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O Twitter e o jornalismo

N a última quinta-feira, pelo Twitter, a empresa
Twitter anunciou que fará sua abertura de ca-
pital, o IPO, ainda este ano. A do Facebook, no

ano passado, foi um fiasco. As ações, que abriram a
US$ 38, se estabilizaram emUS$ 20. Quase a metade.
No sábado, um dos três fundadores do Twitter, Evan
Williams, deu uma entrevista ao repórter Gregory Fe-
renstein, do site TechCrunch, reclamando da quali-
dade geral da imprensa, da imprensa de tecnologia
em particular, e dizendo que tem uma ou duas ideias
sobre como resolver a questão.
Williams, ou Ev, como é conhecido, tem um quê de

mito. Poucos no Vale do Silício têm o histórico de
acertar grande duas vezes. É seu caso. Foi um dos cri-
adores do Blogger, a primeira ferramenta que permi-
tia a qualquer um ter seu próprio blog. Fácil de usar
que só. É uma ideia do tempo emque ainda era preci-
so explicar o que blogs eram. O Blogger foi vendido
para o Google, Ev tornou-se milionário. Testou possí-
veis outros projetos, terminou se fixandonoTwitter. É
uma das redes sociais mais importantes que há, par-
ticularmente eficaz como canal de distribuição de
notícias.
“O noticiário geral não é importante na maioria

das vezes”, disse ao TechCrunch. “A maioria das pes-
soas faria bem por gastar menos tempo consumindo
notícias e mais se envolvendo com ideias de grande
importância.” O principal problema do fundador de
Blogger e Twitter é com a notícia que vempicada, vá-
rios pedaços hoje, outros tantos amanhã, o constan-
te fluxo de acontecimentos registrados pela impren-
sa. Ev é um sujeito brilhante. Talentoso. Mas não só
está errado, como não parece muito capaz de auto-
crítica.
Um dos efeitos da internet sobre o jornalismo foi a

fragmentação. Se esperávamos que o noticiário es-
crito chegasse diariamente à porta de casa, bem edi-
tado e organizado, a web mudou isso. É da natureza
do meio. Na web, é natural que o critério do tempo
se sobreponha ao da
importância da notí-
cia. A manchete do si-
te é algo que ocorreu
recentemente, não o
que foi mais impor-
tante no dia. Blogs, re-
forçando a importân-
cia do que é mais re-
cente, ampliaram esta
percepção das notícias
que vêm numa torren-
te sem fim. O Twitter,
resumindo em cento e
tantos toques o que há
para ser dito, jogou a
pá de cal. O modelo é
sólido.
É da natureza da web

um jornalismo mais li-
gado na notícia do que
em sua compreensão.
Mais ligado nos fatos do que na reflexão. Mas Ev pro-
vavelmente abandonou, ao longo da digitalização do
mundo, outros lados da imprensa. Porque continua
havendo imprensa reflexiva, que tanto busca fatos
quanto se debruça para compreender o que dizem.
Na internet, ela é mais rarefeita.
E, na imprensa tradicional, quem mais sofreu

com o impacto da web foi justamente o jornalismo
de nicho.
Nos anos 1970 e 80, mesmo em boa parte dos anos

90, a imprensa de tecnologia dos EUA foi grande. Não
apenas extremamente rentável comomuito dedicada.
Repórteres faziam grandes viagens, gastavam sola de
sapato, investigavampráticas da indústria. Os primei-
ros cinco anos da revistaWired talvez tenhammarca-
do o ápice do jornalismo de qualidade no Vale do Silí-
cio. Reflexivo, inteligente, bem escrito.
Hoje, há muito mais repórteres trabalhando na co-

bertura da área do que jamais houve. A maioria fica
trancada num escritório escrevendo posts a alguns
centavos por unidade. Há análise pelametade, piadas
bobas, muita informação que nasce de buscas pela
web e press releases. Algumas entrevistas, nãomuitas.
No centro de tudo está o custo: publicidade, nem nos
EUA, nem na maioria dos cantos do mundo, sustenta
jornalismo de nicho de qualidade.
O Twitter é uma empresa bemmaismodesta do que

o Facebook.O valor final do negócio deve ficar na casa
dos US$ 15 bilhões contra os quase US$ 100 bilhões
do primo grande. É, aparentemente, também um ne-
gócio mais bem gerido. E Twitter é uma delícia de
usar para quem gosta de se manter informado. Tem
imensas qualidades. Jornalismo bom, porém, conti-
nua caro de fazer. l

Microblog é bom para se manter
informado. Mas o jornalismo de
qualidade não pode ser fragmentado
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Desde o surgimento da internet
comercial, ainda no século pas-
sado, o debate sobre o futuro dos
jornais impressos esteve empau-
ta. Agora, com a popularização
dos dispositivos móveis, o tema
volta à tona com força. Reunidos
na Casa do Saber, na Lagoa, re-
presentantes de três grandes veí-
culosbrasileirosde imprensadis-
cutiram ontem os desafios colo-
cados pelo avanço tecnológico,
ressaltaram possibilidades e fo-
ram uníssonos em dizer: o papel
ainda tem um longo caminho
pela frente.
O debate faz parte de um ciclo

depalestrasdentrodaprograma-
ção dos Encontros O GLOBO,
comtemasquepassamemrevis-
ta a realidade do país nas áreas
de tecnologia, cultura, economia
e política. Os painéis são realiza-
dos na Casa do Saber O GLOBO,
a partir das 17h.
— O papel ainda sobrevive

por muito tempo, mas é evi-
dente que o modelo de negó-
cio vai ser complementado pe-
lo digital. Sobrevive não pelo
saudosismo, como os discos
de vinil, mas porque ele é con-
veniente. O leitor recebe em
casa um relatório impresso, da
marca que ele confia, com os
fatos e análises das últimas 24
horas. É umvalor para o indiví-
duo — afirmou Ricardo Gan-
dour, diretor de jornalismo do
“Estado de S.Paulo”.

MODELO DE COBRANÇA ON-LINE
O debate foi mediado pelo edi-
tor executivo do GLOBO Pedro
Doria, que ressaltou a impor-
tância do jornalismo de quali-
dade, não importando o meio
que é entregue, seja papel, ta-
blet ou internet. Cumprindo a
função de mediador, o jornalis-
ta destacou que os ganhos com
publicidadena internet sãome-
nores comparados ao fatura-
mento com anúncios no im-
presso. Apergunta colocada aos
convidados foi como gerir uma

grande redação caso o jornal
impresso perca relevância.
Um dos caminhos aponta-

dos foi o início da cobrança pe-
lo acesso ao site. A editora de
Tecnologia da “Folha de S.
Paulo”, Camila Marques Braga,
contou umpouco da experiên-
cia do jornal paulista, que ado-
tou o paywall há pouco mais
de um ano. Segundo ela, ape-
sar do limite imposto ao aces-
so ao conteúdo publicado na
internet, a audiência vem cres-
cendo, assim como o número
de assinaturas digitais.
— Ainda não consigo imagi-

nar fazer o jornalismo que faze-
mos hoje semo dinheiro da pu-
blicidade do papel, mas esta-
mos tentando novas formas de
faturamento. Nós estamos im-
plementando o paywall no Bra-
sil num momento confortável,
diferente do que aconteceu nos
EUA, onde os jornais estavam
no vermelho. Com pouco mais
de umanode experiência, a au-
diência não caiu, as assinaturas
digitais cresceram e a maior
parte dos leitores elogia amedi-

da— contou Camila.
OGLOBO iniciou a cobrança

pelo acesso ao site ontem. Se-
gundo Gandour, “O Estado de
S. Paulo” também planeja mo-
delo semelhante.
— O interessante é que o lei-

tor passa a ser mais crítico.
Quando ele paga, ele se sente
mais proprietário da informa-
ção e faz mais ponderações,
que nos ajudam a melhorar —
destacou Camila.
No embalo dos protestos de

junho, o uso de novas tecnolo-
gias no fazer jornalístico tam-
bém foi discutido. Gandour
classificou como “equivocado”
o antagonismo colocado entre
“mídia tradicional” versus
“novas mídias”.
—Há 30 anos, um cidadão li-

gava para o jornal e informava
sobre um incêndio. Ele já era
ninja. E a redação fazia o quê?
Apurava. Essa participação, a
inclusão da sociedade, que as
redações precisam incorporar,
como incorporaram o sujeito
da ficha telefônica há 30 anos
— afirmou. l

O futuro da mídia impressa em
debate no ‘Encontros O GLOBO’
Ciclo de palestras comemora lançamento do acervo digital do jornal
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Modelo. Para Camila Marques Braga, Pedro Doria e Ricardo Gandour cobrar pelo acesso ao site é um dos caminhos

“O papel ainda
sobrevive por
muito tempo”
Ricardo Gandour
Diretor de Jornalismo do “Estadão”
_

“Nós estamos
implementando o
paywall no Brasil
num momento
confortável,
diferente dos EUA”
Camila Marques Braga
Editora de Tecnologia da “Folha”

Game mais caro da história chega às lojas
‘GTA V’ custou o

mesmo que um filme
de Hollywood:
US$ 266milhões

Há 16 anos, um jogo eletrônico
de gráficos simples desafiava as
convenções do mundo dos ga-
mes e causava polêmica ao pôr o
jogador não no papel do moci-
nho,masnodeumladrãodecar-
ros, livre para roubar qualquer
veículoqueavistasseemsua fuga
pelas ruas de cidades virtuais.
“Grand theft auto” (“O grande la-
drãodecarros”, poraqui), confor-
me indicava o selo de “conteúdo
explícito” em sua capa, não era
umadiversãoparacrianças.Mais
de dez títulos, 125 milhões de
unidades vendidas e uma cole-
çãode controvérsias depois, a sé-
rie se tornouummarcodos jogos
eletrônicos. Com o lançamento
mundial hoje de sua quinta se-
quência principal (no Brasil che-
ga no dia 19, com preço de R$
199)—o jogomais carodahistó-
ria, com um custo estimado de
US$ 266 milhões —, a franquia
volta aos holofotes comuma fór-
mulaque inclui influênciasdoci-
nema e da indústria fonográfica,
alémde uma dose de humor ne-
gro e potenciais polêmicas.
Pesquisador do Centro de Tec-

nologia e Sociedade da FGV-Rio,
Arthur Protasio é um dos que
atestam a importância que a sé-
rie tem não só dentro da indús-
triados jogos,masnacultural co-

mo um todo.
— A série sem dúvida é um

marco na produção de jogos ele-
trônicos. Não só pelo ponto de
vista tecnológico, mas cultural
também. Quando o primeiro
GTAsaiu,ele tinhaumaestrutura
simplificada em comparação
com o que temos hoje, mas que
chamava atenção pela liberdade
oferecida ao jogador, por seu hu-
mor negro e pela representação
satírica da realidade, a começar
pelo fatodevocêserumcrimino-
so — afirma Protasio. — Essa
proposta, por sinal, nunca foi
maquiada.O jogosempreseven-
deu como sendo para adultos.
A análise do pesquisador

combina com a percepção de
Flávio Seixlack, editor-chefe
do site Kotaku Brasil, especia-

lizado em videogames:
—A importância (da franquia)

é tão grande que é até difícil de
calculá-la de forma concreta.
GTA ajudou a disseminar muita
coisadentrodos jogos e a estabe-
lecer padrões. O gênero “mundo
aberto”, por exemplo, hoje popu-
lar, praticamentenasceuali.O re-
alismomisturadocomumacoisa
meio debochada, a forma de
contar a história dos persona-
gens, o jeito cinematográfico sem
esquecer de que se trata de um
jogo...GTAbasicamenteajudoua
formatar o estilo moderno dos
jogos— afirma o jornalista.
Desenvolvido pela DMA De-

sign, daBMG Interactive, o então
braço responsável por novas tec-
nologias da gravadora BMG, o
primeiroGTAchegouàspratelei-

ras das lojas em1997, para Plays-
tation e computadores. Apesar
de criticado por autoridades por
colocaro jogadornopapeldeum
criminoso com liberdade para
cometer roubos e assassinatos, o
título foi um sucesso comercial,
se tornando um dos mais vendi-
dosnaqueleanonoReinoUnido.
A ascensãoda franquia aopos-

to de uma das mais importantes
emilionáriasdosvideogames,no
entanto, não ocorreu de forma
unânime. Àmedida que os gráfi-
cos dos jogos ficavam mais poli-
dos e seu conteúdo adulto mais
explícito, a série teve suas polê-
micas ampliadas e se tornoualvo
de críticas ferrenhas, protestos e
até ações judiciais contra a sua
violência gráfica, referências se-
xuais e ao uso de drogas.
Em “Grand theft auto: San An-

dreas” (2004), por exemplo, um
minigame de sexo desabilitado
da versão final do jogo foi encon-
trado ainda em seu código fonte
por programadores que conse-
guiram criar um jeito para que
jogadores pudessem ativá-lo. O
episódio rendeu à Rockstar di-
versos processos e a empresa se
viu obrigada a fazer um recall do
disco, lançarumaatualizaçãopa-
ra excluir opassatempoe realizar
uma série de acordos judiciais. Já
em“Grand theft auto IV”, a possi-
bilidade de o jogador beber e di-
rigir foi muito criticada por orga-
nizações de combate à direção
alcoolizada. l
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Do outro lado. Jogador assume o papel de bandidos na famosa franquia
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 17 set. 2013, Economia, p.24.




