
p o r CLAY S H I R K Y 

EM 1830, UM PUBLISHER DE NOME LYNDE WALTER LANÇOU, na ci

dade americana de Boston, o jornal The Boston Evening Transcript. 

A característica mais importante do Transcript não era o conteúdo 

ou o formato, mas o modelo de negócios. Para receber o jornal o 

ano inteiro, o assinante pagava só US$ 4, ou pouco mais de um cen

tavo por dia. Walter podia cobrar essa ninharia porque a produção 

industrial e a atividade consumidora da classe média no país tinham 

criado um mercado publicitário pujante; o corte no preço do jornal 

fazia a circulação subir tanto que a receita com publicidade mais do 

que compensava o que Walter deixava de faturar com assinatura. 

I M A G I N E M O S W A L T E R , H O J E , fazen
do uma visita a outro jornal da cida
de, o Boston Globe. O publisher não 
reconheceria os computadores nas 
mesas de jornalistas nem os telefo
nes. Não identificaria as câmaras fo
tográficas, os caminhões de entrega 
nem as lâmpadas. Walter reconhe
ceria, contudo, seu modelo de negó
cios, ainda em uso. O Transcript aju
dou a inaugurar a moderna matemá
tica do jornalismo. Nela, o veículo de 
comunicação dá ao público acesso à 
notícia. O público dá à mídia acesso 
ao anunciante. O anunciante paga ao 
veículo pelo acesso ao público. A im
prensa consegue, assim, seguir dan
do notícias. 

Nos Estados Unidos, revistas e jor
nais que viviam basicamente da publi
cidade, e não do bolso do leitor, rece
beram a alcunha coletiva de "penny 

press" (literalmente, a "imprensa do 
centavo"). No século 20, o setor de 
radiodifusão — o rádio, depois a TV — 
seguiu a mesma lógica; praticamente 
toda a sua renda advinha da publici
dade. Embora certos redutos do ecos
sistema jornalístico americano tenham 
outro modelo (NPR, Voice of America, 
revista Ms.), o subsídio da notícia por 
meio da relação triangular entre veí
culo de comunicação, público e anun
ciante foi a base da indústria jornalís
tica nos dois últimos séculos. 

As pernas desse tripé outrora está
vel hoje cambaleiam. 

O problema, para o jornalismo, não 
é só o colapso da receita. O contexto 
todo no qual inst i tuições tradicio
nais operam está sofrendo mudan
ças. Isso deixa três alternativas para 
os jornais americanos no momento 
(e para as revistas e o jornalismo por 

rádio e TV no futuro próximo). Uma 
é tentar manter a estrutura atual, mas 
enxugando as operações. Outra é se 
reestruturar: além de encolher, mudar 
também o padrão organizacional. A 
terceira saída é abraçar o colapso, sim
plesmente faturando o que der antes 
de desaparecer. 

A mudança mais discutida no velho 
triângulo é a relação entre os jornais 
e seus leitores. A expansão da inter
net significa que toda informação de 
caráter público hoje está ao alcance de 
qualquer cidadão. Ainda que a distri
buição digital não alterasse nada mais, 
essa multiplicação por mil da concor
rência transformaria para sempre o 
ecossistema jornalístico. 

A mídia digital também corrói hábi
tos do público. Antigamente, veículos 
de comunicação e vendedores acena
vam com a fidelidade do leitor para 
fisgar anunciantes. Só que o leitor 
nunca foi fiel de verdade. O que tínha
mos era preguiça. Antes da internet, 
quando havia menos escolha, essa pre
guiça significava continuidade: rece
bíamos o mesmo jornal todo dia, lía
mos outra reportagem nesse mesmo 
jornal em vez de ir buscar alternati
vas. Hoje, a preguiça significa casuali
dade: lemos o que os amigos nos man
dam, não importa qual a fonte (ami
gos deles, provavelmente.) 

Já não escolhemos essa ou aquela 
publicação. Escolhemos links. Quando 
a internet foi crescendo, editores bus-
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cavam consolo na tese de que a neces
sidade de uma fonte confiável de notí
cias manteria a relevância dos jornais. 
O fato, porém, é que a confiança deposi
tada em nossos amigos é, para a maioria 
de nós, um perfeito substituto na hora 
de decidir o que ler, assistir e ouvir. 

A relação entre anunciantes e clien
tes também desmoronou. Em parte, 
devido ao surgimento de uma nova leva 
de meios — Gawker, Huffington Post, 
Talking Points Memo (TPM), Boing-
Boing. Muito mais radical, porém, é 
a ascensão da publicidade como ser
viço independente, sem qualquer apa
rato editorial à vista: Amazon, Google, 
Craigslist, Monster, Match, Backpa-
ges, Groupon, Freecycle. A lista segue. 

A última perna do triângulo, entre 
anunciantes e meios de comunicação, 
não sofreu nenhuma transformação 
fundamental, mas mudou muito em 
termos práticos. Antigamente, na tran
sação com anunciantes o veículo de 
comunicação cobrava muito e fazia 
pouco. que a pizzaria ou a concessio
nária de veículos não tinham onde mais 
anunciar — e ninguém sequer sabia 
quanta gente via um comercial, ou se 
deixava influenciar pela publicidade. 

Agora, sabemos exatamente qual o 
valor de uma determinada peça publi
citária. E a resposta, infelizmente, é 
"não muito". A publicidade na inter
net garante, ao anunciante, uma men-
surabilidade quase perfeita — alguém 
clicou ou não em um anúncio e, na 
esteira, comprou ou não o produto. 
O resultado é que a velha máxima 
segundo a qual o anunciante sabe que 

metade da verba gasta em propaganda 
é dinheiro jogado fora — só não sabe 
qual metade — ruiu por terra. Um 
mercado de publicidade eficiente é 
menos rentável para veículos tradi
cionais de mídia. 

A ameaça ao jornalismo subsi
diado por publicidade foi ocultada, 
em parte, pelo fato de que o fatu
ramento de meios impressos subiu 
até 2005, mesmo com a internet já 
se alastrando como uma mancha de 
petróleo. Depois de 15 anos tentando 
se adaptar à encarnação comercial da 
rede, n inguém descobriu, até aqui, 
um jeito de substituir a receita do 
produto impresso pelo digital. Com 
isso, um corte considerável de custos 
é medida o b r i g a t ó r i a para todo 
veículo de comunicação tradicional, 
deixando só três grandes saídas para 
os próximos anos: encolher, reestru
turar ou desaparecer. 

Primeiros sintomas 

Já estamos na fase do encolhimento. 
Nela, a organização mantém a estru
tura, mas reduz drasticamente os qua
dros. Como já observado por todo 
indivíduo que matutou cinco minu
tos sobre essa estratégia, manter o 
preço onde está e reduzir a qualidade 
nunca foi uma grande solução (é pro
vável que a mesma lógica se repita à 
medida que a receita publicitária na 
TV siga caindo nos próximos anos). 

A grande interrogação, aqui, é sim
ples: uma redação menor vai conseguir 
criar um produto de qualidade? Uma 

redação com 300 profissionais, diga
mos, pode encolher o suficiente para 
operar com menos receita e, ainda 
assim, faturar com publicidade o sufi
ciente para manter a equipe menor? 
Isso é possível com 200 pessoas? Com 
150 profissionais? Meios de comuni
cação já demitiram, em média, algo 
como um terço dos quadros da reda
ção em relação ao auge da contrata
ção. E ainda não foi o suficiente. 

O melhor que pode ser dito sobre a 
redução a um porte pequeno, mas está
vel, é que é melhor do que fechar as 
portas. Há outra possibilidade, porém. 
É a reestruturação, que significa enco
lher e, ao mesmo tempo, promover 
uma drástica mudança organizacio
nal. "Fazer mais com menos" é o man-
tra de todo editor que já defenestrou 
levas de jornalistas, pois a parte "com 
menos" é uma decisão forçada. Já a 
parte "fazer mais" exige reinvenção 
do método, não só corte de cabeças. 

Há toda uma ninhada de veículos 
de comunicação de escala variada 
(sites como MAPLight, Smoking Gun, 
Homicide Watch, ProPublica) pro
vando novas fontes de informação de 
valor — diletantes, mult idões, ban
cos de dados — e novas possibilida
des para a produção de conteúdo jor
nalístico em esquemas de parceria e 
consórcio. São organizações que br i 
gam numa liga acima da sua, consi
derando o que gastam com pessoal. 
Assim como a Revolução Industrial 
tornou muito mais valiosa uma hora 
do trabalho de um tecelão ao elevar o 
volume produzido pelo trabalhador, 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.



uma hora de trabalho de um jornalista 
também pode valer mais — desde que o 
profissional saiba trabalhar com leito
res ou explorar informações só agora 
disponíveis. E desde que a instituição 
à qual pertença o apoie. 

A pr imeira vista, trabalhar no 
esquema dos sites MAPl igh t ou 
Smoking Gun seria uma alternativa 
para todo órgão de imprensa interes
sado nisso. Na prática, porém, poucas 
das grandes organizações de mídia já 
estão dispostas a mexer consideravel
mente no modo como a redação tra
balha. Não se trata apenas de alte
rar a descrição das funções desse ou 
daquele profissional, mas de repensar 
as camadas de subordinação e con
trole que caracterizam toda organiza
ção de grande porte. Uma vantagem 
do TPM [blog criado em 2000, que se 
tornou um dos mais confiáveis veículos 
especializados em jornalismo político 
dos Estados Unidos] sobre concorren
tes maiores é que o site simplesmente 
não tem gente suficiente para ter uma 

estrutura de gestão complexa. Ou seja, 
o TPM pode provar coisas novas e 
abandonar velhas práticas com mais 
rapidez. No final, a existência de pro
cessos inibe mais a mudança do que 
a falta de recursos. 

Sem saída 

A terceira alternativa é o colapso, 
fim que tiveram jornais americanos 
como Rocky Mountain News, The Albu
querque Tribune, The Post Cincinnati 
— requiescat in pace. Colapso é o que 
ocorre quando uma organização não 
consegue encolher nem estabilizar 
a situação com uma reestruturação. 
Ou quando decide tirar até a última 
gota do negócio antes de perecer. Não 
há muito a ser dito sobre o colapso — 
exceto que há mais episódios por vir. 

Steve Coll, ganhador do prêmio 
Pulitzer em 2005, sugeriu certa feita 
que uma saída para os jornais, que já 
estariam adentrando um universo no 
qual o lucro evaporaria de todo modo, 

seria se reinventar como sociedades 
sem fins lucrativos. A reação mais 
comum à proposta foi considerar um 
absurdo que um jornal pudesse viver 
de subsídio. Mas é claro que poderia, 
pois durante quase dois séculos foi 
exatamente o que fizeram. 

Lá atrás, quem subsidiava o jorna
lismo era o comerciante local, que 
entregava seus cobres ao cabeça do 
Transcript ou do Globe. Na esteira, este 
repassava um tiquinho à turma de 
escribas da redação. Já que a rentável 
circular publicitária e a operação sub
sidiada de espionagem estavam sob 
um mesmo teto, para o mundo lá fora 
não parecia subsídio. Mas era. Nós, lei
tores, nunca pagamos o preço cheio 
pela apuração jornalíst ica feita em 
nosso nome desde a década de 1830. 

A imensidão da mudança na relação 
entre veículo de comunicação, leitor e 
anunciante significa que é melhor rezar 
— e trabalhar — para a reestruturação 
de organizações atuais de jornalismo. 
Devemos tirar proveito de novos mode
los de produção de notícias. Não por
que representem algum ideal, mas por
que as outras duas alternativas — fazer 
menos com menos no caso do enxuga
mento e não fazer nada com nada no 
caso do colapso — são piores. • A ut
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Text Box
Fonte: Revista de jornalismo ESPM, São Paulo, ano 2, n. 4,  p. 31-33, jan./ fev./ mar. 2013.




