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EM PERSPECTIVA

Quem lê tanta notícia?
Como jornais e revistas devem rever política de conteúdo 
diante de leitores com menos tempo para ler

Por BARBARA SACCHITIELLO bsacchitiello@grupomm.com.br

REVISTA
João Moreira Salles
Editor da Revista Piauí

“É útil definir os termos. ‘Dinâmico’ é 
um eufemismo bem comportado para 
‘superficial’; ‘leitor’ um coletivo que reduz 
muita gente a uma coisa só. No NYT, 
Maureen Dowd conta como as televisões 
a cabo levaram um banho do Twitter na 
cobertura do atentado de Boston. Jornalismo 
é um processo: primeiro, apura-se; depois, 
metaboliza-se; por fim, escreve-se ou 
se leva ao ar. Mexeu nas duas primeiras 
etapas e o jornalismo corre o risco de virar 
boato. Ou se apura, ou se noticia. CNN e 
correlatas tentaram competir com o Twitter 
e quebraram a cara: se a coisa é informação 
crua, era melhor consultar o telefone do 
que assistir à TV. Dowd diz que a melhor 
cobertura de Boston não foi feita pelo Twitter 
nem pela CNN. Ela veio 24 horas depois, nas 
páginas dos velhos órgãos de imprensa que 
tinham jornalistas correndo pela cidade de 
bloquinho na mão. Ali havia fatos, análise e, 
principalmente, separação entre joio e trigo. 
Não se fazia confusão entre fato e rumor. Era 
jornalismo dirigido não ao leitor da categoria 
geral, mas a um leitor específico, disposto 
a gastar parte de seu tempo na tarefa de 
compreender. Esse leitor sempre existirá.”

Dê sua opinião
Esta discussão continua na seção 

Em Perspectiva da editoria de Mídia do 
meioemensagem.com.br

ACADÊMICO
Renato Essenfelder
Escritor e professor de jornalismo da ESPM

“No início de abril, o jornal britânico The 
Guardian publicou um provocativo artigo 
intitulado ‘Notícias são ruins para você’. 
Nele, o autor, Rolf Dobelli, argumenta que 
as notícias ‘são para a mente o que o açúcar 
é para o corpo’: fáceis de digerir e imunes 
à saturação. Ao mesmo tempo são tóxicas, 
como o açúcar, e não nos levam à reflexão.  
Somo a isso o anúncio da reforma do Estadão 
e penso: será que a estratégia é correta? 
Desde que o tempo foi dividido em dias e 
horas temos pressa para alguma coisa. Não 
obstante, em pleno século 21, um bom texto 
me faz parar. Então, será que não estamos 
transformando os jornais em bombas 
de muito açúcar e poucos nutrientes? O 
jornal de papel estaria se tornando mais 
irrelevante? Não creio que a qualidade 
de um jornal esteja tão associada ao seu 
número de páginas, e por isso não me 
incomoda que eles tenham ‘emagrecido’. 
Incomoda-me a hesitação em usar essas 
páginas para oferecer o que a internet traz 
muito pouco: jornalismo autoral. Como 
professor e jornalista desconfio quando 
a falta de tempo é o argumento central a 
sustentar qualquer diretriz.”

REVISTA
Luiz Fernando Sá
Diretor Editorial-Adjunto da Editora Três

“Há décadas as revistas disputam o tempo de 
seus leitores com outras mídias e atividades, 
sendo sinônimo de informação com mais 
profundidade, com acabamento 
cuidadoso e análise acurada. Esse é o pilar que 
sustenta as publicações da Editora Três e é um 
princípio imutável. O que pode ser mudado 
é a maneira com que embalamos nossos 
produtos. Incorporar tecnologias,  recursos 
gráficos, inovar na linguagem têm sido 
buscas permanentes das nossas equipes para 
entregar revistas visualmente atraentes, ricas 
e de fácil leitura. Conteúdo e forma, ambos 
de alta qualidade e sempre sintonizados 
com o que há de mais moderno, é o que nos 
manterá competitivos. As revistas da Três 
têm um histórico de inovação. IstoÉ, por 
exemplo, foi a primeira semanal brasileira 
a disponibilizar seu conteúdo na internet. 
Criada em 1997, a IstoÉ Dinheiro firmou-
se como a única semanal de economia e 
negócios a apostar em textos mais leves 
e sintéticos, sem abandonar a densidade. 
Nossa meta é continuar relevantes, 
diferenciados e próximos ao leitor. 
Enquanto formos assim, ele nos destinará 
parte do seu precioso tempo.”

JORNAL
Alexandre Caldini
CEO do Valor Econômico

“Que tempo é variável, escasso e 
extremamente valioso ninguém duvida. 
Mas há nessa avaliação — tempo versus 
informação — uma pequena armadilha. 
A grande questão não é o tempo, mas a 
relevância. Para o que é importante, achamos 
tempo. Para informação relevante, achamos 
tempo. É o caso do Valor Econômico. O 
empresário, o presidente de empresa, o 
investidor, o empreendedor e o líder de 
governo querem, porque precisam, ler o Valor. 
Nele, encontram apenas as notícias que farão 
a diferença em seus negócios.
Ali, o executivo fica sabendo de seu 
concorrente, de seu cliente e das decisões 
de governo e mercado que afetam seu 
negócio. Nossa assinatura diz tudo: 
Valor Econômico — notícias, que geram 
negócios. Absolutamente pragmático, 
como o nosso público. Agora, mesmo com 
essa característica que torna o Valor tão 
lido, cuidamos de facilitar a leitura. Esteja 
o leitor onde estiver, em Hong Kong, em 
voo ou no trânsito em São Paulo, ele pode 
aproveitar o tempo e ler o Valor em seu 
tablet. Também pode ler as notícias do 
Valor em seu smartphone.”
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MA pluralidade de informação e de con-

teúdo oferecido pela mídia aumen-
ta em ritmo exponencial. Se por um la-
do o volume é bem recebido pelo públi-
co, o excesso de oferta, no entanto, pode 
trazer um preocupante paradoxo: existe 
tempo disponível para consumir todo es-
se universo de informações produzidas 
diariamente?

A situação dos veículos impressos dian-
te desse cenário torna-se delicada. Dedi-
cados a analisar e aprofundar-se nos fa-
tos que os meios eletrônicos e digitais já 
abordaram ao longo do dia, semana ou 
mês, as revistas e jornais geralmente tra-
zem textos maiores, mais densos e que 
demandam mais tempo dos consumido-
res. Só que há um descompasso entre o 
tempo do leitor, a capacidade de produ-
zir jornalismo mais analítico e as expec-
tativas do público.

Essa questão já começou a ser levan-
tada há alguns anos pelos veículos de mí-
dia que, a seu modo, vêm criando manei-

tentativas de adequação a esse desafio 
pode ser encontrado no jornal Estado 
de S.Paulo que, desde a semana passa-
da, reduziu o número de cadernos diá-
rios, reagrupou editorias e reservou ape-
nas para o domingo sua edição mais vo-
lumosa. Como justificativa para a refor-
mulação, o jornal alegou que seus lei-
tores demandavam uma cobertura jor-
nalística mais dinâmica sem, contudo, 
abrir mão da qualidade e do estilo tradi-
cionalmente empregados pelo veículo. 
Para analisar essa situação da mídia im-
pressa, Meio & Mensagem convidou re-
presentantes de revistas, jornais e univer-
sidade para saber como é possível equili-
brar a equação da falta de tempo dos lei-
tores com a oferta de informações apro-
fundadas e analíticas. Esses veículos real-
mente terão de rever a quantidade de con-
teúdo que fornecem a fim de otimizar o 
tempo do público leitor? E haverá leitor 
para conteúdo mais denso?

Colaborou Isabella Lessa

ras de oferecer conteúdos mais dinâmi-
cos, concisos e práticos para quem pre-
cisa se informar, mas não possui o privi-
légio de ter longas horas do dia para se 
dedicar à leitura.

Os próprios portais, em sua origem, 
foram criados para auxiliar os leitores 
no abastecimento de informações atua-
lizadas e diretas em diferentes editorias. 
Aliados às redes sociais, então, esses si-
tes conseguiram suprir, de certa forma, 
a meta de manter o público informado 
a respeito do que acontece dentro e fora 
de seu território geográfico. 

Já os jornais e revistas, com periodici-
dade e espaço bem delimitados, precisam 
encorpar as notícias com elementos di-
ferentes daqueles já vistos pelos leitores 
nos portais e em outros informativos, ao 
mesmo tempo que embalam tal conteú-
do de forma atrativa, que desperta a von-
tade  de dedicar minutos ou horas do dia 
para consumi-lo

Um dos exemplos mais recentes de 
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1557, p. 38, 29 abr. 2013.




