
O abalo sísmico tecnológico
Estudo norte-americano mostra que, embora cresça 33% por ano, é improvável que
a publicidade na internet atinja o mesmo patamarda mídia impressa antes de 2017
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O relatório da pesquisa The
State of the News Media 2006,
publicado na segunda-feira, 13,
começa com uma pergunta ater-
rorizante: "Vamos nos lembrar
de 2005 como o ano em que o
jornalismo impresso começou
a morrer?". A conclusão do
trabalho, um monumental levan-
tamento do comportamento dos
consumidores de informações
e das companhias noticiosas
que atuam nos Estados Unidos,
comandado pelo departamento
de jornalismo da Universidade
de Columbia, de Nova York, não
deixa de ser alentadora: "O que
está ocorrendo não é o fim do
jornalismo como alguns previ-
ram, mas observamos uma trans-
formação sísmica na forma como
as pessoas tomam conhecimento
do mundo ao seu redor".

O relatório - - produzido anual-
mente desde 2004 e disponível
na íntegra no endereço www.
thestateofthemedia.org - - detec-
tou que as mudanças, motivadas
pelo avanço tecnológico, se in-
tensificaram no ano passado. "Os
problemas dos veículos impressos

Nos jornais, os idealistas perderam a guerra
O estudo da Universidade de

Columbia diz que a briga interna
entre os idealistas, preocupados
com questões essenciais do
exercício do jornalismo, e os
"contadores", responsáveis pela
saúde financeira dos jornais,
terminou. "Os idealistas perde-
ram", decreta o relatório. "Quem
defende o interesse público
hoje é considerado um estorvo
ou um romântico", afirmou um
executivo de jornal que pediu
anonimato aos pesquisadores.

Na semana passada, por
exemplo, Rupert Murdoch, que
completou 75 anos no sábado,
11, parecia um arauto da morte
do tempo dos barões da mídia,
ao comparar os pioneiros da
internet a exploradores como
Cristóvão Colombo e John Ca-
bot e festejar a chegada do que
chamou de uma segunda era dos
descobrimentos. O dono do con-
glomerado News Corporation
nutre desprezo pelo establish-
ment, mas confidenciou, em um
dos poucos clubes a que perten-
ce - The Worshipful Company
of Stationers and Newspaper

Makers, de Nova York - -, que
ele próprio pode estar entre os
últimos de uma linhagem em
vias de extinção.

"O poder está se afastando
da velha elite na nossa indústria

- os editores, os executivos-
chefes e, vamos ser honestos, os
proprietários", disse Murdoch.
Em vez de lamentar a perda, ele

Murdoch: poder longe da elite

discursou sobre o futuro digital
que colocaria esse poder nas
mãos daqueles que lançam um
blog a cada segundo, dividindo
fotos e músicas online e baixan-
do programas de televisão. "Uma
nova geração de consumidores
aumentou a exigência de conteú-
do quando quer, como quer e do

jeito que quer", disse.
O relatório da Universidade

de Columbia também registra a
opinião de Polk Lafoon, porta-voz
do grupo de jornais Knight Ridder

- vendido na semana passada
(ver reportagem na página 30)
por US$ 4,5 bilhões para uma
antiga concorrente, a McClatchy
Company, após os investidores
pressionarem por melhores re-
sultados - -: "Eu gostaria que
houvesse uma relação forte e
identificável entre o jornalismo de
qualidade e as vendas. Só que as
coisas... não são tão simples".

O ano passado foi, de fato,
muito ruim para os jornais norte-
americanos. Dois dos principais
diários - - o The New York Times
e o Los Angeles Times - - fizeram
cortes em suas redações, no que
foram seguidos pelo restante de
seus pares, registra a pesquisa.
"Os fundamentos da indústria, e
não a economia como um todo,
são o problema", diz o trabalho.
"As circulações estão caindo, os
faturamentos estão sob pressão
e as ações perderam 20% de seu
valor no ano."

se aceleraram à medida que as
audiências migraram para outros
meios. Coisas que pareciam futu-
ristas há dois anos, como assistir
à televisão em um assistente pes-
soal (PDA), começam a aconte-
cer." O lado bom da história é que,
apesar do declínio na circulação
dos jornais e revistas nos EUA, as
companhias do setor ainda man-
têm margens de lucro por volta
de 20%. Além disso, a audiência
dos jornais nunca foi tão grande,
se somados os leitores das edições
impressa e virtual.

O que resta para a indústria é
arrumar uma maneira de tornar
a distribuição de notícias pelos
meios eletrônicos tão rentável
quanto é no papel. Uma das seis
macrotendências levantadas
pela pesquisa diz isso claramen-
te: "A grande questão continua
a ser quanto tempo levará para
o jornalismo virtual se transfor-
mar numa máquina econômica
de grande porte, e se essa má-
quina um dia será tão grande
quanto é a mídia impressa ou a
televisão". É um patamar difícil
de alcançar, segundo o estudo.
Para movimentar o mesmo que
os jornais e as revistas, os sites
noticiosos precisam conservar
o crescimento atual - - de 33%
por ano, o ritmo mais intenso
da indústria na atualidade (ver

quadros) pelo menos até
2017. "O que é improvável", diz
o relatório.

O trabalho arrisca uma previ-
são: "A próxima grande batalha
vai se dar entre os produtores
tradicionais de mídia, que exigi-
rão dos provedores de internet
uma compensação pela utiliza-
ção do conteúdo, num modelo
que se assemelha ao da televisão
a cabo". Quem acompanhou
a recente briga da Associação
Mundial de Jornais (WAN, na
sigla em inglês) com os servi-
ços automáticos de edição de
notícias do Google e do Yahoo
sabe que o prognóstico já está
se concretizando. Os jornais que-
rem que os buscadores paguem
pelo uso de suas notícias. Estes,
por sua vez, alegam que apenas
encaminham os internautas para
as páginas onde as informações
estão publicadas originalmente.

Aliás, em relação a esse tipo
de serviço, a pesquisa é taxativa:
"Quanto mais bem-sucedidos
eles se tornam, mais rapidamen-
te corroem o produto que estão
vendendo, a não ser que o modelo
econômico mude rapidamente".
Outra saída apontada é a pro-
dução de conteúdo próprio por
parte dos mecanismos de busca.

NECROTÉRIO DE NOTÍCIAS
No capítulo dedicado exclusi-

vamente à internet, o relatório vê
um movimento positivo dos pro-
dutores tradicionais de conteúdo:
"Há sinais de que, finalmente,
essas empresas estão começando
a enxergar a web como um lugar
para publicar material original, e
não apenas como um necrotério
que reaproveita material velho".
Por enquanto, contudo, verifica-
se que virtualmente tudo o que é
publicado na internet tem origem
nas organizações de mídia tradi-
cional. Companhias nascidas para
explorar o mercado de notícias na
web enfrentam até hoje grandes
dificuldades para se estabelecer.

A pesquisa, com um total de
mais de 700 páginas, divide a mí-
dia em oito setores, e os analisa
profundamente: jornais, online,
redes de televisão, TVs a cabo,
emissoras locais de televisão,
revistas, rádio e veículos étnicos/
alternativos. Além de produzir
material original, o estudo apro-
veita o trabalho de centenas de
pesquisadores espalhados por
diversas universidades do país.

Neste ano, pela primeira vez
foi realizado o acompanhamento
de um dia na mídia norte-ameri-
cana. Tudo o que foi publicado e
transmitido de notícias nos EUA
no dia 11 de maio do ano passado
foi capturado e analisado pelos
pesquisadores. Daí surgiu a para-
doxal conclusão de que, apesar da
existência de um número cada vez
maior de veículos informativos,
menos temas são abordados. Nes-
se dia, o Google News indexou 14
mil notícias que contavam apenas
24 histórias diferentes.
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