
'Ainda que você traga os leitores, precisamos de editores e reportagem'  
Aron Pilhofer 
por Gilberto Scofield Jr.  
 

 
 
Editor do 'NYT' defende participação dos internautas nos sites de notícias 
 
Editor de interatividade do “New York Times”, Aron Pilhofer é ferrenho defensor da 
participação crescente dos leitores na apuração e divulgação de reportagens. Nesta entrevista 
exclusiva ao GLOBO, realizada durante o seminário internacional de jornalismo on-line 
realizado na sede da Fundação Itaú Cultural, em São Paulo, Pilhofer sugere mudanças na 
forma de produzir conteúdo nas versões impressa e on-line dos jornais. 
 
O GLOBO: O senhor disse uma vez que o jornalismo vai evoluir para muito mais do 
que escrever e reportar. Como assim?  
 
ARON PILHOFER: É importante para uma empresa de notícias perguntar: qual o propósito de 
ter um website? Se não pode responder isso fundamentalmente, como uma organização de 
notícias, você tem um problema. Hoje, é a hora de ser muito sério sobre a internet. Porque a 
rede é cada vez mais o lugar onde as pessoas recorrem para obter notícias. 
 
E mais importante: há uma miríade de oportunidades para o jornalista achar novas maneiras 
de contar uma história e trazer os leitores não apenas para lerem as reportagens 
passivamente. 
 
O GLOBO: Por exemplo?  
 
PILHOFER: Veja o caso do “The Guardian” (jornal britânico), que cobriu um grande escândalo 
envolvendo gastos do Parlamento e de políticos na Inglaterra. Eles receberam esses 
documentos e havia tantos papéis que seria impossível para uma pessoa revirar sozinha ou em 
dupla. Então criaram um aplicativo que permitia aos leitores apontassem o que consideravam 
importante na cobertura do escândalo. 
 
O GLOBO: Mas a análise deste documentos não seria um típico trabalho jornalístico? 
Por que dar esse trabalho ao leitor? 
 



PILHOFER: E por que não? Se o efeito final disso é uma história melhor, mais participação 
dos seus leitores, melhor jornalismo, não vejo razão para não fazê-lo. Não estamos falando em 
jogar tudo na rede porque não somos a Wikipedia e o trabalho jornalístico continua sendo a 
base fundamental. 
 
O formato é diferente. 
 
O GLOBO: Há reportagem?  
 
PILHOFER: Claro. Ainda que você traga os leitores para o processo, você precisa de editores e 
reportagem. 
 
O GLOBO: Você já disse que a pior coisa para a website jornalístico é uma versão 
online do jornal impresso. Por quê? 
 
PILHOFER: A ideia da edição online tem que estar dentro do processo de edição jornalística 
como um todo. Não deve haver esta concepção de edição online. 
 
A notícia tem que simplesmente fluir entre os processos (impresso e online). Mas não é assim 
que a maioria dos sites de notícias trabalha. A gente tem que mudar nossa forma de pensar 
sobre como produzimos, empacotamos e distribuímos notícias nos vários meios. 
 
O GLOBO: Os grandes grupos de notícias dos EUA estão se reunindo para acertar a 
cobrança online de conteúdo. O que acha da iniciativa?  
 
PILHOFER: Eu sou da Redação e vou evitar educadamente esta pergunta. Mas vou dizer uma 
coisa: a razão do NYT ter assinantes tão dedicados e devotados por tanto tempo é porque eles 
acham que as coisas que o “Times” faz são únicas a ponto de valer o custo. Se levarmos esta 
mesma mentalidade online, não posso acreditar que não funcione da mesma forma. E 
precisamos ser mais empreendedores e sérios sobre as possibilidades dos websites. Neste 
momento, não somos assim nem nos EUA. 
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 10 nov. 2010, Economia, p.29. 


