
Jornais como o Clarim Diário estão 
francamente em crise. No caso de 
vocês, que providências estão sendo 
tomadas? 
CEO: Partamos do aspecto editorial. 
Não dá mais para oferecer tudo para 
todos. Num mundo fragmentado, de 
nichos, não faz sentido nem tentar. É 
preciso, portanto, focar em áreas em 
que tenhamos uma vantagem natu
ral, em que nossa cobertura não se
ja redundante. 

Por exemplo? 
CEO: Uma cobertura forte de fatos lo
cais é essencial. É nossa cidade e nin
guém melhor do que nós para cobrir 
o que acontece aqui. Apesar dos cor
tes, a redação ainda é grande o sufi
ciente para ficar na cola do governo 
municipal e cobrir bem as principais 
regiões metropolitanas. Na cobertu
ra de um time local, nossa editoria de 
esportes tem de ser a melhor. O mes

mo vale para as grandes instituições 
culturais — os museus, a sinfônica. 
Precisamos fazer mais resenhas de 
espetáculos, escrever sobre artistas 
e filantropos, cobrir bem essa cena. 
Também é necessário realizar uma 
cobertura melhor do que acontece na 
nossa universidade e no hospital uni
versitário, além de escrever mais so
bre temas educacionais e científicos 
que afetam essas instituições. Tudo o 
mais, esqueça. 

Mas isso não é deixar o leitor na mão? E 
a cobertura nacional e internacional? 
CEO: Podemos ter links para esse ma
terial. Não precisamos de uma sucur
sal em Washington nem de corres
pondentes em Pequim ou Paris. Isso é 
coisa para Reuters, Associated Press, 
Bloomberg, BBC, NPR, The New York 
Times. Ou até esses meios novos — 
Politico, ProPublica, GlobalPost. Tem 
coisa espetacular aí, e o acesso a es

se material todo é facílimo. Pombas, 
nem de crítico de cinema precisamos! 
Dá para agregar as melhores críticas 
publicadas pelos outros. Vamos fazer 
o que é nosso forte, e só. 

É isso o que o público quer? 
CEO: Detesto soar como professor de 
jornalismo, mas precisamos dar ênfase 
ao valor editorial, à contribuição que 
podemos dar para o todo. Há muita 
alternativa no mercado, é só clicar. O 
mundo não precisa de mais uma pu
blicação cobrindo as mesmas coisas 
de sempre. Para que o Clarim Diário te
nha alguma chance de seguir em pé, 
temos de usar nossos repórteres para 
agregar valor editorial a praticamen
te tudo o que fazemos. Na comunida
de, nossa marca deve ser nobre. Isso 
significa levar ao leitor ideias inteli
gentes e únicas, reportagens exclusi
vas, um texto bom, análises. E seguir 
padrões éticos elevadíssimos. 

Mas como, se o jornal está enxugando a 
redação? 
CEO: Paramos com os cortes. Aliás, 
voltamos a contratar, de forma seletiva. 
Não dá para seguir derrubando a 
qualidade editorial se quisermos ter 
um jornal que valha a pena ler. 

É um alivio ouvir isso. Agora, o jornal 
tem mesmo gente suficiente para 
dominar a cobertura local? 
CEO: Alguns vão dizer que estou lou
co, mas sou da opinião de que preci
samos cooperar com blogueiros da re
gião. Tem de tudo no mercado. Tem 
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gente escrevendo sobre educação, so
bre imigração. Há quem faça críticas 
de restaurantes, quem escreva sobre 
comida ou música. Por que não buscar 
gente boa e publicar o melhor desse 
conteúdo no nosso site? E por que não 
cobrir certos fatos em parceria com a 
emissora pública de rádio da cidade? 

Unir forças com a comunidade, por 
assim dizer? 
CEO: É claro. Afinal, somos um jornal 
local! É não falo só de gente que tenha 
um blog. Precisamos travar um diálo
go maior com o público. Todo colu
nista do jornal, todo especialista em 
uma certa área, devia ter uma legião 
de amigos no Facebook e de segui
dores no Twitter. Devíamos ter mais 
blogs de gente da própria casa sobre 
temas que interessam ao leitor: d i 
nheiro, saúde, ensino público, coisas 
do gênero. Vamos atrás do fã de pa
lavras cruzadas, do fã de sudoku. Ou 
do amante da comida, do vinho. Por 
que não criar grupos de discussão pa
ra quem tem filhos em idade escolar? 
Um clube de xadrez, um clube do l i 
vro? Ou que tal criar um site hiperlo-
cal? E nós mesmos podemos achar es
se público, com base em informações 
sobre hábitos de leitura e interesses. 

Em outras palavras, o Clarim Diário 
viraria uma plataforma com 
informação e serviços para organizar 
pequenas comunidades de gente com 
interesses comuns? 
CEO: É isso aí! E aí, podemos direcio
nar conteúdo e publicidade para cada 

um desses públicos, vender produtos 
e serviços que sejam do seu interes
se. Está achando que só o Google sa
be fazer isso? Vamos criar fidelidade, 
criar leitores. Podemos oferecer ban
cos de dados — com informação so
bre nossas escolas, por exemplo. Ou 
fornecer mapas de zonas de alta cri
minalidade. Podemos produzir clas
sificados de empresas locais, roteiros 
de atrações na comunidade, organizar 
nossos próprios eventos, achar opor
tunidades para o comércio eletrônico. 
Tudo em nossa plataforma. 

E não há o temor de acabar invadindo a 
privacidade do leitor? 
CEO: Nem um pouco. Não estamos 
obrigando ninguém a nada. Espera
mos, sim, convencer o leitor de que 
será bom para ele compartilhar seus 
interesses conosco e com terceiros. 

Um jornal como o seu pode entrar no 
negócio de vídeo? 
CEO: Já estamos mexendo os 
pauzinhos. Obviamente, não sere
mos uma emissora de TV completa, 
mas estamos erguendo um estúdio e 
contratando repór te res televisivos 
para produzir webcasts de certas re
portagens ou transmitir conteúdo por 
streaming. Esses webcasts visam ge
rar tráfego em toda plataforma digi
tal do grupo e são espetaculares para 
o iPad. E tem mais: anunciantes pa
gam muito bem por isso. 

Hoje, só se fala em tablet. É mais uma 
novidade ou será uma plataforma boa 
para o Clarim Diário? 
CEO: Vai ser boa, sim — se soubermos 
usá-la. É preciso criar um conteúdo 
exclusivo para esse tipo de aparelho. 
É claro que dá para repaginar o ma
terial do site para que seja compatí
vel com o tablet ou o celular, o que já 
estamos fazendo. Mas a grande van
tagem, aqui, pode estar em criar um 
conteúdo sob medida para os inte-
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resses do leitor — e patrocinado por 
anunciantes. Meu palpite é que, da
qui a um ou dois anos, nosso conte
údo para plataformas móveis será 
muito diferente do conteúdo acessa
do em nosso site com um navegador. 
Veja bem, o tablet é uma plataforma 
distinta — e não é usada do mesmo 
jeito que se usa um notebook. Nela, 
dá para exibir vídeos e gráficos com 
animação de uma beleza impressio
nante, sobretudo agora com o 4G. 
E o celular é perfeito para levar in
formações e publicidade ao usuário. 

Assim falando, soa perfeito. Mas quem 
vai pagar por tudo isso? 
CEO: Você vai adorar essa resposta: 
estou convencido de que dá para fa
zer o leitor pagar pelo conteúdo d i 
gital. Uma pesquisa mostrou que um 
sistema de cobrança bem projetado 
não causa nenhuma redução consi
derável no tráfego. E verdade que o 
número de pageviews pode cair um 
pouco, mas em geral a publicidade aí 
costuma ser nula ou vendida a preço 
de banana e tem pouco valor finan
ceiro para nós. Um sistema do tipo 
"metered" pode muito bem garantir 
o melhor dos dois mundos: podemos 
dar ao leitor ocasional o acesso a até 
dez artigos do Clarim Diário por mês, 
mantendo assim o grosso do tráfego. 
Já o leitor que quiser a comodida
de do celular ou do tablet — bendi
to seja! — vai pagar pelo acesso d i 
gital em uma série de plataformas 
(incluindo essas duas) por um na
vegador de internet ou um aplicati
vo para celular ou tablet. E já come
çamos a criar produtos nobres para 
os fãs de carteirinha. Temos, inclu
sive, motivo para crer que os leito
res mais ferrenhos, que pagam pelo 
privilégio, podem permitir que co
bremos mais de anunciantes. Sem 
contar que a publicidade, aqui, po
de ser linda — nada de banners tos
cos ou de pop-ups irritantes. 

Que beleza! Mas ainda que o leitor 
aceite pagar por um bom jornalismo, 
vai ser suficiente para garantir 
o futuro do jornal? 
CEO: Por si só, não. A sustentabilida
de final depende da rentabilidade. Vai 
ser difícil achar novas fontes de recei
ta, mas a internet é um motor de efi
ciência capaz de derrubar custos no 
universo analógico. Em última aná
lise, no novo mundo digital não te
remos de gastar com gráfica, papel e 
distribuição. Nosso negócio não é im
primir, caramba! Nosso negócio é fa
zer jornalismo. No meio tempo, tere
mos de cortar outros custos. Na era da 
computação em nuvem, já não preci
samos de tantos servidores. Não pre
cisamos de sistemas nem de software 
exclusivos quando a tecnologia de có
digo aberto custa menos. Podemos ter
ceirizar outras funções, também. No 
final, a empresa provavelmente será 
menor, terá menos receita — mas vai 
dar lucro e ser sustentável. 

Isso significa que, no futuro, o Clarim 
Diário vai deixar de sair no papel? 
CEO: Nos próximos anos, vamos ter 
um produto híbrido, impresso e digi
tal. Mas a via exclusivamente digital 
pode ser inevitável se a publicidade 
no papel continuar em queda. O pr i 
meiro passo seria parar de imprimir 
jornal nos dias que temos uma receita 
publicitária menor— em geral segun
das, terças e sábados. Ou imprimir só 
o jornal de domingo, se fizer sentido. 

Mas não dá tristeza? 
CEO: É de partir o coração, mas tento 
não ser sentimental sobre essas coi
sas. Veja a Kodak, coitada. Nessa tran
sição para o digital, não podemos er
rar tão feio quanto eles. 

É, sem dúvida, um mundo novo - para 
o bem ou para o mal. 
CEO: E é. Para o bem "e" para o mal. É 
melhor ir se acostumando. • 
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Text Box
Fonte: Revista de jornalismo ESPM, São Paulo, ano 2, n. 4,  p. 28-30, jan./ fev./ mar. 2013.




