
0jornalismo independente feito por vários 
veículos de comunicação no Brasil produ-

ziu em junho e julho deste ano reportagens que 
ajudaram a desvendar esquemas suspeitos de 
corrupção, como os casos Palocci, Ministério 
dos Transportes, Eunício Oliveira e ajuda à re-
gião serrana do Rio. 

Em uma época em que se tornou usual em 
alguns círculos intelectuais apostar no fim 
próximo desses meios de comunicação, ago-
ra chamados por muitos de velhos, é impor-
tante lembrar não só de episódios como os 
acima mencionados, mas também de que a 
independência do jornalismo tem um custo, 
nada desprezível. 

A revista Economist, com sua competên-
cia habitual, publicou na edição impressa 
com data de 7 de julho, vasto dossiê sobre o 
futuro do jornalismo, no qual — de maneira 
equilibrada e sensata — adverte sobre a ine-
vitabilidade das mudanças trazidas pelo sur-
gimento da internet, ressalta as muitas van-
tagens que elas podem proporcionar para a 
sociedade, mas também avisa sobre possíveis 
dificuldades. 

Entre estas, a da tendência de pessoas com 
pontos de vista já firmados sobre diversos te-
mas concentrarem sua atenção em conteúdo 
que os confirme, em vez de manterem suas 
mentes abertas para perspectivas divergen-

tes ou até antagônicas às suas. Esse compor-
tamento inibe o diálogo, a troca de opiniões e, 
por isso, pode empobrecer muito a qualidade 
da vida social. 

Além da cristalização de núcleos de cidadãos 
que se enclausuram em suas crenças e as ra-
dicalizam sem dar chance a abordagens dife-
rentes das que já têm, o tipo de comunicação 
comprometida com ideologias nada faz para 
mexer na realidade em busca de informações 
novas que as possam ameaçar. 

Um dos mais danosos efeitos da grave crise 
do modelo de negócios do jornalismo nos EUA 
foi a diminuição radical das equipes de repór-
teres que se dedicavam a descobrir malfeito-
rias de autoridades com mandato público. 

A realização no final de junho e início de ju-
lho em São Paulo do 6º Congresso Internacio-
nal de Jornalismo Investigativo ressaltou para 
o público, mais uma vez, a importância desse 
tipo de trabalho. 

O jornalismo investigativo é um exemplo 
de como custa caro exercer essa atividade de 
maneira independente. O Prêmio Esso de Jor-
nalismo de 2010 foi conferido ao jornal Gaze-
ta do Povo, de Curitiba, pela série de reporta-
gens intitulada Diários Secretos, que desven-
dou um esquema de desvio de dinheiro públi-
co da Assembleia Legislativa do Paraná. 

Para realizar a série, diversos repórteres pas-

saram meses catalogando informações de cen-
tenas de diários oficiais da Assembleia e reali-
zando longas entrevistas. Custa dinheiro man-
ter jornalistas competentes em um só traba-
lho, que só será publicado após longo perío-
do de pesquisa. 

Blogs, twitters, jornalismo cidadão trazem 
consigo grandes méritos. Mas, com raríssimas 
exceções, são capazes de mobilizar equipes 
que permaneçam por muito tempo em uma 
investigação demorada. 

Aliás, a esmagadora maioria do conteúdo 
de jornalismo na internet se refere a comen-
tários pessoais sobre as informações que os 
"velhos" veículos apuram e tornam públicos. 
Se, numa hipótese absurda, todos os meios 
antigos de comunicação deixassem de pro-
duzir informações por uma ou duas semanas, 
os blogueiros simplesmente não teriam mui-
to que dizer além das novidades de suas pró-
prias vidas. 

O custo da independência jornalística é al-
to. Apenas organizações bem estruturadas têm 
condições de pagá-lo. A sociedade deve estar 
ciente disso. 

É evidente que nenhuma organização, por 
maior que seja, é garantia suficiente de que o 
resultado de sua ação será bom jornalismo. O 
escândalo do News of the World, jornal inglês 
pertencente a uma das maiores corporações 
de mídia do mundo, o grupo de Rupert Mur-
doch, basta para demonstrar essa evidência. 

As grandes empresas jornalísticas por si só 
nem são positivas nem negativas para a socie-
dade. Evidentemente, tudo depende do que re-
solvem fazer com os recursos de que dispõem. 

Mas não há dúvidas de que para ser inde-
pendente de fato, um veículo de comunica-
ção precisa ter saúde e fôlego econômicos 
que lhe permitam fazer a coisa certa, embo-
ra nem sempre a façam, mesmo dispondo de 
tais recursos. 

Pergunte aos seus amigos graduados na área 
de comunicação social: quais eram as su-

as matérias preferidas nos tempos de escola? 
Provavelmente a maioria responderá que era 
história, português, redação ou até geografia. 
Dificilmente ouvirá respostas como matemá-
tica ou física. Um dos motivos que levam os 
jovens a optar por uma carreira na área de co-
municação é a "fuga" dos números. 

Porém, vale lembrar que a facilidade com 
matemática é uma habilidade essencial pa-
ra o bom profissional de marketing. Fazem 
parte da rotina dessas pessoas entender e 
interpretar os números do mercado, realizar 
relatórios de venda e retorno sobre o inves-
timento, plano de mídia, gerenciar as ações 
realizadas e entender se o trabalho feito tem 
qualidade ou não. 

Nestes 15 anos de trabalho, já vivenciei vá-
rias situações em que profissionais de marke-
ting mostram uma imensa dificuldade com nú-
meros, especialmente aqueles com formação 

na área de comunicação. Muitos não sabem 
nem mesmo operações simples, como regra 
de três, proporção e porcentagens. 

Na área de marketing digital, a familiarida-
de com números se torna ainda mais impor-
tante, uma vez que a partir do momento em 
que a campanha vai para o ar, o trabalho de 
mensuração de resultados começa imedia-
tamente. Esse é, inclusive, o diferencial das 
agências de marketing online: elas trabalham 
no sistema real time. 

Às vezes, uma campanha online gera um trá-
fego intenso de acessos, porém, quando você 
compara com o número efetivo de vendas do 
produto, você descobre que essa audiência não 
está sendo qualitativa. Ou seja, não está geran-
do resultado. Parte do trabalho do profissional 
de marketing online é saber tomar uma deci-
são levando em consideração os números de 
uma campanha. 

Ao apresentar ao cliente os números de um 
job que você considera bem-sucedido, tudo se 

torna mais claro. A matemática é uma ciência 
exata, os números não mentem. 

As universidades de marketing e publici-
dade deveriam se modernizar nesse sentido e 
oferecer aos alunos mais matérias que abor-
dem situações envolvendo números que são 
vividas no dia a dia. Digo isso, pois no que-
sito matemática, muitos recém-formados, e 
até os mais experientes, estão desprepara-
dos. Se a pessoa tem pelo menos um concei-
to básico em relação aos números, se adequa 
tranquilamente ao que o mercado exige. Se 
tem uma base ruim em matemática, poderá 
se complicar. 

Vem-me a cabeça o exemplo de Martha 
Gabriel, conhecida profissional de marke-
ting online. Ela é formada em engenharia ci-
vil e isso certamente ajudou em sua carreira 
na área de marketing. Por isso, sempre cito 
isso em meus discursos: um profissional de 
marketing completo deve saber como "ler" 
os números. 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1468, p. 8, 18 jul. 2011.




