específica, mas sim respostas para perguntas que ainda não foram feitas. O 

data-mining pode dar grandes contribuições ao jornalismo, especialmente na 

formulação de pautas inovadoras e na descoberta de fatos sociais, políticos e 

econômicos desconhecidos – padrões encobertos por números. 

 Tais técnicas do jornalismo em base de dados ganham importância ainda maior 

no contexto atual, em que a diminuição de verbas publicitárias gera alta competitividade 

entre veículos e profissionais de imprensa. Conforme o relatório The state of the news 

media (PEW, 2009), no ano de 2008 a audiência de todas as mídias caiu nos Estados 

Unidos, com exceção da televisão por assinatura e Internet, cuja audiência cresceu. A 

tendência de migração dos meios tradicionais para a Internet vem se mantendo ao longo 

dos últimos anos. Por outro lado, as verbas publicitárias não têm acompanhado essa 

migração, de modo que jornais, revistas, emissoras de rádio e televisão vêm perdendo 

faturamento e as operações na rede de computadores não estão compensando as perdas. 

Uma das principais consequências desta tendência são os cortes de postos de trabalho 

nas redações. O relatório projeta para o final de 2009 uma diminuição de 25% no 

número de repórteres nas redações de jornais impressos, em relação a 2001. 

 A conjunção destes fatores técnicos e sócio-econômicos provoca 

reconfigurações profundas nas rotinas produtivas e na profissão de jornalista. O 

conhecimento das técnicas de jornalismo em base de dados se torna cada vez mais 
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essencial e a habilidade para o tratamento de dados pode ser uma vantagem na 

competição por empregos e audiência, uma vez que confere credibilidade e permite a 

descoberta de “furos” e pautas inovadoras. 

 Há outra habilidade essencial para os jornalistas que atuam na Internet e, cada 

vez mais, uma habilidade desejável nos outros meios: a de engajar a audiência no 

processo de produção da notícia. MACHADO (2003, p.22) define o jornalismo digital 

da seguinte forma: “O jornalismo digital inclui todo produto discursivo que re-produz a 

realidade pela singularidade dos fatos, tem como suporte de circulação as redes 

telemáticas ou qualquer outro tipo de tecnologia que transmita sinais numéricos e que 

incorpore a interação com os usuários no processo produtivo”. Sob essa perspectiva, a 

participação da audiência é um fator constituinte do jornalismo em base de dados. 

Embora a interferência do leitor ainda seja restrita à escolha das trilhas hipertextuais 

pelas quais acessará notícias, às opções de enquetes e manifestações em fóruns 

eletrônicos na maioria dos casos, os noticiários na rede mundial de computadores vêm 

progressivamente ampliando os espaços de webjornalismo participativo.   

 O webjornalismo participativo é uma prática do jornalismo em bases de dados, 

caracterizada pela incorporação do leitor no processo produtivo do noticiário.  PRIMO e 

TRÄSEL (2006, p.9) definem o webjornalismo participativo como “práticas 

desenvolvidas em seções ou na totalidade de um periódico noticioso na Web, onde a 

fronteira entre produção e leitura não pode ser claramente demarcada ou não existe”.  O 

conceito refere-se àqueles webjornais em que o público pode intervir sobre o conteúdo 

publicado, seja enviando seu próprio material jornalístico, seja reescrevendo textos, 

fazendo comentários sobre as notícias e debatendo a partir do material jornalístico 

publicado por outros colaboradores. Essa incorporação pode se dar em uma, algumas ou 

todas as etapas da produção da notícia (BRUNS, 2004), ou seja, das sugestões de pauta 

à apuração, redação e edição de matérias e como feedback, na forma de manifestações 

em fóruns eletrônicos e espaços para comentários disponíveis na maioria dos webjornais 

atualmente. Quando adota práticas de webjornalismo participativo, o jornalismo em 

base de dados transforma-se em uma negociação entre repórteres e seu público. O leitor 

apresenta cada vez mais uma postura ativa frente às notícias. Como observa GILLMOR 
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(2004, p.137)2, “de fato, a participação do público transcende o pálido consumismo que 

caracterizou o noticiário e seu consumo, no último meio século ou mais. Pela primeira 

vez na história moderna, o usuário está realmente no comando, tanto como consumidor 

quanto como produtor”.  No atual contexto, o leitor assume o papel de parceiro do 

jornalista na produção das notícias. 

 Este artigo discute a técnica de reportagem aqui denominada apuração 

distribuída, surgida recentemente no âmbito do jornalismo em bases de dados e ainda 

pouco usada pela imprensa, mas que oferece grandes possibilidades nesse panorama de 

escassez de verbas para investimento e força de trabalho nas redações. O caso do 

esforço de reportagem a respeito de um escândalo envolvendo as despesas de 

parlamentares britânicos, empreendido pelo jornal The Guardian, é apresentado para 

ilustrar o conceito de apuração distribuída. 

 

 2. Apuração distribuída 

 Computação distribuída é um método de resolução de tarefas computacionais  no 

qual a tarefa principal é dividida em tarefas menores desempenhadas simultaneamente 

por diversos computadores conectados em rede. O método surgiu nos anos 1990, como 

uma alternativa de menor custo aos supercomputadores para empresas e laboratórios. 

Uma das primeiras experiências foi realizada em 1994 pela NASA, cujo Projeto de 

Ciências Terrestres e Espaciais criou um núcleo (cluster) de 16 microcomputadores, 

diminuindo o custo por gigaflops3 de processamento de US$ 10 mil para R$ 4 mil 

(DAVIES, 2004).  

 Ainda nos anos 1990, pesquisadores criaram formas de usar uma infraestrutura 

de computação distribuída já disponível e ociosa: a Internet. “Conectando computadores 

via Internet, pode-se criar um cluster computer virtual (…) a custo zero em 

infraestrutura. Mais especificamente, a despesa em infraestrutura é assumida pelos 

proprietários dos computadores”4 (DAVIES, 2004, p.1133). A rede mundial de 

computadores é composta de milhões de microcomputadores domésticos cuja 

                                                 
2  Tradução livre. 
3  FLOPS é uma unidade de medida de processamento computacional, acrônimo de Floating point 
Operations Per Second. Um gigaflops representa 109 FLOPS. Um teraflops, 1012 FLOPS. 
4  Tradução livre. 
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capacidade de computação raramente é usada em sua totalidade. Os microcomputadores 

presentes em escritórios, por outro lado, são usados apenas em horário comercial, 

estando ociosos durante a noite e madrugada. Em lugar de instalar um núcleo de 

microcomputadores num laboratório, portanto, é mais eficiente investir na  criação de 

software que possam administrar “núcleos virtuais” e explorar a capacidade ociosa dos 

computadores ligados à Internet.  

 A principal experiência do gênero foi realizada na Universidade da Califórnia 

em Berkeley pelo projeto Search for Extraterrestrial Intelligence (SETI)5, uma 

iniciativa sem fins lucrativos cujo objetivo era filtrar os grandes volumes de dados 

gerados por ondas de rádio captadas pelo telescópio de Arecibo, a fim de encontrar 

sinais de inteligência extraterrestre em meio ao ruído. Sem verba para adquirir 

computadores poderosos o suficiente para a tarefa, os astrônomos envolvidos no SETI 

conceberam um programa que proprietários domésticos podiam instalar em seus 

microcomputadores. Quando a máquina estivesse ociosa, o programa recuperava uma 

pequena porção de dados, analisava-os e retornava os resultados para os computadores 

centrais no laboratório do SETI. Embora a divulgação do projeto conhecido como 

SETI@home tenha ocorrido principalmente na base do boca-a-boca, após os primeiros 

18 meses de operação 450 mil máquinas estavam doando tempo de computação ociosa. 

Em 2004, esse número havia chegado a 3,4 milhões de máquinas conectadas, 

representando 30 teraflops de capacidade computacional a um custo de US$ 500 mil – 

ou apenas US$ 17 por gigaflops, enquanto o custo por gigaflops em um 

supercomputador no mesmo ano podia chegar a US$ 15 mil (DAVIES, 2004).   

 Este trabalho parte da premissa de que é possível estabelecer um paralelo entre o 

conceito de computação distribuída e certas práticas jornalísticas surgidas nas redes de 

computadores. Sugere-se que essas práticas, das quais serão fornecidos exemplos 

abaixo, sejam chamadas de apuração distribuída, porque envolvem a delegação de 

tarefas menores constituintes de um processo de apuração a uma coletividade de leitores 

que queiram oferecer seu tempo livre para desempenhá-las.  

 GILLMOR (2005) foi o primeiro a denominar a atividade de dividir uma tarefa 

de apuração em diversas operações e outorgá-las a uma coletividade de “jornalismo 
                                                 
5  http://setiathome.ssl.berkeley.edu. Acesso: 15 jul. 2009. 
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distribuído” (distributed journalism). Apuração distribuída parece, no entanto, uma 

expressão mais exata para designar esta prática, visto que os leitores não 

necessariamente se envolvem em outras etapas do processo produtivo das notícias, 

como redação e edição. A prática da apuração distribuída remete à noção de 

crowdsourcing (HOWE, 2006), termo atualmente popular no âmbito da administração e 

gerenciamento de negócios,  um neologismo que reúne o conceito de outsourcing 

(transferência de funções específicas em um sistema empresarial para empresas 

especializadas, que possam desempenhá-las a um custo menor, muitas vezes num país 

estrangeiro; terceirização) e a palavra crowd (multidão). Crowdsourcing significa a 

terceirização de tarefas ligadas à produção de conhecimento para uma coletividade 

reunida por redes de computadores. A apuração distribuída, portanto, pode ser 

considerada um tipo de crowdsourcing aplicado ao jornalismo. 

 Esse processo não é novo no jornalismo. É prática relativamente comum 

divulgar fotografias e convidar leitores que conheçam as circunstâncias captadas pela 

câmera a identificar o evento e os participantes. Jornais também têm historicamente 

divulgado retratos-falados fornecidos pela polícia, na esperança de que leitores ajudem 

a identificar criminosos. Nas redes de computadores, porém, a facilidade de 

comunicação e transferência de arquivos, bem como a característica de auto-

organização, permitem levar a apuração distribuída a patamares muito mais altos. 

 Um dos primeiros casos de apuração distribuída foi o do weblog Talking Points 

Memo6, que em março de 2007 solicitou aos leitores ajuda na análise de 3 mil páginas 

de documentos relacionados à demissão de oito procuradores federais dos Estados 

Unidos. Os documentos foram entregues pelo Departamento de Justiça ao Congresso 

americano, que por sua vez digitalizou todas as páginas e as colocou à disposição do 

público. As demissões por parte da administração George W. Bush foram questionadas 

por parlamentares à época e a entrega de um grande volume de documentos foi 

considerada uma estratégia para confundir e atrasar o trabalho de revisão do Congresso 

e a investigação do caso pela mídia. Os editores do Talking Points Memo também se 

viram sobrecarregados pelo trabalho, mas em um artigo pedem aos leitores que leiam as 

páginas e informem as descobertas no espaço para comentários atrelado ao texto. Um 
                                                 
6  http://www.talkingpointsmemo.com. 
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dos editores explica a situação nestes termos: “Josh e eu estávamos discutindo como 

diabos iríamos conseguir destrinchar 3 mil páginas, quando nos demos conta: Nós não 

precisamos fazer isso. Nossos leitores podem ajudar” 7 (KIEL, 2007). Centenas de 

leitores atenderam o pedido e informaram suas descobertas em mais de 740 comentários 

num  período de 24 horas. Nos dias seguintes, os editores do weblog noticiaram as 

descobertas, muito mais rápido do que poderiam ter feito analisando em dupla os 

documentos.  

 Em junho de 2009, a rede pública National Public Network (NPR), dos Estados 

Unidos, solicitou a colaboração dos leitores para identificar lobistas presentes a reuniões 

do Congresso, durante a produção de uma série de reportagens sobre a influência do 

dinheiro proveniente de lobbies na definição de políticas públicas. Em uma reunião de 

um comitê sobre saúde pública do Senado, os repórteres obtiveram fotografias da 

platéia, mas se viram incapazes de identificar os participantes da reunião antes da 

chegada do deadline para a veiculação da matéria (MYERS, 2009). A técnica adotada 

pelos repórteres inicialmente foi mostrar as fotos para funcionários do Congresso e 

lobistas, pedindo que tentassem identificar as pessoas presentes à reunião. A abordagem 

mostrou-se, porém, pouco produtiva. Os repórteres e seu editor decidiram então 

publicar uma foto panorâmica e convidar os leitores que conhecessem algum dos 

indivíduos captados a enviar seus dados de identificação por correio eletrônico. De 

posse desses dados, os repórteres entraram em contato com os lobistas apontados pelo 

público e confirmaram sua participação na reunião.  

 Também em junho de 2009, um escândalo envolvendo as despesas de gabinete 

de parlamentares britânicos levou à imprensa do Reino Unido o desafio de analisar mais 

de 450 mil páginas de documentos. A British Broadcasting Company (BBC) e o jornal 

The Guardian criaram seções especiais de apuração distribuída em seus websites, para 

dar conta da análise dos recibos de despesas dos parlamentares. É um princípio de 

apuração semelhante ao adotado pelo Talking Points Memo, descrito acima, com a 

diferença de que as empresas britânicas investiram na criação de ferramentas e 

interfaces específicas para facilitar a produção de conhecimento pelos leitores e reuni-lo 

em uma apresentação jornalística para a audiência. 
                                                 
7  Tradução livre. 
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 No caso da BBC, o público acessa diretamente os documentos publicados pelo 

Parlamento e envia suas descobertas por correio eletrônico à companhia, que por sua 

vez questiona os políticos a respeito dos dados e publica as respostas. A seção especial 

oferece uma ferramenta de busca que permite aos colaboradores buscar os documentos 

relacionados aos representantes de sua região, por meio da inserção do código postal, 

acessar diretamente os documentos de um candidato, inserindo seu nome, ou ainda 

menus que oferecem as listas de parlamentares separados por partido (Conservador, 

Trabalhista, Democrata Liberal) ou por região da Inglaterra8. Ao preencher qualquer um 

dos campos, o leitor é levado a uma página com os resultados adequados, na qual há 

links diretos para os documentos específicos no website do Parlamento britânico. A 

página de buscas também apresenta um link para uma página chamada “what you've 

spotted on expenses...” (“o que vocês encontraram nas despesas...”)9, onde são 

divulgadas as descobertas do público, separadas por parlamentar, e outras notícias 

relacionadas.  

 O principal caso que este artigo pretende apresentar é o do jornal britânico The 

Guardian, de versões impressa e hipertextual, que criou uma seção especial análoga à 

da BBC, chamada “investigate your MP's expenses” (“investigue as despesas de seu 

membro do Parlamento”)10. Assim como a BBC, o diário britânico convida 

explicitamente o leitor a participar da apuração, abrindo a seção especial com a seguinte 

frase: “Junte-se a nós na garimpagem dos papéis de despesas dos parlamentares, para 

identificar pedidos individuais ou documentos que você pense merecer maiores 

investigações.”11 Não é necessário cadastrar-se para participar da iniciativa de análise de 

documentos do Parlamento britânico, mas os leitores que assim o desejarem podem 

fazê-lo, bastando para isso escolher um apelido (username). A vantagem oferecida para 

os cadastrados é a possibilidade de ver todas as páginas analisadas reunidas em uma 

lista. Há um ranking dos colaboradores mais produtivos na página principal. 

  Para colaborar, o leitor deve apenas apertar um botão denominado “start 

reviewing” (“começar a revisar”), sendo automaticamente levado a uma página que 

                                                 
8  Disponível em: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8106044.stm. Acesso: 22 jul. 2009. 
9  Disponível em: http://news.bbc.co.uk/2/hi/uk_news/politics/8106650.stm. Acesso: 22 jul. 2009. 
10  Disponível em: http://mps-expenses.guardian.co.uk. Acesso: 23 jul. 2009. 
11  Tradução livre. 
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apresenta a reprodução de um documento ainda não analisado e dois conjuntos de 

botões. O primeiro conjunto, sob o título “que tipo de página é esta?”,  oferece opções 

de classificação do documento, acompanhadas de breves descrições: “claim” (pedido), 

para formulários de reembolso de despesas;  “proof” (prova), para recibos, ordens de 

compra ou boletos bancários; “blank” (vazio), se for um documento sem informações; e 

“other” (outros), para tipos de documentos não previstos pelo jornal. O segundo 

conjunto de botões serve para informar à equipe do The Guardian se o documento 

merece investigações mais aprofundadas, ou se pode ser descartado. As opções são: 

“not interesting”, para folhas de rosto, pedidos de material de escritório etc.; 

“interesting”, para documentos relativos a despesas significativas; “interesting but 

known”, para informações já divulgadas pela imprensa; e “investiguem isso!”, no caso 

de despesas para as quais o leitor gostaria de ver justificativas. Quando termina de 

analisar um documento, o leitor pode continuar colaborando, bastando para isso apertar 

o botão “go to next unreviwed page” (“ir para a próxima página não revisada”), ou 

abandonar o website. Abaixo, uma reprodução da interface de revisão: 

 

 
Figura 1 – Interface de revisão de documentos do jornal The Guardian. 

Fonte: http://mps-expenses.guardian.co.uk. Acesso: 23 jul. 2009. 
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 Se um documento for marcado como “formulário de reembolso” ou “prova” e 

considerado “interessante”, “interessante, mas conhecido” ou merecedor de 

investigação, abre-se uma caixa de diálogo com campos para que leitor insira mais 

informações sobre as despesas descritas. Os campos incluem a data de cada despesa, o 

valor do pedido de reembolso e o tipo de gasto. Após a inserção, os dados são 

arquivados e apresentados sempre que algum outro colaborador verificar o documento. 

Caso encontre algum erro, o colaborador pode corrigi-lo, ou então denunciar a 

imprecisão para a equipe do jornal. Um exemplo desta caixa de diálogo: 

 

Figura 2 – Caixa de diálogo para descrição de despesas em documentos. 
Fonte: http://mps-expenses.guardian.co.uk. Acesso: 23 jul. 2009. 
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 Os dados inseridos desta forma são automaticamente tabulados e armazenados 

pelo sistema de apuração distribuída criado pelo The Guardian, ficando à disposição do 

público no repositório de dados do jornal. Todos dados do repositório, chamado “Data 

store”12, podem ser usados pela coletividade para quaisquer fins. Outros jornalistas e 

publicações também podem usar o banco de dados para gerar conteúdo próprio. As 

tabelas são armazenadas no serviço gratuito Google Docs13, que facilita o intercâmbio 

dos arquivos e também a apropriação dos dados para outros fins através de uma chave 

API. O texto de abertura na página principal do “Data store” é um convite à reutilização 

dos dados: “Nós compilamos nossos melhores bancos de dados disponíveis 

publicamente para você usar gratuitamente. Explore os links abaixo, visualize e misture-

os. Depois, mostre-nos o que fez.”14 A equipe do Guardian também solicita ao público 

que envie exemplos de como a apresentação dos dados é reelaborada, tornando o “Data 

store” uma iniciativa também de incentivo e divulgação de inovações na linguagem 

jornalística.  

 A página principal da seção dedicada à iniciativa de apuração distribuída do The 

Guardian mantém um contador do número de documentos por revisar e dos já 

revisados, bem como da quantidade de colaboradores. Desde o dia 17 de junho até o dia 

23 de julho de 2009, 23.141 leitores haviam revisado 200.986 documentos e 257.846 

documentos aguardavam análise. Trata-se de um enorme volume de trabalho, para o 

qual poucas redações atuais teriam recursos humanos disponíveis. O Guardian Media 

Group, proprietário do periódico londrino e dezenas de jornais regionais, emissoras de 

rádio e outros negócios relacionados à mídia, conta com 4.314 funcionários em todas as 

áreas, dos quais 1.936 estão lotados no setor de produção (GUARDIAN MEDIA 

GROUP, 2008). Números específicos para a redação do The Guardian não foram 

encontrados, mas o número de colaboradores voluntários no projeto de revisão de 

documentos relacionados às despesas de parlamentares excede em mais de dez vezes o 

número de funcionários em posições editoriais no Guardian Media Group. Se todo setor 

                                                 
12  http://www.guardian.co.uk/data-store. 
13  http://docs.google.com. 
14  Tradução livre. 
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editorial fosse deslocado para a tarefa, o jornal ainda contaria com dez vezes menos 

mão-de-obra que a oferecida pela coletividade. 

 O sistema de apuração distribuída permite coletar as contribuições de leitores 

interessados em desvendar casos de mau uso de recursos do contribuinte e gerar um 

banco de dados automaticamente, criando um banco de informações previamente 

filtradas que podem ser usadas na confecção de notícias. É importante ressaltar que os 

próprios leitores indicam os casos mais propensos a se tornarem notícias, assumindo o 

papel de sistemas de busca e tratamento de informações. As informações são 

posteriormente checadas por repórteres profissionais, responsáveis por circular os 

achados para o restante da sociedade. Os dados obtidos desta forma também ficam 

disponíveis para a aplicação de técnicas de CAR e de data mining, servindo como 

referência futura e possibilitando a identificação de padrões e conexões inusitadas. A 

apuração distribuída é útil, portanto, não apenas para o cumprimento de uma tarefa 

jornalística específica, mas gera ativos importantes na forma de informação arquivada 

para uso futuro e possíveis descobertas de fatos não relacionados com a tarefa original. 

 

 3. Considerações finais 

 A apuração distribuída mostra-se uma alternativa viável para garantir a 

qualidade da reportagem no atual contexto de crise financeira das empresas de mídia e 

mão-de-obra insuficiente nas redações, pois permite aos jornalistas delegar ao público 

tarefas repetitivas que necessitam de trabalho intensivo em grande volume, mas  muito 

semanticamente complexas para serem desempenhadas por inteligências artificiais.  

 O projeto de apuração distribuída do jornal The Guardian, principal caso 

apresentado neste artigo, é fruto do trabalho de uma equipe de profissionais 

especializados das áreas do jornalismo e programação, o que envolve um investimento 

em estrutura e treinamento de mão de obra que nem todas as empresas estão em 

condições de realizar. No entanto, exemplos como o do weblog Talking Points Memo 

atestam que é possível adaptar ferramentas já existentes para iniciativas de apuração 

distribuída – de fato, a maioria dos webjornais hoje em dia oferecem sistemas de 

comentários abertos aos leitores, semelhantes ao usado pelo website americano para 

administrar as colaborações na análise dos documentos oferecidos pelo Judiciário dos 
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Estados Unidos. Um empecilho maior do que a ausência de verbas disponíveis para 

pesquisa e desenvolvimento de ferramentas e contratação de mão-de-obra é a cultura 

gerencial das redações. Comentando ações de apuração distribuída, CASTILHO 

(200915) observa: “O grande obstáculo é a mudança de uma cultura empresarial baseada 

na proximidade com o poder e no distanciamento em relação ao público. A manutenção 

desta cultura tornou-se demasiado cara, enquanto a alternativa tem custos desprezíveis. 

O problema não está fora, mas dentro dos jornais.” Ao solicitar ajuda dos leitores, o 

jornalista abre mão de uma parcela de seu poder e é obrigado a reconhecer seu 

compromisso primordial para com o interesse público, não os interesses das fontes ou 

do próprio jornal. Abre mão também de uma parcela do controle sobre o produto final, a 

notícia, que deixa de ser uma propriedade apenas do repórter e do jornal e se torna um 

bem público. Devido a essas tensões, é natural que exista certa resistência à 

incorporação do leitor no processo produtivo da notícia. 

 Outro desafio para a construção e manutenção de iniciativas de apuração 

distribuída é providenciar as condições de motivação e coordenação dos colaboradores. 

A dificuldade em motivar os indivíduos a participar de projetos coletivos vem do fato 

de que o relativo anonimato oferecido pela Internet torna muito fácil consumir um bem 

público sem dar nada em troca e, ainda assim, não sofrer sanções da comunidade. Se 

todos os internautas sucumbissem a essa tentação, o resultado seria a ausência de bens 

públicos para todos. Os casos expostos acima mostram, porém, que há indivíduos 

dispostos a doar horas de trabalho em prol da construção de bens públicos noticiosos. A 

explicação de KOLLOCK (1999) para este fato aponta três razões principais: a 

interação mediada por computador reduz os custos de participação e coordenação; os 

benefícios podem ser distribuídos mais fácil e amplamente; e a relação entre o número 

de indivíduos necessários para produzir um bem público e o número de beneficiários 

cai. Além destes fatores de ordem econômica, contribui para a motivação à participação 

no caso do jornalismo o fato de as iniciativas de apuração distribuída irem diretamente 

ao encontro do interesse público, o que favorece a adesão a projetos colaborativos. Com 

base em trabalho anterior (TRÄSEL, 2007), sugere-se a presença de uma personalidade 

                                                 
15  Documento eletrônico sem paginação. 
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editorial atuante no gerenciamento do processo de apuração distribuída, visto que essa 

presença costuma estimular a continuidade da participação. 

 Finalmente, cabe insistir na importância de alternativas como a apuração 

distribuída para garantir o desempenho do bom jornalismo nas sociedades democráticas, 

caso a atual tendência de diminuição de recursos financeiros e humanos nas redações se 

mantenha, colocando em risco a reportagem investigativa e o papel fiscalizador da 

imprensa. A participação do público em esforços de fiscalização do Estado ao lado de 

jornalistas pode ser, ainda, saudável para a democracia. 
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