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á mais de um século acompanhan-
do os bastidores da indústria do
jornalismo estadunidense, a revis-
ta Editor & Publisher virou notícia.
Mais do que isso, fez uma cober-

tura de si mesma nas últimas semanas de dezem-
bro, à altura do trabalho que desenvolveu em todos
esses anos. A pauta não era das melhores: o fim
iminente da edição impressa e do site. "A publica-
ção era considerada a bíblia da indústria dos jor-
nais e acredito que nós fizemos o nosso melhor
para ajudar a cobrir o mundo da notícia, suas
mudanças e o seu momento mais difícil", lamenta
o repórter da revista, Joe Strupp.

Pertencente ao Nielsen Company, conglomerado
presente em mais de cem países e com forte pre-
sença na área de análise de mercado, a revista foi
sacrificada no recente negócio que o grupo fez com
diversos veículos que publica, Billboard e The
Hollywood Reporter, entre eles. O grupo comprador,
a e5 Global Media Holdings, simplesmente não
teve interesse pela Editor & Publisher. A revista já
sentia o clima negativo que vem afetando o meio
impresso nos EUA: em 2004 mudou sua periodici-
dade semanal para mensal e as verbas publicitárias
e o número de leitores vinham caindo.

A repercussão em grandes veículos como o
The New York Times, Washington Post e
Associated Press gerou comoção. Muitos leito-
res e anunciantes fiéis lamentaram o fecha-
mento. O editor-executivo Greg Mitchell pre-
via que a edição deste mês seria a última, mas a
quantidade de manifestações a favor da Editor
& Publisher alimentava esperanças quanto à
possível volta da publicação. Sem espaço na
negociação que envolve as outras publicações
da Nielsen, a revista necessita da ajuda de
investidores — muitas empresas se mostraram
consternadas com o anúncio — ou trabalhar
independentemente, baseada em receita publi-
citária, uma tarefa mais difícil.

A publicação era a principal fonte de informação
do mercado de comunicação no país. Fundada em
1884, a Editor & Publisher nasceu com foco no mer-
cado de Nova York, mas logo ampliou sua cober-
tura sobre a indústria jornalística e de comunica-
ção para todo o país. Ela remonta à união de uma
série de títulos dedicados à área que existiram nos
EUA do início do século XX: The Journalist,
Newspaperdom e The Fourth Estate, além da própria
Editor & Publisher. Sua linha editorial é semelhante
ao que faz no Brasil a revista IMPRENSA.
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