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A crise dos jornais: possibilidades de adaptações e transformações a partir da internet



A crise de
credibilidade dos

jornais veio a rebo-
que da crise de

identidade

O advento da internet e de suas possibilidades comunicacionais trouxe elementos ino-
vadores ao processo de produção, distribuição e consumo de notícias; ao formato e lin-
guagem jornalística; ao sentido de interatividade entre jornalistas e público. A nova
tecnologia, inovando a maneira pela qual as pessoas se comunicam ao redor do planeta
e possibilitando o acesso à informação para os consumidores comuns, produziu um
impacto significativo no jornalismo impresso, e em especial nos jornais, Este artigo amplia
a discussão sobre a crise dos jornais causada pela plataforma digital avaliando a possível
co-existência e - mais do que isso - a evolução da mídia tradicional a partir de adap-
tações e transformações encorajadas pela Internet.
Palavras-chave: Internet - Crise - Jornais,

A internet produziu um impacto
significativo no jornalismo im-
presso e em especial nos jor-

nais, Lançada cornercialmente no Brasil
no ano 1995, ela possibilitou o desen-
volvimento do jornalismo no suporte di-
gital modificando a maneira pela qual
as pessoas se comunicavam ao redor
do planeta e superando as Parreiras
que limitavam o acesso à informação
para os consumidores comuns. A pos-
sibilidade de disponibilizar notícias em
tempo real para os leitores fez com
que surgissem jornais on-line, apresen-
tando notícias atualizadas constante-
mente e com suporte de recursos
audiovisuais, No Brasil, à experiência
pioneira do Jornal do Brasil (em 1996]
somaram-se as dos jornais O Estado de
S. Paulo, Folha de S, Paulo, O Globo, O,
Estado de Minas, Zero Hora, entre ou-
tras, ainda na década de 1990.

A nova tecnologia e suas possibi-
lidades comunicacionais trouxeram
elementos inovadores ao processo de
produção, distribuição e consumo de
notícias. A inovação se faz sentir ainda
no formato, na linguagem jornalística
e na interatividade entre jornalistas e
leitores, Um estudo, divulgado em
2006 peio Júpiter Research, considera-
do um dos principais institutos a de-
senvolver levantamentos sobre a
internet, apontou que "pela primeira
vez os europeus gastam mais horas
on-line do que lendo jornais - em
média quatro horas contra três" (SÁ,
200ó p.8). Trata-se de uma mudança
no "equilíbrio do poder", segundo o
instituto, que já havia registrado o
mesmo quadro nos Estados Unidos.

Acima de tudo, e de maneira
mais devastadora, a internet tem ame-
açado a base econômica das organi-
zações de mídia tradicionais. Ao ofere-
cer - ao clique do mouse - uma
maior e mais ampla variedade de
bens e serviços, a internet sedimenta
uma vantagem mercadológica sobre
os competidores de mídia tradicional.

Somadas ao advento da internet,
o jornal enfrenta outras crises, relacio-
nadas à sua própria credibilidade e
identidade e que contribuem para a
perda crescente de leitores. Como
avaliar a crise que enfrenta o jornalis-
mo impresso atualmente? Os jornais
sobreviverão à crise? É possível a co-
existência e - mais do que isso - a
evolução da mídia tradicional e da
nova mídia a partir de adaptações e
transformações encorajadas pela
internet? Estas são as questões a se-
rem discutidas neste artigo.

A crise que o jornal impresso atra-
vessa pode ser entendida a partir de
quatro vertentes: Q crise de identidade
do jornal, a crise de credibilidade, a
perda de leitores jovens e a fuga do
anunciante,

A crise de identidade do jornal re-
monta a meados do século passado,
quando a imprensa escrita passou a so-
frer intensa transformação. Estabelecido
historicamente como mediador entre
estado e sociedade civil ou, nas pala-
vras de Sodré (2003. p, 1), "como mo-
derna tribuna", o jornal foi reconhecido,
desde o século XVIII, como espaço
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aglutinador do debate coletivo, área
privilegiada para a troca de informações
e divulgação de idéias ou doutrinas.

No entanto, pressionado por as-
pectos de cunho mercadológico, o jor-
nal começou a mudar esse perfil - e a
perder sua identidade como produto -
ao desenvolver reformas ou criar novos
produtos com um perfil diferenciado,
caracterizado pela racionalização dos
espaços de texto, pela exigüidade de
explanações, narrativas e pontos de
vista, pelo enxugamento da interpreta-
ção e aprofundamento das questões e
pela supremacia das imagens (SAVIANI
REY, 2006).

O ritmo do trabalho jornalístico, o
valor do imediatismo, a definição
do jornalismo como relatos atuais
sobre acontecimentos atuais têm
corno conseqüência uma ênfase
nos acontecimentos e não nas pro-
blemáticas. Os acontecimentos es-
tão concretamente enterrados na
teia do faticíddde, ou seja, o tradi-
cional quem, o quê, quando,
onde, como e porquê do "/ead"'
tradicional (TRAQUINA, 2005, p. 184.
Gritos do autor).

O resultado da adoção deste novo
modelo jornalístico de produção foi o
esvaziamento do debate, a futilização
da reflexão, a pasteurização e a homo-
geneização da produção jornalística,
Para autores como Marcondes Filho
(2002), Marshall (2003), Medina (1988)
e Saviani Rey (2005), este novo mode-
lo de jornalismo inseriu-se dentro de
um contexto de mudanças patrocina-
das por uma lógica capitalista de mer-
cado, e numa concepção de massas
e de espetáculo.1

A crise de credibilidade dos jor-
nais veio a reboque da crise de iden-

tidade. Para Dines (2001), ela "corrói
a alma das empresas jornalísticas em
geral, e dos diários em particular".
Nos Estados Unidos, explicam Lima e
Guazina (2005), a crise de credibili-
dade da mídia impressa, nos últimos
anos, pode ser explicada pelo co-
nhecimento de condutas antiéíicas
de jornalistas e empresas jornalísticas,
como a descoberta de reportagens
inventadas e a cobertura tendenciosa
da invasão do Iraque pelos Estados
Unidos. Preocupada com a crise dos
jornais ingleses, a Universidade de
Oxford está criando um instituto cujo
objetivo é colaborar na melhoria do
padrão do jornalismo naquele país.
Segundo a tradicional universidade
britânica, a futilidade da imprensa
(apontado na obsessão com fofocas
sobre celebridades e escândalos arti-
ficialmente produzidos); a invasão da
privacidade e o descompromisso
com a verdade são as três razões
principais para a atual crise ética e
de qualidade do jornalismo.

No Brasil, a situação não é diferente.
Para Lima e Guazina (2005), a cobertura
tendenciosa dos principais jornais duran-
te campanhas políticas contribui para a
perda de credibilidade entre os leitores.
De acordo com pesquisa realizada pela
GlobeScan para a BBC, Reuters e The
Media Centre, em 2001, menos da me-
tade dos brasileiros (45%) confia nas in-
formações obtidas por meio da mídia.
Ainda segundo a pesquisa, o Brasil é o
país em que os cidadãos mais acham
que existe interferência do governo so-
bre a mídia (64%). A crise da credibi-
lidade contribui para a redução do nú-
mero de exemplares vendidos. Dados
do Instituto Verificador de Circulação
(IVC) revelam que o mercado dos princi-
pais jornais brasileiros filiados ao IVC en-
colheu 5,7% entre 2002 e 2005.2

O jornol-empresa, objetivando maior circulação possível, passa a considerar preferencialmente,
o gosto do leitor. Surge, aos poucos, o jojna! noticioso, que logo se transformaria em sensacio-
nalista; surge também a crônica esportiva, policial e social (MEDINA, 1988),
É interessante observar que pesquisas desenvolvidas por institutos ligados a empresas jornalísticas
- como o Datafolha ou o Ibope - têm garantido que é grande o grau de confiabilidade dos jornais
brasileiros perante os leitores. Estas pesquisas foram contestadas por institutos de media watching
- como o Observatório da Imprensa, ombudsmans dos próprios jornais e analistas independentes.



O outro eixo da crise enfrentada
pelos jornais relaciona-se à perda dos
leitores jovens, que demonstram maior
interesse pelas novas tecnologias de
comunicação do que pela leitura de
jornais impressos. Pesquisa desenvolvida
recentemente na Grã Bretanha, pela
KPMG International (STABE, 2007), revela
que 46% dos jovens ingleses entre 18 e
25 anos utilizam a internet como princi-
pal fonte de notícias. Os dados ecoam
os resultados de outras investigação,
feita nos Estados Unidos, em 2003, pelo
Readership Institute, do Media
Management Center3, que apontou
que 40% dos americanos entre 18 e
24 anos nunca lêem jornais e leitores
entre 25 e 33 anos gastam menos
tempo lendo jornais do que seus pais
gastavam quando tinham sua idade.
"Se as atuais tendências de leitura en-
tre as gerações mais jovens continua-
rem nas próximas gerações, será um
grave problema para os jornais", acre-
dita Mary Nesbitt, diretora do
Readership (apud STEINBERG, 2003,
p.15). Também no Brasil, a tendência é
observada. Conforme levantamento do
Instituto íbope e Ratings, "a audiência
de sites jornalísticos no Brasil cresceu
l84% de setembro de 2000 a julho de
2001, passando de 546.872 para
1.555.673" (MOHERDAUI, 2002, p. 91].

Por fim, os jornais sofrem ainda
com a fuga de verbas publicitárias
para as novas mídias, Sites como o
Craiglist - classificados com ofertas de
empregos, aluguel, venda e compra
de imóveis e produtos - têm atraído a
atenção de milhões de internautas nos
EUA (5 bilhões de visitas por mês], Em
entrevista à rede pública de televisão
americana PBS4, Craig Newmark, funda-
dor do s/te, explicou que a resposta
imediata dos anúncios on-line são um

atrativo irresistível para o anunciante e
'roubam' verbas das mídias tradicio-
nais. Jason Pontin (apud CAVALCANTI,
2005, p.2), editor-chefe da revista
Technology Revíew, do Instituto de
Tecnologia de Massachussets (MIT),
concordo e sentencia: "Se existe um
futuro no impresso, ele está em
declínio como meio suportado por pu-
blicidade".

As crises, para muitos, sinalizam o
fim do jornal impresso. Rosental
Calmon Alves [apud BERTOCCHI e
DENICOLI, 2005, p. 1), jornalista e pro-
fessor da Universidade do Texas, profe-
tiza o fim do jornal de papel tal como
o conhecemos hoje. "Não podemos
ter medo de canibalizar o jornal. Ele
vai afundar", declarou ele há um ano
e meio, durante a Jornada dos Dez
Anos de Jornalismo em Portugal5. O jor-
nalista Andrés Oppeheimer (apud
BERABA, 2006, p. 10], ombudsman do
diário americano Miami Hera/d, co-
munga desta opinião. "Os jornais
[como são feitos hoje] estão moribun-
dos, estão a caminho da morte", afir-
mou durante a 26a Conferência Anual
da Organização de Ombudsmans de
Notícias, em 2006, no Brasil6. Robert
Cauthorn (apud BELOT e SSANTI, 2007),
responsável pela versão on-line do San
Francisco Chronicle, oferece data
para o enterro dos jornais: segundo
eie, em 2012 os jornais impressos dos
EUA se tornarão anacrônicos, passando
a circular em apenas três dias da se-
mana. "A internet vai acabar com a
imprensa escrita", vaticina o brasileiro
Francisco Camargo (apud PAEZÊ, 2006,
p.l), presidente da CLM Software, em-
presa de gestão de tráfego da internet.

Mas o fim do jornal impresso está
longe de ser consenso. Para muitos es-
pecialistas, jornais impressos e internei

Centro de Estudos das Faculdades cie Jornalismo e Administração da Northern Universiíy.
www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/newswar.
Evento promovido pelos pesquisadores do Mediascópio e do Ciberlab, projetos do Centro de
Estudos em Comunicação e Sociedade (Cecs) da Universidade do Minho, em Braga, Portugal.
Em 200o. o evento aconteceu no Brasil, sendo organizado pela Folha de S. Paulo e coordenado
pelo então ombusdman desse jornal, Marcelo Beraba.
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soo meios de informação complemen-
tares e não inimigos prestes a uma
guerra na qual só um deles sobrevive-
rá. "A internet vai crescer ainda mais e
se tornar cada vez mais popular, mas
vai fornecer informações diferentes das
disponíveis em jornais e revistas", acre-
dita o vetereno Al Neubarth (apud
GRILLO, 2000, p. 12), um dos fundado-
res do americano US Today. Com ele,
concorda o professor Manuel Carlos
Chaparro (2005, p.l), que explica que
a internet não representa qualquer
ameaça ao jornalismo impresso e
deve ser tratada como aliada. "Em
tempos dominados pelo fascínio da
imagem, a internet representa, de al-
guma forma, o resgate do texto",
acredita. E, complementa Scott Moore,
diretor de conteúdo do News Yahoo,
em entrevista ao programa Frontline,
da rede pública de televisão america-
na PBS, 2007: "sempre haverá aqueles
leitores que não dispensarão a experi-
ência de ler um jornal ou revista; apro-
veitando a sensação tátil e física do
contato corn o papel"

O único consenso entre especialis-
tas e profissionais da mídia é que, para
sobreviver, os jornais deverão reavaliar e
readequar seu papel. A primeira mudan-
ça a ser considerada parece estar rela-
cionada ao abandono da orientação
da atividade jornalística para os fatos e
para o reducionismo imposto pelas re-
gras do lide. Em outras palavras: para
enfrentar os novas mídias, que enfocam
o imediatisrno, os jornais devem apostar
na transição de um padrão de breaking
news para uma abordagem mais analí-
tica, baseada na contextualização,
pluralidade de vozes e fontes, e no tra-
tamento mais detalhado das informa-
ções, por meio de reportagens
interpretativas. É o que já está fazendo o
britânico The Guardian. O editor do diá-
rio, Alan Rusbridger, anunciou recente-
mente as novas diretrizes do periódico.
Segundo ele, o The Guardiah deve, a

partir de agora, priorizar cada vez mais a
contextualização e análise nas reporta-
gens, além de opinião e comentários
sobre os fatos. Este tipo de cobertura
reflete o impacto da internet sobre o
meio impresso.

O caminho traçado pelo The
Guardian é defendido pelo professor
Carlos Alberto Di Franco (2007, p. 1),
diretor no Brasil do Curso Master em
Jornalismo. Para ele, há uma urgência
por urna cobertura de maior qualidade
no jornalismo impresso:

O leitor que devemos conquistar não
quer, como é lógico, o que pode
conseguir com na tv ou na internet,
Ele quer informação de qualidade; a
matéria aprofundado, a reportagem
interessante, a análise que o ajude,
de fato, a tomar decisões. [,.,] Por
isso, uma cobertura de qualidade é,
antes de mais nada, uma questão
de foco. É preciso declarar guerra
ao jornalismo declaratório e assumir,
efetivamente, a agenda do cida-
dão. O nosso pape! é ouvir as pes-
soas, conhecer suas queixas, identi-
ficar suas carências e cobrar
soluções dos governantes. Não se
pode permitir que políticos e suas
assessorias de comunicação defi-
nam a agenda das coberturas
jornalísticas. O centro do debote
tem de ser o cidadão, as políticas
públicas, não mais o político,
tampouco a própria imprensa.

Caldas (2002, p. 17) aposta na so-
brevivência dos jornais a partir de mu-
dança no enfoque de seus textos.
"Para assegurar seu espaço, caberá ao
jornal do presente investir naquilo que
o leitor espera encontrar nele: origina-
lidade, texto interpretativo e analítico,
com suas implicações e possíveis re-
percussões na vida de cada um". Essa
mudança de conteúdo, conforme Sil-
va (2005, p, 25), acarretaria na redu-
ção do número de assuntos cobertos
pelo jornal:



Não faz mais sentido [...] tentar abar-
car toda a multiplicidade de aconte-
cimentos que podem ser do interes-
se do leitor a um custo insuportável,
quando há uma infinidade de meios
pelos quais as pessoas podem se
informar sobre esses assuntos de
maneira mais rápida e até mais
aprofundada. O que o jornal impres-
so pode oferecer distintivamente é a
análise inteligente sopre os temas
mais relevantes para a sociedade.

Para isso, os jornais não devem te-
mer problematizações ou, nas palavras
de Di Franco (2007, p.l), a necessida-
de de "complicar as pautas". Entenda-
se complicar como a procura de as-
suntos que exijam que o jornalista vá
além do simples relato e da'documen-
tação dos fatos, propondo o estabele-
cimento de vínculos entre o passado e
o presente, debatendo as realidades
ao seu redor e criando um espaço
midiático que estimule o raciocínio do
leitor. No entanto, alerta o veterano
repórter Peter Fisk, do diário britânico
The Independent, não é isso que acon-
tece atualmente. "Os jornalistas não
querem falar de assuntos controversos",
sentencia (apud COLOMBO, 2006).

O redimensionamento do papel
do impresso vai além de investimento
em análise e interpretação. Os jornais
deveriam, ainda, refletir sobre a impor-
tância de uma cobertura mais local,
focada na comunidade a que o jornal
atende. Ao mesmo tempo em que o
mundo passa por um intenso processo
de transformação e reconfiguração no
sentido da globalização7, existe um
movimento claro marcado pela
redescoberta da importância do local.

A particularidade do local e da cul-
tura não é algo com que se possa
acabar, algo que possa absoluta-

mente ser transcendido. A globa-
lização está, na verdaae, tamPém
associada a novas dinâmicas de re-
locolização. Ela diz respeito à aquisi-
ção de um novo nexo local-global,
a novas e complexas relações entre
espaço global e espaço local
(ROBINS, apud HALL, 1995, p.83).

Esta perspectiva nos leva ao reco-
nhecimento do conceito de gloca-
lidade, utilizado por Moraes (1998) para
identificar a influência dos aconteci-
mentos do mundo em determinada
comunidade. O enfoque local na
contemporaneidade, em pleno domí-
nio da globalização, aponta para a
possibilidade de utilização de ferra-
mentas da mundialização para a infor-
mação de proximidade (SILVA, 2003).

Alguns jornais tem desenvolvido ex-
periências inovadoras na tentativa de
se readequar aos novos tempos. Um
modelo de inovação envolve a re-or-
ganização da redação, a partir de um
trabalho de captação e edição de
notícia em conjunta com outras mídias
(internet, rádio e tevê). No Financial Ti-
mes, em Londres, foram derrubadas
paredes para integrar jornalistas que
trabalham na versão impressa e on-
líne do veículo. O americano Tampa
Tribuno, na Flórida, organizou uma
multimedia desk - mesa de edição
ern torno da qual trabalham em con-
junto um núcleo de editores de rádio,
televisão, jornal e web. O Orange
County Registar, de Los Angeles, inovou
no conceito de editorias abertas, com-
postas por repórteres dos diferentes
meios que, em conjunto, cobrem, de-
senham e fecham as páginas.

Para Gunfher Bottcher, diretor-ge-
rente da Infra - organização mundial
de suporte tecnológico para veículos

Globalização aqui entendida, conforme Magnolli (1997), como o conjunto de transformações
na ordem política e econômica mundial que vem acontecendo nas últimas décadas, cujo pon-
to central é a integração dos mercados numa aldeia-global, explorada pelas grandes
corporações internacionais.
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de comunicação impressos -, as em-
presas jornalísticas que não consegui-
rem realizar esta integração de meios
terão dificuldade de sobreviver. "Estou
falando de produtos verdadeiramente
integrados, onde um não funciona
sem o outro" (Bottcher, apud LOBATO,
2000, p, l 2), já alertava ele durante
palestra no Seminário "Tendências
mundiais na indústria jornalística", parte
da programação do 53° Congresso
Mundial de Jornais, em 2000.

Outras experiências incluem arroja-
das reformas gráficas, corno a empre-
endida pelos europeus The Times (Lon-
dres), Dagens Nyheter (Estocolmo) e Lê
Monde (França), que deixaram o forma-
to standard para se transformar em
tablóides, A mudança visa conquistar
jovens leitores: ao abandonar o formato
tradicional - mais adequado para a so-
briedade que se espera de um veículo
formador de opinião -, eles procuram
desenvolver um produto que seduza o
público entre 18 e 30 anos. Segundo o
diretor de Pesquisa Estratégica do The
Dallas Morning News, Bill Tanner (apud
STE1NBERG, p. 15), leitores jovens querem
publicações com fotografias grandes e
charnativas e artigos ágeis, "Tudo em-
brulhado num pacote tão pequeno que
poderia ser lido no tempo gasto com
uma viagem de elevador".

Algumas empresas jornalísticas, em
vez de operar uma reforma gráfica nos
jornais, estão criando novos produtos -
jornais compactos, mais baratos e com
textos sumarizados - a partir de publica-
ções tradicionais do grupo. É o caso do
alemão D/e Zeit (do grupo George von
Holtzbrinck), do mexicano La Reforma
(do grupo EI Norte) e do americano
RedEye (filhote do Chicago Tribune}.

No Brasil, a redução de formatos -
de standard' para tablóide ou para
beriiner (menor que o jornal convenci-,
onal e maior que o tablóide) - tam-
bém acontece. O carioca e centenário
Jornal do Brasil transformou o standard
em beriiner e conseguiu um aumento
de 30% na tiragem. Já o Tribuna im-

pressa, um dos principais veículos de
Araraquara (interior de São Paulo), tam-
bém anunciou a adoção do berliner,
esperando aumentar, em um ano, em
50% o número de assinantes e vendas
em banca, No Paraná, o pioneiro de
mudança foi o Jornal de Londrina, que,
em formato berliner, aposta em con-
teúdo interativo e jornalismo-cidadão. O
jornal Tribuna do Paraná, título tradicio-
nal e popular da editora O Estado do
Paraná, também sofreu uma reforma
gráfica em 2006, passando a circular
no novo formato berliner.

O Jornal de Londrina ofereceu aos
leitores unia outra mudança radical:
desde maio de 2006 é gratuito, corn
circulação dirigida (não distribuído nas
ruas e sim entregue em domicílio). A
gratuidade dos periódicos é uma ten-
dência na Europa, Jornais como o
Metro, o Lite Standard e o Destak são
distribuídos gratuitamente em estações
de metrô e vivem exclusivamente da
publicidade. Segundo dados da Univer-
sidade de Amsterdã, os jornais gratuitos
circulavam, em 2004, em 29 países,
sendo responsáveis por urna circulação
diária de 15 milhões de exemplares.
Para Francisco Pinto Barbosa (apud
ESTEVES, 2005, p. l), diretor do Destak
em Lisboa, o êxito destas experiências
relaciona-se com a forma de apresen-
tar essas notícias. "É idêntica à de um
site da internet, quer no grafismo quer
na interatividade com o leitor. A infor-
mação é mais leve, concisa e resumi-
da". Os jornais estão direcionados para
"um público urbano, que já está habitu-
ado a procurar a informação na
internet e até no telemóvel", salienta
Nuno Henrique Luz (apud ESTEVES, 2005,
p. 1), que dirige o Metro, Numa experi-
ência semelhante, em Belo Horizonte o
tablóide diário Super Noticia, que custa
R$ 0,25 por exemplar, é o segundo em
venda avulsa no país. Direcionado às
classes C e D, vende, por dia, l 70 mil
exemplares, apostando no formato re-
duzido - fácil de leitura em movimento
[dentro de ônibus, por exemplo), con-

A crise dos jornais: possibilidades de adaptações e transformações a partir da internet



teúdo objetivo, recursos gráficos e cores
para seduzir o leitor,

Existe ainda urna tendência, entre
os tradicionais jornais de opinião, de
cobrar pelo conteúdo que distribuem
na internet, O americano The Wall
Street Journal conta com cerca de
800 mil assinantes na rede que pagam
por suas informações5. Para muitos pro-
fissionais da mídia impressa, é provável
que, no futuro, haja urna polarização:
de um lado os leitores de jornais grátis,
interessados em notícias curtas e rápi-
das; de outro, um grupo minoritário
disposto a pagar extra para ter não
apenas informação, mas análise e in-
terpretação dos fatos - o que prova-
velmente não conseguirá com os ou-
tros meios.

Um novo tipo de inovação - este
com ares futuristas - já está em anda-
mento em alguns países europeus.
Cerca de duzentos assinantes do bel-
ga De Tijd estão lendo as notícias do
jornal através de e-readers, telas com
conexão sem fio com a internet, dota-
da de papel eletrônico (e-papers), que
permite uma leitura mais confortável e
menos cansativa que nas telas de cris-
tal líquido. Os leitores podem se
conectar a qualquer momento em
busca de informações, seja através de
uma rede sem fio doméstica, seja por
meio de redes públicas, como as dis-
poníveis em cibercafés e aeroportos. A
experiência-piloto do jornal belga -
que elimina custos com papel, impres-
são e distribuição - está sendo testa-
da também pelo americano The New
York Times, pelo ingiês Daily Mirror e
pelo espanhol El País.

A indústria jornalística impressa foi
abalada pela força da internet, O en-

tendimento do impacto da nova mídia
- assim como as transformações impos-
tas pela adoção e adaptação de no-
vas tecnologias, formatos e produtos no
jornalismo, criação de novas maneiras
de procurar, selecionar, agregar,
redírnensionar e distribuir informação ao
público - é fundamental para a sobre-
vivência do jornal. Mas, segundo o
State of the News Media 2006,9 relatório
divulgado anualmente pelo Projeto pela
Excelência em Jornalismo, a indústria
de jornais impresso está reagindo rela-
tivamente devagar às transformações
impostas pelo advento da internet e só
agora começa a repensar seu papel,
preocupada principalmente com per-
das publicitárias e de leitores.

O modelo jornalístico desenvolvido
desde o final do século XIX e que tem
garantido, nos Estados Unidos, uma
margem de lucro das grandes cadeias
jornalísticas entre as mais altas de todos
os setores da economia corre perigo.
"Nas redações, não falamos mais sobre
jornalismo. Somos absorvidos pelas pres-
sões comerciais e os lucros e perdas
dos balanços anuais", confessa Max
King (apud KOVACH e ROSENSTIEL, 2003,
p, 19), ex-editor do Philadelphía Inquirer.

A internet, um meio avassalador,
instiga o fenômeno de "midiamorfose",
no qual os veículos de comunicação
sofrem um processo de adaptação e
transformação de seu conteúdo e so-
brevivem (BERTOCCHI e DENICOLI,
2005], Superar a aparente instransponí-
vel desvantagem em relação à
internet significa encarar o novo meio
como "fonte riquíssima de informa-
ção complementar a seus produtos"
(SILVESTRE, 2003, p, 2) e, principalmen-
te, diferenciar e singularizar a produ-
ção e tratamento da notícia - o que
implica na melhor preparação da re-

O jornal começou cobrando US$ 29,00 por ano pelo acesso eletrônico para os assinantes da
versão impressa e US$ 49,00 para os não assinantes. Hoje, cobra US$ 49,00 e US$ 99,00, respec-
tivamente, e as assinaturas não param de crescer (MOLINA, 200ó).
O estudo analisa anualmente a mídia norte-americana, procurando apontar as tendências da
profissão, A Investigação faz parte do Project for Excellence in Journalism, que visa analisar e
monitorar a mídia, trazendo ao fórum público discussões sobre atitudes, limitações e dilemas
éticos enfrentados pelos jornalistas e veículos de comunicação. Cf, www.stateofthemedia.com.
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daçõo, Ou seja: para produzir um jor-
nalismo diferente, questionador e
problematizador, os jornais precisam
desafiar fórmulas consagradas e mos-
trar disposição para investir em mudan-
ças e correr riscos.

Mas o grande desafio que o sécu-
lo XXI oferece aos jornais parece estar,
sobretudo, no entendimento da partici-
pação dos leitores no processo de pro-
dução de notícias. A crescente acessi-
bilidade à internet e às ferramentas
tecnológicas tem permitido a movi-
mentação de um público variado ern
blogs, fotologs, salas de bate-papo, e-
mail e sites pessoais, desenvolvendo
práticas inovadoras de disseminação
de informação. Grupos de pessoas in-
teressados em suprir suas próprias ne-
cessidades de informação estão cons-
truindo coletivamente - através de

textos, fotos e vídeos - um novo tipo
de jornalismo, o "jornalismo cidadão",
que supera o sistema convencional de
produção e circulação de informa-
ções, até então controlado pelos de-
tentores da mídia tradicional,

Ao buscar alternativas para enfren-
tar a revolução e concorrência promo-
vidas pelas novas plataformas de
mídia, a imprensa escrita deve estar
atenta a todas estas questões. E, prin-
cipalmente, não deve esquecer que
ainda afeta grande número de pesso-
as - leitores que buscam informação
mais analítica, compreensão da com-
plexidade política, das relações sociais
e da qualidade de vida do indivíduo, e
que ainda acreditam serem os jornais
uma influência fundamental na forma-
ção do pensamento político e social
do cidadão.•&
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