
Pela primeira
vez, segundo a

Pew Research, há
mais pessoas —

particularmente os
jovens — obtendo

suas notícias
pela Internet do
que através dos

jornais impressos.
Então, por que
elas não estão

indo procurar as
notícias nos sites

dos jornais na web?

terceira edição do relatório anual da
Deloitte "Uma Verificação da Realida-
de Sobre o Futuro da Comunicação So-
cial" revelou que, entre outras coisas, há

um crescente fosso entre os leitores mais jovens e
aqueles mais velhos, nos formatos impressos e on-
line. Os resultados das pesquisas parecem indicar
que conteúdos livres, inteiramente procuráveis po-
dem ser o único caminho que os editores de hoje
têm a seguir. A pesquisa online é uma vantagem
decisiva em comparação ao conteúdo impresso
e, se um conteúdo não pode ser encontrado, não
tem valor algum.

Desenvolvida por uma empresa de pesquisa
independente, entre 17 de setembro e 20 de ou-
tubro de 2008, a pesquisa "O Estado da Demo-
cracia da Mídia" empregou uma metodologia
online, com a qual foram consultados 8.824 con-
sumidores de quatro países (Estados Unidos, Grã-
Bretanha, Brasil e Japão), segmentados em quatro
grupos etários: millenials (de 14 a 25 anos), Geração
X (de 26 a 42 anos), baby boomers (de 43 a 61 anos)
e sêniores (de 62 a 75 anos).

A leitura do jornal impresso está em declínio
em todos os sentidos. Os pesquisados relataram
que passam 2,2 horas por semana lendo jornal,
em comparação a 2,4 horas no primeiro estudo e
2,5 horas no segundo ano em que a avaliação foi
efetuada. As assinaturas também estão em declí-
nio, com 34% dizendo que assinam um jornal, em
comparação com 39% e 36% nos primeiro dois es-
tudos, respectivamente. Mas, quando a Deloitte
aprofundou sua pesquisa no comportamento dos
quatro grupos etários, o grande contraste entre o

comportamento dos dois grupos mais jovens e os
dois grupos mais velhos ficou evidente. Enquanto
os leitores sêniores gastaram 4,3 horas por sema-
na lendo jornal, o grupo dos baby boomers gas-
tou 2,7 horas, o grupo millennials gastou apenas
1,1 hora e a Geração X 1,4 hora.

Com o declínio do número de leitores dos jor-
nais impressos, as versões online devem estar deco-
lando, certo? Nem tanto, de acordo com a Deloitte,
Em geral, os pesquisados relataram gastar uma hora
lendo jornais online em comparação com 1,3 hora
em ambos os estudos anteriores, e o grupo millen-
nials registra o menor valor de tempo gasto lendo
jornais online (0,7 hora).

No entanto, o Pew Research Center for the Peo-
ple & the Press (Centro de Pesquisa Pew para Pes-
soas e Imprensa), um grupo de pesquisa de opi-
nião independente que estuda as atitudes frente às
políticas públicas, afirmou, em dezembro de 2008,
que a Internet tem ultrapassado os jornais como
fonte de informação, com 40% (subindo dos 24%,
em 2007) dos entrevistados dizendo que obtêm
as informações nacionais e internacionais a partir
da Internet e 35% afirmando obter as notícias de
jornais (a televisão continua a reinar com a supre-
macia de 70%). O crescimento da Internet como
uma nova fonte de notícias para pessoas mais jo-
vens é particularmente abrupto, de acordo com a
Pew: "Para os jovens, no entanto, a Internet ago-
ra rivaliza com a televisão como principal fonte
de notícias nacionais e internacionais. A cada 10
americanos com idade inferior a 30 anos, quase
seis (59%) afirmam que obtêm a maior parte de
suas notícias nacionais e internacionais online; um



percentual igual de pessoas cita televisão como
sua fonte. Em setembro de 2007, o dobro de jo-
vens disseram depender da televisão para saber
das notícias e, em segundo lugar, mencionaram a
Internet (68% x 34%)."

Assim, enquanto mais pessoas, sobretudo jo-
vens, estão lendo as notícias online, aparentemen-
te elas não as acessam nos sites dos jornais tradicio-
nais. Seriam os jovens avessos aos jornais impressos
e online ou são os jornais tradicionais que estão fa-
lhando em satisfazer as necessidades das pessoas?
Se mais e mais pessoas estão obtendo suas notí-
cias online, por que não as estão obtendo a partir
dos jornais online?

Apesar do declínio dos leitores de jornais, o es-
tudo da Deloitte indica que quando as pessoas
lêem jornais, elas preferem ler a versão impres-
sa (o percentual se mantém estável em 61%); até
mesmo o grupo millennials (50% a favor do im-
presso e 38% a favor da versão online) e o grupo
Gen X (56% a 47%).

PAREDÃO DA MORTE

Todos esses dados parecem sugerir que os jornais
online estão falhando na tarefa de atrair leitores.
Parte da causa pode ser pelo fato de que os edito-
res dos jornais tradicionais continuam a impor um
modelo de negócio ultrapassado num meio que
é fundamentalmente diferente da mídia impres-
sa. Ed Moran, autor do estudo da Deloitte, suge-
re que muitos editores estão ainda restringindo o
acesso às informações apenas para os assinantes e,
portanto, não estão aproveitando a forma como a
maioria das pessoas tem acesso às notícias e infor-
mações online: através da pesquisa, de longe a mais
popular das atividades da Internet.

"O conteúdo ainda é o rei" disse Moran. E diz
ainda "por que é tão difícil encontrar os conteúdos
em seus sites da web? Para que escondê-los e tor-
ná-los difíceis de serem encontrados?" Muitos dos
conteúdos de jornais não são encontrados pelos
sistemas de busca porque não estão expostos aos
seus robôs e outros conteúdos podem ser aces-
sados apenas durante um curto espaço de tem-
po, disse Moran, cujos clientes incluem empresas
de mídia e editoras. As pessoas têm de pagar pe-
los serviços, se registrar no site do jornal, algo que
a maioria delas reluta em fazer. E alguns conteú-
dos são abertos apenas para assinantes. "Essa seria
uma estratégia viável a longo prazo ou se deveria
abrir os conteúdos para os não assinantes?" inda-
gou. "O aspecto da busca livre e das informações
cercadas por muros altos, não é menos importan-
te. Há muito conteúdo lá; está escondido, só vi-

sível pelos assinantes. E você sabe de uma coisa?
Essas pessoas já estão convertidas"

As pesquisas online são uma grande vantagem
sobre a mídia impressa, disse Moran, mas conteú-
dos que não podem ser encontrados (em áreas de
assinantes) não têm valor algum. 'A informação que
você puder encontrar é a única informação que tem
valor. A melhor análise de um problema comple-
xo tem valor zero, a menos que outros possam en-
contrá-la. Você acaba utilizando a informação que
pode encontrar e a informação que pode encon-
trar é tipicamente pesquisável e online" disse ele.
"Se você não colocar o seu conteúdo onde os ro-
bôs de busca possam obtê-lo e usuários também
o possam fazer, você tem de se perguntar por que
todo o custo da estrutura dá suporte a um produ-
to que ninguém nunca poderá encontrar. A ques-
tão mais binaria é se o conteúdo será posto para
fora ou não, e um monte de pessoas está dizendo
que não vai colocá-lo à dis-
posição, ficando apenas de
uso exclusivo dos assinan-
tes daquele jornal"

"Se não puder encon-
trar o que quero em um
site da web" afirmou Mo-
ran, "eu nunca mais volta-
rei. Um millennial prova-
velmente nem chegará até
este ponto" Se a informação desejada não for de fá-
cil acesso em um site de uma editora, para encon-
trá-lo em outro lugar o usuário está a um clique de
distância. Diferentemente do mundo do impresso,
no universo online não há custos quando se troca
de fornecedor, disse Moran. "Esses custos existem
no mundo analógico. Assino a Forbes, por isso leio
a Forbes. Não assino outro veículo e, se o fizesse,
teria que pagar por duas revistas" Muitos editores
acreditam que se deveria cobrar do usuário (pena-
lização) pelo fato dele ter trocado de veículo, como
no mundo da impressão.

A segunda atividade online mais popular é a lei-
tura de notícias e esportes, de acordo com o re-
latório da Deloitte. "É isso que está matando as
revistas e jornais" disse o autor do estudo da De-
loitte. O problema não está no conteúdo, disse
ele. As pessoas estão lendo como sempre, talvez
até mais. É como as pessoas acessam suas informa-
ções. "Não acredito que o que estamos vendo aqui
seja uma fuga do conteúdo," disse ele. "O compor-
tamento agora mudou para este mundo de acesso
conveniente às informações: faço uma busca e te-
nho uma grande quantidade de informações, pas-
so por elas sem esforço algum. Posso imprimi-las,



salvá-las como PDF, enviá-las aos meus amigos, ler o
que os outros estão dizendo sobre elas, em tempo
real, criticando-a. Como você pode se inserir nes-
se novo modelo? Como você pode melhorá-lo? De
que maneira? E você pode ter anúncios nas laterais

da página, de anunciantes que têm uma boa idéia
de quais sejam os seus interesses" disse ele. "Não
acho que as pessoas estejam se tornando superfi-
ciais ou não estejam interessadas no conhecimen-
to, cultura ou objetivos mais profundos; só estão
fazendo isso em outro lugar"

JUNTE-SE À CONVERSA

A Internet é fundamentalmente um meio social, e
Moran citou a recente eleição presidencial dos Es-
tados Unidos como um exemplo do poder da Inter-
net não só para informar os leitores, mas engajá-los
— e não somente os leitores mais jovens. "Olhe para
a última eleição, a quantidade de pessoas envolvidas,
o envolvimento dos eleitores. Penso que a web e a
Internet realmente ajudaram nessa eleição. A web
permitiu que as pessoas se reunissem e encontras-
sem outras pessoas que pensavam do mesmo jeito
que elas, se ajudassem, respondessem à oposição e
atacassem as posições da oposição.

Rede social é outro nome para comunicação vi-
ral, disse Moran. "É onde as idéias e crenças e o im-
pulso de fazer alguma coisa emergem e se movem
através dela, sem qualquer atividade exterior. Nin-
guém tem de financiá-la, ninguém tem de fazer um
orçamento de marketing para suportá-la, as pessoas
entram na rede e fluem com ela."

Ao contrário do impresso, a Internet tem o po-
der de ajudar as pessoas a se engajarem ativamen-
te em uma causa em que acreditem. "Se você tem
um millennial entusiasmado por um candidato e
você o abastece com informação e o faz sentir-se
engajado, essa pessoa irá engajar outras pessoas e
você não terá de pagar por isso. Ele vai atuar como
um agente viral para a sua mensagem" Além dis-
so, ele disse que a rede social funciona como uma
alavanca e tem um efeito amplificador. "As empre-
sas que orbitam ao redor de redes sociais as veem
como uma ferramenta de alavancagem. Se eu a em-
purrar um centímetro para baixo, na outra extre-
midade ela se move um metro, porque tenho to-
das essas outras pessoas movendo para mim. Isso
foi o que o Obama fez bem"

É uma alavanca da qual as editoras podem e
devem tirar mais proveito, como vem fazendo si-
tes como huffingtonpost.com, Slate, Salon e ou-

tros. "Para um jornalista, a melhor coisa que pode
acontecer é se a blogsfera pegar a sua mensagem.
Ela espalha a sua história. Você será citado e rece-

berá links em outros sites e mais pessoas vão ler
o seu artigo."

Fazer dinheiro com a publicidade feita a partir
de blogs e redes sociais pode demorar um pouco,
mas isso não significa que não sejam produtos de
valor. "Use-os como produtos para desenvolvimen-
to, suporte ao cliente e aquisições de novos clientes.
São maravilhosos para isso" disse Moran.

Os jornais sempre foram bons em produzir in-
formações, ou seja, conteúdo. Aquilo que eles não
sabem fazer bem é criar uma discussão em torno
de seus conteúdos, a fim de expor o jornal para no-
vos leitores. "Comunidades realmente boas sempre
têm conteúdos no seu núcleo. Às vezes, elas criam
seu próprio conteúdo, outras vezes usam o con-
teúdo que foi criado pelo New York Times ou qual-
quer outra origem. É aí que surge a oportunidade
para os produtores de conteúdos (jornais), pois, no
seu núcleo, as redes sociais sempre dependem do
conteúdo de alguém. Elas o misturam, o criticam,
elas o espalham, mas, essencialmente, dependem
desses conteúdos" disse ele.

Se seu negócio se baseia na compra e venda de
conteúdo ou, mais ainda, na compra e venda do
espaço em torno desse conteúdo para anuncian-
tes, tem de fazer esse movimento em direção às re-
des sociais. E você tem que abrir os portões e dizer.
quanto mais pessoas lerão meu conteúdo, melhor.
Talvez não estejam pagando diretamente por ele,
mas eu pensarei em outra maneira de transformar
em valores monetários essa comunidade. Talvez seja
através dos anunciantes, talvez através de assinan-
tes, através de outros produtos, produtos Premium,
colocação de produtos, patrocínios. Em última aná-
lise, o conteúdo ganha, porque é em volta disso que
as pessoas orbitam. No centro de cada rede social
está o conteúdo de alguém. Pessoas com os mes-
mos pensamentos ou talvez pessoas antagônicas
discutindo sobre uma notícia compõem o elemento
que impulsiona todas essas redes"

Em termos de conteúdo, os jornais, que for-
mam a principal fonte da maior parte dos conteú-
dos online, têm uma vantagem natural. 'As pessoas
acabarão por orbitar ao redor da informação que
está correta, em oposição a informações infunda-
das, que ninguém consegue demonstrar a você por-
que é correta" disse o autor do estudo da Deloitte.
Mas, os jornais se veem apenas como provedores
de informação e perdem a oportunidade de enga-
jar seus leitores e de criar uma discussão em torno
de suas histórias. Para os usuários mais velhos, isso
pode não ser um grande problema — eles estão
acostumados a ser rejeitados nas páginas das car-
tas ao editor — mas é um problema enorme para



os jovens leitores e os millennials que não se sen-
tem engajados por muitas das mídias de hoje em
dia" afirmou Moran. Essa é uma oportunidade enor-
me perdida. "Os millennials amam os blogs e fazem
comentários; eles querem assuntos para 'bloggar'' e
comentar" disse ele.

Notando a grande popularidade das notícias de
entretenimento entre os jovens usuários, Moran dis-
se que os leitores mais jovens provavelmente não
vão responder ao que disse um blogueiro de 15 anos
de idade — o que ele sabe?; no entanto, responde-
rão a um repórter que foi ao evento. Eles irão pe-
gar emprestado e elaborarão os conteúdos criados
profissionalmente pela pessoa, 'por trás do pano!

UM MUNDO DIFERENTE

Muitas editoras ainda não conseguem compreen-
der que a Internet é uma mídia muito diferente da
impressa. Talvez seja por-
que continuam a pensar
em si próprios como pu-
blicadores mesmo quan-
do estão online. De acor-
do com dicionário de
Etimologia Online (On-
line Etymology Dictio-
nary), publicar significa
"divulgar ou tornar pú-
blico — um livro, uma gravura etc. — para vender

ao público" termo utilizado desde 1529. Editar, no
sentido comercial, existe como termo desde 1740.
Publicar — venda de "conteúdos" para leitores —
é o que as editoras de hoje têm feito como negó-
cio. Porém, a Internet não é essencialmente uma
mídia de publicação editorial, onde o proprietá-
rio do conteúdo vende a informação para um pú-
blico. A Internet é, em seu núcleo, um meio social
em que pensamentos, opiniões e, também, conteú-
dos, são compartilhados e divididos com liberdade.
Nesse ambiente, a informação, inclusive a "notícia"
tornou-se uma commodity.

"O nosso sistema de valores tem sido, geral-
mente, fixado em um modelo de escassez: onde e
quando houver escassez do meu produto ou ser-
viço é quando ou onde eu posso cobrar mais por
ele" disse Moran. "Por causa da lei de Moore e da
distribuição digital, estamos mudando para uma si-
tuação na qual há abundância de tudo." Como fa-
zer dinheiro quando a escassez vai embora e você
vive em um mundo de abundância? É uma ques-
tão desafiadora" disse ele. "À medida que nos afas-
tamos da escassez para a abundância, não significa
que todas as empresas irão quebrar. Há uma mu-
dança brusca, porque você depende de um velho

modelo de negócio em que movimenta papel em
caminhões para a casa das pessoas. Se você aderir
àquela exclusividade, está caminhando na direção
de um futuro muito duro" disse ele. "As pessoas
não estão escolhendo soluções fáceis. Elas ainda
veem seu negócio a partir da perspectiva de 'nós
vendemos papel; como podemos usar nosso site
na web para impulsionar as assinaturas em papel?'

Os dados indicam que este é um jogo perdido. A
não ser que aconteça alguma mudança radical en-
tre os millennials, fato não previsível em qualquer
dado que eu tenha visto"

É particularmente desafiador e doloroso obser-
var como os jornais buscam se conectar com pes-
soas mais jovens, que não cresceram lendo jornais
impressos, mas são sim "nativos digitais" Para se co-
nectar com pessoas na Internet, as editoras terão
que começar a pensar nos porquês dos jovens esta-

rem na Internet e o que
eles fazem enquanto es-
tão lá. Embora a princi-
pal coisa que as pessoas
fazem na Internet, de
acordo com os estudos
da Deloitte, seja pesqui-
sar — 94% dos entrevis-
tados de toda a amostra-
gem disse que pesquisar

é sua atividade número 1, ao contrário das gera-
ções mais velhas, esses usuários mais jovens tam-
bém relatam que gastam uma quantidade de tempo
descomunal em comunicação com outros jovens:
81% dos millenials e 70% do Gens X "assistindo/ou-
vindo conteúdos criados por outros (sites, fotos,
vídeos, música e blogs)" em uma semana típica de
sete dias, comparados a 59% dos boomers e 43% dos
matures". Em contraste, os usuários mais velhos es-
tão inclinados a ler sobre notícias locais, meteoro-
logia ou eventos atuais online (quase 90% durante
uma semana típica) e assuntos nacionais e interna-
cionais (84%), enquanto 69% dos millennials leem
notícias locais e 62% leem sobre eventos nacionais
e internacionais em uma semana. Claramente, os
usuários mais velhos e os mais novos fazem coisas
diferentes online, e continuar tentando se conec-
tar com os mais jovens da mesma forma que com
os usuários mais velhos, não está funcionando. O
desafio, então, passa a ser o de encontrar uma saí-
da para se conectar com os jovens leitores de uma
maneira significativa e mutuamente benéfica. H
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