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Rick Smolan, criador da série ‘Um dia na vida’,  

lança ‘The Human Face of Big Data’, um projeto global  
em multi-plataforma de crowdsourced  

 
Inovador Smartphone App; Eventos “Mission Control” em Nova York, Londres e Singapura; 

evento global de engajamento da juventude; livro fotografia, ensaios e infográficos;  
documentário em 2013 

  
Resumo da Notícia: 
 

 O projeto “The Human Face of Big Data” representa a mais envolvente e cativante 
tentativa de criar uma face humana para o Big Data e mostrar seu impacto social 

 Inovador aplicativo para smartphone, disponível em 25 de setembro, irá envolver 
pessoas ao redor do mundo usando sensores em seus telefones, por meio de perguntas 
sobre si, família, segurança e outros temas.   

 Eventos “Missão de Controle” que serão realizados em 2 de outubro de 2012, em Nova 
York, Londres e Singapura irão analisar, virtualizar  e interpretar os dados coletados 
pelos participantes ao redor do mundo. 

 Em 8 de novembro, “Detetives de Dados” irão engajar estudantes na descoberta do seu 
universo usando coleta e análise, permitindo que comparem suas opiniões, 
pensamentos, preocupações e crenças por meio de visualizações de dados e gráficos. 

 Em 20 de novembro, um livro de fotografias, ensaios e infográficos será apresentado. 
 
Nova YORK, (Estados Unidos) – 13 de setembro de 2012 – Elefantes equipados com antenas em 
suas cabeças para mapear os oceanos; satélites usados para atingir mosquitos; um sistema de 
SMS para evitar a venda de medicamentos falsificados em Gana; smartphones que podem 
prevenir se você vai ficar depressivo; cartões de crédito que sabem dois anos antes que você vai 
se divorciar; comprimidos que transmitem informações direto do seu corpo para seu médico. 
 
Para ver o Release de Notícias de Multimídia, acesse: 
http://www.multivu.com/mnr/58095-rick-smolan-human-face-of-big-data-project-globally-
crowdsourced  
 
Estas e outras histórias serão contadas no “The Human Face of Big Data” (tradução, A Face 
Humana do Big Data), a mais inovadora iniciativa global de *crowdsourced* do Rick Smolan, o 
criador da série “Um Dia na Vida”. O projeto, viabilizado por meio do patrocínio principal da 
EMC® (NYSE:EMC), baseia-se na premissa de visualização dos dados em tempo real coletados 
por satélites e por bilhões de sensores, etiquetas RFID, câmeras habilitadas em GPS e 
smartphones ao redor do mundo, estão possibilitando a humanidade sentir, mensurar, 
entender e influenciar aspectos da nossa existência  de maneira que nossos antepassados nunca 
imaginaram em seus sonhos. 
 
O projeto de multifaces começa no dia 25 de setembro com o evento de oito dias “Mensure 
nosso Mundo” convidando pessoas ao redor do mundo a compartilhar e comparar suas vidas 
em tempo real por meio de um inovador aplicativo para smartphone. O projeto também inclui 

http://www.multivu.com/mnr/58095-rick-smolan-human-face-of-big-data-project-globally-crowdsourced
http://www.multivu.com/mnr/58095-rick-smolan-human-face-of-big-data-project-globally-crowdsourced
http://www.humanfaceofbigdata.com/
http://www.emc.com/
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eventos “Missão de Controle” em Nova York, Singapura e Londres; “Detetives de Dados”, uma 
iniciativa global para estudantes sendo realizado em conjunto com a organização TED; um livro 
impressionante em grande formato com mais de 200 fotografias, ensaios de famosos escritores 
e infográficos; um aplicativo para iPad e um documentário. 
 
 
Elementos do Projeto: 
 Os elementos do Human Face of Big Data project incluem os seguintes tópicos: 
 
Registro visual de Big Data em ação 
Em março de 2012, Rick Smolan e Jennifer Erwitt enviaram mais de 100 fotógrafos, editores e 
escritores em cada canto do globo para explorar o mundo do Big Data e determinar se 
realmente, como muitos do campo afirmam, representa um conjunto de ferramenta nunca visto 
pela humanidade, ajudando-nos a enfrentar os maiores desafios enfrentados por nossa espécie. 
 
Aplicativo para Smartphone 
Do dia 25 de setembro até o dia 2 de outubro, todo o planeta será convidado para “Mensure 
Nosso Mundo” por meio do aplicativo The Human Face of Big Data (gratuito e disponível em 
cinco línguas nas plataformas iOS e Android). O  aplicativo irá envolver pessoas em uma série de 
atividades usando sensores em seus telefones, assim como permitirá aos usuários a comparar 
suas respostas de questões instigantes com outras pessoas do outro lado do planeta. Os 
participantes poderão mapear seu trajeto diário, compartilhar objetos de interesse pessoal, 
poder ter uma ideia do que outras pessoas querem fazer na vida e descobrir segredos sobre o 
mundo. Os usuários também poderão descobrir dados semelhantes aos seus. 
 
A experiência “Missão de Controle” 
No dia 2 de outubro, representantes de organizações midiáticas serão convidados para o evento 
de Missão de Controle em Nova York, Londres e Singapura, onde os dados coletados dos 
usuários do aplicativo serão analisados, visualizados e interpretados. Profissionais e inovadores 
na área de Big Data compartilharão exemplos de seus trabalhos em um laboratório interativo, o 
“Big Data Lab”. Um webcast ao vivo irá permitir pessoas de todo o mundo a assistir o 
desenvolvimento do evento durante o dia. 
 
“Detetives do Big Data”em associação com TEDYouth, envolverá estudantes 
Em 8 de novembro, estudantes em todo o mundo, entre 11 a 16 anos, juntamente com seus 
professores irão participar de uma série de atividades de coleta de dados para medir, analisar e 
mapear seus mundos por meio da iniciativa “Detetives de Dados”. Nestas atividades serão 
conectadas com milhares de estudantes e permitirá uma comparação e compartilhamento de 
opiniões, pensamento, preocupações e crenças através da visualização de dados e gráficos. 
 
The Human Face of Big Data em formato de livro ilustrado  
Em 20 de novembro, o livro do The Human Face of Big Data será divulgado e entregue, no 
mesmo dia, para mais de 10 mil pessoas consideradas as mais influentes do mundo, incluindo 
lideres mundiais, Fortune 500 CEOs e premiados ao Prêmio Nobel de mais de 30 países. O livro 
contará com uma fascinante variedade de mais de 200 fotografias, ensaios convincentes de 
escritores notáveis e infográficos do renomado designer Nigel Holmes. O livro também estará 
disponível a venda online e as mais famosas livrarias. 
 

http://www.humanfaceofbigdata.com/
http://www.humanfaceofbigdata.com/
http://www.humanfaceofbigdata.com/
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Documentário 
Em 2013, será lançado o documentário do  The Human Face of Big Data  
 
Depoimentos: 
 
Rick Smolan, CEO da Against All Odds Productions e criador da inovadora série “Um dia na vida” 
e outros projetos globais de crowdsourced 
“Meu objetivo com este Projeto é desencadear uma conversa global sobre Big Data, seu 
potencial ser usado de maneira sábia e o perigo se não tivermos cuidado. Big Data representa 
um extraordinário conhecimento revolucionário que está varrendo, quase de maneira invisível, 
pelos negócios, meio acadêmico, governo, saúde e vida cotidiana. E, como toda nova 
ferramenta, carrega um potencial de consequências imprevistas. Mas se formos cuidadosos e 
sensatos, em um futuro não muito distante, este novo conjunto de tecnologias pode ter um 
impacto sobre a humanidade tão grande como os da linguagem e da arte”. 
 
Jeremy Burton, vice-presidente executivo de Operação de Produtos e Marketing da EMC 
“Big Data começou em laboratórios de computador com alguns cientistas. Logo, todos desde de 
crianças do ensino fundamental até as avós, irão acordar para o impacto transformador que o 
Big Data terá no mundo em que vivemos, governamos, trabalhamos e nos divertimos. ‘The 
Human Face of Big Data’ é a tentativa mais envolvente e cativante que já vimos de realmente 
colocar uma face mais humana do impacto social do Big Data. Estou confiante que este projeto 
terá um impacto significativo e duradouro”. 
 
Sobre o The Human Face of Big Data 
O projeto The Human Face of Big Data é  editorialmente independente e viabilizado com o 
suporte da EMC Corporation que atende como principal patrocinadora. Patrocínios também 
vindos da Cisco, VMware, Tableau  e Originate. 
 
 O The Human Face of Big Data é um projeto global de mídia *crowdsourced*, focado na nova 
habilidade de coletar, analisar, triangular e visualizar uma vasta quantidade de  dados em tempo 
real. O projeto inclui um aplicativo para celular, eventos de briefing de Missão de Controle, um 
elemento de estudantes  chamado de Detetives de Dados, um livro em grande formato com 
mais de 200 fotografias, textos e infográficos, um aplicativo para o iPad e um documentário. 

 
O The Human Face of Big Data é produzido por Rick Smolan e Jennifer Erwitt, e cofundadores  
do Against All Odds Productions, que é especializado em projetar e executar projetos de 
*crowdsourced* e combina histórias atraentes com estado da arte da tecnologia. Para produzir 
estes projetos Smolan e Erwitt convidam times de jornalistas líderes e fotógrafos (mais o grande 
público) para se unir para focar nos tópicos emergentes como a crise da água, o efeito da 
internet na civilização ou como a raça humana está aprendendo a se auto-curar. Estes projetos 
resultarão em livros ilustrados, especiais na televisão, aplicativos, exibições e centenas e 
milhares de impressões de mídia. A revista Fortune  descreveu a *Against All Odds Productions* 
como “uma das companhias mais legais da América”. 
 
Para aprender mais, acesse HumanFaceOfBigData.com e siga o projeto no 
Twitter @FaceOfBigData e Facebook. 
 
Sobre a EMC  

http://www.humanfaceofbigdata.com/
http://www.humanfaceofbigdata.com/
http://www.emc.com/
http://www.cisco.com/
http://www.vmware.com/
http://www.tableausoftware.com/
http://www.originate.com/
http://www.humanfaceofbigdata.com/
http://www.humanfaceofbigdata.com/
http://www.humanfaceofbigdata.com/
https://twitter.com/FaceOfBigData
http://www.facebook.com/#!/FaceOfBigData
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A EMC Corporation é líder mundial em capacitar empresas e provedores de serviços para 
transformar suas operações e fornecer TI como um serviço. A computação em nuvem é 
fundamental para essa transformação. Com produtos e serviços inovadores, a EMC acelera a 
jornada para a computação em nuvem, auxiliando os departamentos de TI a armazenar, 

gerenciar, proteger e analisar seu ativo mais valioso — a informação — de maneira mais ágil, 
confiável e econômica. Informações adicionais sobre a EMC podem ser encontradas em 
emc.com. 
 

Relações com a mídia 
 
– EMC Brasil: 

CDI Comunicação Corporativa 
Kelly Bassi/ Renan Esteves/Diva Gonçalves  
(11) 3817-7935/ (11) 3817-7953 
kelly@cdicom.com.br/diva@cdicom.com.br  
Site: www.cdicom.com.br / Twitter: www.twitter.com/cdicom 
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