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JORNALISMO

“O maior risco é não fazer nada”
A síntese do jornalismo para Piers Jones, gerente de desenvolvimento de produtos digitais do The
Guardian e um dos palestrantes do ProXXIma 2012, permanece a mesma: corresponder aos anseios
públicos com o maior grau de fidelidade. Os instrumentos para isso, contudo, nunca foram tão
numerosos quanto agora, quando as ferramentas digitais obrigam os jornais a repensarem seu papel e seus
métodos. No quase bicentenário The Guardian, do Reino Unido, o velho e novo se fundem e se reinventam na forma
de um novo jornalismo sobre o qual falou Jones ao Meio & Mensagem
Por RODRIGO MANZANO rmanzano@grupomm.com.br
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Houve uma grande resposta dos nossos
leitores após a campanha “Three Little Pigs”. Eles entenderam que o The Guardian
é um veículo onde podem obter a mais
completa perspectiva de um fato, melhorada pela participação de todas as pessoas
que estejam envolvidas nesta história. Isso pode ser aplicado a qualquer tipo de
material jornalístico, tanto em uma produção de conteúdo mais frio como em
outro mais high profile. O que estamos
tentando fazer é enfrentar o desafio de
construir uma abordagem editorial e da
própria organização, inclusive comercialmente, e idealizar um produto em que sejamos mais abertos com nossos usuários
e leitores e, com isso, melhorar os resultados finais, ao fornecer um storytelling
que ganhe diferentes perspectivas e novos insights de pessoas que estão nos lendo, preocupadas em realmente ajudar a
gerar outras perspectivas frente aos fatos.
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acontecendo de uma forma muito, muito
rápida e envolve novos desafios para todo
mundo. Por exemplo, nós criamos nosso
aplicativo de Facebook em setembro do
ano passado e ele ganhou uma relevância bastante grande em nossa estrutura e
os anunciantes o compreenderam muito bem como plataforma. Mas quem sabe o que vai acontecer no próximo mês?
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É um grande desafio e uma grande oportunidade o que o digital vem estimulando no
mercado de mídia. Esse é o momento de
pensar que as mudanças estruturais e industriais alteram o coração do setor: é pouco provável que o número de leitores dos
jornais impressos aumente mas, por outro
lado, o que está aumentando é a quantidade de leitores digitais. Podemos chegar
a um número muito maior de pessoas em
todo o mundo por meio do online, nunca
conseguiríamos atingir esses leitores com
o jornal. Um dos desafios é consolidar um
meio de continuar gerando faturamento
mesmo diante dessas profundas transformações e não pensar apenas em termos de
um problema para o jornalismo impresso, mas também de uma oportunidade.
ADESÃO DO MERCADO
Os anunciantes entendem a proposta do
The Guardian pelo digital e tudo isso vem

EDUARDO LOPES
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Piers Jones, gerente de desenvolvimento de produtos digitais do Guardian News & Media
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É preciso, sobretudo, reconhecer que o
jornalista que escreve sobre algo em particular não é o único especialista naquele assunto, principalmente quando publicamos conteúdo online. Ao fazer isso, estamos permitindo que leitores em todo o
mundo também se transformem em experts nos mais diversos assuntos que o jornal cobre. É muito fácil pensar que o Open
Journalism se refere apenas às mudanças
tecnológicas, não acredito que isso seja o
mais importante. O mais importante é estar aberto e aprender com outras pessoas.
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NOVA ABORDAGEM

MUDANÇAS
Nosso mercado muda muito rapidamente e é uma questão que se apresenta tanto
aos leitores quanto aos anunciantes. Na
Europa e no Reino Unido, com as taxas
de crescimento do digital sempre muito positivas, o mercado, sim, entendeu
e absorveu com mais velocidade aquelas transformações. O Brasil deve passar
pelo mesmo fenômeno em pouco tempo
e o que aconteceu lá também deve se reproduzir aqui, onde o crescimento e o engajamento das pessoas pelas ferramentas
digitais são surpreendentemente altos.
CASO MURDOCH
Não posso falar pela opinião pública, mas
pelos leitores do The Guardian a respeito
do caso das escutas ilegais e tenho certeza

de que a contribuição do nosso jornal no
esclarecimento do caso foi bem recebida
pelo nosso público. O que pensa a opinião
pública sobre o modo como a News Corp
desempenha suas funções jornalísticas, sinceramente, não sei. O sucesso dos empreendimentos de Murdoch tem várias razões,
o que ele faz, o faz muito bem (irônico).
“DIGITAL FIRST”
É preciso entender o impresso e o online
como uma única plataforma em que cada uma das modalidades se complementam. É claro que, para nós, o jornal impresso continua sendo muito importante, em
termos de receita, mas é evidente que outros ambientes estão se tornando muito,
muito relevantes, por causa do seu crescimento. Temos procurado uma abordagem
em que se combinem as diferentes plataformas, mas onde o pensamento “Digital
First” seja um componente essencial, já
que a paisagem digital está evoluindo tão
rapidamente e é nela que devemos concentrar os nossos esforços.
JORNALISMO NO SÉCULO 21
A função do jornalismo é agrupar e fazer a curadoria de um volume de infor-

mações espalhadas em torno de nossas
vidas e isso vai se realizar em várias formas e diversos níveis nas diferentes plataformas. Um leitor pode estar conosco
no impresso pela manhã, acompanhar
o noticiário durante o dia no online, um
pouco mais tarde esse mesmo leitor pode usar nosso aplicativo no Facebook e,
à noite, consumir conteúdo no mobile.
Não são necessariamente outras pessoas. Em geral, percebemos que os leitores dos jornais são mais velhos e os
usuários de internet são mais novos, mas
há um grande número comum de pessoas, entre todos os leitores do The Guardian, nessas diferentes experiências de
consumo. Temos um segmento fiel de
usuários das nossas plataformas.
RISCOS
O maior risco é não fazer nada. O grande risco é permitir que essas mudanças
estruturais aconteçam ao nosso redor e
não experimentarmos nada e nenhuma
nova ideia em vez de testá-la para comprovar se realmente funciona. O maior
risco que uma companhia pode assumir
é não tentar. A nossa história nos permite pensar em longo prazo.

Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1510, p. 36, 21 maio 2012.
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