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Andrade falou sobre o assunto durante o VI Fórum ANER de Revistas (Imagem: Rubens Chiri) 

 
É clichê dizer que os jovens não pagam por músicas e informações jornalísticas, de acordo com 
o diretor do ESPM Media Lab, Vinícius Andrade. Sabendo disso, o professor falou durante o VI 
Fórum ANER de Revistas que, neste momento, a linguagem deve ter mais prioridade que o 
conteúdo. O evento que aconteceu em São Paulo reuniu profissionais de comunicação nessa 
quarta-feira, 24. 
 
Ele explicou que os veículos passam por uma fase que, inevitavelmente, terão que esperar um 
pouco, pois ainda não há um modelo de negócio. Em tom descontraído, ele falou que quem 
não está confuso, está mal informado. "Quem tem o mínimo de informação se sente confuso 
neste momento", comentou.  
 
O investimento em linguagem, explicou, precisa ser o foco, pois é desta maneira que as 
empresas de conteúdo vão conseguir atrair a atenção deste novo público. "A informação tem 
que chegar e dialogar com a vida desses jovens. Atualmente lemos muito, mas não em 
profundidade como no passado".   
 
Como exemplo, Andrade explicou o cenário atual. Para ele, hoje o anunciante espera o público 
novo; o público, por sua vez, parece esperar o desenvolvimento e as novidades; as editoras e 
revistas esperam esse público e os anunciantes; por último, as agências esperam por todos os 
anteriores. "As agências deveriam liderar essa conversa, criando opinião", disse. 
 
Essa visão e outras pesquisas com relação às mudanças diante das novas tecnologias são 
analisadas pelo profissional na ESPM em pesquisas. Está em andamento o estudo sobre novas 
linguagens em jornalismo online e narrativas digitais, que considera todas as transformações, 
consumo de mídias diferenciadas e uma saída para enfrentar essa situação. "Entendemos que 
esse problema precisa ser abordado em inúmeras frentes. Temos uma série de desafios e eles 
vão ser mais bem enfrentados se a gente dialogar com os espaços", explicou Andrade. 
 
Fonte: Comunique-se. [Portal]. Disponível em: <http://portal.comunique-
se.com.br/index.php/editorias/3-imprensa-a-comunicacao-/70056-temos-que-
pensar-mais-em-linguagens-do-que-em-conteudo-diz-diretor-do-espm-media-
lab.html>. Acesso em: 26 out. 2012. 
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