
'AE', urgente: a mídia somos nós  
Rodrigo Lara Mesquita 
 
Agência Estado chega aos 10 anos na rede, com portal de informação que é referência de 
mercado  
 
O primeiro site de informação jornalística no Brasil - o da Agência Estado - começou a nascer em 
1988. A visão de que o desenvolvimento das tecnologias de informação e comunicação, TICs, 
iriam determinar o futuro das tradicionais empresas jornalísticas, foi o mote para iniciar a 
transformação de uma unidade operacional do Grupo Estado numa inovadora empresa virtual de 
informação. 
 
Estávamos em 1988 e o objetivo explícito era o de criar um serviço de informações econômicas 
em tempo real, visto que a comunidade financeira era a única, naquela época, em condições de 
sustentar uma empresa de informação com essas características. O objetivo implícito era iniciar o 
processo de conquista de conhecimento para, no futuro, contribuir para o processo de migração 
dos tradicionais negócios de uma empresa jornalística do papel para as redes de comunicação e 
os diversos displays que elas comportam.  
 
A primeira rede de distribuição de informação da AE era estruturada num sistema que utilizava 
uma sub-banda do FM. A Embratel era monopólio estatal, e a alternativa para esse sistema 
seriam as linhas privadas que, em função da inexistência de um mercado competitivo, eram caras 
e de operação duvidosa.  
 
Era impossível imaginar que as TICs apresentariam a evolução geométrica que vêm ocorrendo 
desde aquela época. Muito menos que no início do século 21, as tecnologias não proprietárias 
estariam iniciando o processo de superação dos grandes monopólios que nasceram com o início 
dessa nova aventura da humanidade.  
 
A Agência, nesse processo, atingiu um grau de excelência informativa que a levou a uma situação 
de referência de mercado. Talvez seja a única empresa de informação brasileira cujos processos 
de captação, processamento e distribuição de informação tenham sido, sem exceção, estruturados 
em rede. Isso também foi verdadeiro para seus processos administrativos, comerciais e 
tecnológicos. Uma empresa organizada em rede - células de profissionais multidisciplinares com 
liberdade e responsabilidade para criar e preparar o futuro. 
 
A abertura de caminho para conquistar outras formas de relação com o mercado, além do 
tradicional modelo de negócio sustentado por distribuição de informaçao, foi possível para a AE 
por causa dessa organização funcional em rede e porque, também em função dessa filosofia, a 
empresa nestes anos todos conquistou um profundo conhecimento das tecnologias de informação 
e comunicação e suas possibilidades, especialmente as de código aberto. 
 
Por uma questão de custo x benefício, a empresa começou a desenvolver-se em cima do sistema 
operacional aberto Linux e de softwares livres (o ecossistema linux), a partir de 1996. A 
consciência dos profissionais da necessidade que tinham de criar novas plataformas de 
relacionamento com o público, aliada a uma postura aberta em relação à tecnologia, permitiu um 
primeiro grande avanço neste novo mundo. E daí começa a se explicar a liderança da Agência. 
 
O porvir das tradicionais empresas de informação, está claro, dependerá da capacidade delas 
para, paulatinamente, desenvolverem novos modelos de negócios sustentados por operações de 
network. A internet é muito mais do que um meio adequado para organizar e distribuir 
informação. É uma nova infra-estrutura que permeia todas as relações e atividades humanas. 
Como meio de comunicação, é o mais importante desde a prensa de Gutenberg. É um novo 
ecossistema para a humanidade explorar, abrir novos caminhos e construir novas oportunidades.  



Ela contém todos os meios que vieram antes e, por ser rede, enriqueceu esse conjunto com a 
convergência e a interatividade. Este novo ecossistema provoca a mudança, induz a rearticulação 
dos processos de produção de conteúdo e de riqueza. E com isso abre um novo caminho para o 
público e, pela primeira vez, com o público. Revirando e contrariando a maioria dos conceitos que 
assumíamos sobre mídia e sobre modelos de negócio em geral. No mundo da internet, a rede, nós 
somos definidos pelo que sabemos e pelo que compartilhamos. Sem conhecimento e sem 
compartilhamento não se vai a parte alguma. 
 
As empresas jornalísticas tradicionais, no entanto, ainda não despertaram plenamente para esse 
fato. Junto com os outros meios de massa broadcast - a TV aberta e o rádio -, detinham, até o 
advento da web, praticamente o monopólio de distribuição de informação para uma determinada 
comunidade, num espaço físico específico. Talvez por isso mesmo essa indústria tenha restringido 
sua atuação, nesse primeiro momento do novo ambiente em construção, a procurar emular seu 
modelo de negócio, que historicamente se sustenta em função da franquia que deteve até 
recentemente de distribuição de informaçao editorial e comercial, para o mundo da internet. 
 
Isso contribuiu para que a rede seja entendida pelo público quase que exclusivamente como uma 
enorme biblioteca digital composta por sites ou portais, com maior ou menor volume de 
informação, mais ou menos dinâmicos e com ferramentas melhores ou piores, para manusear e 
usar a informação. Sua enorme capacidade de organização e publicação de qualquer tipo de 
conteúdo acabou dando o tom, nestes primeiros anos. Talvez não poderia ter sido diferente, mas 
mesmo assim não foram poucas as mudanças que ela gerou e vem fomentando nas nossas vidas. 
 
ASPAS, UMA CONFISSÃO 
 
Não acredito que os blogs ou os wikis (softwares de publicação de facílima utilização que 
permitem o desenvolvimento de conteúdos individualmente ou coletivamente), como estão 
conformados hoje, vão substituir o jornalismo tradicional. A única certeza que tenho é que o 
processo de formação de opinião daqui para a frente será cada vez mais autônomo, difuso, 
complexo e sofisticado. 
 
Vejo a internet como uma infra-estrutura para articular qualquer tipo de relação humana. Sejam 
elas de cunho econômico, político ou social. A rede não é só um novo meio de comunicação, 
apesar de neste primeiro momento ter servido antes de tudo para organizar e distribuir 
informação. Ela é antes de tudo fator de rearticulação de processos, privilegiando as 
possibilidades de cooperação, colaboração e compartilhamento. 
 
As tradicionais empresas jornalísticas ignoram esses fatos e, também por isso, vêm perdendo 
mercado há anos. Suas estratégias são exclusivamente defensivas: jornais populares, jornais 
gratuitos, tablóides e reformas editoriais clássicas. Nenhum movimento estratégico para procurar 
explorar as possibilidades de network. 
 
O mundo mudou. Na Idade Média, quem dominava a informação era Igreja e o poder temporal.  
Com a Renascença e o conjunto de inovações que a impulsionaram, entre elas a criação da prensa 
por Gutenberg, a Igreja e seus aliados perderam esse monopólio. A burguesia ascendente teve 
acesso ao conhecimento e à possibilidade de publicar e vender suas idéias e valores. 
 
Em meados do século 19, o jornalismo começou a virar negócio. As publicações deixaram de ser 
panfletos de vida efêmera para se tornarem perenes e gerarem uma plataforma de negócios. O 
apogeu disso ocorreu entre as duas grandes guerras. Ho je, com a infra-estrutura de redes, o 
modelo de negócio baseado exclusivamente em distribuição de informação morreu (não é morte 
súbita, é um definhar lento e dolorido.). Sempre será mais fácil entender a crise que o declínio. 
 
Em 1930, São Paulo tinha 800 mil habitantes e o principal jornal da cidade circulava com 100 mil 
exemplares. Seus classificados eram a principal rede de vendas da cidade. Não existiam cadeias 



de lojas ou de supermercados. Os jornais aqui e em cidades semelhantes eram os principais 
canais de vendas de uma enorme gama de produtos e serviços - uma plataforma de 
relacionamento ajustada e adequada para a época como nenhuma outra em todos os tempos. 
Isso permitiu que os jornais desenvolvessem em todo mundo um jornalismo caro e sofisticado.  
 
FECHA ASPAS, O MUNDO EM REDE 
 
Este tempo acabou. Vivemos num mundo interconectado em tempo real. A minha geração, que foi 
surpreendida por este processo no meio do caminho, não terá tempo para reaprender a pensar, 
num contexto tão profundamente modificado por novas ferramentas e possibilidades. Sua 
responsabilidade é a de facilitar o caminho para as gerações que se seguirão. Estas viverão num 
tempo em que a conexão será uma commodity, um direito tão fundamental quanto o de votar. 
Assim como o equipamento para se conectar. 
 
A segmentação da informação, que é possível hoje graças ao poder de distribuição cada vez mais 
barata e rápida, leva naturalmente à formação das comunidades, e de comunidades dentro de 
comunidades, e a atenção compartilhada dá um centro de gravidade a elas. A interatividade que a 
rede traz leva às tecnologias de colaboração, de compartilhamento e de geração de novos espaços 
de conexão humanos, e cria todo um novo modelo de produção de conteúdo e de riqueza. É essa 
a mudança mais profunda e radical e, nesse contexto, as empresas de informação deixaram de 
ser o centro. 
 
O cidadão, o usuário, passa neste novo mundo em construção a ser ativo, respondendo on line 
aos estímulos de atenção e recriando-os. Ele é o centro de geração e ampliação da atenção e dos 
estímulos. Não mais uma antena, mas um roteador. Não mais um elemento em linha, mas um 
processador em paralelo. O cidadão é único e fundamental, mas varia na intensidade de sua 
participação e não pode ser discriminado, é um comunitário. Não podemos menosprezar a 
quantidade de informação (e, eventualmente, qualidade) que blogs, wikis e outras ferramentas de 
publicação, que serão desenvolvidas, aportam e aportarão cada vez mais ao processo. São 
milhões de repórteres com celulares e câmeras, num processo em rede que mal se iniciou e que 
vai amadurecer. 
 
As tradicionais empresas de informação poderiam ocupar espaços importantes neste processo. A 
conectividade, enquanto pensamos com o modelo velho na cabeça, implica gradação: ilhas 
(jornais), arquipélagos (meios de maior alcance, rádio, TV), o planeta ligado (conectividade 
ilimitada, dispersão instantânea da informação, potencialização de nichos e comunidades 
isoladas). O que gera necessidade de centros referenciais da busca pela informação, que é global 
e irrestrita. O Google, neste sentido, é um exemplo que poderia ser referência para os jornais. 
 
Ninguém mais pode controlar as possibilidades de criação, de comerciar, de distribuir, de achar e 
de interagir dos cidadãos. A barreira de entrada para a mídia foi demolida. A transmissão de 
informação deixou de ser monodirecional para se transformar num ‘pool’ aberto. Isso muda tudo: 
as inter-relações, a equação econômica, a estrutura de poder. 
 
Neste mundo novo, o controle está mudando para as mãos do cidadão. O futuro da mídia está nas 
mãos do público. As tradicionais empresas jornalísticas, os políticos, o governo e o marketing das 
corporações distanciaram-se da sua dimensão humana ao se colocarem em pedestais frente ao 
público. Não admitem erro. Por isso resistem em entrar em processos de conversação e têm 
enorme dificuldade para perceberem que a notícia não acaba quando é impressa e difundida. 
 
Não percebem que o verdadeiro ciclo da história começa aí, quando o público levanta questões, 
acrescenta fatos e corrige erros, levando a uma nova perspectiva mais próxima da verdade. 
 
O objetivo primordial da mídia talvez seja o seu mais tradicional e valoroso, que vem a ser a 
defesa da civilização, da democracia e da ética, mas agora na velocidade deste novo tempo. Por 



isso, é primordial que se busque estabilizar este grande e impulsivo criar de comunidades por 
meio de uma plataforma de valores humanos geradora de confiança entre as pessoas. 
 
É essa a lição que se começou a receber e se poderia aprender, na construção da história da 
Agência Estado. Os 10 anos de atuação na rede com um portal de informação aceleraram e 
aprofundaram o processo de aprendizagem. E com certeza ainda há muito mais que aprender do 
que usufruir. 
 
Rodrigo Lara Mesquita, jornalista e empreendedor. E- mail: rmesquita@radiumsystems.com.br 
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Redes orgânicas são o caminho à frente  
Walter Bender 
 
A propósito dos 10 anos do Portal Estadão, uma reflexão sobre sistemas de comunicação e 
comportamento global  
 
Quando participei do Encontro Internacional de Jornalismo em São Paulo em 1989, o WWW não 
tinha nem nascido. Os jornalistas, tanto dos Estados Unidos como do Brasil, estavam para adotar 
rotineiramente a correspondência eletrônica, e a paginação eletrônica ainda estava na sua 
infância. Não obstante, na conferência discutimos as oportunidades possibilitadas pela tecnologia 
digital: eficiência de produção e distribuição e uma nova oportunidade para o consumidor. 
 
Nos primórdios do WWW, construímos sistemas para aprimorar e priorizar as informações 
baseados em critérios como atemporalidade, importância e pertinência. As expectativas do 
consumidor de WWW estavam alinhadas de perto com as do consumidor de mídia tradicional -- a 
necessidade de um editor, fosse ele humano ou uma máquina, para reduzir a complexidade e 
expor a essência das informações disponíveis. 
 
Do ponto de vista comercial, as organizações noticiosas do mundo inteiro foram lentas em 
capitalizar sobre o WWW. Foram terceiros que construíram firmas que alavancaram o sistema de 
dados online -- sendo a Agência Estado de SP uma notável exceção. À medida que serviços 
tradicionalmente associados com o jornal -- classificados, imóveis, empregos, etc. -- passavam 
para online, a mídia que representava a corrente central do pensamento nacional estava em 
grande parte de fora. Hoje, o valor desses serviços de informações online continua alto; a erosão 
da tradicional firma da mídia é ressaltada por um recente artigo da Reuters: "Os diretores 
responsáveis de jornais, muitas vezes vistos como sérios e formais, além de lentos no 
crescimento, pagarão o que for preciso para abocanhar uma fatia maior do mercado de 
publicidade online que está em crescente acelerado -- se as duas últimas transações (a compra 
pelo New York Times da About.com e a compra pela Dow Jones & Co. da MarketWatch Inc.) forem 
algum indicativo." 
 
No Congresso Brasileiro de Jornais de 99, foi discutido um outro aspecto do WWW. A indústria da 
mídia não estava mais questionando se haveria mudança; eles estavam perguntando de que 
forma tiraríamos vantagem da oportunidade. Restam questões não resolvidas relativas ao acesso, 
privacidade e concorrência. Mas ficou claro que um impacto importante de "ser digital" é o 
surgimento de uma nova relação entre os diretores responsáveis e seu público: tornar as notícias 
mais pertinentes construindo conexões. 
 
Naquela conferência, Rodrigo Mesquita observou que "um jornal é uma universidade".  
 
As notícias nos dão uma nova informação e as ferramentas com as quais explorá-la -- são uma 
fonte de modelos compartilhados sobre o mundo. As notícias não nos dizem o que pensar, mas 



nos ajudam a navegar na complexidade de nossas vidas. Estamos começando a ver uma mudança 
da tecnologia de um meio para melhorar o acesso de um indivíduo às notícias para veículos de 
engajamento ativo. 
 
Experimentos voltados para o futuro, tais como o projeto Jornais Escolares, Extra, Extra, co-
patrocinado pela Secretária Municipal de Educação de Curitiba, IBQP-PR e a Agência Estado e o 
projeto Giornale at Scuola, La Fragola, patrocinado pela Kataweb S.p.A foram precursores dos 
mais recentes fenômenos de Weblogs e Wikis, onde a mídia está evoluindo, passando de um meio 
para melhorar o acesso de um indivíduo à informação para um mecanismo para engajamento 
ativo na crítica e na reflexão. Estamos presenciando o surgimento de uma expressão a níveis 
populares que está desafiando o status quo e aprimorando processos que são democráticos e que 
desafiando aqueles não são -- uma expressão ainda não universal, porém mais amplamente 
disponível do qualquer outro meio anterior.  
 
Os pesquisadores do MIT Andrew Lippman e Alex Pentland usam o termo Organic Networks 
(Redes Orgânicas) para descrever os sistemas de comunicação com raízes populares de uma 
extremidade a outra que tanto as sociedades do Primeiro Mundo como as do Terceiro usam para 
forçar a tecnologia da conectividade fácil a se adequar a seus interesses econômicos, culturais e 
sociais. "Por reduzir a barreira econômica à inovação e por adotar uma arquitetura mais modular 
e flexível, a computação se tornou acessível a empreendedores, pequenos negócios e, em última 
análise, aos consumidores... Além de suas raízes populares, reflete as necessidades e os 
interesses da comunidade local e desenvolve um comportamento global e emergente." 
 
A mídia digital está longe de engendrar um mundo fragmentado habitado por míopes preocupados 
com seus próprios interesses. Em vez disso, está liberando em cada um de nós nosso desejo 
básico de compartilhar, o que às vezes se traduz num compartilhamento de informações, idéias 
políticas e sociais ou bens e serviços. O processo já começou e é de fato uma mudança 
paradigma; o consumidor está se transformando num criador. E mais ainda, sendo orgânico, esse 
processo pode aumentar sem limites; pode crescer incrementalmente e cada indivíduo pode 
acrescentar capacidade e valor ao todo. 
 
O educador e tecnólogo, David Cavallo, disse: "A verdadeira mudança é inerentemente um tipo de 
aprendizagem." Os próximos dez anos da WWW no Brasil e no mundo serão caracterizados por 
um público que aprende através da expressão -- construindo conhecimento, oportunidade e 
crescimento econômico. 
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