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O Globo: Qual é a sua análise da crise do jornalismo?  
Charlie Beckett: Não é somente uma questão de crise, mas de oportunidade. Com base em 
20 anos de experiência profissional e no trabalho acadêmico no Polis, vejo que o jornalismo 
passou nos últimos anos e passará pelos próximos por mudanças nunca vistas antes. 
Chegamos a um ponto em que teremos de decidir que tipo de mídia queremos. Vivemos numa 
época em que a mídia digital chegou para ficar e em que as pessoas estão cada vez mais 
antenadas em relação aos acontecimentos. Aliada ao desenvolvimento tecnológico, a mídia 
hoje pode fazer por nós coisas que eram fisicamente impossíveis. 
 
No entanto, diversos veículos de mídia europeus têm realizado estudos falando num futuro 
pessimista...  
 
BECKETT: Sim, o modelo econômico tradicional está em crise, especialmente nos mercados 
mais tradicionais. No caso de anunciantes, por exemplo, eles estão deixando veículos 
tradicionais e não necessariamente surgindo nas versões on-line. Antes, bastava aparecer 
perto de notícias e torcer para seu produto ser comprado, mas anunciantes agora percebem 
que podem se conectar mais diretamente com o público, anunciando em ferramentas de 
busca, por exemplo. Sei que a mídia em lugares como Índia e Brasil ainda segue um modelo 
mais tradicional, mas na Europa o bolo de receitas publicitárias da mídia tradicional está 
encolhendo. É uma ameaça ao jornalismo de qualidade. 
 
Em "SuperMedia" você também fala numa certa admissão de derrota por parte da 
mídia tradicional. Por quê?  
BECKETT: Porque a tal guerra entre velha e nova mídia acabou e todo mundo hoje em dia é 
digital de uma certa maneira. Mesmo que você esteja escrevendo algo tão "antiquado" quanto 
um livro, você pesquisa on-line e conversa com as pessoas via e-mail. Não é mais uma 
questão de escolha também em relação ao tal jornalismo do cidadão, embora o conceito para 
mim seja muito mais amplo do que gente escrevendo blogs ou enviando fotos para websites. 
Trata-se do cidadão buscando informação com mais autonomia. Antes havia o monopólio da 
notícia, e os jornalistas eram praticamente as únicas pessoas que podiam produzir e distribuir 
notícias. Agora o processo é muito menos intermediado e isso significa que a imprensa vai ter 
que mudar sua forma de agir. 
 
O cenário é tão apocalíptico assim? 
BECKETT: Nem tanto. Embora as margens de lucro estejam caindo, veículos de mídia ainda 
movimentam um bom dinheiro, sem falar que o público quer mais informação, mais debate 
para ajudá-lo a tomar decisões, de fatores corriqueiros como seleção de escolas à escolha dos 
políticos em que deve votar. O jornalismo precisa voltar às raízes de prestação de serviços, 
pois em meio ao cenário que se vê na mídia digital veículos estabelecidos ainda contam com a 
força de sua marca. Isso, por exemplo, explica um pouco o sucesso da BBC on-line. As 
pessoas ainda confiam em marcas associadas ao jornalismo de qualidade. 
 
Pode-se falar também numa mudança de dinâmica, não? 
BECKETT: O jornalismo vai ter que mudar um pouco a visão de produto que dominou o setor 
nas últimas décadas. Terá que ser cada vez mais um serviço e os profissionais de imprensa 
precisarão estar mais sintonizados com o que leitores, ouvintes ou telespectadores consideram 
útil, mas também há demanda por aspectos em que as pessoas ainda não pensaram. Num 
plano geral, o jornalismo terá que se encaixar na vida das pessoas, não o contrário. Não é 
mais aquela coisa de o telejornal começar às nove da noite e as pessoas terem que esperar, 
pois agora há oferta de notícias 24 horas por dia. Nesse sentido, cativar a atenção do público 
será quase tão importante quanto conquistar sua confiança... 
 
Fala-se muito no investira e n t o em mais notícias de caráter local para conquistar 
audiência. Você concorda? 



BECKETT: As novas tecnologias simplificaram a interação com a audiência e isso deveria ser 
aproveitado. Não é uma questão de parar de falar sobre incidentes, mas quem sabe 
contextualizá-los mais de acordo com os interesses da comunidade afetada, pois essa é a 
maneira de mostrar a ela que o jornalismo faz parte de suas vidas. 
 
O que você acha de iniciativas como comentários em artigos eletrônicos e as 
possibilidades de envio de conteúdo por parte de amadores para veículos 
profissionais? 
BECKETT: Fala-se muito em mídia sobre a regra do "um por cento", isto é, de que apenas um 
por cento de sua audiência vai se dar ao trabalho de contribuir e participar. Mas um por cento 
de um milhão de leitores, por exemplo, é um bando de gente oferecendo ajuda e contribuindo, 
muitas vezes de graça. Mesmo fatos simples como o leitor que fotografa um buraco na rua são 
um bom exemplo de serviço genuíno. Não adianta pensar apenas em derrubar governos — o 
público gosta de saber também se a escola do bairro está aberta. Há exemplos de 
colaborações deste tipo, como no caso de jornais do sul dos EUA que obtiveram informações 
de leitores sobre o furacão Katrina. Elas ajudaram na construção de grandes histórias sobre o 
atraso no repasse das verbas do governo americano, por exemplo. 
 
Em "SuperMedia" você fala muito na mudança do perfil do profissional da área. O 
quão radicalmente ele precisa mudar?  
BECKETT: É impossível prever de que tipo de profissionais vamos precisar, mas é claro que 
gente com boa habilidade para processar informações e se expressar sempre terá espaço. 
Jornalistas, porém, terão de ser mais flexíveis, visualizando além do trabalho cotidiano. Refletir 
se estão apenas fazendo o que o editor mandou ou se pensam que alguém lá fora está 
realmente precisando do tipo de informação que produzem. O novo jornalista terá que saber 
mais sobre seu público. 
 
Não soa como uma mudança fácil para profissionais mais veteranos.  
BECKETT: Creio que muitas vagas serão extintas nos próximos anos. Mas traço um paralelo 
com a indústria automobilística: a automação tirou o emprego de muita gente, mas carros 
continuam sendo fabricados com envolvimento humano, só que essas pessoas estão mais 
envolvidas com o resto da produção do que somente martelando pedaços de metal. 
 
O que dizer das teorias de diversificação do jornal como plataforma de serviço? 
BECKETT: É uma forma viável, pois não aposta somente numa faceta do que uma marca, 
confiável pode oferecer. O "Guardian" (jornal diário britânico), por exemplo, hoje age como 
intermediário até em serviços de aluguel de DVDs. Organizações terão que criar redes de 
serviços para manter interesse da audiência. Algo além do comercial, diga-se de passagem: a 
BBC, por exemplo, está estudando envolver-se mais diretamente na organização de 
campanhas educativas pelo Reino Unido num plano mais local do que meramente institucional.  
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