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Meio & Mensagem Especial — A pesquisa 
State of the News Media mostra o valor que 
a comunicação boca a boca ainda tem en
tre as pessoas, apesar dos meios digitais. 
Qual mensagem isso traz para as empre
sas de comunicação?
Amy Mitchell — A pergunta na verdade 
foi sobre a forma que as pessoas usam 
mais frequentemente para se informar por 
meio de família e amigos. Seria pelas mí-
dias sociais? Por e-mail? Não: a pesquisa 
revelou que nessa transmissão de infor-
mações entre amigos e familiares, o tra-
dicional boca a boca é ainda o mais co-
mum. Isso mostra que as pessoas usam 
essas ferramentas, principalmente as di-
gitais, para outras finalidades — compar-
tilhar vídeos, entretenimento ou só con-
versar. Entre todos os meios, a fonte nú-
mero um de notícias do público ainda é 
a televisão. Apesar disso, está caindo. E 
a diferença entre a TV local e outras for-
mas de noticiário, como TV paga e inter-
net, também está caindo.

M&M Especial — Diante do crescimento 
do consumo de mídia em meios digitais, o 
que falta às plataformas tradicionais para 
trazer de volta o público que têm perdido?
Amy — A diferença, em muitos casos, 
é que nas mídias sociais acontece uma 
conversa. E a forma como as pessoas es-
tão compartilhando e se tornando parte 
da notícia também é diferente. A forma 
como o Twitter está inserido como fonte, 
por exemplo, é uma mistura de possibili-
dades. Ali, um indivíduo ou cidadão es-
tá hábil a divulgar informação em tempo 
real, inclusive de um evento urgente, do 
qual ele pode ser testemunha, e a respos-
ta sobre os desdobramentos desses even-
tos também é muito rápida, seja local, na-
cional ou até internacional. As mídias so-
ciais são uma ótima forma para as pessoas 
manterem o contato, principalmente em 
assuntos de interesse particular, conteú-
do de nicho, seja no nível pessoal, seja no 
profissional. Isso costuma ter muito ape-

lo, pois a audiência se sente mais envol-
vida, muito mais do que se estivesse len-
do na forma como conteú do costumava 
ser distribuído. Muitos veículos tradicio-
nais têm buscado esses formatos com o 
objetivo de tentar renovar sua audiência.

M&M Especial — Historicamente, os gru
pos de mídia não acompanharam esse in
vestimento em tecnologia. Eles estariam 
hoje correndo atrás do tempo perdido?
Amy — O que acontece é que, durante a 
transição do consumo de conteúdo para a 
web, muitos leitores continuaram obten-
do informações pelos meios tradicionais, 
não foi uma ruptura. A web estava só se so-
mando a isso. O problema real das empre-
sas de mídia não foi tanto a audiência, mas 
a economia. Toda a receita que obtinham 
por meio da venda de mídia para anun-
ciantes baseada em leitores e assinantes 
foi diminuindo. Da mesma forma, acon-
teceu aquele dilema, da passagem da ver-
ba para o digital por um valor muito me-
nor do que se pagava no impresso ou na 
TV, o que ainda persiste. Enquanto isso, as 
empresas de tecnologia estavam crescen-
do em um ambiente nativo e fizeram um 
trabalho melhor em capitalizar, enquan-
to as empresas de mídia ainda tentavam 
entender o que ocorria. 

M&M Especial — Há uma linha de pensa
mento que critica a parcialidade de pes
quisas de opinião. Acredita que o público 
pode estar sendo desonesto quando afir
ma não mais satisfazer suas necessidades 
informativas nos veículos tradicionais? 
Amy — Primeiro devemos voltar à per-
gunta feita na pesquisa. De modo geral, o 
público respondeu que as reportagens são 
menos completas do que costumavam ser 
e não que elas estão piores, ou coisa pa-
recida. Isso é um reflexo natural do enco-
lhimento dos veículos e das redações — o 
que, independentemente da pesquisa, é 
visível nas próprias informações de mer-
cado. Ninguém pode afirmar que 100% 

de uma amostra de pesquisa de opinião 
pública está dizendo a verdade, mas tra-
balhamos muito na formulação das per-
guntas e na análise de resultados para ter 
certeza de que aquela porcentagem reflete 
bem a sensibilidade das pessoas.
 
M&M Especial — Há muitas publicações 
que, apesar do encolhimento de suas re
dações, se esforçam em prover bom con
teúdo, como CNN, New York Times, Time 
Magazine...
Amy — A pesquisa é tão vasta que, mui-
tas vezes, quando questionados, os en-
trevistados não devem estar se referin-
do a veículos grandes, mas ao noticiá-
rio local, em sua cidade ou comunida-
de, que é mais próximo da maioria das 
pessoas. O New York Times é um ótimo 
modelo, mas é uma empresa enorme. A 
vasta maioria dos jornais é muito, muito 
menor, assim como a maioria das TVs é 
muito menor que a CNN. De qualquer for-
ma, fizemos uma pesquisa com editores 
há alguns anos que atestava essa impres-
são das pessoas, pois uma das mudanças 
que eles disseram ter feito naquela época, 
para tentar se ajustar aos novos tempos, 
era tornar as reportagens menores. Anos 
depois, as pessoas têm percebido isso.
 
M&M Especial — Há outros formatos, como 
branded content e publieditoriais, que têm 
se popularizado. Acredita que podem amea
çar a qualidade do jornalismo tradicional?
Amy — Acho que o pior, nesse sentido, 
é a dúvida sobre a transparência disso 
para a audiência. Como tornar mais evi-
dente aos leitores que branded content 
e informe publicitário são propaganda, 
e não jornalismo? Virou muito comum, 
por exemplo, selos de marcas patroci-
narem seções específicas de uma revis-
ta. O leitor sabe se aquilo vem do jorna-
lista e passou pelo processo de edição 
normal de uma empresa de mídia, ou 
se vem exclusivamente da marca e tem 
um interesse puramente comercial? Em 

branded content é muito comum ter jor-
nalistas empregados para produzir con-
teúdo num site veiculado a uma marca, 
por exemplo. Mesmo assim, precisa fi-
car claro naquele espaço, esteja na revis-
ta ou na internet, se aquilo é um conteú-
do produzido por uma empresa ou para 
a empresa, ou se é uma operação noti-
ciosa normal, que fala da marca. Essa é 
uma pergunta a se fazer sempre.

M&M Especial — O público sabe a dife
rença?
Amy — Não produzimos nenhuma pes-
quisa nesse sentido. Mas é um estudo no 
qual estamos muito interessados em in-
vestir nos próximos dois anos.

M&M Especial — A mudança nas emisso
ras allnews, com o decréscimo da cober
tura ao vivo, é marcante. Acredita que isso 
ainda vai se acentuar no futuro?
Amy — Percebemos uma queda muito 
forte nas notícias produzidas e editadas 
na programação e na cobertura ao vivo, 
que caíram pela metade. Aumentaram, 
no entanto, as entrevistas, quando vai al-
guma personalidade à redação, ou se or-
ganiza algum tipo de debate, coisas que 
muitas vezes não exigem muito inves-
timento nem produção, ou é ao menos 
mais fácil do que mobilizar uma equipe 
para fazer uma reportagem externa. Is-
so aconteceu nos três canais (CNN, Fox 
News e MSNBC). Provavelmente essa co-
bertura ao vivo, do ponto de vista da au-
diência, também vem sendo substituída 
por mídias sociais.
 
M&M Especial — A receita de propagan
da está mudando de direção, no sentido de 
anúncios display na internet e, principal
mente, busca. Qual será o modelo de ne
gócio a recuperar essa perda das empre
sas de mídia?
Amy — Jornais são os que estão perden-
do mais… Sua audiência foi a que pri-
meiro mudou para a internet, pois foi o 
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tipo de conteúdo que primeiro passou 
a ser produzido também na web. É na-
tural que fosse o primeiro segmento a 
acusar o maior prejuízo. Agora, depois 
de ver suas receitas encolherem ao má-
ximo, os publishers resolveram tentar 
se adaptar e uma saída são os paywalls. 
Pelo menos um terço dos jornais norte-
-americanos adotou um plano de assi-
natura digital ou está formatando sua 
implantação (nota da redação: no Bra-
sil a implantação do paywall é priorida-
de da Associação Nacional de Jornais). O 
Grupo Gannet, que tem 80 jornais pelos 
EUA, tem um terço de suas receitas atu-
ais vindo de circulação. Há um ano havia 
o receio de perder audiência, mas já se 
percebeu que é uma saída possível, até 
para pequenos mercados. É um grande 
movimento. Outras fontes de receitas in-
teressantes que surgem são serviços de 
marketing digital que algumas empresas 
de mídia têm oferecido, principalmen-
te para negócios pequenos, nas comu-
nidades, ou e-commerce em seus sites. 
Essas rendas extras são uma realidade 
nova para muitos veículos. A Newspa-
per Association of America sugere que 
as publicações norte-americanas fatu-
raram cerca de US$ 3 bilhões com ren-
das extras em 2012.
  
M&M Especial — As revistas também ti-
veram um leve aumento de assinaturas 
em 2012. Tem a ver com a venda digital? 
Amy — As revistas têm tentado encon-
trar seu lugar no mundo digital. Num 
primeiro momento, acharam que ofe-
recer notícias mais imediatas seria algo 
melhor do que publicar opiniões e lon-
gos artigos sobre os acontecimentos da 
semana ou do mês. Mas parece que os 
tablets estão trazendo de volta essa lei-
tura de fôlego. Ainda não se encontrou 
um modo de fazer esse comportamento 
se reverter financeiramente, mas parece 
que há boa oportunidade de leitores no 
digital, enquanto no impresso continua 
a cair drasticamente.

M&M Especial — Mas a circulação impres-
sa de revistas não está caindo mais acele-
radamente do que tem aumentado a pro-
cura por suas versões digitais?
Amy — Neste momento, ainda é mui-
to difícil medir isso. Um dos desafios, 

inclusive em termos de propaganda, é 
conseguir rastrear a audiência digital 
em tablets. Mas é fato que eles ainda 
não estão fazendo dinheiro o suficien-
te para compensar as perdas em im-
presso. As métricas devem melhorar e 
então conseguiremos observar melhor 
esse processo.
 
M&M Especial — Apesar dos investimen-
tos em áudio HD e rádio digital, parece que 
o ouvinte norte-americano tem preferido 

cada vez mais streaming e podcasts. É uma 
tendência crescente?
Amy — Muita gente ainda escuta notícias 
pelo rádio, mas também há muitos migran-
do para o streaming, onde as estações all-
-news não têm muito apelo. Pandora e ou-
tras rádios online não transmitem notícias, 
mas essas plataformas estão ficando mui-
to populares. Um dos antigos lugares on-
de as rádios FM/AM ainda reinavam se-
guras era dentro dos carros, mas a pesqui-
sa revelou que aproximadamente 17% dos 
motoristas têm escutado rádio no carro a 
partir de streaming de seus celulares, co-
nectados com os autofalantes do veículo.
 
M&M Especial — Falando em celulares, 
acredita que o hábito da segunda tela po-
derá ser uma nova fonte de renda para as 
redes de TV?
Amy — Certamente, é um comportamen-
to crescente. É difícil precisar o quanto isso 
pode ser uma fonte de negócios, porque fi-
car no celular enquanto se vê televisão po-
de ser tanto para verificar e-mail como pa-
ra de fato interagir com conteúdo relacio-
nado ao programa. É algo importante pa-
ra se medir. Outra pesquisa nossa atestou 
que, durante os debates presidenciais do 
ano passado, uma grande parcela do públi-
co estava comentando as falas do presiden-
te e do concorrente no Twitter por meio de 
um dispositivo móvel. No segundo debate, 
especificamente, 11% estavam fazendo is-
so. Na noite das eleições, eram 7%.

M&M Especial — A pesquisa também apon-
tou que a propaganda em dispositivos mó-
veis cresceu 80% no ano passado, ainda 
que a maior parte seja direcionada a bus-
ca e a display de empresas de tecnologia. 
Ainda há oportunidades para outras em-
presas de comunicação aumentarem sua 
fatia do share?
Amy — Difícil dizer, pois uma das coisas 
sempre debatidas é o quão demorado foi 
para as empresas de mídia irem atrás do 
dinheiro digital de propaganda. Agora, o 
mesmo acontece nos aparelhos móveis. 
É um desafio para eles conseguir essa re-
ceita. Mas, de fato, um quarto do share de 
mobile display vai para todas as outras 
empresas que não as de tecnologia, co-
mo Google e Pandora. É uma fatia mui-
to pequena se você pensar que todos os 
outros players estão nela.

“o pior é a dúvida sobre a 
transparência. o leitor sabe 
se aquilo vem do jornalista e 
passou pelo processo de edição 
normal de uma empresa de 
mídia, ou se vem exclusivamente 
da marca e tem um interesse 
puramente comercial?”
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Profissionais de mídia, São Paulo, p. 10-11, 17 jun. 2013.
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