
por B E N A D L E R 

meu primeiro conta to com o jornal ismo foi como o da maioria da população masculina nos Esta

dos Unidos: pelo caderno de esportes. Foi na época do ensino médio, ainda na casa dos meus pais, que 

comecei a pegar o New York Times durante o café da manhã para conferir, na seção de esportes, as 

últimas de dois times de Nova York, o de beisebol Yankees e o de basquete Knicks. Por causa da dife

rença de fuso horário, jogos na Costa Oeste quase nunca terminavam a tempo da edição entregue em 

casa - daí os resultados estarem sem
pre com um dia de atraso, algo que 
um moleque hoje em dia provavel
mente acharia absurdo ou de um 
arcaísmo hilário. Apesar desse por
menor, surgiu ali um hábi to fortís
simo: o dia começava com a leitura 
do New York Times. Hoje, leio o jor
nal pela mesma razão que compro 
salsichas da marca kosher Hebrew 
National, dou um nó americano sim
ples na gravata e sonho em comprar 
uma casa do tipo brownstone: porque 
foi o que meus pais fizeram. 

Mas, aos 31 anos, sou um dinos
sauro surfando a internet no compu
tador. Hoje, um cidadão de 23 anos de 
idade - que dirá de 12! - dificilmente 

vai abrir a página do jornal que os 
pais lêem para se manter informado. 
E até eu clico em mais links de notí
cias no celular, ou no Twit ter e no 
Facebook do que no site de algum 
meio de comunicação. 

Essa é a norma para a geração que 
chegou à idade adulta na era da inter
net: gente nascida entre 1978 e algum 
ponto da década de 1990 (não há con
senso sobre a data final). E a turma hoje 
na faixa dos 18 aos 34, por aí - turma 
que a indústria publicitária batizou 
de geração Y ou geração do milênio. 

Obviamente, uma mudança nunca 
pega uniformemente todo grupo etá
rio e social (aliás, nem mesmo um 
único grupo desses). Quando surge 

uma tecnologia nova, cara, a adoção 
inicial tem correlação com a renda e 
o grau de instrução. Além disso, em 
certas atividades - jornalismo, rela
ções públ icas , f inanças e pol í t ica, 
para citar as mais óbvias - o profis
sional precisa sempre estar à frente 
da curva da informação. 

Isso posto, estudos mostram que 
várias transformações hoje em curso 
- incluindo a migração do impresso 
e da radiodifusão para o meio digi
tal, a do computador para o celular e 
o tablet, a da visita a homepages para 
o filtro de mídias sociais - são disse
minadas entre a geração do milênio. 

Que impacto tem, no valor do jor
nalismo, eliminar o contexto que é 
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garantido por uma publicação com 
credibilidade? Um leitor que chega 
a uma matéria pela porta lateral de 
uma rede social não recebe nenhuma 
pista sobre a impor t ânc i a relativa 
dela. Um texto em um blog sobre a 
dieta da moda - que nunca teria ido 
parar na primeira página, nem mesmo 
teria ido para para as páginas internas 
de um jornal impresso - pode vira-
lizar e arrebanhar muito mais leito
res do que a cobertura dos fatos na 
Síria. O cidadão que já não folheia 
um diário ou assiste ao jornal das 8 
na TV está fadado a perder alguma 
informação que lhe podia ser útil -
mas na qual dificilmente cucaria por 
conta própria. 

Para tentar entender os novos 
padrões de consumo de notícias, e 
suas implicações, fui falar com cerca 
de 20 jornalistas da geração do milê
nio (editores de novas publicações 
digitais, em sua maioria). Também 
conversei com diretores de redes 
sociais, executivos de mídias digitais, 
acadêmicos e pesquisadores. 

Descobri quatro tendências. Além 
de se sobreporem, uma reforça a outra: 

• Proliferação de fontes e forma
tos de c o n t e ú d o jo rna l í s t i co e de 
novas tecnologias para consumo de 
informações 

• Participação do consumidor na 
d i sseminação e p r o d u ç ã o de not í 
cias (ao compartilhar con teúdo em 
mídias sociais, fazer comentá r ios , 
blogar e subir fotos, áudio e vídeo 
na internet) 

• Personalização do fluxo de notí
cias que chega ao indivíduo via e-mail, 
aplicativos para plataformas móveis 
e redes sociais 

• Volubilidade em relação a fon

tes, em vez de uma relação forte com 
alguns veículos de comunicação. A 
nova geração cisca por uma inf ini 
dade de meios. 

Eis um punhado de descobertas, 
além de tendências embrionárias que 
merecem acompanhamento. 

O jovem é parte 
intrínseca do processo 

Graças às ferramentas de redes sociais, 
hoje qualquer pessoa com uma página 
no Facebook ou conta no Twitter pode 
ajudar a determinar a quantos leito
res uma matéria chega. Em comuni
dades virtuais de alto tráfego, como a 
Reddit, misto de rede social e agrega-
dor de notícias, o usuário pode linear 
para o conteúdo que quiser e dar seu 
voto (a favor, contra) sobre o conte
údo fincado por outros - ou seja, pode 
influir no destaque que um determi
nado item recebe no site. O resultado 
é que o oligopólio da imprensa tradi
cional virou uma força a mais - e só -
na hora de decidir o que é "notícia" e 
a importância que vai ter uma maté
ria ou imagem. 

"Nos últimos cem anos, fomos de 
uma realidade na qual um jornal seria 
capaz de ditar o tom e as cinco prin
cipais notícias do dia para outra na 
qual o que importava era o que um 
jornalista conceituado, como o ame
ricano Walter Cronkite, e congêne
res diriam no telejornal noturno, para 
a subsequente explosão de emisso
ras a cabo e, agora, a internet", diz 
Gabriel Snyder, 36 anos, editor da 
agregadora The Atlantic Wire e ex-
-diretor de redação do site de notícias 
americano Gawker. "Se antigamente 
uns poucos meios tinham o poder de 
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ditar a pauta, com a profusão de hoje 
começamos a ver um número quase 
inf ini to de gente capaz de definir 
qual será o grande assunto do dia." 

Já que muita gente da nova gera
ção compartilha em redes sociais o 
que consome na internet, sua noção 
daquilo que torna algo interessante 
depende de uma sé r i e de p r i o r i 
dades externas, n ã o internas. "A 
míd ia hoje é um meio para o le i 
tor se comunicar, não só consumir 
conteúdo", afirma Jonah Peretti, 39, 
criador do BuzzFeed e um dos fun
dadores do Huffington Post. Como 
observa Peretti, antes de comparti
lhar um texto ou vídeo, o indivíduo 
para e reflete sobre a mensagem que 
o material em questão passará sobre 
sua pessoa: "Compartilhar, em redes 
sociais, tem a ver com a própria iden
tidade", declara Peretti. "E um jeito 
de dizer: 'Vejam, sou inteligente, sou 
bonzinho, sou engraçado' ." 

Callie Schweitzer, 24, diretora de 
marketing e c o m u n i c a ç ã o da Vox 
Media, rede de novas publ icações 
digitais que cresce rapidamente, con
corda. "Hoje, o modo como rece
bemos e compartilhamos informa
ções reflete muito mais aquilo que 
somos", afirma Schweitzer. "A pes
soa tem orgulho de ter sido a p r i 
meira a receber algo, e quer que todos 
saibam que foi a primeira a achar 
aquele vídeo bacana." Outro projeto 
empenhado em criar um estilo edi
torial que promova o compartilha
mento - que tenha shareability - é o 
Quartz, um site de negócios lançado 
no ano passado pela Atlantic Media. 
Um alto editor do site, Zach Seward, 
27, opina: "Colocar o lide no lide é 
'esconder' o lide. O lide deve estar 

no título! Se houver um fato ou um 
dado marcante que resuma a histó
ria, deve estar no título. E o tipo de 
coisa que se quer tuitar". 

E o que se quer tuitar? Basicamente, 
qualquer bobagem que um segui
dor possa achar interessante e, por
tanto, merecedora de um clique. Em 
geral, o c o n t e ú d o que pipoca em 
mídias sociais tem algo de curioso, 
chamativo. Segundo editores, recur
sos visuais - normalmente fotos, mas 
às vezes infográficos ou outra forma 
de ilustração - ajudam muito na vira-
lização em redes sociais. As empre
sas do setor concordam. "O Tumblr 
é um meio muito visual", diz Mark 
Coatney, diretor de relações com a 
mídia na plataforma de microblogs. "O 
Twitter premia o texto; o Tumblr pre
mia a informação apresentada visu
almente, seja uma bela foto seja um 
gráfico que desperte a curiosidade." 

A informação factual - sobretudo 
quando o fato é triste - é menos popu
lar em mídias sociais do que o con
teúdo mais leve. "Se formos conferir 
que matérias estão sendo comparti
lhadas, vamos ver que ninguém sobe 
notícias factuais", observa Alex Leo, 
30, diretor de produtos para internet 
da Thomson Reuters Digital e ex-edi
tor sênior do HujfPost. "Ninguém sai 
mandando uma matéria com o título 
'Atentado mata 73 no Iraque'. O que 
compartilham por e-mail é algo como 
'Trabalhar sentado mata'". Dito e 
feito, no dia em que falei com Leo os 
cinco textos mais compartilhados do 
New York Times eram um artigo da 
seção Style intitulado "The end of 
courtship?" ("O fim do namoro?"), 
uma relação de destinos de viagem 
no caderno de turismo ("46 places 

to go in 2013"), uma coluna divertida 
de Woody Allen sobre a hipocondria 
e textos com dicas para a criação dos 
filhos e a gestão das finanças. 

Ao postar observações e argumen
tos em todo lugar - em blogs pessoais, 
em fóruns de discussão, emfeeds no 
Twitter, em seções de comentár ios 
de artigos - , todo jovem hoje é, de 
certo modo, um jornalista amador. 
Agora que a capacidade e a velocidade 
da conexão à internet subiram, essa 
geração também está postando gran
des volumes de fotos e vídeos com a 
ajuda de serviços como Instagram, 
Flickr e YouTube. 

Nos Estados Unidos, meios estabele
cidos aproveitam cada vez mais esses 
fragmentos em estado bruto trans
mitidos por gente na cena dos fatos 
para cobrir acontecimentos relevan
tes, como o movimento Occupy Wall 
Street, e as eleições presidenciais no 
país. O Twitter, como todos sabem, foi 
usado para divulgar relatos em pr i 
meira mão de envolvidos em even
tos como os protestos da Primavera 
Árabe. O Instagram, uma rede social 
que cresce depressa e é, basicamente, 
um Twitter para fotos, permite a qual
quer um registrar uma imagem e 
postá-la no site sem muita compli
cação. Depois de viralizar em redes 
sociais, fotos do furacão Sandy posta
das no Instagram foram parar até em 
veículos de comunicação tradicionais. 

Desde a compra do Instagram pelo 
Facebook, em abril de 2012, as fotos 
postadas ali já não podem aparecer 
no Twitter. Mas agora o Twitter tem 
uma ferramenta própria para vídeos 
curtos: a Vine, que permite ao inter-
nauta usar o smartphone para gra
var e, com um clique aqui e outro A ut
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ali , subir v ídeos de seis segundos 
em sua conta. "Nas redes sociais, a 
nova geração é muito mais visual do 
que as anteriores", diz Mark Luckie, 
30, gerente de jornalismo e notícias 
no Twitter. "Antigamente, eram 140 
caracteres [por rweef], e ponto. Agora, 
vemos muito mais tweets com fotos 
ou vídeos". Sobre o apelo do visual, 
Luckie acrescenta: "E por isso que 
sites de not ícias costumam postar 
uma foto e um link com o texto 'Quer 
saber mais? Clique aqui'. E o mesmo 
que faz um jornal ao imprimir uma 
foto na capa para remeter o leitor à 
matéria lá dentro". 

Mas, assim como na mídia tradicio
nal, saber selecionar é crucial. Uma 
foto qualquer estampada em cada texto 
nem de longe vai ter o mesmo efeito 
da imagem escolhida com esmero. "No 
Facebook, fotos sempre foram muito 
populares - é o conteúdo mais popu
lar que as pessoas sobem e com o qual 
interagem", garante Vadim Lavrusik, 
27, gerente do programa de jorna
lismo da rede social. "Quanto maior 

a imagem, mais cliques recebe, e as 
de logomarcas que não são represen
tações fiéis de elementos da realidade 
não funcionam tão bem." 

O New York Times ao menos achou 
um jeito de atrair a galera louca por 
fotos do Tumblr: o blog The lively 
morgue (algo como "O n e c r o t é r i o 
vivo"), que toda semana posta uma 
série de fotografias do vasto arquivo 
do jornal. "E uma saída para o jornal 
ter um blog no Tumblr com sua cara, 
mas com [um conteúdo] interessante", 
acrescenta Aron Pilhofer, 47, editor 
de jornalismo interativo do jornal. 

Um leitor que estiver se pergun
tando qual o interesse do jornal em 
ter uma presença forte no Tumblr cla
ramente já passou dos 40. O Tumblr, 
do qual o americano médio de meia-
-idade provavelmente nunca ouviu 
falar, é um colosso da internet, e for
temente direcionado para a garotada. 
A rede tem cerca de 100 milhões de 
blogs e atrai 172 milhões de visitan
tes únicos por mês. Cerca de 60% dos 
usuários têm menos de 34 anos e, des

ses, mais da metade ainda não chegou 
aos 24. "E preciso ir aonde o público 
jovem está; não espere que ele venha 
até você", analisa Jéssica Bennett, 31, 
que foi editora executiva do Tumblr 
até abril, quando o departamento no 
qual trabalhava deixou de existir. 

Além de ser um meio de acesso a 
jovens leitores, o Tumblr é uma pla
taforma para a disseminação de con
t eúdo por redes sociais. Quando o 
Starbucks anunciou que lançaria um 
copo de café ainda maior em 2011, o 
artista gráfico Andrew Barr, do cana
dense National Post, fez uma ilus
tração mostrando que a capacidade 
do dito-cujo era maior do que a do 
es tômago humano médio . Postada 
por um produtor de conteúdo digital 
em um blog do veículo no Tumblr (o 
National Post Art ã Design), a ima
gem foi reproduzida em blogs, no 
Huffington Post, no Gizmodo e no 
BuzzFeed. Até Anderson Cooper, 
da CNN, comentou. A ilustração foi 
retuitada (no Twitter) e curtida (no 
Facebook) milhares de vezes. 
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Uma foto não é, portanto, o único 
t ipo de imagem que pode v i r a l i -
zar. Afinal , é o c o n t e ú d o que pro
voca, naqueles com quem é com
partilhada, alguma sensação - seja 
espanto, a d m i r a ç ã o ou deleite. E, 
embora isso vá incluir absurdos como 
o infeliz vídeo de uma criança de colo 
fumando na Indonésia , t ambém há 
espaço para o jornalismo empreen
dedor sério. A Vice Media conquis
tou um lugar ao sol com pequenos 
d o c u m e n t á r i o s à moda "gonzo", 
como The Vice Guide to Karachi (O 
Guia Vice de Karachi) . "Estamos 
explorando a insanidade da condi
ção moderna", declara Jason Mojica, 
principal produtor de vídeo da Vice, 
cujo site, segundo ele, tenta fechar 
o foco em "coisas que fazem a pes
soa dizer: 'Puxa! Não acredito que 
isso exista!'. " 

O jovem valoriza 
confiança, opinião e tom 

Na era medieval que foi o século 20, 
o público em geral tinha de escolher 
algumas fontes de notícias e renunciar 
ao conteúdo oferecido em outras ban
das. Um leitor que morasse em Nova 
York ou Boston, por exemplo, podia 
assinar o New York Times ou o Boston 
Globe em vez do Washington Post e, 
simplesmente, aceitar o fato de que, 
às vezes, o jornal da cidade onde vivia 
não traria o fato mais importante do 
dia no centro político do país. Agora, 
qualquer um pode 1er as três repor
tagens de política mais importantes 
do dia de três veículos distintos, cada 
qual de uma cidade. Isso cria a neces
sidade de gente que peneire essa pro
fusão de fontes e de alguém que, dia

riamente, ache as melhores ou mais 
importantes matérias. 

Um fator crucial aqui é que boa 
parte da nova geração chegou à idade 
adulta em meio a uma crescente des
confiança com relação a especialistas 
de toda sorte, e ouve críticas cada vez 
mais acerbas e sectárias à imprensa 
tradicional. Vejamos o que disse o 
Gallup em setembro de 2012: "A falta 
de confiança do americano na mídia 
bateu novo recorde este ano; 60% da 
população diz ter pouca ou nenhuma 
confiança na capacidade de meios de 
comunicação de massa de relatar fatos 
de forma completa, correta e justa". 

Um estudo recente da George 
Washington University e da empresa 
de pesquisa de mercado ORI mostra 
que esse ceticismo é particularmente 
pronunciado entre a turma jovem. 
Segundo o estudo, 24% dos adultos 
americanos em geral afirmam que a 
informação que recebem em redes 
sociais tem qualidade igual ou superior 
à da informação de meios de comuni
cação tradicionais; para 39%, a quali
dade é quase a mesma e 31% acham 
que é inferior. Já entre a turma dos 18 
aos 25, 31% disseram que a informa
ção obtida via redes sociais tem mais 
qualidade do que a da mídia conven
cional, e só 25% afirmaram que redes 
sociais trazem informações de qua
lidade geralmente inferior. E uma 
mudança e tanto em relação aos tem
pos de Cronkite, quando a voz da auto
ridade era a da imprensa tradicional. 

"Durante anos, o público não achou 
que a informação obtida em mídias 
sociais merecesse igual confiança", diz 
o autor do estudo, David Rehr, doutor 
e professor do curso de pós-graduação 
em gerenciamento político daquela 

universidade. Não mais. Hoje, "notí
cias que circulam em redes sociais 
"entraram para o mainstream da infor
mação de qualidade", esclarece. 

Quem já não acredita no que a grande 
imprensa diz busca gente em quem 
confia para tentar formar uma opinião. 
"Como não sabem em quem confiar, as 
pessoas confiam nos amigos", garante 
Jen Nedeau, 28, um dos diretores da 
agência americana de publicidade digi
tal Bully Pulpit Interactive. "A pessoa 
lê o que os amigos recomendam." 

Em outras palavras, a nova geração 
não quer confiar a decisão sobre o que 
é ou não notícia aos editores de um 
jornal geograficamente próximo ou 
de outro meio de comunicação tradi
cional. Quer decidir por si só, com a 
ajuda de fluxos especializados. Mas 
é tão ensurdecedora a cacofonia de 
informação criada pela internet que 
não há como peneirar esse material 
sem ajuda, pois seria uma atividade 
em tempo integral. E, para certas pes
soas, é. São os chamados agregadores. 

Na primeira década do século 21, 
sites como The Huffington Post gera
ram um tráfego descomunal ao agre
gar, resumir, citar e dar links para con
teúdo de altíssimo apelo e impacto, 
uma atividade febril para um público 
obsessivo que conferia o site a todo 
instante. Só que muito consumidor de 
notícias jovem prefere que essa infor
mação seja filtrada por um indivíduo 
ou uma publicação com personali
dade, e não por um robô ou algoritmo 
de olho só no tráfego. Essa turma quer 
que a informação seja selecionada, e, 
às vezes, analisada, à luz de certa sen
sibilidade ou conjunto de interesses. 

Muitos blogs e sites t êm grande 
sucesso com essa abordagem (sobre

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
.



tudo se incluem uma pitada de petu
lância, à moda do site The Drudge 
Report, que começou divulgando fofo
cas em 1996). Outro site americano, o 
TalkingPoints Memo (TPM), lançado 
no ano 2000, analisa os fatos por uma 
ótica de esquerda, séria (ainda que 
ligeiramente sardónica), na veia de 
seu editor e principal blogueiro, Josh 
Marshall. O Gawker - fundado dez 
anos atrás por Nick Denton, um rei 
dos blogs - conquistou espaço com 
textos sarcásticos sobre mídia, política 
e cultura popular. O blog de política 
Dish - que conta com uma equipe de 
jornalistas e estagiários que pensam 
como seu fundador, o comentarista 
Andrew Sullivan - é, basicamente, 
um apanhado de links para notícias 
de outras fontes, com forte ênfase nas 
causas mais caras a Sullivan, como 
liberdades civis e direitos de homos
sexuais. A popularidade do blog, que 
ano passado recebeu 1,3 milhão de visi
tantes únicos por mês (um terço deles 
abaixo dos 35), convenceu Sullivan a 
sair da aba do Daily Beast na época. O 
Dish agora é uma operação indepen
dente, bancada pelos leitores (depois 
da entusiasmada mostra inicial de 
apoio financeiro, o ritmo de assina
turas caiu, levando Sullivan a fazer 
ajustes no modelo de pagamento). 

Em cada meio desses, o editor -
Marshall, Denton, Sullivan - é a encar
nação pública da postura e do ethos 
do veículo. Não por acaso, todos esses 
sites t a m b é m são conhecidos pela 
lealdade e pela participação ativa do 
leitor. Num episódio famoso, o TPM 
recebeu informações de leitores de 
todo o país sobre a demissão de pro
curadores da República americanos, 
um grande escândalo da era Bush. 
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Sullivan vira e mexe cita longamente 
gente que deixou comentários no site. 
Já o Gawker desperta a inveja alheia 
devido ao alto volume de comentá
rios de qualidade feitos por usuários. 
O contraste com a mídia tradicional é 
gritante. Quantos leitores são capazes 
de dizer qual a personalidade do edi
tor do jornal que lêem? "Acho que a 
invisibilidade dos editores prejudicou 
muito as organizações jornalísticas", 
afirma Ann Friedman, 31, ex-editora 
executiva da revista Good e autora de 
uma coluna semanal na internet para a 
revista New York e a CJR. "Salvo pelo 
ocasional ombudsman e pelos princi
pais editores do New York Times, não 
sei quem é o curador das informa
ções que recebo. Já quando leio um 
Andrew Sullivan, um Hairpin ou um 
Ta-Nehisi Coates [The Atlantic], sei 
quem está fazendo essa curadoria." 

Reina, desde muito, a ideia do editor 
"sem rosto, um Mágico de Oz impar
cial" que mantenha a aparência de 
objetividade. "Um editor devia estar 
se comunicando com o público leitor 
como o ser de carne e osso que é", diz 
Friedman. "E importante saber que o 
que estamos recebendo é uma opinião. 
E nem importa necessariamente se é 
uma opinião política de esquerda ou 
direita; basta saber que ali vai haver 
certo tom e certo conteúdo." 

O jovem quer que a 
informação chegue até ele 

Um corolár io da exis tência de um 
consumidor de notícias ativo, dotado 
de novos poderes, é que organiza
ções de mídia hoje precisam ser a um 
só tempo mais agressivas para che
gar a esse consumidor e adotar um 

tom mais humilde ao fazê-lo. Já não 
dá para simplesmente produzir um 
conteúdo de qualidade e achar que o 
leitor ou espectador vá automatica
mente fazer uma assinatura ou sinto
nizar o programa toda noite. Agora, 
é preciso tentar estar em todo lugar 
no qual leitores potenciais estejam: 
em redes sociais, no e-mail, na loja 
de aplicativos do celular ou do tablet. 
"Estamos passando do modelo pull, 
no qual o leitor solicita o jornal pela 
manhã, para o push, no qual a pessoa 
recebe links logo cedo por e-mail ou 
Twitter", declara Seward, do Quartz. 

Sites como os americanos The 
Atlantic Wire, Slate e The Daily Beast 
marcaram um gol recentemente ao 
distribuir sua versão dos fatos do dia 
pela mais antiga das novidades produ
zidas pela revolução digital: o e-mail. 
Newsletters como "The Slatest" (da 
Slate) e a "The Cheat Sheet" (The Daily 
Beast) são o equivalente moderno de 
revistas como as americanas Time ou 
Newsweek; voltadas ao segmento supos
tamente intelectualizado do público 
consumidor de notícias via internet. 
Antigamente, essa turma se contentava 
com uma coletânea peneirada e resu
mida dos fatos uma vez por semana; 
agora, com sites postando notícias a 
cada minuto quase, um resumão diá
rio por e-mail cumpre função similar. 

Na atual era da customização, fun
ções de agregação e síntese estão sendo 
divididas em mercados com determi
nado perfil demográfico, como a pro
fissional de sucesso na faixa dos 22 aos 
34 visada pela "theSkimm", uma news-
letter diária distribuída por e-mail que 
foi criada ano passado por Carly Zakin, 
27, e Danielle Weisberg, 26 (que se 
conheceram nos corredores da emis

sora americana de TV NBC). A página 
inicial do boletim na internet diz que o 
"theSkimm" "simplifica a notícia para a 
profissional esclarecida que sabe o sufi
ciente para saber que precisa de mais". 
Apesar das manchetes que vão direto 
ao ponto, o meio tem certa irreverên
cia: quando insurgentes na Argélia fize
ram uma série de reféns, a chamada foi 
"A Really Bad Argo Sequel" ("Uma pés
sima sequência de Argo"). 

"A gente viu que veículos tradicio
nais não estavam ajudando nossas 
amigas", afirma Zakin. "Uma news-
letter via e-mail seria ideal (...) para 
virar parte da rotina diária. E acor
dar, pegar o celular e checar o e-mail". 

Embora muitos sites de interesse 
geral digam que o público que recebe 
informações via e-mail é parte impor
tante de sua base de leitores, a agre
gação distr ibuída dessa forma tam
bém pode levar informação especia
lizada a um público que mexa com 
alguma área. O formato foi popula
rizado pelo jornalista Mike Allen, 
estrela do site Politico que, em 2007, 
criou o "Playbook", uma newsletter 
matutina com notícias e análises quen
tinhas da cena política americana. O 
"Playbook" combina um resumo dos 
principais fatos políticos do dia com 
trivialidades dirigidas a quem é do 
meio, como saudações pelo aniver
sário de polít icos, lobistas e jorna
listas que lêem o "Playbook" e são 
cobertos pela newsletter. Sua leitura 
foi de tal forma incorporada ao car
dápio informativo diário do centro 
político americano que o título de um 
perfil de Allen na revista do New York 
Times em abril de 2010 foi "The Man 
the White House Wakes Up To" ("O 
homem que desperta a Casa Branca"). A ut
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Mesmo dentro do universo polí
tico, há espaço para variedade. Ezra 
Klein, 28, lançou o Wonkblog (com 
a ideia de cobrir políticas públicas) 
no Washington Post em 2009. No 
ano seguinte, resolveu distribuir um 
resumo das not íc ias por e-mail. A 
newsletter, chamada "Wonkbook", 
segue o formato básico do "Playbook" 
- só que o tema são políticas públicas, 
não bastidores da política. Hoje, tem 
mais de 40 mil assinantes. 0 conteúdo 
do "Wonkbook" também é postado no 
blog, onde recebe outras dezenas de 
milhares de pageviews diariamente. 
Klein completa: "Estamos vendo uma 
migração da mídia que a pessoa busca 
para a mídia que vem até a pessoa - que 
pediu isso, de um jeito ou de outro". 

A força de newsletters tem algo de 
contrassenso, já que a importância do 
e-mail está caindo na comparação com 
meios síncronos de comunicação, como 
mensagens instantâneas. Em vez de 
checar o e-mail, o adolescente hoje está 
constantemente trocando mensagens e 
usando redes sociais. Já quando chega 
à faculdade ou vai trabalhar atrás de 
uma mesa, a pessoa passa a usar o dia 
inteiro o e-mail, que ainda é o principal 
meio de distribuição de informações 
em redes restritas como as de empre
sas ou universidades. 

A ascensão do smartphone também 
reabilitou o e-mail como meio de distri
buição de conteúdo jornalístico. "Um 
dos projetos aos quais vou dedicar mais 
tempo nos próximos meses é o de news
letters", adianta Nico Pitney, 31, chefe 
de produto do Huffington Post. Assim 
como pede a geração que já nasceu digi
tal, uma newsletter coloca o conteúdo 
a sua frente, em vez de esperar que a 
pessoa vá atrás da informação. Um bole

tim da publicação The Atlantic Wire, o 
"Five Best Columns" (literalmente, as 
cinco melhores colunas), tem taxas de 
abertura elevadas e um público bem 
fiel", informa Gabriel Snyder. "Tem 
gente que passa o dia todo em reuni
ões e vê na newsletter por e-mail um 
jeito de ficar a par dos fatos." 

O jovem consome notícias 
em diversos aparelhos 

Nos últimos anos, publicações digitais 
registraram um verdadeiro salto na 
parcela de tráfego oriunda de platafor
mas móveis e redes sociais. Daí esta
rem reformulando tanto sites como o 
conteúdo para garantir uma experi
ência melhor a esses leitores e maxi
mizar seu valor para a publicação. 

Diagramar para plataformas móveis 
exige flexibilidade. Antigamente, 70% 
dos visitantes do popular site ameri
cano de tecnologia Mashable chega
vam ali por buscadores; agora, há uma 
divisão em partes iguais entre busca
dores, redes sociais e tráfego direto. 
"Mudamos a apresentação e a home-
page para otimizar para o móvel", deta
lha Adam Ostrow, 30, diretor de estraté
gia do site. "No celular, a diagramação é 
em uma coluna, no tablet em duas e no 
computador, em três. Agora, temos fra
ses mais curtas e parágrafos não muito 
longos; também adotamos o recurso do 
'olho'. A ideia geral é tentar decompor 
o texto e torná-lo mais digerível." 

Quem vai lançar um site hoje tra
balha desde o começo para que a lei
tura em plataformas móveis seja fácil. 
Foi isso o que o Quartz fez. "O que 
criamos funciona em diversos apa
relhos, incluindo o laptop ou o velho 
computador", explica Zach Seward. 

"Dependendo do aparelho usado para 
acessar o site, buscamos apresentar 
o formato mais condizente." 

Enquanto isso, empreendedores de 
mídia estão criando produtos jornalís
ticos sob medida para o smartphone. 
Um deles é o Circa, um aplicativo para 
iPhone. Lançado em outubro de 2012, já 
tinha sido baixado centenas de milha
res de vezes até fevereiro. Em vez de 
dar links para conteúdo de terceiros, 
os jornalistas do Circa usam essas fon
tes (com o devido crédito) mas redigem 
o próprio texto. O aplicativo é, basica
mente, uma série de resumos de uns 
20 acontecimentos importantes do dia. 

"Nossa ideia é só informar", declara 
Matt Galligan, presidente da empresa 
e um de seus fundadores. "Queremos 
conquistar a confiança do usuário a 
longo prazo. Acho que até a nova gera
ção ainda dá importância à marca." 
O maior público do Circa - cerca de 
um terço dos usuár ios - é a turma 
na casa dos 25 aos 34. Um quarto da 
audiência está na faixa dos 13 aos 24. 

A interface do usuário no Circa tem 
suas vantagens: no iPhone, é fácil ir 
pulando de um parágrafo para outro 
(checando ilustrações no caminho); 
em textos d is t r ibuídos por e-mail, 
não tanto. O problema com o Circa 
são as implicações no plano comer
cial. Diferentemente de outros agre-
gadores, o Circa não dá links para 
ma té r i a s , mas simplesmente con
densa informações sobre um mesmo 
fato de várias fontes. Ou seja, aque
les que estão pagando pela cobertura 
original não ganham nada com o site. 
Sintetizar notícias para o smartphone 
de repente virou um grande negócio: 
em março, o Yahoo gerou um burbu
rinho ao comprar o Summly - teria A ut
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pago US$ 30 milhões para adquirir 
tanto o algoritmo de condensação de 
textos como os serviços do criador 
do aplicativo, um garoto de 17 anos. 

Seria de supor que o celular, com sua 
tela diminuta, fosse se prestar apenas 
para a leitura de textos curtos. Mas a 
nova geração também está consumindo 
uma prosa mais longa no smartphone, 
em geral aos poucos, ao longo do dia. 
"Temos dados realmente surpreenden
tes", explica Max Linsky, 32, cofunda-
dor do site agregador Longform.org, 
especializado em longas reportagens 
de revistas. "Quase um quarto de todo 
nosso tráfego é no iPhone." 

Nos Estados Unidos, quase metade 
dos adultos tem smartphone e quase 
um terço possui um tablet. A maioria 
diz que usa esses aparelhos para con
ferir notícias. Uma sondagem do Pew 
Research Center em setembro de 2012 
revelou que 67% da população ameri
cana na faixa dos 18 aos 29 anos tinha 
smartphone; entre a população adulta de 
modo geral, 46%. A nova geração passa 
mais tempo no ceular ou no tablet do 
que os mais velhos; é maior a probabi
lidade de que navegue na internet e se 
mantenha informada via redes sociais. 
Uma pesquisa do centro de estudos Pew 
em junho de 2012 constatou que 19% 
dos adultos americanos, independen
temente da idade, tinham lido alguma 
notícia ou título de matéria em uma 
rede social na véspera da entrevista; em 
2010, eram só 9%. No mesmo estudo, o 
Pew informou que 34% da turma dos 
18 aos 24 disse ter visto notícias em 
alguma rede social no dia anterior, em 
comparação com 12% em 2010. 

Navegar pela internet digitando 
URLs num browser não é das coisas 
mais agradáveis se o aparelho u t i l i 

zado for portátil e não tiver teclado. É 
por isso que usuários de plataformas 
móveis gravitam para produtos que 
simplesmente permitam que a pessoa 
arraste ou role o texto com os dedos e 
clique em links. No estudo do Pew em 
setembro de 2012, 47% dos usuários 
de smartphones e 39% dos usuários de 
tablets diziam receber notícias atra
vés de uma rede social "às vezes" ou 
"regularmente". Esse mesmo estudo 
trouxe o seguinte dado: "Grandes sites 
de notícias nos Estados Unidos hoje 
recebem, em média, 9% do tráfego via 
Facebook, mais do que o dobro dos 4% 
registrados apenas 15 meses atrás". 

O jovem adora vídeo 

Para alguns, o YouTube, que é do 
Google, não passaria de um acervo de 
vídeos caseiros bobinhos e músicas pos
tadas ilegalmente. Cada vez mais, no 
entanto, o site é fonte de notícias. Um 
terço das buscas no YouTube envolve 
termos ligados ao noticiário, segundo 
o Project for Excellence in Journalism 
(2011) do Pew Research Center; 51% 
dos vídeos mais assistidos na plata
forma traziam o logo de uma orga
nização de mídia. Segundo o próprio 
YouTube, todo dia seus usuários sobem 
7 mil horas de vídeos de caráter noti
cioso no site. E as cifras gerais de uso 
da plataforma são extraordinárias: mais 
de 1 bilhão de visitantes únicos por mês 
assistem a 4 bilhões de horas de vídeo 
(o site não revela dados de audiência 
segmentados por faixa etária). E mais: 
com oito anos de vida, segue crescendo: 
desde o começo de 2012, o número de 
pageviews já subiu 25%. 

Tal como ocorre com fotos, o poder 
de impressionar - o tal fator "uau" - é 

o maior determinante da popularidade 
de um vídeo. Em 2011, por exemplo, o 
mais visto no YouTube foi uma cole
ção de imagens dramáticas do terre
moto seguido de tsunami no Japão. E 
claro que, às vezes, o que viraliza é bom 
demais para ser verdade: como ocorreu 
há pouco no New York Times, com o 
vídeo de um porco ajudando um cabri-
tinho a sair de um lago, postado dia 19 
de setembro no YouTube. Na verdade, 
a cena havia sido armada - era parte 
do material promocional de um novo 
programa do canal americano Comedy 
Central (antes de a farsa ser desmas
carada, o vídeo havia sido promovido 
na conta do Twitter da revista Time 
e em vários telejornais americanos.) 

Assim como empresas de mídia cujo 
forte é o texto, o YouTube vive um pro
cesso de transição do modelo "pull", 
no qual o usuário vai à informação, 
para o "push", no qual a informação 
vem ao usuár io . "O lema de ontem 
no YouTube era 'vídeo', o do futuro é 
'canal'", diz Tom Sly, diretor de parce
rias de conteúdo em jornalismo e edu
cação no YouTube. "A ideia é que as pes
soas assinem determinados canais, que 
venham e digam 'Quero receber as últi
mas novidades da Vice', por exemplo". 
Assim, o próprio YouTube vira uma 
fonte de notícias. E, se antigamente a 
pessoa precisava saber que informa
ção estava buscando, agora é possí
vel assinar um canal como o da BBC 
e, ao logar no site, ver todos os vídeos 
da BBC postados em ordem inversa
mente cronológica. A certa altura, o 
YouTube espera ter um algoritmo que 
perceba, digamos, que a pessoa assiste 
a vídeos da BBC sobre o Oriente Médio, 
mas não sobre futebol. Assim, poderá 
usar essa informação para adaptar sua 
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versão do canal, reordenando os vídeos 
com base nisso. 

E, se para a leitura de longas repor
tagens de revista o celular já parece 
um péssimo formato, a impressão é 
que seria ainda pior para assistir a TV. 
Na era do televisor de 60 polegadas de 
alta definição, quem vai querer ficar de 
olho pregado numa telinha que cabe 
na palma da mão? Mas é justamente 
o que muita gente começa a fazer, e 
à medida que tablets e smartphones 
convergem em termos de porte e fun
cionalidade, plataformas móveis vão 
responder por uma parcela cada vez 
maior da visualização de vídeos. 

Em novembro de 2012, Ken Lerer, 
um dos fundadores do Huffington Post 
(e membro do Conselho Supervisor da 
C JR), lançou um serviço de vídeo digi
tal, o NowThis News, na tese de que o 
público jovem assistiria a notícias cur
tas no celular. "O público mais jovem 
não tem nada contra o vídeo; só não faz 
parte de sua vida correr para casa para 
assistir ao telejornal das 8", esclarece 
Drake Martinet, 29, editor de mídias 
sociais da empresa. Os vídeos produ
zidos pelo NowThis News dão um 
resumo de fatos importantes; um exem
plo típico foi um clipe de 80 segun
dos que explicava por que a morte de 
Hugo Chávez era um fato relevante. O 
título? "KnowThis: Why Hugo Chavez's 
Death Matters". Em vez de ir cobrir ela 
própria os fatos, a empresa aposta em 
uma edição bacana. Segundo Martinet, 
há pouco a NowThis fez uma mon
tagem de imagens da estação espa
cial da Nasa à moda de um programa 
da MTV, o Cribs, que faz um tour por 
casas de famosos. 

Embora a migração para o consumo 
online seja mais lenta no caso do noti

ciário televisivo do que no impresso, 
o r i tmo começa a acelerar entre a 
nova geração. Um relatório do insti
tuto Pew de setembro de 2012 infor
mou que "entre adultos com menos 
de 30 anos de idade, a parcela que 
vira notícias em redes sociais no dia 
anterior (33%) era quase igual à que 
vira alguma notícia na TV (34%)". E 
expressiva a queda na audiência de 
telejornais entre a turma abaixo dos 
30 em relação a 2006, quando o Pew 
informou que 49% dessa população 
assistia a telejornais. 

"Se estiver fazendo jornal ismo 
investigativo com o p r o p ó s i t o de 
exercer influência, o digital é a ponta 
de lança", diz Andrew Golis, 29, dire
tor de mídia digital do Frontline, pro
grama da emissora de TV públ ica 
americana PBS. Já que para ter re
percussão um conteúdo precisa ser 
lincado e compartilhado em redes 
sociais, o Frontline ataca em todas 
as frentes, antes e até depois da data 
em que o material vai ao ar. A incons
tância em relação a fontes, explica 
Golis, vale só para not ícias curtas, 
de úl t ima hora. Uma coisa é clicar 
num l ink de origem desconhecida 
para ler 200 palavras ou assistir a 
um vídeo curto; outra, bem distinta, 
é se comprometer com um documen
tár io de uma hora ou um artigo de 
dez mi l palavras. "Quando vejo no 
meu Twitter que o Congresso ameri
cano aprovou um pacote de ajuda às 
vítimas do furacão Sandy, posso ler 
essa notícia de um milhão de fontes 
distintas", afirma Golis. "Já no caso 
de uma reportagem longa você está 
investindo [tempo] em algo sério, e 
não faz isso se não tiver certa con
fiança. Ou alguém disse que o mate

rial é bom, ou você confia na marca." 
A Vice é outra que produz vídeos 

de longa duração com material exclu
sivo, embora com um toque só seu. 
Sua reportagem sabe filmar documen
tários como ninguém - há pouco, a 
marca conseguiu uma exclusiva com 
a visita do jogador americano de bas
quete Dennis Rodman à Coreia do 
Norte. A HBO contratou a Vice para 
fazer um programa semanal de 30 
minutos (a estreia foi em abril). O pri
meiro episódio levou a reportagem 
às Filipinas, para cobrir a violência 
política no país, e ao Afeganistão, para 
narrar o drama de crianças-bomba. 

Descendente do Voice of Montreal, 
fundado em 1994, a Vice hoje é uma 
revista mensal com d i s t r i b u i ç ã o 
gratuita e tiragem de 1,2 milhão de 
exemplares; seu site recebe quase 10 
milhões de visitantes únicos por mês. 
O site não tem um exército de agrega-
dores para produzir resumos da cober
tura de terceiros; cria a própria pauta 
e produz um material diferenciado -
um exemplo clássico: "Heavy Metal in 
Baghdad" ("Heavy Metal em Bagdá"), 
um documentário de 2007 sobre uma 
banda iraquiana que, obviamente, tam
bém falou da Guerra do Iraque. 

A Vice é a resposta moderna da 
internet ao tablóide semanal alterna
tivo. Sua sede fica num galpão refor
mado em Williamsburg, uma região 
do Brooklyn em Nova York. "Temos 
centenas de jovens aqui, contando his
tórias com sua própria voz", declara 
Sterling Proffer, diretor de plata
forma do site. "A faculdade de jorna
lismo ensina a pessoa a ficar de fora 
da história. Nós, não." 

Outro serviço novo de vídeo que 
atrai bastante público é chamado The 
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Young Turks (TYT), que se autointitula 
"o maior programa de jornalismo online 
do mundo" e já registra 30 milhões de 
pageviews por mês. Lançado como um 
programa da Sirius Satellite Radio em 
2002, o TYT já não cobre só política 
e economia: cinema, esportes e uma 
serie de outros assuntos também entra
ram para a grade. O estilo é animado 
e irreverente. E como diz o fundador 
e apresentador Cenk Uygur: "Velha 
mídia, prepare-se: estamos chegando". 

O jovem raramente 
visita homepages 

No começo, sites tinham um visual 
parecido ao de publicações impres
sas: a homepage fazia as vezes de 
capa ou sumário e um artigo (como 
em uma revista ou jo rna l ) t razia 
pouco além do texto em si e de um 
punhado de links para algum mate
r ia l correlato (em geral escolhido 
por um algoritmo de computador). 
Hoje, o leitor em geral chega à página 
de um artigo por um l ink - o equi

valente a abrir um jornal na página 
quatro do terceiro caderno, digamos. 

"Tanto no Huffington Post como na 
Reuters, a maioria do tráfego chega 
por uma matér ia ou outro formato 
de conteúdo específico", argumenta 
Alex Leo, da Thomson Reuters. "E 
uma tremenda m u d a n ç a . Quanto 
mais avança na idade, mais a pessoa 
vai para a página inicial ou a página 
específica de um assunto. A garotada 
é mais volúvel, inconstante, em rela
ção a fontes de informação." 

Érica Berger, 26 (e até pouco tempo 
diretora de parcerias da Storyful, uma 
espéc ie de agência de no t íc ias de 
redes sociais), t ambém enxerga essa 
diferença entre gerações. "Detesto 
homepages", enfatiza. E acrescenta: 
"Quando pensa em conteúdo, a gera
ção do milênio pensa no tema", não 
no provedor. "Quero ler sobre a posse 
[do presidente] em seis ou sete publi
cações, quero ver o que meus ami
gos estão dizendo no Twitter, quero 
ver fotos que e s t ã o postando no 
Instagram. Não estou lendo só jorna

listas renomados; leio também comen
tá r ios s a rdón icos e gente comum 
que testemunhou em primeira mão 
algum fato." 

Usuários de redes sociais simples
mente clicam no que é de seu inte
resse. "Se o assunto é como gente 
[jovem] normal es tá consumindo 
notícias, é basicamente por links em 
redes sociais: Facebook, Twit ter e 
Tumblr", afirma Benjamin Jackson, 
31, que trabalhou na criação de apli
cativos para iPhone e iPad para o New 
York Times. "No jargão da computa
ção, dizemos que é a prioridade nessa 
busca é 'amplitude', não 'profundi
dade'. Você lança a rede bem longe 
para pegar os melhores peixes." 

O jovem espera diálogo 

Para chegar ao públ ico jovem, um 
meio de c o m u n i c a ç ã o tradicional 
pode promover o conteúdo em aplica
tivos para plataformas móveis e redes 
sociais. E o equivalente digital do que 
os jornais sempre fizeram: entregar o 
produto diariamente na porta do lei
tor, cobrar pelo exemplar menos do 
que o custo de impressão e distribui
ção e garantir que a publicação esteja 
em toda banca de jornal da cidade. 

Já o passo seguinte é algo que jor
nal nenhum costumava fazer: tratar o 
consumidor de notícias como parceiro 
de uma conversa. Isso pode significar 
incentivar o diálogo com leitores na 
seção de comentários; no Facebook, 
no Twitter e no Tumblr; ou até dar ao 
conteúdo gerado por internautas uma 
visibilidade especial. O Wall Street 
Journal convida o leitor a participar 
de videochats ao vivo no site do jor
nal. O mesmo faz o HuffPostLive, que 
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vai ao ar 12 horas por dia, cinco dias 
por semana, e depois é reexibido. "A 
abordagem da mídia convencional é A 
gente faz nosso trabalho, e vocês con
somem'. E uma coisa de mão única", 
diz Mark Coatney, que lançou a elo
giada conta da Newsweek no Tumblr 
quando trabalhou como editor no site, 
em 2008. "No Tumblr, uma organiza
ção de mídia eficaz interage com o 
público de igual para igual." 

Esse novo formato de participação 
pode criar certos desafios. No site da 
Newsweek no Tumblr, Coatney culti
vava um tom incisivo, meio irreverente, 
e volta e meia discutia controvérsias 
envolvendo a própria Newsweek, como 
a notícia de que a revista fora colocada 
à venda. Esse tom pessoal e informal 
pode estar em conflito com os modos 
circunspectos de um jornal, agência de 
notícias ou telejornal. Sem contar que 
a maioria dos jornalistas já pena para 
satisfazer as exigências crescentes da 
internet e do ciclo de notícias ininter
rupto, o que deixa pouco tempo para 
interagir com leitores. 

Com efeito, organizações de mídia 
hoje estão dispostas a deixar o público 
ajudar na cobertura dos fatos (o iRe-
port, da CNN, é prova disso). Num 
caso como os protestos no I rã em 
2009, imagens postadas por amadores 
podem ser o melhor - ou, aliás, o único 
- conteúdo disponível. E usuários do 
Twitter e do Instagram já demonstra
ram a capacidade de detectar embus
tes e boatos infundados. Érica Berger 
conta que na revista The Economist, 
onde já trabalhou, o vídeo da campa
nha presidencial americana em 2012 
foi montado com a contr ibuição de 
cidadãos "de todo estado, que tuita-
vam direto da cena dos fatos". 

Com a barafunda de c o n t e ú d o 
gerado por usuários hoje circulando 
na internet, o surgimento de algo como 
o Storyful para organizá-lo não chega 
a surpreender. Meios de comunicação 
assinam o serviço de notícias, que vas
culha a internet (em geral, o Twitter e 
outras redes sociais) para achar o que 
há de melhor em vídeo, foto e texto 
produzido pelo internauta comum 
e corrente. Em seguida, a equipe de 
jornalistas do Storyful verifica a exa
t idão de cada uma dessas informa
ções e repassa o material aprovado 
aos assinantes, para reutilização. "A 
ABC News liga toda noite querendo 
saber qual o melhor conteúdo para 
exibir no dia seguinte", diz Berger. 

O jovem quer sagrar 
novas marcas 

Se há um site que personifica o jornal 
de interesse geral na era das mídias 
sociais é o BuzzFeed. Quase 60% de 
seus leitores estão na faixa dos 18 aos 
34 - sem sombra de dúvida a maior 
p roporção de qualquer dos princi
pais sites de not íc ias de interesse 
geral. Mais de 40% dos acessos se 
dão por plataformas móveis, sendo 
que a maioria desse tráfego vem de 
aplicativos de redes sociais como o 
do Facebook. "O compartilhamento 
é nosso principal objetivo e indica
dor de qualidade", diz Jonah Peretti, 
referindo-se a ocasiões em que um 
leitor do BuzzFeed posta algo do site 
ou dá o link em redes sociais. 

Visitar a sede da empresa nova-ior
quina, que cresce aos saltos, é como 
assistir a um desenho animado da 
nova mídia em ação. A redação do 
site, aboletada num edifício como 

qualquer outro no Chelsea, parece 
uma metáfora para o próprio site: é 
informal, transparente, sem hierar
quia. Há gigantescas janelas com uma 
vista impressionante para o coração 
de Manhattan e amplos espaços de 
trabalho comuns onde falta a bulha 
das velhas redações (como costuma 
ocorrer em publicações digitais). A 
apuração de informações e conversas 
entre o pessoal, jovem em sua esma
gadora maioria, tende a ocorrer por 
e-mail e aplicativos de mensagens, 
não olho no olho ou por telefone. 

A sala de Peretti é um a q u á r i o 
no meio desse e s p a ç o . Quando o 
Huffington Post foi vendido à AOL, 
em 2011, Peretti puxou o carro. Foi 
se dedicar ao BuzzFeed, que queria 
investir em cobertura jorna l í s t ica 
p róp r i a . Anos a t rás , o Huffington 
Post, que sabia como n inguém ot i 
mizar o conteúdo para aparecer em 
resultados de buscas, definia o que 
era dominar o novo meio. Hoje, esse 
posto é do BuzzFeed. 

"Quando começamos, não t ínha
mos seções em torno de categorias 
tradicionais de con teúdo" , explica 
Peretti. "O site era organizado em 
torno da emoção que levava [o conte
údo] a ser compartilhado. Se um joga
dor de futebol faz uma dança engra
çada ao marcar um gol, você compar
tilha o vídeo porque é engraçado, não 
porque é esporte." 

Buscadores ainda são um grande 
gerador de tráfego. Aliás, segundo 
o instituto Pew, essa ferramenta é a 
segunda maior fonte de tráfego em 
sites quando considerada a popu
lação em geral; vem logo a t rás de 
acessos diretos a homepages e bem 
à frente de redes sociais. "Ninguém 
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vê o que você busca", observa Peretti. 
Logo, essa seria a melhor maneira 
de achar qualquer coisa "menos 
aceitável socialmente" - qualquer 
coisa ligada a sexo ou a problemas 
de saúde, digamos. 

Peretti, obviamente, tem imensa 
fé no efeito salutar de mídias sociais 
sobre o jornalismo. Escrever pen
sando no efeito em buscadores já 
produziu pé ro las de uma baixeza 
inacredi tável . Em 2011, o HuffPost 
publ icou uma cé l eb re , in t i tu lada 
"What Time Does the Superbowl 
S ta r t " ("A que horas c o m e ç a o 
Superbowl"). Era uma página sem 
nada, feita para fisgar quem bus
cava saber a que horas começa r i a 
a t r ansmissão da final do campeo
nato de futebol americano, o Super 
Bowl (a grafia incorreta do nome do 
evento pelo HuffPost foi proposital, 
para atrair mais t ráfego de busca
dores). Mas as pessoas só compar-

' t i lham o que acham que vale a pena. 
Digam o que quiserem de fotos de 
gatos com frases agramaticais - o 
fato é que viralizam, pois há muito 
internauta que rola de r i r com elas. 

A ênfase na partilha pode produzir 
ainda mais conteúdo inócuo, metido a 
engraçado. E como dizia, em maio, um 
artigo no New York Times: "Ao confe
rir imagens do cérebro das pessoas e 
monitorar seus e-mails e mensagens 
na internet, neurocientistas e psicólo
gos descobriram que uma boa notícia 
pode se espalhar mais depressa e che
gar mais longe do que tragédias e his
tórias tristes". Jonah Berger, psicólogo 
social da University of Pennsylvania, 
disse ao jornal: "Quando você com
partilha uma história com os amigos 
e colegas, a reação deles conta mais 

para você. Ninguém quer ser consi
derado uma nuvem negra". 

Anunciantes também querem dis
tância disso. "Sempre que alguém da 
publicidade me procura, é para enfa
tizar: 'Quero estar perto de uma notí
cia positiva'. Só que a maioria das notí
cias não é positiva, informa Alex Leo, 
o diretor de produtos da Thomson 
Reuters Digital. "E por isso que a seção 
Style do New York Times passou a sair 
dois dias por semana, e que há muito 
mais conteúdo e blogs sobre a criação 
dos filhos. NoHuffPo, é a mesma coisa." 

O que a nova geração 
vai querer agora? 

Segundo alguns analistas, o jovem hoje 
não confia menos em marcas jornalís
ticas de qualidade do que o de gera
ções anteriores. "A desconfiança não 
é necessariamente maior do que anti
gamente, quando computada a fase da 
vida", diz Danah Boyd, 35, alta pesqui
sadora da Microsoft Research (Danah 
costuma grafar seu nome sem inicial 
maiúscula). "O grau de confiança do 
adulto é diferente do do adolescente." 
A geração do pós-guerra também des
confiava da grande imprensa quando 
era jovem ("Não confie em ninguém 
acima dos 30", disse o ativista ame
ricano Abbie Hoffman lá atrás). Com 
o amadurecimento, é possível que o 
adolescente de hoje passe a confiar 
em certas fontes de informação - mas 
talvez não as mesmas de seus pais. 

Na esperança de ser uma dessas 
fontes, o New York Times já está de 
olho na nova geração. Em fevereiro, 
o jornal revelou que vem testando o 
protót ipo de uma assinatura digital 
em versão enxuta - com menos con

teúdo, a um custo menor - voltada ao 
público adolescente e na casa dos 20. 

Nos p r ó x i m o s meses, a produ
tora americana de d o c u m e n t á r i o s 
Participant Media, que já ganhou vários 
Oscars, pretende lançar o Pivot, um 
canal a cabo voltado à geração do milê
nio. Segundo Evan Shapiro, presidente 
da Participant Media Television, os 
programas da emissora "vão parecer 
mais uma conversa do que uma pessoa 
transmitindo sua opinião do alto de um 
púlpito". Shapiro cita como exemplos 
de um discurso respeitoso dois progra
mas do canal americano MSNBC - com 
os apresentadores Christopher Hayes 
e Melissa Harris-Perry. Neles, a discus
são com entrevistados é inteligente, 
não beligerante. "Os programas vistos 
pela geração do milênio costumam ter 
um ponto de vista, uma inclinação que 
interessa a essa geração, como a atra
ção The Daily Show with Jon Stewart e 
o Colbert. Essa turma tem interesse em 
política, mas não na guerra entre par
tidos". Infelizmente, o primeiro pro
grama anunciado pelo canal parece 
mero jogo de efeito - foi descrito pela 
apresentadora, a comentarista pouco 
espirituosa Meghan McCain, que é 
filha do senador e ex-candidato à Casa 
Branca John McCain como "uma mis
tura de Meet the Press e Jackass". 

Segundo Alan Miller, presidente 
da ONG News Literacy Project, que 
busca ensinar alunos do ensino médio 
nos Estados Unidos a filtrar a bagunça 
de fontes de informação a seu dispor, 
os programas The Daily Show with 
Jon Stewart e The Colbert Report são 
muito citados como fontes populares 
de notícias por adolescentes e pré-ado-
lescentes. Miller conta que é comum 
esse público subir informações sol-A ut
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Quem disse que a garotada é apática e não quer saber 
do que ocorre a sua volta? Quer saber, sim - ainda que 
seu comportamento sugira o contrário. Segundo uma 
sondagem da agência de publicidade TBWA Worldwide 
em 2012, 56% dos jovens adultos se descrevem 
como "ativistas". Nos Estados Unidos, 2,4 milhões de 
adolescentes participaram de campanhas organizadas 
pela DoSomething.org no ano passado; todo dia. 7 mil 
jovens se inscrevem na ONG. O grosso da comunicação 
da organização com esse público (onde minorias são 
mais representadas do que na população em geral) 
é por mensagem de texto. Mais de 2.500 jovens com 
idade entre 12 e 25 responderam a uma pesquisa sobre 

uso de armas e segurança nas escolas, que ficou online 
de meados de fevereiro a meados de março; a maioria 
defendeu o endurecimento das normas de porte e uso 
de armas. Campanhas anteriores já abordaram a gravidez 
na adolescência, a pobreza e os sem-teto. Quando a 
ONG quis saber como o jovem se mantém informado 
hoje em dia, os entrevistados responderam que as duas 
principais fontes diárias de informação eram sites de 
notícias na internet (43%) e redes sociais (46%). A própria 
DoSomething usa a rede do Facebook para verificar 
a identidade e dados demográficos de quem responde 
a seus questionários (dados que só são compartilhados 
de forma agregada, naturalmente). 

tas ou trechos de vídeo na internet 
- conteúdo que vai parar em blogs e 
em redes sociais sem a devida contex
tualização. Foi o que ocorreu no caso 
de Shirley Sherrod, uma funcionária 
do Departamento de Agricultura dos 
Estados Unidos obrigada a renun
ciar depois de um comentarista con
servador, Andrew Breitbart, ter pos
tado um vídeo capcioso editado com 
trechos de um discurso de Sherrod. 
"Quando se ob têm informações de 
tantas fontes, é preciso ceticismo", 
esclarece Miller. "Sobretudo devido 
à t e n d ê n c i a em acreditar naquilo 

que vem dos amigos, que é particu
larmente acentuada nesse público." 

Um novo grau de participação 

Eli Pariser, 32, ex-diretor executivo da 
ONG americana MoveOn.org, criou 
no ano passado o site Upworthy. A 
ideia é incentivar a disseminação de 
con teúdo que Pariser julga impor
tante. "O Upworthy é uma tentativa de 
garantir que quem usa redes sociais 
tenha acesso a assuntos que realmente 
importam, para se manter informado", 
explica. "O New York Times vira e 

mexe publica na primeira página maté
rias que, se formos ver estatísticas de 
acesso, dão péssimo resultado. O trá
fego de matérias sobre o Afeganistão 
em redes sociais é baixíssimo - são 
compartilhadas centenas de vezes, e 
não milhares, como outros tópicos - , 
mas os editores tomam a decisão de 
que o público precisa se manter infor
mado sobre a guerra travada em outro 
país. Na era do Twitter e do Facebook, 
como garantir que as pessoas acom
panhem um tema como esse?" 

A resposta, crê Pariser, é dar destaque 
a aspectos essenciais de fatos impor-
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tantes: "A ideia é achar fragmentos de 
conteúdo que sejam bons para compar
tilhar e complementar isso tudo com 
um título e uma diagramação bacanas, 
para poderem competir com as fotos 
de gatos que lotam ofeed de notícias 
das pessoas", explica. "Existe um grá
fico sobre consolidação da mídia, por 
exemplo. Quem abria o link achava a 
coisa interessantíssima e queria com
partilhar. Mas é difícil fazer alguém se 
interessar pelo tema. O título que con
seguiu o feito foi: 'O verdadeiro motivo 
para ainda tocarem Mrs. Robinson no 
rádio'. Nos Estados Unidos, 80% das 
estações de rádio tocam as mesmís
simas músicas, pois são todas de uma 
mesma empresa. Esse gráfico foi visto 
por centenas de milhares de pessoas. Já 
se o título fosse algo como 'Confira um 
gráfico sobre a consolidação da mídia 
nos Estados Unidos', obviamente não 
teria tido tanto sucesso. 

Quando a pessoa já mostra interesse 
por um assunto e quer partir para a 
ação, há sites que fazem a ponte direta 
com redes sociais. No Change.org, por 
exemplo, "a pessoa inicia um abaixo-
-assinado e diz ao site com quem em 
suas redes quer compartilhar a peti
ção", explica Matt Slutsky, 32, diretor 
de desenvolvimento de negócios do 
site. Há pouco, uma petição lançada no 
Change.org colheu mais de 1,4 milhão 
de assinaturas para que os escoteiros 
nos Estados Unidos aceitassem homos
sexuais entre seus membros. A campa
nha foi coberta por grandes veículos 
de comunicação, como a CBS News. 

No livro O Filtro Invisível: O Que 
a Internet Está Escondendo de Você 
(Zahar, 2012), Pariser alerta que a perso
nalização do fluxo de informações per
mite ao indivíduo evitar opiniões diver

gentes, fatos inconvenientes ou notícias 
simplesmente chatas, mas importan
tes - tendência que, segundo Miller, 
do News Literacy Project, é particu
larmente comum entre os jovens. Essa 
personalização também pode impedir 
a descoberta, por acaso, de coisas novas 
que interessariam, algo que uma publi
cação ou um programa bem editados 
permitem. Ethan Zuckerman, diretor 
do M I T Center for Civic Media, acha 
que as redes sociais vão dar um jeito 
de corrigir o problema. "Passamos do 
velho modelo, que era bom na desco
berta e ruim na personalização, para o 
atual, altamente personalizável", escla
rece. "O passo seguinte será achar novos 
meios de deixar o acaso agir. Isso vai 
significar certa volta à figura do cura
dor, mas de uma forma muito distinta." 

Segundo Zuckerman, um exem
plo desse novo curador seria Maria 
Popova, do blog Brain Pickings, que 
reúne temas de interesse de uma série 
de áreas do conhecimento, da ciência 
à literatura. Zuckerman lembra que o 
Twitter tem um algoritmo que usa a 
lista de pessoas e organizações que o 
usuário já segue para sugerir outros, 
parecidos. O que impediria o Twitter 
de pegar essa mesma informação e 
sugerir conteúdo sobre assuntos que, 
sem isso, a pessoa jamais veria? 

Por que conteúdo 
essa geração pagaria? 

E comum dizerem que, uma vez que se 
acostuma a receber algo de graça pela 
internet, o público jovem nunca mais 
vai aceitar pagar por isso. Mas a evidên
cia histórica - do lançamento do iTunes 
pela Apple dez anos atrás aopaywall do 
site do New York Times -é mais ambí

gua. Outras fontes de cobertura jorna
lística original sem dúvida estão bus
cando uma solução nessa área: em 
março, o Washington Post anunciou que 
seguiria o exemplo do New York Times 
e do Wall Street Journal e ergueria um 
paywall. "Ninguém pensa duas vezes 
antes de pagar pela TV a cabo ou saté
lite", diz Zuckerman. "Antigamente a TV 
era absolutamente grátis, hoje é paga. 
Operadoras de celular podem muito 
bem criar serviços mediante assina
tura não paga para o assinante jovem." 

O jovem pode aceitar pagar pela 
mídia que no passado era de graça se 
considerar que ela tem importância 
suficiente. Há pouco, o escritor e rotei
rista americano Rob Thomas levan
tou dinheiro com fãs no Kickstarter 
para produzir um filme baseado na 
série Verônica Mars, de sua autoria. 
A abordagem talvez funcione com o 
jornalismo. "Se decidir que quer fazer 
um filme sem os grandes estúdios, o 
Joss Whedon pode ir direto aos fãs", 
comenta Danah Boyd (Joss Whedon, 
para quem não sabe, é o idolatrado 
diretor de Os Vingadores e queridi
nho da feira de quadrinhos Comic-
Con). "Digamos, então, que o David 
Carr (The New York Times) queira 
fazer uma reportagem que vá custar 
caro. Seus fãs bancariam o projeto?" 

Boyd responde à própria pergunta 
com um comentário geral: "Todos os 
papéis estão mudando, incluindo o 
do público". • 
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http://Change.org
Text Box
Fonte: Revista Jornalismo ESPM, São Paulo, ano 2, n. 6, p. 24-41, jul./ ago./ set. 2013. 




