
E
la já foi considerada a grega a
subir mais rápido na vida desde
ícaro, Nascida em 1950, a ate-
niense AriannaHuffington cons-

truiu nas últimas décadas uma notável
trajetória de socialite. Nos anos 80,
após se formar em economia na Univer-
sidade de Cambridge, na Inglaterra,
Arianna desembarcou em Nova York
com pouco dinheiro no bolso, mas urna
incrível capacidade de se relacionar com
gente que tinha muito. Com algumas
amizades-chave, conseguiu transformar
sua casa em ponto de encontro de mag-
natas e celebridades. Em seis anos, já
estava casada, e bem casada, com o
magnata texano Michael Huffington.
Sua carreira propriamente dita, porém,
não decolava. Arianna escrevia livros.
Dois deles, as biografias de Maria Callas
e Pablo Picasso, foram acusados de plá-
gio. Em 2003, após se separar de Hut-
fington (que se declararia bissexual),
Arianna fez uma bisonha tentativa de se
candidatar ao governo da Califórnia.
Após o fiasco, embarcou naquela que

era a última moda da internet: os blogs.
Foi quando surgiu o Huffington Post.
Sua mãe era urna das colunistas, e o site
recebeu críticas devastadoras. A ex-don-
doca não parecia mesmo uma séria can-
didata a transformar o jornalismo na
internet—mas foi exatamente o que ela
fez. Em setembro, o site foi mais aces-
sado que o portal do venerável Washing-
ton Post. E até seus desafetos são obri-
gados a admitir — ela é a blogueira-
rainha da internet americana.

Hoje, é fácil entender por que Arian-
na Huffington fez o que os barões da

mídia não conseguiram: ela criou uma
espécie de reprodução digital de seu sa-
lão de festas. Arianna foi chamando
cada um de seus amigos-celebridade
para escrever, e hoje mais de 3 000 blo-
gueiros publicam suas opiniões no Huf-
fington Post—são atores, comediantes,
médicos, políticos, cineastas. Na cam-
panha presidencial do ano passado, até
mesmo os candidatos Barack Obama e
Hillary Clinton entraram na onda. "Jun-
tar pessoas diferentes numa conversa,
seja num jantar ou numa caminhada,
sempre fez parte da minha vida", diz
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Arianna, "Com o Huffington Post, a
idéia foi levar essa conversa para a in-
ternet." Seu maior feito, porém, foi con-
vencer os leitores de que também fazem
parte desses jantar com os bacanas. Os
textos do site recebem, em média, 2
milhões de comentários por mês — é
comum que artigos tenham mais de
5 000 comentários. E o Huffington Post
é um dos pioneiros do chamado "jorna-
lismo cidadão". Na campanha presiden-
cial, 11 000 leitores se cadastraram
como repórteres amadores do site, e
algumas das notícias mais bombásticas
do período, como um vídeo de Obama
falando o que não devia sobre os elei-
tores do interior do país, foram enviadas
pelo exército de cidadãos de Arianna.

MAS BLOGS E REPÓRTERES amadores
são apenas parte da história. Na cadeia
evolucionária da internet, o Huffington
Post é um descendente direto dos primei-
ros "agregadores" de notícias, corno o
Google News. O portal de notícias do
Google vasculha a web em busca das
notícias mais importantes e as separa por
assunto. Como esse processo não envol-
ve nem um ser humano sequer, surgiu a
idéia de juntar as notícias e, ao mesmo
tempo, editá-las. Sites como Huffington
Post, Newser e Daily Beast fazem exa-
tamente isso: seus editores escolhem um

punhado de notícias e vídeos do momen-
to, dão um novo título e escrevem um
resumão. O Huffington Post edita suas
notícias como se fosse uma espécie de
tabloide de esquerda (Arianna, uma re-
publicana apaixonada, converteu-se ao
Partido Democrata). Temas como aque-
cimento global, oposição às guerras no
Iraque e no Afeganistão e reforma no
sistema de saúde americano estão entre

Jornais e revistas
com conteúdo fechado
na internet seriam
um tiro no modelo
do Huffington Post

seus favoritos. Para aumentar a audiên-
cia, os técnicos do site desenvolveram
sistemas considerados inovadores. Cada
uma das principais reportagens do dia
recebe duas chamadas diferentes. En-
quanto um grupo de leitores vê uma em
seus computadores, outro grupo vê uma
chamada diferente. Ambas ficam no ar
por alguns minutos — a que receber
mais cliques é escolhida automaticamen-

americana nos primeiros anos da inter-
net. Os mais tradicionais jornais e revis-
tas do país viu a internet como uma
grande oportunidade de atrair receitas
publicitárias. Essa foi a conseqüência
lógica de uma estratégia que já vinha
sendo usada nos tempos do papel. Assi-
naturas de revistas, por exemplo, não
custam quase nada nos Estados Unidos.
Com preços baixos, as revistas conse-
guiam aumentar o volume de vendas e,
assim, atrair mais anunciantes. Na inter-
net, eles redobraram a aposta. Por isso,
decidiram não cobrar pelo conteúdo de
seus sites na esperança de aumentar a
audiência e ganhar com a venda de pu-
blicidade. O New York Times, que custa
2 dólares nas bancas, sai de graça na in-
ternet. O surgimento dos agregadores foi
uma pancada nesse modelo. Hoje, nin-
guém precisa fuçar o site do Times para
saber quais são suas notícias mais im-
portantes. Com o melhor conteúdo jor-
nalístico do mundo a seu dispor, e a
custo zero, o Huffington Postpode se dar
ao luxo de ter pouquíssimos jornalistas
ern sua redação. Arianna emprega sete
repórteres (os mais de 3 000 blogueiros
trabalham de graça). Já o New York Times
destaca 11 funcionários apenas para me-
diar os comentários dos leitores. Esse
modelo de negócios, que transforma o
custo alheio em receita própria, logo
chamou a atenção de investidores. O
Huffmgton Post já recebeu 37 milhões
de dólares de fundos de private equity.

Se Arianna se deu bem com esse sis-
tema, jornais e revistas americanos se
deram muito mal — eles vivem, hoje, a
maior crise de sua história. Boa parte
dessa crise, claro, se deve à recessão dos
últimos dois anos, que fez a receita com
publicidade cair cerca'de 40%. Mas es-
se não é apenas um problema conjuntu-
ral. A publicidade nos jornais de papel
caiu. mas a venda de anúncios na inter-
net subiu 40% de 2006 a 2008. O pro-
blema é que esses anúncios não foram

Rupert
Murdoch, da
News Corp.:
sites como
o de Arianna
são "ladrões"

te. O Huffington Post
é, assim, um agregador
com cérebro.

Portais como o Huf-
fington Post se benefi-
ciam da estratégia ado-
tada pela imprensa
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parar nos sites de jornais, e sim em pá-
ginas de busca como o Google. "As re-
ceitas dessas empresas não vão voltar
ao patamar pré-recessão quando a eco-
nomia crescer", diz John Rose, especia-
lista em mídia da consultoria Boston
Consulting Group. "O mercado mudou,
e mudou para sempre," Desde 1994, a
empresa de pesquisas Pew pergunta aos
americanos qual é sua principal fonte de
notícias. No ano passado, o número de
entrevistados que responderam "inter-
net" superou pela primeira vez o núme-
ro dos que responderam "jornais".

Hoje, executivos dos maiores jornais
e revistas americanos perceberam que a
idéia de oferecer tudo de graça na inter-

nho é copiar o modelo do Wall Street
Journal, cujo site tem mais de l milhão
de assinantes. O próprio Times, porém,
teve uma péssima experiência ao flertar
com a cobrança em seu site. Em 2005,
o jornal criou uma área restrita, com os
textos de seus colunistas e o acesso a seu
arquivo. A queda na audiência fez o jor-
nal desistir do projeto dois anos depois.
Essa é, portanto, uma estratégia arrisca-
da. Quem terá um conteúdo único o bas-
tante para justificar a cobrança? Uma das
maiores esperanças dos empresários é a
evolução dos e-readers, aparelhos de
leitura eletrônicos, como o Kindle, da
Amazon. Com eles, seria possível criar
um modelo de assinaturas e, ao mesmo

ganhem dinheiro em cima do esforço
de seus jornalistas. Essa é a maior ame-
aça a Arianna Huffington. A possível
multiplicação de jornais e revistas com
conteúdo fechado na internet pode re-
presentar um tiro em seu modelo de
negócios. Arianna, claro, faz pouco ca-
so dessa idéia. Para ela, os consumido-
res só vão topar pagar pelo conteúdo de
sites de investimentos
pessoais e pornografia. O Kindle,
O resto, afirma, não vai da Amazon:
funcionar. "Eles não pó- esperança
dem fingir que os últi- de um novo
mos 15 anos não existi- modelo
ram." Mas. mesmo que para salvar
as coisas aconteçam a os jornais

net foi um haraquiri coletivo: a venda de
publicidade online, agora está claro, não
é suficiente para fechar as contas. Como
a migração para a internet é irreversível,
a chave é encontrar um modelo de negó-
cios que funcione na web. A julgar pela
movimentação dos mais importantes
empresários de comunicação do mundo,
o leitor vai ter de começar a botar a mão
no bolso daqui para a frente. A era das
notícias grátis na internet está em perigo.
A reação é resumida pela presidente da
Time Inc., Ann Moore: "Alguém precisa
pagar pela sucursal de Bagdá". Recen-
temente, o New York Times fez uma pes-
quisa com seus assinantes, em que per-
guntava quanto eles estavam dispostos a
pagar para ler o jornal na internet. O so-

tempo, economizar nos custos de distri-
buição. Mas até mesmo o diretor de re-
dação do New York Times, Bill Keller,
admitiu que ler o jornal no Kindle ainda
é um estorvo.

A SAÍDA NÃO É FÁCIL, MAS, na luta
que se avizinha, as empresas de mídia
já escolheram seus inimigos. E o Huf-
fíngton Post está entre eles. Rupert
Murdoch, controlador da News Corp,
(e dono de jornais como o Times, de
Londres, e o Wall Street Journal), de-
clarou recentemente guerra aos agrega-
dores — que. para ele, não passam de
"ladrões". Já Tom Curley, presidente da
agência de notícias Associated Press,
afirmou que não tolerará que empresas

seu favor, Arianna sabe que o sucesso,
na internet, é efêmero. Se ela se bene-
ficiou da ausência de barreiras de entra-
da proporcionada pelo jornalismo digi-
tal, milhares de empresários inovadores
virão, arrasando os poderes estabeleci-
dos — e, hoje, o Huffington Post é um
deles. "Essa é a essência da competição
na internet", diz Jonathan Knee, autor
do recém-lancado livro The Curse of
the Mogul ("A maldição do magnata"),
sobre a decadência dos grandes grupos
de mídia. Como a vida tende a ser cur-
ta, surgiram especulações de que Arian-
na venderá o site. Ela nega que esteja
pensando nisso, por enquanto. O risco
é cometer o mesmo erro do velho ícaro:
não saber a hora de parar de subir. •
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