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Num domingo do início de de-
zembro, Marcus Brauchli, edi-
tor executivo do Washington
Post, convocou alguns dos jor-
nalistas mais celebrados do diá-
rio para um almoço em sua resi-
dência, no subúrbio de Bethes-
da, Maryland. Ele queria saber
qual era a opinião deles a respei-
to da cobertura do Post na elei-
ção de 2012, e esperava suges-
tões de melhorias. Eles lhe disse-
ram que o jornal precisava en-
contrar um equilíbrio melhor
entre o feroz ciclo ininterrupto
de notícias e os projetos de lon-
go prazo, mais ambiciosos. O
moral na redação estava sofren-
do e precisava da atenção dele.

A reunião foi um gesto inco-
mum da parte de Brauchli. Nos
quase três anos e meio transcor-
ridos desde que ele se tornou o
primeiro “forasteiro” a adminis-
trar o jornal em sete décadas,
Brauchli se viu obrigado a lutar
contra a imagem de chefe que
dava pouca atenção às preocupa-
ções de sua equipe.

Mas Brauchli é extremamen-
te consciente da tensão ineren-
te à sua missão – uma tensão en-
frentada não apenas nos jor-
nais, mas também nas empresas
de mídia nos ramos de música,
filmes, livros, revistas e televi-
são. Ele é responsável por man-
ter o padrão de qualidade e o le-
gado de uma grande instituição.
Ao mesmo tempo, precisa con-
frontar a dura realidade de que,
na era digital, a grandeza do con-
teúdo ficou para trás.

O Washington Post enfrenta
os mesmos problemas de ou-
tros jornais diários, cuja renda
diminuiu muito com o impacto
da web e da difícil situação eco-
nômica dos anunciantes. A reda-
ção, que já teve mil funcioná-
rios, funciona hoje com menos
de 640 pessoas, uma redução de-
corrente de programas de de-
missão voluntária e da demis-
são de alguns profissionais.

Brauchli supervisionou uma
das mais abrangentes e controla-
das reformas já vistas numa re-
dação americana. Os editores
acompanham agora as métricas
de acesso online e tomam em-
prestadas lições dos manuais de
concorrentes mais presentes na
internet, como Politico e Huffing-
ton Post.

O resultado desses esforços

pode proporcionar um impor-
tante estudo de caso envolven-
do a tentativa de uma empresa
de fomentar uma cultura digital
de empreendedorismo sem se
desviar da própria herança. Mas
a transformação não tem sido
fácil. Houve tensões e fissuras
visíveis na redação.

Novos truques. O Post expan-
diu sua presença na rede tentan-
do misturar aquilo que o antigo
Post tinha de melhor com no-
vos truques usados por empre-
sas iniciantes para gerar mais
acessos – criando novos e no-
bres blogs como o Wonkblog, de
Ezra Klein, e também o Celebrito-
logy 2.0, no qual notícias sobre
Justin Bieber e as irmãs Karda-
shian podem ser encontradas.
Isso fez com que muitos funcio-
nários do jornal começassem a
se perguntar se o crescimento
online foi conquistado a um pre-
ço alto demais.

Até dois anos atrás, a Wa-
shington Post Company estava
consideravelmente distante de
muitos de seus concorrentes
em se tratando de inovações na
web. Suas operações digitais e
impressas eram completamen-
te separadas. Isso mudou de-
pois que Brauchli e Katharine
Weymouth, editora do Post, inte-
graram os dois lados no primei-
rosemestre de 2009.Os jornalis-
tas cuja responsabilidade primá-
ria está na rede agora trabalham
ao lado dos repórteres do jornal
no centro de Washington, na
15th Street. Sob a direção de Ra-
ju Narisetti, a redação foi reo-
rientada para atender a uma no-
va meta primária: atrair o maior
número possível de visitantes
ao site.

Narisetti, que deixou o jornal
no mês passado para assumir
um novo cargo no Wall Street
Journal, onde ele e Brauchli tra-
balharam antes de virem ao
Post, trouxe à redação grandes
monitores de tela plana que pro-
jetavam em tempo real as maté-
rias mais populares na internet.
Ele instalou um novo sistema in-
terno de edição que exigia dos
repórteres que identificassem
palavras-chave para as buscas
no Google, assinalando-as an-
tes que as matérias pudessem
ser editadas.

Há 35 relatórios diários que
acompanham os acessos a dife-
rentes partes do site. Os edito-
res recebem um alerta de desem-

penho no meio do expediente,
que diz a eles se o site está no
rumo certo para atingir as me-
tas de acesso do dia. Se houver
indícios de que os acessos fica-
rão aquém da meta, os editores
pedirão a produção de matérias
mais atraentes.

Internet. A quantidade de visi-
tas não é o único fator que deter-
mina se um blog deve ser extin-
to ou ampliado. Eles podem ana-
lisar o local em que o leitor se
encontra ao acessar a página. E,
no caso dos computadores regis-
trados com sufixo do governo –
.gov, .mil, .senate ou .house –, os
editores podem ter a certeza de
que estão chegando ao público
que buscam. “Trata-se do nosso
público influente”, disse Nari-
setti. “Se um blog parece apre-
sentar um baixo número geral
de acessos, mas tiver um alto
porcentual de acessos deste ti-
po, deixamos de nos preocupar
com a suposta falta de público.”

Os funcionários do Washing-
ton Post costumam ser catequi-
zados na linguagem da internet.
Nos memorandos endereçados
à equipe, Brauchli cita termos
como acessos à página e referên-
cias às redes sociais com a mes-
ma naturalidade que faz elogios
ao bom trabalho jornalístico.
Os esforços do jornal parecem
estar valendo a pena. Recente-
mente, a publicação atingiu mé-

dia de 19,6 milhões de visitantes
únicos por mês, de acordo com
a comScore, chegando ao posto
de segundo jornal americano
mais visitado na web, perdendo
apenas para o New York Times.

Apesar da ênfase nos aspec-
tos digitais, o Post continuou a
prosperar de acordo com crité-
rios mais convencionais.
Brauchli aponta para os prê-
mios jornalísticos conquista-
dos sob seu comando, que in-
cluem cinco Prêmios Pulitzer, e
para artigos como uma investi-
gação da gigante dos seguros
AIG e do papel desempenhado
por ela no colapso econômico
de 2008.

“O Washington Post não preci-
sa cobrir tudo”, disse ele. “Mas
aquilo que decidirmos cobrir re-
ceberá uma excelente cobertu-
ra. Os funcionários de qualquer
redação contemporânea com-
preendem que estamosnuma in-

dústria em rápida mudança, en-
frentando uma constante pres-
são competitiva, significativos
desafios econômicos e grandes
oportunidades para repensar
nossa maneira de cobrir os dife-
rentes assuntos.”

‘Grande lugar’. Em meados do
ano passado, a Reuters tentou
contratar Dan Balz, um dos re-
pórteres mais respeitados na po-
lítica americana. Brauchli e o
chefe da editoria nacional, Ke-
vin Merida, não queriam perdê-
lo – não apenas por reconhecer
o talento dele, mas também por
causa do possível estrago que a
deserção de um colega tão res-
peitadoe querido poderia provo-
car no moral da redação.

Eles enviaram um jovem re-
pórter de política, Philip Ruc-
ker, até Michigan, onde Balz pen-
sava na oferta. Rucker apareceu
com uma cesta com queijos e vi-
nhos e um livro feito por eles
com os textos de Balz na noite
da eleição. Editores e repórte-
res tinham assinado o exem-
plar, pedindo a ele que ficasse.

Ele recusou a proposta da Reu-
ters. “Para mim, o Post foi e é
um grande jornal”, disse Balz.
“Se o jornal de hoje é diferente
do que foi no passado? Sem dúvi-
da. Mas, no fim, ainda se trata de
um grande lugar para se fazer
grande jornalismo.” / TRADUÇÃO
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Para sobreviver à era digital, o ‘Washington
Post’ promoveu uma das transformações mais
abrangentes já vistas numa redação americana
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A página traz ainda a “Webserie de
Carnaval”, do diretor Candé Salles, com
depoimentos de artistas, como Marcelo D2

Tênis e música eletrônica

DOCUMENTÁRIO

DIVULGAÇÃO

JENNIFER GRAYLOCK/AP PHOTO

UPI

Comercial de tênis geralmen-
te mostra o cenário perfeito
para uma corrida: uma estra-
da longa, cercada por árvores
e um céu azul no horizonte.
Mas como nem sempre é a cor-
rida o objetivo de quem com-
pra tênis, a Olympikus, marca
esportiva de tênis da Vulca-
bras|azaleia, quis evitar o lu-
gar comum.

Contratou a DM9 Sul, nova

agência da Olympikus, que esca-
lou o artista brasileiro Muti Ran-
dolph para assinar o cenário da
campanha de lançamento do mo-
delo Zomax ZX4. Randolph usou
600 placas de LED de 25 centíme-
tros por um metro para montar
o cenário, que levou quatro dias
para ficar pronto.

Com duração de 30 segundos,
o filme mostra um labirinto de
luzes de LED no qual um ho-

mem e uma mulher, vestidos
com roupas modernas e cintilan-
tes, procuram um ao outro en-
quanto as luzes de LED intera-
gem em tempo real com a trilha

de música eletrônica. Esse uni-
verso, o da música eletrônica, es-
tá presente tanto no filme como
no produto. A nova versão do tê-
nis tem solado em cores cítricas

e vibrantes, com cápsulas de oxi-
gênio flexíveis em sua palmilha.

“Buscamos um novo conceito
para esta campanha, utilizamos
atores que representam o nosso
consumidor ‘aspiracional’ e en-
contramos no trabalho do artis-
ta Muti Randolph uma forma
inovadora e criativa de mostrar
a tecnologia dos nossos produ-
tos, que já é um grande sucesso
da Olympikus”, diz Ana Cristina
Hochscheidt, gerente de comu-
nicação da Olympikus.

O comercial estreou com vei-

culação nacional na semana
passada no intervalo do fute-
bol da Rede Globo. A marca
também aparecerá nos inter-
valos das transmissões do vô-
lei, por 50 semanas. A expecta-
tiva é atingir 96,3% dos domi-
cílios brasileiros – ou o equiva-
lente a 170 milhões de especta-
dores. A produção é da Para-
noid e a direção, de Luís Caro-
ne. Uma equipe de 60 pessoas
foi envolvida durante o pro-
cesso de produção, que levou
duas semanas.
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Desafio. O editor executivo do Post, Marcus Brauchli, tenta unir o que o jornal tem de melhor com as inovações da internet
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Bradlee,
ex-editor
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anos 70

Luz. Corrida com música eletrônica em um labirinto de LED

640
jornalistas trabalham na redação
do ‘Washington Post’. Esse núme-
ro já foi de mil profissionais

12%
foi o crescimento do site em visi-
tantes únicos no mês de janeiro
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 fev. 2012, Negócios, p. N6.




