
Executiva do 'NYT' vai 'pescar' internautas 
Marília Martins 
 
O impacto das novas mídias sobre a queda de circulação levou a direção do jornal "The New 
York Times" a criar, no dia 28 de maio, uma editoria específica para conquistar leitores na 
internet. Para o novo cargo de "editora de mídia social" foi escolhida Jennifer Preston, uma 
profissional de 25 anos de carreira, tendo sido repórter da editoria de cidade, editora de 
política e do caderno regional, além de gerente de marketing.  
 
Agora, no novo cargo, ela vai se dedicar integralmente à tarefa de conquistar leitores por 
novos meios via internet e a treinar os profissionais da redação a buscar notícias veiculadas 
nessas novas ferramentas. Segundo o editor executivo Jonathan Landman, a idéia é 
impulsionar a redação na direção de novas plataformas:  
 
A editora de mídia social vai trabalhar junto a repórteres, editores, blogueiros e colaboradores 
para usar essas novas ferramentas no sentido de encontrar fontes, rastrear tendências e 
marcar a presença do jornal com notícias de primeira mão, atraindo leitores para o site e para 
a edição impressa. Jennifer Preston vai nos ajudar a trabalhar de modo mais eficiente com 
Twitter, Facebook, YouTube, Flickr, Digg e outros sites que reúnem grandes comunidades de 
internautas - define Jonathan.  
 
Editora também é professora de jornalismo e escritora 
 
A direção do jornal quer descobrir formas de beneficiar-se do fato de que as notícias que 
trazem a marca "The New York Times" estão entre as mais lidas do Twitter. As várias contas 
do site que levam a marca da empresa se forem somadas, resultam atualmente em mais de 
um milhão e meio de internautas diariamente. Estes são números que se aproximam aos da 
rede de TV CNN, que tem cerca de um milhão e oitocentos mil acessos diários no Twitter. Ou 
do campeão Ashton Kutcher, que atualmente conta com dois milhões e duzentos mil 
seguidores.  
 
A nova editora de mídia social vai trabalhar junto a uma jornalista que servirá como 
mediadora do contato com internautas e de uma profissional de marketing para explorar as 
potencialidades dos novos meios na conquista de anunciantes para o site e para a edição 
impressa.  
 
Jennifer Preston também é professora de jornalismo na Columbia University e autora de 
"Queen Bess", livro sobre Bess Myerson, uma ex-Miss America. Sua experiência profissional 
inclui um período como gerente de circulação do jornal "Newsday". Ela tem grande 
experiência como jornalista em meios tradicionais, mas sua conta do Twitter é recente, ainda 
que ela já tenha acumulado oito mil seguidores.  
 
Jennifer tem sido muito requisitada para debates em universidades e ONGs para falar sobre 
como grandes empresas de mídia podem fazer o melhor uso possível do Twitter, um tema 
que ela ainda se considera pesquisando. Jennifer tem usado sua conta no Twitter para 
responder dúvidas de milhares de internautas sobre as mudanças do jornal em tempo de 
crise.  
 
A revista dominical do "New York Times", por exemplo, teve redução de 10% de páginas por 
causa da queda de anunciantes. Por isso, para ela, a iniciativa de buscar leitores em novos 
meios como o Twitter continua a ter como desafio o fato de que milhares de pessoas têm 
acesso gratuito a informações que custam caro ao jornal, que investe fortemente em matérias 
investigativas. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 19 jun. 2009, Economia, p. 24. 
 
 
 
 


