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O mundo da mídia viverá cada vez mais o embate entre os chamados "meios de comunicação de 
massa" e os "wiki" -exemplo máximo da mídia participativa. A sociedade e a tecnologia 
experimentam a ascen são de inovadoras formas de mídia colaborativa ou "wiki", sigla a partir da 
frase em inglês "what I know is..." ("o que sei é..."). 
 
A mais comentada pesquisa dos últimos tempos sobre novas mídias, publicada nesta semana pela 
tradicional revista britâni¬ca The Economist, trata dos blogs, chats e vlogs que com põem o 
universo da nova imprensa. O exemplo mais visível dessa tendência - em que a audiência é 
também produtora - é a enciclopédia on-line Wikipedia. Em cinco anos, o compêndio eletrônico 
concentra mais de 1 milhão de artigos -12 vezes mais do que a Enciclopédia Britânica. Ademais, a 
Wikipedia recebe mais visitantes por dia do que sites consolidados de gigantes da imprensa como 
The New York Times e a CNN. 
 
O fenômeno "wiki" aponta para uma dicotomia curiosa: por um lado, a manifestação mais bem 
acabada de ferramentas interativas como os blogs. Estes, em sua essência, constituem-se como a 
exposição, em tomo de temas específicos, do intercâmbio escrito e imediato de conteúdos. Os 
chamados Instant Messengers (IMs) produzem, no nível da imprensa, um fluído jornalismo 
interativo. O resulta do dessa tendência é a migração de "cartas dos leitores" (que tra 
dicionalmente encaminhavam-se aos editores da mídia impressa) para a postagem nos blogs. As 
novas gerações já aposentaram o e-mail - em favor dos IMs - como ferramenta de comunicação 
escrita e eletrônica. 
 
Por outro lado, essa profusão de conteúdo, oriunda de uma multiplicidade de fontes que não a 
mídia tradicional, encerra curiosas realidades econômicas. O site de busca Google, por exemplo, é 
a empresa de mídia mais valiosa do planeta. Sua capitalização nos mercados de ações eqüivale a 
50% da Time Warner, maior conglomerado mundial de mídia tradicional. E o Google não vende 
um grama de conteúdo sequer. 
 
Que tipo de nova mídia, então, é esta que vem (na realidade já chegou) por aí? Aparentemente, 
como em toda industria nascente, o grande dilema é: "Qual o modelo de negócios?". 
No caso específico do Brasil, cabe também indagar qual o impacto dessas novas tecnologias nos 
impérios "transmidiáticos", que incluem sob um mesmo do mínio empresarial jornais, revistas, 
TVs, rádios, informativos on-line, etc. Aliás, o impacto é certo. A Wikipedia está longe de ser 
fenômeno anglo-americano. Apenas 33% de seu conteúdo está em inglês. 
 
Mesmo porque o mundo "wiki" também questiona o primado das empresas de mídia tradicional 
como "fontes confiáveis de notícias". Como bem aponta The Economist, há escândalos de ma 
térias fictícias em várias partes do mundo. No caso Jayson Blair, que alvejou o New York Times, 
matérias, personagens e fontes eram simplesmente inventadas. Argumenta-se que o número de 
imprecisões acumulados pela Wikipedia - produzida por internautas - é basicamente o mesmo da 
Enciclopédia Britânica, consolidada por acadêmicos de excelência ao longo de décadas. 
No limite, velha e nova mídia interagem numa sucessão de continuidade e ruptura. Tudo é briga 
por audiência. Mas esta não poderá mais ser mensurada apenas por critérios lineares como 
circulação ou outros indicadores de  unho quantitativo. O mundo "wiki" pode ser ainda apenas 
tendência.    
 
Mas há só 20 anos  o e-mail, como ferramenta de comunicação, encontrava-se disponível  para 
somente umas 20 mil pessoas dentre a comunidade de inteligência e acadêmica nos EUA e alguns 
poucos países da Europa. Hoje, há 800 milhões de usuários de e-mail no mundo. 
 
Mesmo os blogs, como os conhecemos, mudarão radicalmente. Apesar do caráter virtual, de 
mandam presença constante -»os indivíduos têm de estar on-line o tempo todo.  



E sem fazer outras coisas. Já há, contudo, o apare cimento freqüente da figura do "ghost blogger" 
- substituto "não-identificado" de articulistas globalizados como Thomas Friedman ou Paul 
Krugman, quando entram e dedicam horas a algum "chat room". 
 
Nesse contexto, qual o espaço para o talento e a individualidade na produção e adaptação de 
conteúdos de mídia? Será que o "faça seu próprio jornal" se tornará realidade inevitável? 
Experiências recentes mos¬tram que jornais interativos ou "wik ijornais" sofrem, como os blogs, 
com racismo, pornografia e toda a sorte de vandalismo on line. O vândalo virtual é mais eficaz. 
Seu estrago é tão mais difícil de remediar conforme aumenta o grau de "tempo real" dos serviços 
informativos. 
 
Essa dinâmica apresenta traços de uma evolução darwinista. Molda-se de acordo com parâmetros 
de inovação, incorporação e adaptação de novas tecnologias. No Brasil, essa "corrida evolutiva" 
será modulada, é claro, pelo modelo de concorrência imperfeita que marca nossa imprensa - 
modelo em que predominam os grandes grupos transmidiáticos. 
 
Dada a baixa utilização dos mercados acionários como fonte de capitalização no Brasil, a presença 
na fronteira tecnológica das novas mídias não significará, a curto prazo, melhor saúde financeira, 
lucros crescentes. As características oligopolistas de nossa imprensa e o primarismo de nosso 
modelo capitalista nos atrasarão tecnologicamente. 
 
Ainda assim, na selva da produção e distribuição de nova mídia sobreviverão, não os mais fortes, 
mas os mais rápidos. Do ponto de vista sociológico, é a proliferação de novas tribos, como diria o 
grande antropólogo Michel Maffesoli. Essas ferramentas (chats, blogs, iPods) são a expressão 
tecnológica de uma nova comürihão, um novo sentido estético, um novo "experimentar junto". 
 
É dizer, na ponta do consumo de conteúdo, um universo a escolher. Somos mais do que leitores, 
ouvintes, internautas ou telespectadores. No mundo "wi-ki" somos todos editores. 
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