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Vasto mundo
● Como a gente vê aí ao lado, o poderoso Rupert

Murdoch quer porque quer que o povo (você, eu etc)

paguemos por notícias online. Seria bom, mas não é

bem assim que funciona. Por um desvio qualquer,

parece que a internet fez todo mundo achar que

notícia é algo que tem que circular gratuitamente. E

quem a produz não precisa necessariamente ser

remunerado. É uma miopia, mas virou lei.

É o mesmo comportamen-
to em relação a músicas, por
exemplo. A gente esquece
que o compositor teve tra-
balho, que o produtor quei-
mou a mufa, que os músicos
se reuniram num estúdio etc
etc etc. Debitamos todo esse
processo à inspiração do ar-
tista — que, por ser dom
divino, deveria ser espar-
gido de graça para a Hu-
manidade. Por isso, vamos
baixar músicas sem pagar
nada, e tudo bem.

Algo parecido acontece
com a notícia — ainda mais
quando qualquer cidadão,
com seu celular, pode subir
uma “reportagem” (ou sua
versão dos fatos) para a in-
ternet, a qualquer hora, de
qualquer lugar. É legítimo,
mas a discussão é longa.

Mas falávamos do Murdo-
ch. O Editor&Publisher pu-
blicou semana passada que
o mercado de tablets deve
crescer mais de 1.000% em
quatro anos. Só que, segun-
do o site, ainda é cedo para
ganhar dinheiro com notí-
cias via iPad e afins.

Diz a publicação (citada
no portal Imprensa) que,
hoje, 97% das notícias na
internet são lidas em com-
putadores, 2% em celulares,
e somente 1% por iPads.

Algo diz, portanto, que
ainda vai levar muito tempo
para alguém conseguir fa-
turar bem nesse nicho am-
bulante.

■ ■ ■ ■ ■ ■

E o Twitter? Meu proble-
ma com Twitter é que leio
mil notinhas ao longo do
dia. Só me ficam na me-
mória umas duas ou três —
mas invariavelmente esque-
ço sua autoria. Se é que esse
conceito de autoria ainda é
mesmo relevante, já que as
ideias estão no ar...

Ontem, por exemplo, li
que o grande problema do
Murdoch, nessa questão do
iPad, é que ele está que-
rendo que a gente mante-
nha um hábito secular (ler
jornais) usando um dispo-
sitivo moderno demais co-
mo o iPad. Será que tem
mesmo a ver?

Para não perder o bonde
● A gente publicou aqui no
GLOBO, semana passada,
uma ótima entrevista do Gil-
berto Scofield Jr. com o Ste-
ven Johnson, que prega a
vida em comunidade como
cura para a pasmaceira de
ideias em que vivemos.

Entre tantas, uma frase
do Johnson me chamou a
atenção no livro que ele
está lançando lá fora, “De
onde vêm as boas ideias”
(que a Zahar lança aqui no
início de 2011):

“Estamos mais bem ser-
vidos conectando ideias do
que protegendo-as”.

Lembrei disso quando vi o
convite para o Fórum de Pro-
priedade Intelectual dos paí-
ses do Bric, que será de 2 a 5
de dezembro próximo, no Ho-
tel InterContinental do Rio.
Um dos debates será sobre
patentes de software.

Segundo o agente de
propriedade intelectual do
escritório Daniel Advoga-
dos, Fabio Albergaria, o
Brasil é o país do Bric que
mais demora a conceder
patentes nessa área:

— O Instituto Nacional de
Propriedade Intelectual
examina pedidos deposita-
dos em 1999, ou seja, uma
espera de 11 anos.

Pior quando a gente com-
para com os outros Bric. Na
Rússia e na Índia, o prazo
médio para desenrolar a his-
tória é de quatro anos. Na
China, são três, contados a
partir da data do pedido.
(Embora, cá entre nós, a Chi-
na também não seja exata-
mente exemplar em matéria
de respeito a patentes).

Mas a moral da história
é: temos que correr atrás.
E muito rapidamente.

● REGISTRE-SE: No grande show de bobeira que vemos
na publicidade da TV aberta, não deixa de ser digna de
registro a campanha da Netshoes.com.br. Aliás, é
sintomático, também, que o e-commerce brasileiro
invista em anúncios na TV. Tudo se complementa, afinal.

Oportunidades
● A Copa de 2014 e as Olim-
píadas de 2016 vão deman-
dar pelo menos US$ 5,7 bi-
lhões de investimentos em
tecnologia da informação. É
o que diz estudo da As-
sociação Brasileira das Em-

presas de Tecnologia da In-
formação e Comunicação e
da A.T. Kearney. O levan-
tamento engloba sistemas
de transmissão de dados,
setores de segurança, trans-
porte e infra, entre outros.

Quem se aventura?
● O Eike Batista voltou a dizer que quer uma fábrica da
Apple no Brasil. Mas será que é viável? Responde o
Cássio Tietê, diretor da Intel Brasil:

— Montar uma fábrica para integrar componentes
de computador no Brasil é simples. Existem 14 mil
fábricas de montagem de computadores no país. Já
produzir os componentes em si é bem mais complexo.
Um processador atual da Intel, com circuitos de 32
nanômetros, exige um ambiente com grau de pureza
dez mil vezes maior do que a da uma UTI de hospital.
Num pequeno chip cabem um bilhão desses circuitos
de 32 nanômetros. Agora, se ele (o Eike) quer mesmo
trazer uma fábrica da Apple pro Brasil, isso demonstra
a pujança do mercado nacional, que está bem aquecido.

Murdoch e Jobs criam jornal para iPad
Segundo chefe da News Corp., tablet seria veículo ideal para conteúdo on-line

● LONDRES. O bilionário Rupert
Murdoch, dono da gigante de
mídia News Corp., e Steve Jobs,
presidente-executivo da Apple,
vão anunciar ainda este mês
um novo jornal digital chamado
“Daily”, de acordo com o jornal
britânico “Guardian”. A união,
que foi mantida em segredo por
vários meses, promete ter co-
mo resultado o primeiro jornal
desenvolvido exclusivamente
para tablets, como o iPad, da
Apple, e que estaria disponível
para download no início do ano
que vem.

Com o objetivo de unir “a
sensibilidade de um tablet à
inteligência de um jornal im-
presso”, a publicação mostraria
a determinação de Rupert Mur-
doch de expandir seus negócios
jornalísticos para além do papel
— tecla em que ele vem ba-
tendo já há algum tempo.

Ainda de acordo com o
“Guardian”, o “Daily” não terá
edição impressa nem para a
internet. Essa é a principal ino-
vação da publicação, que estará
disponível automaticamente
para seus assinantes apenas no
iPad e em outros tablets. E isso
será possível graças à parceria
da News Corp. com os enge-

nheiros da Apple.
Sem os gastos de impressão e

distribuição, estima-se que a as-
sinatura do “Daily”, inicialmen-
te dirigido ao público dos EUA,
custará US$ 0,99 por semana.

De acordo com a publicação
americana “Women’s Wear Dai-
ly”, o jornal de Murdoch e Jobs
será produzido em Nova York.
Cem jornalistas se encarregarão

do conteúdo, entre eles Pete
Picton, editor on-line do tabloi-
de britânico “Sun”. O editor-
executivo ainda não foi nomea-
do, mas analistas acreditam que
o cargo ficará com Jesse Angelo,
atual editor-executivo do “New
York Post” e astro em ascensão
da publicação, que pertence à
News Corp.

Murdoch, de 79 anos, teria

idealizado o projeto após ana-
lisar detalhadamente uma pes-
quisa que indica que os leitores
gastam, comparativamente,
mais tempo com seus iPads do
que com a internet, onde na-
vegam na rede de forma menos
focada. E, segundo o “Guar-
dian”, fontes afirmam que o em-
presário está altamente com-
prometido com o projeto por
acreditar que o “Daily”, se exe-
cutado de maneira adequada,
demonstrará que os consumi-
dores estão dispostos a pagar
por um conteúdo on-line ori-
ginal e de alta qualidade.

Murdoch crê que o iPad vai
ser determinante para isso e
aposta em projeções de que 40
milhões desses aparelhos da
Apple estarão em circulação
até o fim do ano que vem.

“Ele projeta um mundo em
que cada família terá um iPad
em sua casa, e que este se
tornará o aparelho pelo qual
elas acessarão as notícias e
outras informações. Se apenas
5% desses 40 milhões assina-
rem o “Daily”, isso represen-
tará um universo de dois mi-
lhões de consumidores“, disse
uma fonte à versão eletrônica
do “Guardian”. ■

MURDOCH:
unir a

sensibilidade

do tablet à

inteligência

do impresso

Andrew Harrer/Bloomberg News

Para editores, jornais ainda têm o
papel de complementar outras mídias
Seminário mostra integração das redações impressa e on-line no país

Karina Lignelli e Marcelle Ribeiro

● SÃO PAULO. Sites, redes so-
ciais, Twitter, celular, tablets.
As inovações tecnológicas che-
garam aos jornais, onde as re-
dações já funcionam em mul-
tiplataformas. Apesar disso, o
jornal impresso ainda tem e
continuará tendo papel rele-
vante na distribuição de con-
teúdos, complementando as
outras mídias. Essa integração
de conteúdo on-line e impresso
foi o tema discutido pelos edi-
tores executivos de alguns dos
principais veículos do país no
painel “A redação na era mul-
tiplataforma”, ontem, primeiro
dia do “Seminário Internacio-
nal de Jornais”, promovido pe-
la Associação Internacional de
Marketing de Notícias (INMA,
na sigla em inglês).

“Folha de S.Paulo”, “O Es-
tado de S. Paulo”, “Zero Hora” e
O GLOBO compartilharam suas
experiências no painel.

Um dos primeiros a oferecer
conteúdo on-line, em 1996, O
GLOBO só concluiu o processo
de integrar a redação do im-
presso à do site em 2008.

— A implantação de uma
nova plataforma mais avança-
da, em breve, vai tornar a in-
tegração sistêmica — disse o
editor-executivo da Infoglobo,
Ascânio Seleme.

Hoje a pauta deve ser
pensada de forma conjunta
Se antes havia adaptação do

conteúdo impresso para a web,
hoje é diferente: a tendência é
pensar a mesma pauta de forma
conjunta, redirecionando con-
teúdos para integrar infografia,
vídeo, blogs, entre outras mí-
dias, destacou Ricardo Gandour,
diretor do Grupo Estado.

Outro desafio da integração é
“forçar a contaminação” entre
as duas plataformas, mas sem
transmitir defeitos ou vícios de
cada uma para a outra, des-
tacou Sérgio D’Ávila, editor-exe-
cutivo da “Folha de S.Paulo”.

No gaúcho “Zero Hora”, a
integração entre as redações,
em 2007, causou “medo” de
queda na circulação, disse o
editor-chefe, Altair Nobre. Mas
o aumento na tiragem mostrou
o contrário ao reunir os dois
conteúdos: as notícias em tem-
po real, com participação dos
leitores, e as informações do
impresso. ■

EDITORES-EXECUTIVOS debatem a integração das mídias na convivência do impresso com o on-line

Eliaria Andrade

CORPO A CORPO

EARL WILKINSON

‘Jornais brasileiros continuarão por 30, 40, 50 anos’
● SÃO PAULO. Diretor-executivo da Associa-
ção Internacional de Marketing de Notícias
(INMA, instituição com cerca de 400 em-
presas de mídia associadas em 80 países),
Earl Wilkinson afirmou que o Brasil ainda
tem um horizonte de até 50 anos de jor-
nalismo impresso com lucro e viabilidade
econômica, mas deve começar já mudar
sua estrutura para um modelo multimídia.
Nos EUA, diz ele, esse prazo é bem menor:
de sete a dez anos.

Marcelle Ribeiro

O GLOBO: O Brasil está preparado para os
desafios das novas mídias?
EARL WILKINSON: Acho que se a mídia
impressa parasse subitamente, ninguém es-
taria preparado, incluindo os jornais bra-
sileiros. Os jornais brasileiros vão continuar
imprimindo pelos próximos 30, 40, 50 anos.
Isso é bom e ruim. É bom porque temos lucro
e bom jornalismo. Mas é da natureza hu-
mana não querer mudar até haver uma
grande pressão. Nos Estados Unidos, os
editores sofrem uma pressão. Eles acham
que têm de sete a dez anos para mudar para
multimídia, para se organizar dentro dessa
revolução. O que eu sugiro é: mude a sua
“news ecology” agora.

● O que é "news ecology"?
WILKINSON: No passado era quando, no
fim do dia, você imprimia o jornal e
distribuía. Hoje, a notícia acontece e você
tem que mandar torpedos pelo telefone,

colocar a informação na web, na internet,
no celular e no iPad. Você imprime só no
fim do dia. O maior desafio é continuar
inovando no impresso, onde temos 300
anos de aprendizado, mas também temos
que investir no iPad, na nova arquitetura
de notícias. As empresas não farão di-
nheiro com isso agora, mas é preciso
aprender.

● O que o senhor quer dizer com ter mais 30
anos para imprimir jornal?
WILKINSON: A mídia impressa não vai
morrer. É que a parte econômica vai entrar
em colapso em algum ponto. O custo para
imprimir as notícias vai ser muito alto, o
número de anúncios de propaganda vai
diminuir. Vamos ver jornais que saem sete
dias (por semana) passarem a sair por
cinco dias, por três dias, por um dia.

● As mídias digitais são uma ameaça para o
papel?
WILKINSON: Não, porque as mídias di-
gitais, a curto prazo, são a única forma de
expandir a audiência além dos limites do
impresso.

● Ainda há muitas oportunidades de ne-
gócios para a mídia digital?
WILKINSON: Há apenas 12 meses você não
poderia imaginar o iPad. Com toda essa
inovação na tecnologia, vai haver algo
novo nos próximos três anos. Não sei o
quê, quem sabe até lá vamos ter a terceira
geração do iPad.

Text Box
Jornais complementam novas mídias digitais, afirmam editores-executivo

Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 23 nov. 2010, Economia, p. 32.




