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uem duvida de que os meios de comunica
ção de massa, como os conhecemos, estão 
chegando ao fim? Em julho de 2011, a revista 
The Economist publicou uma reportagem es
pecial sobre a área de informação intitulada 

"Bulletins from the future". Tom Standage, seu autor, ar
gumentou que "a internet revolucionou o setor, tornan
do-o mais participativo, diversificado e social". 

É óbvio que feriu muitas mídias financeiramente, mas 
ao mesmo tempo "estimulou as inovações no jornalis
mo", acrescentou Standage. 
AMPLA REDE DA INOVAÇÃO 
O Nieman Journalism Lab - u m a iniciativa da Nieman 
Foundation, da Harvard University- destaca as melho
res práticas do jornalismo a fim de que possam inspirar 
outros players e ajudar a promover um futuro sustentá
vel para o setor. Em um de seus últimos relatórios, expõe 
vários casos, resumidos a seguir. 
Indo além da agregação de conteúdos. Em março de 
1923, quando a Time foi lançada, suas 29 páginas esta
vam cheias de anúncios, vendidos graças ao conteúdo 
comprado de The Atlantic e The Christian Science Mo
nitor, entre outros. Hoje, a revista é fonte respeitável de 
coberturas originais. 

É provável que a mesma transformação tenha sido 
imitada pelos agregadores, como o The Huffington Post 
e o Buzz Fed, que passaram a produzir os próprios con
teúdos depois de um tempo. Seguiram a trajetória expli
cada pela teoria da inovação de ruptura, do professor de 
Harvard Clayton Christensen. 

Como expõe em seu livro O Dilema da Inovação (ed. 
M. Books), os novos participantes de uma área econômi
ca começam na base e se movem para cima na cadeia 
de valor, ganhando participação de mercado de concor
rentes maiores e mais antigos. Foi precisamente o que fi-
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zeram as fabricantes de automóveis japonesas nos anos 
1980: começaram com modelos baratos e agora são ca
pazes de fabricar um de ponta, como o Lexus, da Toyota. 
Usando a vantagem de ter uma marca só. A nova estraté
gia de dois sites do jornal diário The Boston Globe tenta 
unir o melhor da web gratuita e da paga, mas ao fazê-lo 
corre o risco de diluir sua marca. 

Essa é uma lição aprendida pela Harvard Business 
Beview. Há dois anos, seus dois sites (um grátis e ou
tro pago) se uniram na mesma URL, com a mesma 
equipe editorial. Com a revista e o site oferecendo uma 
experiência consistente, foi mais fácil ampliar o pú
blico leitor. O resultado? Aumento de 20% nas vendas 
em bancas e por assinatura e de 135% no número de 
visitantes únicos ao site. 
Tirando proveito de aplicativos novos. Para cobrir um 
dos eventos anuais mais glamorosos de Nova York, o for
mal The Wall Street Journal capitalizou a popularidade 
crescente do Instagram, aplicativo gratuito para compar
tilhar fotos, que permite aos usuários utilizar filtros, e do 
Pinterest, rede social que permite criar painéis virtuais 
com imagens e agrupá-las por temas, à qual se tem aces
so apenas por convite. 

O jornal designou nove jornalistas para a Fashion Week 
e os enviou para lá com iPhones, contas do Instagram e do 
Pinterest e ordens de arquivar o máximo de fotos possível. 
A publicação das fotos e dos serviços atraiu um público 
muito maior do que seus leitores habituais. 
Construindo uma comunidade. Enquanto outras publica
ções de prestígio lutam para economizar a duras penas 
em um clima económico adverso, a revista britânica The 
Economist, cuja circulação mundial é de 1,5 milhão de 
exemplares, entre suas versões impressa e digital, anun
ciou resultados recordes este ano: 63 milhões de libras. 

Parte de seu sucesso foi digital. Enquanto o Financial 
Times tem cerca de 429 mil seguidores no Twitter, e a 
The Spectator, menos de 14 mil, a The Economist se 
vincula diariamente por essa mídia a quase 1,2 milhão 
de pessoas. Além disso, possui mais de 800 mil fãs no 
Facebook, comparados com 121 mil do The Guardian e 
262 mil do Financial Times. 
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os últimos anos, o espaço dominado por grandes meios 
tradicionais e por gigantes digitais (que possuem o con

trole dos conteúdos, a tecnologia, os serviços e a publicidade 
online) tem visto surgir novos participantes, nascidos à luz de 
uma ideia empreendedora para conquistar uma fatia do mer
cado da comunicação. 

Boa parte dos novatos baseia sua proposta no conteúdo 
digital -informação, opinião e análise- e oferece, como dife
rencial extra, uma visão construída com base nas interações 
com seus públicos, tanto dentro de suas fronteiras como 
pelas redes sociais. 

Exemplos? Além do brasileiro Brasil 247, os norte—ame
ricanos Talking Points Memo, Buzzfeed, Gawker, Mashable, 
Good.is, ProPublica (fundado por Paul Steiger, ex-editor-
chefe do The Wall Street Journal e ganhador do Prêmio Pu-
litzer), Demotix, Spot.us e Vice; o francês Rue89; o britânico 
TheBlogPaper, os espanhóis Jot Down, Panenka, Vis a Vis; e 
as revistas de mesma origem Yorokobu, SportYou, AgoraNews 
e Coveritmedia. 

Suas iniciativas nas redes sociais tiveram por objeti
vo construir uma comunidade, desafio a cargo de Mark 
Johnson, editor de comunidades desde 2010, que se ba
seou na fidelidade dos clientes à marca. Em sua opinião, 
os fatores para a construção de uma comunidade em tor
no de uma publicação são vários, mas em primeiro lugar 
vem a ambição. Por isso, ele prefere não cair na armadi
lha de pensar que as comunidades pequenas têm melhor 
qualidade, pois, segundo sua experiência, elas são lidera

das por um punhado de vozes estridentes que, na verda
de, podem arruiná-las. Portanto, está convencido de que, 
quanto mais ampla for a comunidade, mais saudável será 
e mais contribuições de qualidade poderá trazer. 

O segundo fator é permanecer fiel à marca, o que, no 
caso da The Economist, significa uma forma particular 
de ver as coisas e de escrever, o que se mantém, qual
quer que seja o formato de publicação. Johnson explica 
que a revista não utiliza um tom informal no Twitter, 
por exemplo, porque acredita que não é isso que as 
pessoas esperam. Assim, seu conselho é que cada meio 
descubra o que o distingue em sua marca e então trate 
de traduzir isso para as redes sociais. E o terceiro fator, 
ligado ao anterior, é não baixar o nível para construir 
uma comunidade crescente. "Se pedimos muito de nos
sa comunidade, veremos que em troca obtemos muito", 
diz o editor. 

O fato de que grande parte dos conteúdos digitais 
da The Economist é paga não constitui, a seu ver, um 
obstáculo para construir uma comunidade online. Em 
princípio, porque o sistema de pagamento medido atrai 
visitantes comprometidos, e muitos desses leitores se 
tornam assinantes. Além disso, muitos dos conteúdos 
mais populares da comunidade -debates online com 
economistas e uma quantidade de blogs cada vez maior, 
por exemplo- são de acesso livre. 

Assim como a The Economist, outras empresas de 
mídia estão entrando no território das redes sociais on
line, ao entender que essa explosão redefiniu as regras 
do jogo em termos de conectar-se com as pessoas e inte
ragir com elas, porque constitui um canal para chegar a 
novos públicos e conquistar novos segmentos de leitores. 
RADICALMENTE DIGITAL 
Mais drástica foi a estratégia do jornal britânico The 
Guardian, fundado em 1821. Em março deste ano, an
gustiado pelas perdas, encerrou sua edição impressa 
para apostar exclusivamente na versão digital de aces
so livre, que fomenta a participação e o crowdsourcing. 
Pouco depois gerou uma grande agitação com um spot 
de dois minutos que reinventou a fábula dos Três Por
quinhos, em uma tentativa de comparar como a edição 
em papel e a digital cobririam a história, explicando aos 
leitores que, com o jornalismo aberto, consegue-se uma 
versão mais completa da verdade. 

O comercial, criado pela agência de publicidade Bar
tle Bogle Hegarty, reflete o trágico final do Lobo em um 
caldeirão, mas também as consequências, desde o julga
mento até os protestos dos cidadãos em fóruns, em blogs, 
no Twitter e no Facebook. Começa com a notícia de que 
o Lobo Mau foi cozido vivo e a cena da polícia prendeu 
do os Três Porquinhos, acusados de assassinato. Os co
mentários das pessoas nas redes sociais passam a ques
tionar ou apoiar a versão dada pela mídia e pela polícia. 
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á um ano, Rupert Murdoch foi 
um dos primeiros a enfrentar o 

Google publicamente e embarcar na 
aparente guerra entre os jornais e as 
ferramentas de busca, que parece ter 
sido vencida pelas últimas, o Google em 
particular. Entretanto, qualquerárea de 
rápida movimentação é capaz de distor
cer o que vemos, com frequência nos 
obrigando a tirar conclusões falsas. E a 
web não é exceção. 

Hojeosjornaisadmitemque.amenos 
que adotem uma ferramenta de busca 
e trabalhem com ela, não será possível 
encontrar seu conteúdo. Começaram 
a considerar a otimização de buscas 
[em inglês, search engine optimization, 
SEO] —o processo para melhorar a vi
sibilidade de um site nas ferramentas 
de busca que ajuda a levar os visitantes 
ao conteúdo—, e isso é, precisamente, o 
que os jornais online querem. 

Se nos concentrarmos no Google, 
porque é o ator dominante na busca, 
podemos observar que avança rapi
damente em três frentes: a persona-

David Amerland é autor, entre outros, 
do best-seller SEO Help: 20 Steps to 
Get Your Website to Google's #7 Page 
e de The Social Media Mind (ambos, 
ed. New Line Publishing). Em seu blog 
(helpmyseo.com) escreve sobre te
mas de SEO e marketing online. 

lização, a localização e a socialização. 
Seria possível escrever um livro sobre 
cada um, mas, em essência, tudo se 
reduz a que a busca seja cada vez mais 
efetiva. E a busca online é mais efetiva 
quando oferece aquilo de que o usuá
rio gosta. Digo sem rodeios: está em 
preparação a criação do que Eli Pari-
ser, autor de O Filtro Invisível: o que a 
Internet Está Escondendo de Você (ed. 
Zahar), chama de "bolha". 

Porque, à medida que as empresas 
da rede se esforçam para adaptar seus 
serviços (incluindo notícias e resulta-
dosde busca) a nossosgostos pessoais, 
surge uma consequência perigosa e 
indesejada: ficar preso em uma "bolha 
de filtros" que cria obstáculos ao aces
so à informação que poderia desafiar 
ou ampliar nossa visão de mundo. Em 
outras palavras, cada busca que faze
mos nos mostra resultados baseados 
naquilo de que gostamos e nos interes
sa. Levado ao extremo, esse fenôme
no cria uma bolha na qual as notícias 
sobre guerras, por exemplo, nunca 
conseguem penetrar. Portanto, a web 
deixa de ser uma janela para o mundo 
para se tornar um cubículo personali
zado com barreiras autoimpostas. 

Em contrapartida, por sua condição 
de comunicadores de notícias, os jor
nais sempre ofereceram aos leitores 
a oportunidade de expandir seus hori
zontes, encontrar acontecimentos que 

não descobriram de outro modo e sair 
de sua zona de conforto para veras coi
sas como são. Realmente, foi para isso 
que foram criados. Com o tempo, a luta 
pelos leitores e pela rentabi lidade os fez 
perder o foco. E, com o auge da web e 
sua capacidade de liberara informação, 
a ideia do que realmente é um jornal 
ficou desvalorizada. 

Diante desse panorama, a volta aos 
valores tradicionais é o caminho a se
guir. A mudança exigida é mais ideoló
gica do que tecnológica. Recuperando 
sua razão de ser, os jornais têm as 
ferramentas não só para sobreviver, 
como também para voltar a ganhar 
grande parte do terreno perdido nas 
mãos da tecnologia e da web. 

O desenvolvimento dos fatos varia à medida que apa
recem novas mensagens e informações, como a de um 
vídeo no YouTube no qual se vê o Lobo aspirando um 
inalador para asma. "O Lobo sofria de asma", anuncia o 
The Guardian. O cenário muda e destrói a versão de que 
o Lobo, com seu sopro, tenha sido capaz de derrubar as 
casas dos Porquinhos, prova definitiva para que as auto
ridades os condenem, já que eles confessam tê-lo matado 
para cobrar o seguro e cancelar o embargo da hipoteca 
que o banco tinha sobre suas casas. Mas, como os em
bargos hipotecários haviam começado a ser epidêmicos 

na população real, os protestos contra os bancos surgem 
na hora. Em um iPad aparece a notícia de que as queixas 
impulsionam uma reforma legislativa sobre os embargos. 
O círculo se fecha. A esfera pública altera o cenário. O lei
tor da nova mídia é protagonista dos fatos, muito afastado 
do papel passivo que a versão do jornal em papel tinha. E 
o The Guardian mostrou uma das razões pelas quais é o 
segundo meio online mais lido da Europa. 
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http://helpmyseo.com
Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 5, ano 16, n. 5, p. 66-70, set./ out. 2012.




