
EM SUA B R E V E EXISTÊNCIA — Um ano 

como projeto pessoal e outros 18 me
ses atuando como empresa multimí
dia financiada por investidores —, a 
This Land vem infalivelmente pro
duzindo o jornalismo investigativo, 
de fôlego, que para boa parte do se
tor [nos Estados Unidos] só sobrevive
ria pela mão de organizações sem fins 
lucrativos. Lá no começo, ainda na 
fase pré-investimento, o meio atraiu 
atenção internacional ao publicar o 
perfil do soldado Bradley Manning, 

o conterrâneo de Oklahoma acusado 
de vazar milhares de páginas de do
cumentos classificados para o Wik i -
Leaks. Em setembro de 2011, em uma 
abordagem histórica ao jornalismo in
vestigativo, a This Land revelou que 
um famoso fundador de Tulsa fora 
membro da Ku Klux Klan e um dos 
arquitetos do choque racial de 1921. 
Depois disso, já publicou uma repor
tagem sobre abuso sexual de alunos 
de uma escola mantida por uma me-
gaigreja da região. 
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perto da autossuficiência financeira 
com tanta rapidez. O mais notável é 
que, se entrar no azul, a This Land te
rá conseguido a façanha não a despei
to do investimento no jornalismo lite
rário e local, mas por causa dele. Em 
vez de rezar para que o mercado aca
be achando um jeito de apoiar o gran
de jornalismo — como sugere a atual 
discussão sobre o futuro da impren
sa—a This Land aposta que é capaz 
de fazer isso já. 

Para a l g u é m de fora, o mer

cado de mídia em Tulsa não parece 
estar urgentemente necessitado de 
reforma. Jornalistas da cidade estão 
em melhor situação do que muitos 
colegas fora dali, ao menos no que 
tange à preservação das hordas jor
nalísticas. E verdade que o vesper
tino Tulsa Tribune fechou as portas 
em 1992, como previsto, mas o Tulsa 
World, que circula cedinho, segue 
relativamente estável nas mãos de 
uma família. Há um semanário alter
nativo, o Urban Tulsa ( também inde

pendente) e talvez o único do gênero 
a servir de contraponto conservador 
a um diário conservador. Tulsa conta 
ainda com estações de TV, emissoras 
de rádio, um jornal de economia, uma 
revista de variedades e tudo o mais. 
Ou seja, o mercado de mídia ali é 
exatamente o que qualquer leitor em 
um município americano conserva
dor de um milhão de habitantes que 
vive do petróleo poderia esperar: per
feitamente adequado. Só que, para 
Michael Mason, isso não bastava. 
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SARA MORRISON 
editora-assistente da CJR 

Ben llfield, 31 anos, criou o Sacramento 
Press, em outubro de 2008. A meta 
era fazer da cobertura jornalís
tica e das informações hiperlocais 
um processo interativo, do qual a 
comunidade pudesse participar 
como criadora e leitora. 
A redação do site tem um editor-
-chefe e dois redatores - e mais 
de 1,5 mil "cidadãos-colaborado-
res" não remunerados. Segundo 
llfield, cerca de 110 pessoas redi
gem 300 artigos a cada mês, um 
número que considera "impressio
nante". Para colaborar, basta criar 
uma conta e aceitar o contrato de 
uso. Isso feito, a pessoa pode pos
tar conteúdo diretamente no site. 
Uma plataforma com tamanha 
abertura pode trazer problemas -
publicidade disfarçada de jorna
lismo ou inserção de material por 
gente com um parafuso a menos (à 
luz da legislação americana, o site 
é um "intermediário na internet"; 
ou seja, não responde por nada 
difamatório postado por colabo
radores em sua página), llfield é 
filosófico sobre a qualidade irre
gular do material publicado ali: 
"Se quiser ser mais como o Twit-
ter e menos como o jornal The 
New York Times, é preciso aceitar 
porcaria". 

Por incrível que pareça, há pou
quíssima porcaria no site. Os me
lhores textos aparecem com desta
que no topo da página inicial. Ter 
um artigo selecionado para a pri
meira página é, literalmente, uma 
honra: o site coloca um símbolo de 
distinção no perfil de usuários que 
fizeram um bom trabalho ou parti
ciparam de uma das várias oficinas 
de capacitação da organização. Is
so ajuda o público a saber que co
laboradores tendem a postar ma
térias de melhor qualidade. 

A cobertura traz o que se espera 
de um jornal local - últimas notí
cias, política, eventos, inauguração 
de restaurantes -, embora muitas 
vezes o texto seja redigido da pers
pectiva de alguém envolvido na 
coisa. Há colunas de conselhos e de 
análise. Numa delas (a What's With 
That), a autora Allison Joy mostra 
por que um acontecimento ocorri
do no país ou no mundo é relevan
te para a cidade. 

llfield prefere chamar essa tur
ma de "cidadãos colaboradores", 
não de jornalistas. Um jornalista 
profissional, explica, é um obser
vador neutro. Já os usuários do si
te estão envolvidos no tema sobre 
o qual escrevem. É por esse envol
vimento que vão parar no site em 
primeiro lugar: gostam de fazer 
parte da comunidade, llfield ten
ta transmitir esse mesmo senso de 
pertencimento nas oficinas e nos 
encontros casuais promovidos pe
lo site. Redigir um artigo, ressalta 
llfield, é um jeito de "adquirir ca
pital social dentro de um grupo de 
pessoas". Um encontro é um lugar 
para "gastar" esse capital social. 

Até aqui, llfield está satisfei
to com os resultados. Embora não 
dê lucro, o Sacramento Press tem 
uma receita mensal de US$ 30 mil. 
O site tem 200 mil pageviews - 85 
mil de visitantes únicos - por mês. 
Nada mal, considerando que a ci
dade de Sacramento tem 470 mil 
habitantes e que a tiragem mé
dia do jornal The Sacramento Bee 
em dias da semana foi de 202.022 
exemplares em 2011, segundo o 
Audit Bureau of Circulations. 

O membro mais empenhado da 
equipe do site, remunerado ou 
não, provavelmente é o próprio l l 
field. "Não sou jornalista", revela. 
"Mas amo muito minha cidade." 

N O P R I M E I R O S E M E S T R E D E 2010, 

Mason trabalhava na área adminis
trativa de um hospital de Tulsa, o 
Brookhaven. Com 38 anos na época, 
ele cuidava de casos envolvendo lesão 
cerebral. No mundo da mídia, era uma 
combinação rara — alguém com um 
pé na área e outro fora. Mason pas
sara décadas se queixando da falta 
de oportunidades para jornalistas na 
cidade, mas aos poucos (e sem arre
dar pé de Tulsa) chegara às altas rodas 
da profissão. 

Ainda moço, fora redator publicitá
rio. Como seu sonho era escrever fic
ção, e achava que um escritor tinha de 
ter um trabalho sobre o qual valesse a 
pena escrever, foi trabalhar no hospital. 

Jornalismo saudável 

A experiência rendeu o livro de não 
ficção Head Cases: Stories ofBrain Injury 
and Its Aftermath (Casos cerebrais: rela
tos de lesões no cérebro e suas sequelas, 
Farrar, Straus and Giroux, 2008), bem 
avaliado pela crítica. Al i iniciava sua 
carreira de escritor especializado em 
ciência e um contrato para publicar 
outro livro. Mas, enquanto a carreira 
de escritor só melhorava, o jornalismo 
local — grande motivo de frustração 
para Mason — não saía do lugar. 

Mason resolveu fazer, ele mesmo, 
o jornal que a seu ver Tulsa deve
ria ter. Com US$ 5 mi l doados por 
um empresário local, foi à luta. Antes 
de soltar o primeiro número do This 
Land, publicou um manifesto no site 
ainda inativo. No texto, conclamava 
jornalistas de todo o país a se rebelar 
contra uma imprensa local inepta e a 
retomar as rédeas da narrativa loca). 
Sobre o Tulsa World, em particular, 
Mason escreveu: 

Na última década, em várias ocasiões 

foi possível ver a total falta de sintonia 

do World com a narrativa da comuni

dade. A maioria das chamadas "reporta

gens" publicadas na seção "Most Popu

lar" do site são relatos rasteiros e enci

clopédicos, do gênero mais trivial pos

Ma: 
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sível: Proposta da Secretaria de Educação 

pode ser aprovada, Conduta de multidão 

gera queixas e Trinta e cinco policiais de 

volta ao trabalho. Poucas matérias supe

ram a marca das mil palavras e, dentre 

elas, são raras as que abrangem distintas 

áreas. Tirando o projeto gráfico, nada 

conecta o c o n t e ú d o do m ê s passado 

ao deste mês. Já não há continuidade, 

um elemento fundamental de qualquer 

narrativa. Sob a tutela do World, a his

tória da comunidade de Tulsa é como 

um livro no qual um capítulo não tem 

praticamente nenhuma relação com 

o seguinte. 

Como se vê, não é que Mason tivesse 
uma "visão" para um jornal. O que 
tinha é um senso do que faltava no jor
nalismo em Tulsa: reportagens longas, 
contextualizadas; um produto de alta 
qualidade que abrisse uma janela para 
a realidade da cidade, em vez de ape
nas suprir uma cota diária de infor
mação — papel que, aliás, a internet já 
vinha cumprindo com louvor. 

O primeiro número foi veiculado 
em maio de 2010. Cinco meses depois, 
era publicada a segunda edição (que 
trazia a reportagem sobre o soldado 
do WikiLeaks e que, graças ao site 
do This Land, rodou o mundo). Em 
outubro, Mason pegara embalo sufi
ciente para rodar o jornal todo mês. 
Provou também uma série de tacadas 
astutas no lado comercial, incluindo 
leiloar espaços publicitários no site. 
Nada, porém, que desse dinheiro sufi
ciente para que um sujeito casado, pai 
de três filhos, se dedicasse ao projeto 
em tempo integral. A coisa podia ter 
acabado ali — uma anomalia vista com 
carinho, mas fadada a ruir quando 
as amizades de Mason cansassem de 
botar a mão no bolso. A salvação foi 
um investidor de Tulsa chamado Vin-
cent LoVoi. 

Entrevistei Mason pela primeira 
vez em março de 2011. Lembro de 
ter achado interessante suas teorias 
sobre a mídia. E era um bom editor, 
sem dúvida digno de apoio financeiro. 

Não fazia ideia, no entanto, de como o 
sujeito poderia transformar o que cha
mava de "a primeira empresa de novas 
mídias de Oklahoma" em algo capaz de 
dar lucro. Achei que sua ideia era pro
duzir conteúdo de alta qualidade em 
várias plataformas. Isso feito, ele preci
saria convencer as empresas da região 
a anunciar. A primeira vista, minha 
hipótese não era absurda. O problema é 
que, como o resto do setor, fui incapaz 
de imaginar até que ponto esse deca
dente modelo poderia ser reinventado. 

O valor da notícia 

Mason, um sujeito s impát ico cujo 
semblante é o de alguém que oscila 
constantemente entre um monólo
go interno profundo e as exigências 
do mundo externo, costuma brincar 
que a This Land nasceu de sua "frus
tração". Uma descrição mais corre
ta dessa gênese envolve o encontro 
de duas mentes: uma editorial, outra 
financeira — e ambas atormentadas 
por um amor complicado por sua ci
dade natal. 

LoVoi tem 55 anos, uma discreta 
barbinha grisalha e, como um bom 
político, o dom de transmitir profun
do interesse por qualquer cidadão a 
sua frente. Criado em Tulsa, deixou a 
cidade no começo da carreira — pri
meiro para ir trabalhar no Congresso 
americano, depois, para dirigir a su
cursal de Bruxelas do escritório de ad
vocacia Akin Gump. Ainda em Bruxe
las, fez uma sociedade com Joel Kan-
tor, amigo de infância e assessor de in
vestimentos em Tulsa. A dupla com
prou duas empresas aeroespaciais em 
dificuldades, juntou as duas, botou or
dem na casa e, no final, vendeu o ne
gócio. Em 2004, ainda trabalhando 
nesse projeto aeroespacial, LoVoi se 
instalou de novo em Tulsa para criar 
os quatro filhos e, dali, seguir inves
tindo em projetos nos Estados Uni
dos e na Europa. 

Em 2007, descobriu que tinha uma 
forma agressiva de câncer de próstata. 

LoVoi foi operado em 2008 no hospital 
nova-iorquino Memorial Sloan Kette-
ring. Durante a convalescença, ele e 
o sócio decidiram focar as operações 
da firma de capital de risco em Tulsa. 
Em vez de investir na área aeroespa
cial e de biotecnologia, a dupla come
çou a aplicar seu capital e know-how 
em empresas de tecnologia, restau
rantes e outros projetos instalados na 
cidade — empreendimentos que rece
biam pouca atenção em uma econo
mia que vive de petróleo e gás natu
ral. Embora na declaração de missão a 
firma da dupla — a Mimosa Tree Capi
tal Partners — cite o "bem comum", 
LoVoi se considera, basicamente, um 
capitalista. "Não somos filantropos", 
ouvi dele. "Somos investidores." 

Antes de LoVoi decidir investir na 
This Land e virar seu publisher, ele e 
Mason passaram meses conversando 
sobre mídia entre um prato e outro 
em um restaurante japonês da cidade. 
LoVoi pediu que Mason traçasse três 
planos distintos para converter o veí
culo em um negócio rentável — um 
pequeno, um médio e um grande. No 
final, optaram pelo último, o que sig
nificaria lançar um jornal quinzenal, 
montar uma equipe de profissionais 
de videografia, reformular e contratar 
gente para fazer um site, treinar uma 
equipe de vendas e suporte, montar 
uma produtora de áudio e, no prazo de 
três anos, estar distribuindo a publica
ção na Cidade de Oklahoma [a capital 
do estado] — tudo simultaneamente. 
"Nossa avaliação foi que, quanto maior 
o número de sinergias, maior o poten
cial da visão do Michael [Mason]", 
explica LoVoi. "Havia lógica em fazer 
tudo de uma só vez. Gradativamente, 
não era possível. Não daria certo." 

Pelos cálculos da dupla, lançar o 
This Land e sustentar o projeto até 
que houvesse um fluxo suficiente de 
receita podia exigir até US$ 2 milhões. 
Até julho de 2012, o investimento che
gava a US$ 1,3 milhão, cifra que não 
inclui a compra de um imóvel, ainda 
pendente. Segundo LoVoi, há espaço 
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para novos investimentos, se necessá
rio. Pelo plano original, que ao ritmo 
atual a empresa deve cumprir, o fluxo 
de caixa só seria positivo depois de 
dois anos. O prazo previsto para o 
retorno integral do investimento ini
cial era de quatro anos. 

Para conseguir esse crescimento, 
Mason e LoVoi criaram um modelo 
de negócios altamente fluido, com 
metas e prazos distintos para mone-
tização do conteúdo — dependendo 
da maturidade relativa do mercado 
em cada plataforma. A tese era que 
o grosso de receita viria da publ i 
cidade impressa, mercado que à 
época seguia relativamente estável 
em Tulsa. O faturamento estimado 
para outros meios — internet, vídeo, 
áudio — era bem mais conservador. 
Um aspecto crucial do plano geral, 
no entanto, era apostar igualmente 
em cada meio mesmo sem uma visão 
clara da contribuição exata que cada 
um daria para o balanço. Embora a 
meta fosse tornar toda plataforma 
rentável, a curto prazo os dois acei
tavam a ideia de simplesmente con
quistar público e ter outros benefí
cios, mais intangíveis. 

Junto com essa abordagem multi-
plataforma havia uma ideia mais filo
sófica, cuja origem remontava à crítica 
do Tulsa World desferida por Mason em 
2010. A This Land daria prioridade à 
narrativa e ao contexto, não à informa
ção. E, com isso, transformaria a notí
cia em algo de interesse perene para o 
público, em vez de mercadoria descar
tável. Em outras palavras, o valor da 
cobertura jornalística tradicional em 
geral expira depressa; o prazo durante 
o qual uma organização pode levar o 
cidadão a pagar por esse conteúdo é 
curtíssimo. Ao romper com o jorna
lismo factual e se ater a uma cober
tura mais atemporal, pautada exclu
sivamente pela relevância do assunto 
para Oklahoma, o novo meio poderia 
vender uma matéria uma vez no jor
nal e, depois, achar um jeito de vendê-
-la uma segunda vez, com a migração 

para o site ou uma antologia. E, ainda 
que a primeira tentativa de emplacar 
uma matéria fosse infrutífera, pode
ria haver outras oportunidades de ven
der o produto — algo importantíssimo 
para meios como o vídeo, cuja rota 
para a rentabilidade é menos clara. 
Uma reportagem bem apurada, sin
tonizada com o senso de identidade 
de um lugar, tem prazo de validade 
longo; a This Land sentiu que podia 
ter o monopólio virtual dessa cober
tura em um lugar do país que, na opi
nião de Mason e companhia, estava 
louco por redescobrir a própria voz. 

Produto de qualidade 

Tulsa e Oklahoma, de modo geral, já 
ocuparam lugar de destaque no ima
ginário americano — ainda que nem 
sempre positivo, como mostra John 
Steinbeck nos primeiros capítulos de 
The Grapes ofWrath (As Vinhas da Ira. 
Record, 2001). Nas décadas de 1950 
e 1960, figuras pioneiras, como Leon 
Russell, criaram o "Tulsa Sound", um 
som que mesclava country, rockabilly, 
rock e blues e teve forte influência sobre 
artistas como Eric Clapton e Mark 
Knopfler. Susan Hinton publicaria o 
desbravador romance The Outsiders 
(Vidas Sem Rumo. Benvira, 2011) não 
muito depois, em seu primeiro ano 
na University of Tulsa; Larry Clark 
veio em seguida com Tulsa, um livro 
com fotos desconcertantes retratando 
o uso de drogas, o sexo e a violência 
entre a juventude de sua terra natal. 
Mas, na década de 1980, segundo a 
teoria do editor executivo da This 
Land, Mark Brown, todo mundo se 
trancou em casa para ver TV a cabo; 
o discurso cultural no miolo do país 
passou a ser importado de metrópo
les costeiras a leste e a oeste. As três 
décadas de pasmaceira que se segui
ram, período no qual o centro de Tulsa 
definhou e sua comunidade criativa 
se dispersou, deixaram a This Land 
com um vasto campo em aberto. "Há 
uma incógnita aqui, algo com reper

cussão para o marketing", diz Brown. 
"Nos Estados Unidos, o que mais há 
para descobrir?" 

Na This Land, todo detalhe da orga
nização tem a ver com a aposta de 
que um conteúdo de qualidade pode 
emplacar nesse mercado — ou em 
qualquer outro. "Tem muita empresa 
que faz pesquisa para saber o que 
vende e só então cria um produto para 
casar com essa análise", avalia LoVoi. 
"Aqui, é o inverso. Criemos um pro
duto de qualidade. De uma forma ou 
outra, vai dar certo. Estamos desen
volvendo algo que sabemos que é, em 
si, bom. Primeiro a qualidade, depois 
o mercado — e não mercado primeiro, 
qualidade depois." 

QUASE DOIS ANOS DE PO IS DO inves

timento feito por LoVoi, muitas das 
ideias lançadas lá atrás já começam 
a dar frutos. Pouco depois de LoVoi 
se unir ao projeto, dois cineastas da 
região, Matt Leach e Sterlin Harjo (que 
já estreou dois longas no Festival de 
Sundance), foram contratados em cará
ter permanente para produzir peque
nos documentários para a This Land. 
A dupla passou um ano registrando em 
vídeo o perfil de moradores da cidade. 
E produzindo coisas mais inusitadas, 
como a seção gastronômica "What the 
Fork". A produção e a edição são capri-
chadíssimas, com uma estética que dá 
de dez no conteúdo em vídeo da maio
ria das grandes revistas americanas — 
que dirá de jornais locais. 

Apesar da alta qualidade, a This Land 
penou no começo para monetizar os 
vídeos da dupla de cineastas. Platafor
mas como YouTube e Vimeo podem 
aumentar muito o tráfego potencial de 
um vídeo — só que a inserção de publi
cidade por terceiros é vedada. Dispo
nibilizar esse material no próprio site 
da This Land permitia à empresa ven
der anúncios, mas reduzia o tráfego. 
Com 80 vídeos já no acervo, Mason e 
a equipe tiveram a ideia de juntar todo 
esse material, intercalado com conte
údo novo, e criar um programa sema-
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nal de meia hora em um canal a cabo — 
programa que hoje atrai 80 mil espec
tadores por mês em Oklahoma (a cifra 
não inclui gente que assiste ao episó
dio na semana seguinte, quando pos
tado no site da This Land, ou quando 
os vídeos são picotados novamente e 
espalhados, já como curtas, na edição 
do This Land para iPad. 

Marca multimídia 

Agora, segundo Mason, a empresa es
tá prestes a conseguir patrocinadores 
para os vídeos — em esquema pare
cido aos patrocínios gerais buscados 
por organizações sem fins lucrativos. 
"Não estamos limitados a um mode
lo ou outro de publicidade", explica 
o empreendedor. "Ou seja, podemos 
nos ajustar às exigências do mercado." 

Essa fluidez, um pr inc íp io que 
imbui a operação inteira, é crucial 
para o modelo de publicidade da This 
Land em cada uma das plataformas. 
Ao operar como empresa voltada ao 
lucro, mas se ater à (ineficiente) cober
tura literária e investigativa comu-
mente associada a organizações sem 
fins lucrativos, a empresa criou um 
nicho que poderia permitir a órgãos 
de imprensa locais construir uma base 
sustentável de anunciantes da própria 
região — e trazer uma possível solu
ção para um problema fundamental 
que o jornalismo hoje enfrenta. 

É difícil imaginar uma empresa com
prando publicidade no jornal local só 
para ter seu nome associado ao veículo; 
o modelo publicitário é fundado na par
ticipação de mercado — no número de 
clientes potenciais atingidos —, não em 
marca e exclusividade. Com o modelo 
da This Land, uma empresa paga para 
ser vinculada a um produto de alta qua
lidade que existe, em grande medida, 
para o bem do estado de Oklahoma. E, 
no caso de uma mercadoria limitada 
como o patrocínio de um vídeo, disputa 
com outras o direito a tal patrocínio. 
Agora que plataformas digitais dão a 
empresas locais a capacidade cada vez 

HAZEL SHEFFIELD 

editor-assistente da CJR 

O lema do site americano Voice 
of San Diego é ser "irreverente, 
honesto e envolvente" na cobertura 
jornalística local. Depois de uma 
reforma no esquema de arrecada
ção de fundos em abril de 2012, o 
site ficou ainda mais envolvente: 
agora, mediante uma taxa variá
vel, o leitor pode virar membro da 
comunidade do Voice. Até o final 
do ano passado, 1.242 pessoas já 
haviam aderiram ao plano. A meta 
é chegar a 1,5 mil nos primeiros dias 
de 2013. 

"Já tínhamos feito uma campa
nha de arrecadação de fundos co
mo a de rádios públicas", comen
ta Scott Lewis, presidente do Voi
ce. "Mas percebemos que não tí
nhamos de interromper a progra
mação para pedir doações, como 
no caso de emissoras de rádio. Po
demos travar um diálogo constante 
sobre nossas necessidades." 

E que necessidades são essas? 
Em uma palavra: dinheiro. O leitor 
pode escolher entre quatro níveis 
de associação, que vão do "Con-
versation Starter" (US$ 35 a US$ 
100) a "Major Donors" (US$ 5 mil 
ou mais). A tabela é flexível e in
clui uma opção para os mais duros 

(US$ 20). Agora, o Voice explora 
maneiras de permitir que o usuário 
pague pela associação com o tra
balho voluntário em seus eventos. 
E de deixar que membros atuais 
patrocinem outros leitores. A meta, 
diz Lewis, é ampliar a comunida
de do site e esperar que as pessoas 
valorizem a experiência o suficien
te para pagar por ela. 

Quem se dispõe a doar recebe 
uma recompensa proporcional, in
cluindo acesso a eventos, convites 
para mesas-redondas e reconheci
mento no site. Quem doa US$ 501 
ou mais recebe, todo mês, uma re
vista com as melhores matérias pu
blicadas no site no período, além 
da oportunidade de veicular anún
cios de causas filantrópicas que 
apoie no boletim diário, no site e 
na versão impressa. 

É aí que entra a honestidade. 
Lewis acha que, enquanto for cla
ro quem está pagando e o que está 
recebendo em troca, o novo esque
ma será melhor tanto para o Voi
ce como para o público leitor, pois 
aproxima ambos. "Como levantar 
dinheiro sem contrariar ninguém?", 
indaga. "Sendo o mais transparen
te possível." 

maior de chegar ao cliente por conta 
própria, publicações com uma marca 
estelar têm enorme vantagem no mer
cado de publicidade local. 

O que a This Land está erguendo é 
uma marca multimídia a um só tempo 
unificada e multicanal. Mason e LoVoi 
não veem problema no fato de que, 
para parte do público, a This Land 
é só um programa de TV, ao passo 
que para outros é uma seção de um 
programa matutino que vai ao ar às 
sextas-feiras na emissora pública de 
rádio KOSU (nessa mesma rádio de 

Oklahoma, a This Land lançaria um 
programa semanal com uma hora de 
duração até o fim de 2012). Todo mês, 
55 mil visitantes únicos entram no 
site do This Land; para 34 mi l pes
soas, a marca é uma comunidade no 
Facebook (obviamente, há alguma 
sobreposição nestas cifras de audi
ência, embora não seja medida). Uma 
pequena parcela do público total (16 
mil pessoas por mês) assina o jornal 
impresso, ou paga US$ 2 pelo exem
plar avulso no comércio local. O jor
nal, que seguirá gerando o grosso da 
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receita da This Land, está repleto 
de fotos em grande formato. Anún
cios de bares e lojas de bicicletas da 
região são tão caprichados que viram 
parte da estética geral (a maior parte 
é criada pela própria empresa por um 
valor fixo de US$ 75 por peça — e pela 
mesma equipe de design a cargo do 
projeto gráfico do jornal impresso, 
do site, dos livros que a This Land 
lançou recentemente e do aplica
tivo para iPad. O foco está menos no 
público total e mais na construção de 
uma marca e de uma instituição dura
doura que possa ser endossada tanto 
por anunciantes como pelo resto da 
comunidade. 

Em junho de 2012, o This Land lan
çou uma edição impressa na Cidade 
de Oklahoma. Apesar da discreta 
rivalidade entre Tulsa e esse mer
cado maior, a 140 quilômetros dali, 
foi uma tacada óbvia. Embora o con-

teúdo das duas edições seja o mesmo, 
uma tiragem separada acomoda anun
ciantes que só querem aparecer em 
uma cidade. Na visão que faz de si, 
a This Land sempre narrou a histó
ria do estado inteiro — e não só a de 
Tulsa —, com o programa de TV, o site 
e o programa na rádio abrindo cami
nho para a versão impressa no mer
cado estadual. 

Nos próximos anos, à medida que a 
This Land for crescendo e que jornais 
de todo o país seguirem encolhendo, 
a startup de Oklahoma vai ajudar a 
esclarecer uma dúvida crucial do jor
nalismo moderno: de que porte deve 
ser o mercado para sustentar uma ope
ração voltada ao lucro com um conte
údo de qualidade? Será possível, para 
a This Land, seguir ampliando a capa
cidade de cobertura sendo apenas a 
voz de Oklahoma? Ou o veículo terá 
de extrapolar as fronteiras do estado 
e se converter em uma publicação 
regional que abarque toda a faixa das 
Grandes Planícies americanas? 

Os contadores de histórias 

Embora abertos à ideia de uma pre
sença mais regional, Mason e LoVoi 
acreditam que em outras cidades, e em 
outros estados, também pode surgir 
uma operação que faça o que a This 
Land faz em Oklahoma. Em uma espé
cie de contrassenso, a dupla apostou 
que um lugar como Oklahoma, basi
camente ignorado pela mídia nacio
nal nos Estados Unidos (ou coberto 
como se fosse outro planeta), seria o 
local ideal para plantar uma operação 
cujo produto se assemelha mais ao de 
uma revista de circulação nacional. 
Uma lista de outras cidades e regiões 
igualmente marginalizadas abarcaria 
vastas áreas do país. 

E importante lembrar que a This 
Land não descobriu uma saída para 
sustentar o jornalismo diário. Aliás, a 
operação toda pode ser interpretada 
como uma aposta contra esse jorna

lismo. E possível que o público nunca 
volte a pagar pela cobertura em tempo 
real de sessões na assembleia munici
pal e de cifras do crime — o feijão com 
arroz da maioria das emissoras de TV 
e dos jornais diários de uma cidade. A 
This Land faz, sim, sua cota de vigi
lância cívica, mas não é essa sua ver
dadeira missão. "Nossa tendência é 
encarar o jornalismo como uma espé
cie de guardião cívico que, com uma 
cobertura responsável, ajuda a punir 
a negligência e a melhorar a comuni
dade", diz Mason. "Pode até ser, mas 
há [uma missão] mais antiga e pro
funda, que é a capacidade de contar 
histórias. É algo muito maior do que 
uma mera mentalidade jornalística." 

Trocando em miúdos, a This Land 
aposta que a fórmula para a sobrevi
vência do jornalismo local não é levar 
ao leitor mais informação com mais 
rapidez — e sim pisar no freio. Nada 
de tentar bater a internet, que está 
jogando em casa. A ideia é pegar as 
ferramentas que a tecnologia oferece 
e usá-las a serviço de algo mais subs
tantivo (e, com sorte, mais duradouro) 
do que uma campanha para aumen
tar a taxa de cliques e de pageviews. 

"Hoje, tudo indica que estamos no 
caminho certo", afirma Mason quando 
pergunto sobre o futuro da This Land. 
"Mas é a comunidade que vai garan
tir seu sucesso — e que precisa vir e 
apoiar a empresa. Precisa abraçá-la e 
dizer: 'É isso que queremos para nossa 
cidade e nossa gente'. É esse o verda
deiro dilema do futuro do jornalismo: 
municípios e comunidades vão assumir 
a responsabilidade por cultivar opera
ções parecidas? O público acredita o 
suficiente na história de sua comuni
dade para apoiá-la? Sinceramente, acho 
que depende da comunidade. Algumas 
darão seu apoio, outras não." • 

M I C H A E L M E Y E R trabalha na redação 

da CJR. E editor do Guide to Online News 

Startups no site da Columbia Journalism 

Review (www.cjr.org). 
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http://www.cjr.org
Text Box
Fonte: Revista de jornalismo ESPM, São Paulo, ano 2, n. 4,  p. 38-44, jan./ fev./ mar. 2013.




