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O mundo pela Wikipédia
A geografia global seria muito diferente se o tamanho dos
países fosse proporcional à sua relevância na Wikipédia,
enciclopédia online alimentada por internautas. Em 1,5
milhão de páginas do site, o Instituto de Internet da Universidade Oxford conferiu quantas vezes cada país é citado na Wikipédia — e verificou que o peso econômico

nem sempre se traduz em importância na enciclopédia
virtual. Com o maior número de internautas do mundo,
a China é apenas o 21o país mais citado. Já o Brasil perde
feio nas citações para países como Austrália e Holanda,
que têm economias bem menores. Na Wikipédia, os países emergentes ainda não emergiram.

No mapa abaixo, o tamanho dos países é proporcional ao número de menções de cada um na Wikipédia(1)
Europa

África

Oceania

331 milhões

Ásia

Reino Unido

Canadá

Polônia

Holanda

Estados Unidos

Portugal

México
Embora
concentrem
15% da
população
mundial, Estados
Unidos e Europa
são o tema de

84%
dos artigos

da Wikipédia

de chineses acessam a internet
de casa ou do trabalho, mas o país
é só o 21º mais citado na Wikipédia

Espanha

Alemanha
Suíça

Itália

Venezuela
Peru

França

Rússia

Brasil
Argentina

O Brasil tem a sétima maior audiência
de internet do mundo, mas é só
o 24º país mais citado na Wikipédia

Marrocos
Nigéria

Egito
África do Sul

Antártica

Ucrânia

Turquia

Índia

Singapura
O continente
gelado é o tema
de mais artigos do
que qualquer país
da África ou da
América Latina
(com exceção
do Brasil)

China

Coreia do Sul

Japão

Filipinas

Austrália
Nova Zelândia

(1) Análise de 1,5 milhão de artigos publicados na Wikipédia indicando as coordenadas geográficas dos lugares a que se referem (geotagged articles)
Fontes: Instituto de internet da Universidade de Oxford, Mark Graham, Scott Hale, Monica Stephens e comScore
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Será que vai dar?

que estacionou desde janeiro. É
menor que os 10% atingidos em
outubro de 2009, mas está acima
dos 6% a partir dos quais, historicamente, os eleitores começam a punir os presidentes-candidatos, segundo a consultoria
americana Anderson Economic
Group. No pós-guerra, apenas o
republicano Ronald Reagan foi
reeleito com uma taxa de desemprego superior a 6%.

2012
barack obama

Com exceção de Ronald Reagan, todos os presidentes americanos
reeleitos desde 1944 contaram com uma taxa de desemprego inferior a 6%
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(1) Previsão para 2012 Fontes: Bureau of Economic Analysis, Bureau of Labor Statistics e U.S. Electoral College
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As pesquisas de opinião mostram que a popularidade do presidente Barack Obama vem se
recuperando desde meados do
ano passado, mas ainda pesa
contra seu plano de ganhar a
eleição de novembro um fator
determinante para os americanos: a taxa de desemprego persistentemente elevada. Economistas preveem que, em 2012,
ela fique em 8,3%, patamar em

