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Um concorrido evento em julho na Biblioteca Pública de Nova York chamou a atenção de muita 
gente envolvida com o negócio da comunicação: no dia 22 de junho comemorou-se os 10 anos 
de fundação da revista online SLATE, através do fórum “Mídia online e o futuro do jornalismo”.  
 
A Slate foi uma iniciativa da Microsoft, fundada em 1996 pelo editor Michel Kinsley e conta 
hoje com mais de 5 milhões de visitantes únicos por mês. Na verdade, foi a pioneira dos blogs 
e esse foi um dos focos de discussão do fórum, ou seja, a Internet permitiu através de 
mecanismos como os blogs, a democratização da expressão de conteúdo e de opinião. Numa 
análise mais simplista, qualquer um pode ser um jornalista.  
 
A preocupação com a ética e veracidade de informações, contudo, é uma constante. O 
Huffington Post constitui um grupo de mais de 750 bloggers. A política do site prevê a sumária 
exclusão dos colaboradores que publicarem informações difamatórias e/ou inverídicas.  
 
Mais uma vez se discutiu a possibilidade de, agora sim, o papel (como mídia) estivesse 
definitivamente com seus dias contados. Uma colocação sensata, porém bem humorada, veio 
na defesa da Imprensa tradicional na voz de Norman Pearlstine, editor chefe da Time Inc: Ele 
sugeriu imaginarmos um cenário em que, até o momento, toda a mídia existente fosse online. 
Será que o impacto da “invenção do papel” pelo seu baixo preço final e facilidade de 
portabilidade decretaria o apocalipse dos meios digitais? “ Dificilmente”, ele afirma, “apenas os 
aprimoraria”.  
 
Realmente, a concorrência com a nova mídia, fez com que a qualidade do jornalismo “Offline” 
tradicional, impresso ou eletrônico melhorasse. A instantaneidade oferecida pelos meios online, 
orientaram a imprensa convencional para o caminho das análises, investigações e opiniões. 
Porém, a riqueza de informações (bem como a necessidade da gestão de tantos dados) está 
muito mais evidente naquilo que agora chamamos da "nova sintaxe da linguagem online", ou 
seja, todos os links aparentes num hipertexto na web. Esses links permitem uma navegação 
cada vez mais específica no conteúdo desejado, estabelecendo, portanto, um novo desafio: O 
problema agora não é a falta de informação, e sim, o excesso dela.  
 
A difusão de mídias abre um novo e irreversível cenário: cada vez mais o leitor (leia-se 
consumidor) vai procurar exatamente o que quer. Vai montar o seu próprio “Menu” de 
informações e entretenimento.  
 
Isso abre um caminho enorme para os veículos de conteúdo específico, chamado vertical, 
sejam eles sites, blogs, webcasts, etc, assim como potencializa cada vez mais a necessidade 
de uso inteligente dos motores de busca.  
 
Os anunciantes já se aperceberam disso e estão revendo suas estratégias de investimento 
nesses canais. O impacto na receita publicitária do NY Times, por exemplo, que o diga.  
 
Nesse mesmo fórum, Arianna Huffington, co-fundadora e editora do já referido Huffington 
Post, anunciou que uma grande agência de publicidade americana fechou um pacote de 
inserções publicitárias envolvendo um investimento sem precedentes no histórico de sites 
dessa categoria e de fazer brilhar os olhinhos de qualquer diretor comercial de mídias 
tradicionais.  
 
Para o trabalho do planejador de mídia, fica ainda mais árdua a tarefa de pesquisar e 
identificar essas oportunidades quase que cirúrgicas de atingir seus públicos-alvo. Porém, com 
a satisfação de estar entregando para os seus clientes do mercado anunciante soluções cada 
vez mais focadas, mensuráveis e eficazes. 
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