
Rupert Murdoch, o mais poderoso 
dono de jornais e mídias do mundo, 
fez em novembro um anúncio de 
guerra. Aquilo que por algum tempo 
era visto como só uma ameaça virou 

um comunicado oficial feito pelo dono da News 
Corp — que comanda veículos como Fox News, 
The Wall Street Journal e The Sun. O plano é reti
rar todos os sites de seu império midiático do 
index do Google até setembro de 2010: "Eu acho 
que nós vamos, mas aí começaremos a cobrar". O 
debate a respeito agitou meios digitais e impres
sos mundo afora nos últimos meses. 

Os mais surpresos são os próprios usuários, 
que vem consumindo conteúdo gratuito on-line 
há anos e, de repente, vem uma cobrança imi
nente. A resposta de Murdoch em entrevista à 
Sky News Austrália foi: "Eles não deveriam ter 
de graça o tempo todo. Talvez nós estivéssemos 
dormindo. Gasta-se muito dinheiro para se pro-
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duzir um jornal ou uma notícia de qualidade. Se 
os leitores são felizes em comprar um jornal, 
deveriam pagar por conteúdo on-line também". 

O anúncio causou alvoroço porque vai contra o 
conceito de web colaborativa e contra a corrente 
que puxou todas as atenções para o crescimento e 
influência que as mídias sociais desenvolveram tão 
intensamente ao longo de 2009 — considerado o 
ano do Twitter. Os jornais estadunidenses sofreram 
um declínio de 5% na média de circulação no ano 
passado e ferramentas digitais, como blogs e o pró
prio Twitter, passaram a ser extremamente influen
tes na transmissão de notícias. É uma questão 
mercadológica que complica ainda mais o cenário 
para Murdoch e outros magnatas da grande mídia. 

0 QUE ACONTECE AGORA 
Tim O'Reilly, criador do termo Web 2.0 e fun

dador da O'Reilly Media, afirma que a antiga guer
ra entre browsers — antes alguns sites só poderiam 
ser vistos em determinados navegadores — se dá 
agora entre os sites de busca. E busca em tempo 
real, para ser mais preciso. De olhos bem abertos 
para a transição que possivelmente se aproxima, o 
Google seguiu o Bing e fechou contrato para adi
cionar tweets nos resultados de busca. 

Uma breve pesquisa por palavras-chave como 
"Michael Jackson death" ("morte de Michael 
Jackson") mostra como atualmente ferramentas de 
busca e notícia estão extremamente associadas. 
"Michael Jackson está doente?"; "Michael Jackson 
morreu?", "Michael Jackson está morto?"; "Como 
Michael Jackson morreu?": derivados assim e 
outros resultados dominantes dirigiram milhões de 
usuários a blogs ou a sites de notícias por ocasião 
do fato em junho de 2009. Acontecimento midiá-
tico de amplo impacto digital — o furo foi, inclusi
ve, do site TMZ —, a notícia certamente inspirou 
Murdoch a rever a indexação do Google. Outros 
dados influentes decorrem do tipo de procura que 
geralmente se faz: em cerca de 2 0 % , o usuário está 
buscando por um site específico, como Yahoo!; em 
4 0 % dos casos procuram por conteúdo ou infor
mação específica, como uma receita ou uma dica 
sobre algo; nos restantes 4 0 % o usuário quer saber 
de coisas que estão acontecendo no exato momen
to da busca, em tempo real — o que gerou a massi
va procura por Michael Jackson, por exemplo. 

Para Umair Haque, autor de um dos blogs do 
Harvard Business Publishing, a revolta da grande 
imprensa contra o Google vai falhar, uma vez que 
tenta diminuir a oferta em vez de adicionar valor 
ao seu produto. Para o empresário de internet, 

Jason Calacanis, porém, é possível: pouco antes do 
anúncio de Murdoch, seu programa na web tratou 
do tema "How to kill Google" ("como matar o 
Google"), sugerindo que se veículos da grande 
imprensa se juntassem e retirassem simultanea
mente seus conteúdos do Google e fechassem um 
contrato de exclusividade com o Bing — pronto! 
— seria o fim da supremacia do Google. 

Se o tiro vai acertar o inimigo ou vai sair pela 
culatra é dúvida. Mas outras questões permeiam a 
mesma discussão. O quão difícil será, por exemplo, 
encontrar notícias de qualidade na internet sem ter 
de pagar por ela? Certamente a demanda por noti
ciário gratuito será grande, gerando oportunidades 
para blogueiros se profissionalizarem e agregarem 
valor ao conteúdo produzido — vide casos de 
Huffington Post e Drudge Report nos EUA, ou de 
Ricardo Noblat no Brasil. Há de se manter, no 
entanto, critérios técnicos, checagem rigorosa dos 
fatos e comprometimento com o leitor. Num 
época em que se enviam fotos via celular e se 
publicam vídeos no YouTube com tanta facilidade, 
quem serão os verdadeiros jornalistas? 

CIDADÃOS E JORNALISMO 
Alguns números compartilhados na palestra 

"Morte e Renascimento do Jornalismo", duran
te a terceira edição da BlogWorld & New Media 
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Sem os números alarmantes do mercado impresso dos Estados Unidos, o 
Brasil viu expandir a circulação e o crescimento de verbas publicitárias 

nos últ imos anos. Por isso, talvez, o país só tenha começado a discutir o 
pagamento de conteúdo na internet com mais força a partir da 65a Assembleia 
da SIP, em novembro de 2009, quando se instalou um movimento favorável à 
Declaração de Hamburgo - documento criado em julho que destaca a internet 
como ferramenta jornalíst ica, mas critica os agregadores de conteúdo, levan
tando a questão da propriedade intelectual. Os jornais 0 Globo e Folha de 
S.Paulo e a Associação Nacional de Jornais (ANJ) foram os primeiros a aderir 
à carta. 0 Estado de S. Paulo logo se reuniu ao grupo. Roberto Civita, diretor 
editorial do Grupo Abril, também passou a defender a cobrança e chegou a 
declarar que "tráfego intenso no site, mas sem obter receita com isso, não 
vale nada". Em encontro da Aner em novembro, o jornalista ainda questionou: 
"Se conseguiram fazer com que as pessoas paguem por água engarrafada, por 
que nós não vamos conseguir que paguem por nosso conteúdo on-line?" Pode 
ser. Mas a maioria das pessoas ainda bebe água de graça. 



Expo, em outubro, em Las Vegas, ajudam a tra
çar um volume comparativo entre as mídias 
tradicionais e as sociais. São 400 milhões de 
Tweets publicados por mês, 1 bilhão de atuali
zações por semana no Facebook. Mensalmente, 
30 milhões de visitantes únicos acessam 
Twitter, número que supera os sites da C N N e 
do New York Post separadamente. 

Painelistas como o âncora da CNN, Don 
Lemon; o jornalista e professor da Universidade 
de Nova York, Jay Rosen; o apresentador de 
rádio, Hugh Hewitt; e a COO da Current TV, 
Joanna Drake Earl concordaram que cada vez 
mais usuários e leitores produzem notícias cujo 
testemunho é válido. Além disso, o período de 
tempo entre o momento em que um fato acon
tece e quando é publicado pela grande imprensa 
tem sido coberto pelo próprio leitor e pelos cha
mados "jornalistas cidadãos". 

Lemon afirma que a proximidade da notícia e 
as múltiplas ferramentas de mídia podem até 
capacitar blogueiros a dar furos de reportagem, 
mas a imprensa tradicional segue padrões mais 
rigorosos, como checagem de fatos, qualidade 
de edição e criação de conteúdo. "No caso do 
menino preso no balão, por exemplo, se você 
visse no Twitter iria pensar que havia alguma 
coisa errada. Mas com a grande imprensa tra
zendo os fatos por trás da história, as coisas 
ficam muito mais claras", explica o jornalista, 
citando o caso do garoto que atraiu um recorde 
de cliques para a C N N antes de se constatar que 
a suposta traquinagem — ele teria entrado num 
balão que se soltara — era na verdade uma farsa. 
Rosen discorda: "Dizer que apenas a grande 
imprensa tem comprometimento com notícias 
não é verdade". Não-jornalistas podem não 
conhecer trâmites técnicos do jornalismo, mas 

sabe da importância que têm determinados 
fatos — por isso o jornalismo cidadão tem 
ganhado enorme aceitação, além do fato de que 
mídias sociais estão sendo mais lidas do que 
nunca. Richard Jalichandra, CEO da Technorati, 
relembra as eleições de Barack Obama, na qual 
blogs e Twitter "tiveram um imenso impacto 
na mídia durante a campanha". 

Números da pesquisa State of the Blogosphere 
apresentados por Jalichandra, durante sua pales
tra na BlogWorld, indicam que desde 2004 uma 
imensa quantidade de blogs vem se tornando 
profissionais. Outra estimativa importante 
aponta que 4 0 % dos blogueiros profissionais 
estadunidenses já produziram ou ainda produ
zem conteúdo para veículos da grande impren
sa. Por outro lado, veículos da mídia tradicional 
aderem em peso a blogs páginas informativas e 
opinativas que raramente têm acesso pago ou 
restrito. Além disso, anunciantes têm procura
do por essa audiência: pesquisa recente da 
ZenithOptimedia mostra que no ano passado a 
porcentagem média mundial de investimentos 
em propaganda na internet era de 12,3%, o 
dobro do que foi em 2005. Países como Inglaterra 
e Dinamarca já possuem índices superiores a 
2 5 % — no Brasil ainda não chega a 5 % , mas tem 
crescido progressivamente. 

Tudo indica que Murdoch e outros barões da 
grande mídia ainda preferem, como diz o ditado, 
ficar com o pássaro na mão. Desse modo, a 
Google anunciou estudar possibilidades como 
limitar as visualizações de notícias indexadas 
que, depois de certo número de cliques, encami
nharia o usuário para um serviço de assinatura. 
Mas, apesar desses esforços, ninguém inventou 
nada melhor que a internet para buscar os pás
saros que ainda estão voando. 
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