
novidade foi anunciada pelo 
empresário Rupert Murdoch, 
que fará 80 anos em março e 
talvez seja o último magnata 

com direito a figurar na mesma galeria 
dos lendários barões da imprensa ameri
cana. É o The Daily, o primeiro jornal 
diário criado exclusivamente para o iPad, 
o tablet da Apple. Aproveitando o poten
cial interativo do iPad, o The Daily con
juga tudo: textos e vídeos, áudios e clipes, 

infográficos e pesquisas, oferece links e 
fotos em 360 graus — mas é, sobretudo, 
uma aposta em conteúdo de produção 
própria. O The Daily sai todas as ma
nhãs, as páginas são dispostas no forma
to de cartossel e podem ser atualizadas a 
qualquer momento. "Os tempos novos 
exigem um jornalismo novo", disse Mur
doch, no lançamento do jornal. Na quin
ta-feira, a primeira "capa" do dia do The 
Daily noticiava a renúncia de um depu
tado republicano que colocou na internet 
uma foto sua de torso nu para encantar 

uma internauta solitária. Depois, mudou 
para informar os rumores de que o presi
dente do Egito estaria por renunciar. Fe
chou o dia mostrando a revolta dos egíp
cios com a decisão de Hosni Mubarak de 
ficar no cargo. (No dia seguinte, celebra
ria a saída definitiva do ditador com um 
título bem-humorado: "Acabou a maldi
ção da múmia".) 

Dias depois, outro gigante da mí
dia on-line americana, a A O L , pagou 
315 milhões de dólares pelo Huffingion 
Post, um dos mais populares sites de 
notícias e blogs dos Estados Unidos. 
Com uma linha editorial abertamente 
liberal, pró-democratas, a popularidade 
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do Huffington Post decorre, em parte, 
da cintilante notoriedade de sua agora 
ex-dona Arianna Huffington. que ga
nhou fama como socialite de direita e 
dinheiro como blogueira de esquerda. 
Com a compra milionária do Huffington 
Post, a A O L está fazendo a mesma 
aposta na produção de conteúdo pró
prio. Com gigantes da mídia abrindo o 
cofre, o jornalismo digital começa a en
trar em uma nova era. No ano passado, 
logo depois de comprar a revista semanal 
Newsweek, o nonagenário Sidney Har-
man arrematou também o Daily Beast, 
um bom site de reportagens e opinião. 

A jornalista Tina Brown, uma inglesa 
charmosa de humor afiado, foi escalada 
para dirigir os dois, revista e site. Com 
a aposta no jornalismo on-line, a dúvida 
que se abre é: qual o tipo de conteúdo 
que vai triunfar? O jornalismo barato e 
superficial ou o jornalismo caro e de 
qualidade? 

"A melhor coisa do The Daily é o 
uso intensivo do potencial multimídia 

do iPad, mas a pior é seu conteúdo. Até 
agora, o conteúdo tem sido fraco, in
consistente e desinteressante", critica 
o veterano Alan Mutter, autor de um 
influente blog sobre o impacto das no
vas tecnologias nos jornais. "O The 
Daily é bem desenhado, bonito, mas o 
conteúdo não é renovado com frequên
cia suficiente para realmente dar certo 
numa plataforma digital", diz o profes
sor David Kiatell, da Universidade Co-
lúmbia. O Huffington Post tem 24 mi
lhões de leitores por mês. É quase do 
tamanho do site do New York Times, 
que atrai 30 milhões de leitores men
sais. Mas a diferença de conteúdo — e 
de custo — é abissal. O Times ainda é 
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uma fábrica de prêmios de reportagem 
que zela com carinho pela excelência 
do seu jornalismo. Tem 1200 profis
sionais, gasta mais de 200 milhões de 
dólares por ano em reportagens e a re
de de correspondentes internacionais, 
embora reduzida, ainda cobre os prin
cipais pontos do planeta. O Huffington 
Post tem 88 profissionais pagos, ne
nhum correspondente no exterior e 
uma rede de mais de 6000 colaborado
res que trabalham de graça, recebendo 
em troca apenas a exposição do seu no
me. É uma usina que despeja ininter
ruptamente conteúdo novo, mas fun
ciona como uma draga: tem pouca pro
fundidade e carrega muita sujeira. 

Com investimento de 30 milhões de 
dólares, o The Daily também é uma 
operação barata, já que, ao contrário de 
um jornal tradicional, não gasta com 
impressão nem com distribuição física. 
Segundo Murdoch, custa 500000 dó
lares por semana, ou 26 milhões por 
ano. Até o início desta semana, o The 
Daily será distribuído de graça. De
pois, quem quiser acessá-lo — só den-

tro dos Estados Unidos — terá de pa
gar 99 centavos de dólar por semana 
ou fazer uma assinatura anual de 39,99 
dólares. Estima-se que, se conseguir 
entre 450000 e 500000 assinantes, o 
jornal se tornará uma operação lucrati
va, com o resto sendo coberto pela 
venda de publicidade. Mas será que 
com conteúdo tão inexpressivo o The 
Daily vai atrair o número necessário 
de assinantes? Ou, dito de outro mo
do: será que conteúdo de qualidade é o 

que atrai a massa de assinantes? Nos 
Estados Unidos, há uma empresa cha
mada Demand Media. Seu negócio é 
analisar os algoritmos dos sites de bus-
ca, como Google e Bing, e descobrir o 
que está atraindo a atenção dos inter-
nautas. Com base nisso, produz "maté
rias". A qualidade é tão precária que 
seu dono não se define como empresá
rio do jornalismo. No mercado finan
ceiro, a Demand Media vale mais do 
que o New York Times. 
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