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AconvençãodesteanodaSocie-
dade Americana dos Editores
de Jornais foi dominada pela
discussão sobre se o jornal está
ounãomortalmente ameaçado
pela internet e outros inventos
eletrônicos ainda por vir.
Tem sido um ano difícil para
as empresas jornalísticas.Mui-
tos jornais perderam leitores e
apublicidadesofreuumdecrés-
cimo.Algunsdosprincipaisjor-
nais demitiram. Jornalistas
americanos no exterior foram
mortos e mantidos reféns no
Iraque,enquantoalgunstêmsi-
do ameaçados de prisão por se
recusarem a revelar suas fon-
tes.Unspoucos jornalistasavil-
taramos princípios de sua pro-
fissão, plagiando o trabalho de
outrosou forjandoentrevistas.
Somando-se a isso está o te-
mor de que a multiplicidade de
engenhocas eletrônicas esteja

incentivando a nova geração a
abandonar o jornal impresso e
passaraobter informaçõespor
meiodotecladoedateladocom-
putador.
Seattleéumcentrodedesen-
volvimento de novas tecnolo-
gias, e foi inevitável queBillGa-
tes, da Microsoft, fosse o ora-
dor convidado. Ele previu que
em cinco anos não haverámais

livrosdidáticosnasescolas–se-
rão substituídos por computa-
dores.Econtoucomoprovocou
seu amigo Warren Buffett, o
megainvestidor, por ser dono
de uma editora de enciclopé-
dias.Oúnicomotivoparase im-
primirenciclopédiasatualmen-
te, disse Gates a Buffett, é por-
que elas enfeitam as pratelei-
ras.
Com a ajuda de Arthur Sulz-
berger Jr., diretor responsável
doTheNewYorkTimes,Gates
anunciou um novo e aprimora-
do “jornal eletrônico” manual
queteráosconteúdosdoNYTe
que está sendo testado. O novo
dispositivo é pequeno e portá-
til,masGates foi umtanto vago
sobre qual seria seu preço de
venda.
Seriauminsensatezdaparte
de proprietários e diretores de
jornaisignorartalnovatecnolo-
gia.Masasempresasjornalísti-
cas ainda são muito requisita-
das – prova disso são os bilhões
de dólares pagos há dias pelas
organizaçõesMcClatchy eMe-
diaNews para comprar os jor-
nais da Knight Ridder.
Embora a tecnologia possa
mudarosmétodosdedistribui-
ção, não existe conteúdo a ser
entreguesemumaorganização
noticiosapara coletá-lo e editá-
lo.No seu relatório anual sobre
a mídia noticiosa, o Project for
Excellence in Journalism diz
que“nãoháindíciosquerespal-
dem a idéia de que os jornais
entraram numa súbita espiral
de extinção”.
Sitessomentedeinternet,co-
mo o Slate e o Salon, que tenta-
ram produzir conteúdo origi-
nal, tiveram problemas finan-
ceiros,dizorelatório,enquanto
aqueles que estão progredindo
financeiramente dependem
quase totalmente do trabalho
de outros. Os jornais são as
maioresorganizaçõesdecoleta
denotíciasdosEUAeosprinci-
pais fornecedores de material

para a internet.
O relatório concluiu que a
questão econômica primordial
continua sendo quanto vai de-
morarparaqueojornalismoon-
line ganhe importância econô-
mica e se será tão grande como
a notícia impressa ou a televi-
são. “Se as receitas online dos
jornais continuarem a crescer
no atual ritmo – improváveis
33%aoano– ,sóatingirãoníveis
equivalentes à notícia impres-
sa em 2017 (pressupondo-se
que o jornal impresso cresça
apenas3%aoano).Sendorealis-
ta,mesmocomoscustosdedis-

tribuição mais baixos, levará
anosparaqueainternetseriva-
lizecomaeconomiadavelhamí-
dia”.
Dois analistas da indústria
dejornais,ScottAnthonyeCla-
rk Gilbert, dizem que, apesar
dasensaçãodedesalento, hási-
nais de esperança. Eles dizem
que, embora o número de leito-
res de jornais esteja em declí-
nio, o consumo de informações
cresce. “Quase todas asempre-
sas jornalísticas fizeramatran-
siçãoparaaweb, comsuaspro-
priedades atraindo novos leito-
res e novos anunciantes. “A in-

dústria jornalística tem po-
tencial para fazer coisas em-
polgantes nos próximos
anos”.
Tudoissosugerequeojor-
nal está muito longe de ser
uma espécie em extinção. ●
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A Associação Brasileira de
Anunciantes (ABA), que reúne
os 300maiores investidores do
País, responsáveis por mais de
70% dos investimentos realiza-
dos na televisão aberta, entrou
ontemnadisputapeladefinição
dosistemade televisãodigital a
ser adotado no País. Em carta
enviada aoministro das Comu-
nicações, Hélio Costa, o presi-
dente da ABA, Ricardo Alves
Bastos,concentraperguntasso-
breopadrão japonês, quepare-
cedarcomocertodeseroadota-
do noPaís.
Opadrão japonêséodefendi-
do pelas emissoras de televisão
emdetrimentodoeuropeu, que
facilita as transmissões de tele-
visãodigitalporaparelhoscelu-
lares, semquesejanecessáriaa
transcodificação sobre a qual
as operadoras teriam acesso.
Em Brasília, Hélio Costa infor-
mouontemqueopresidenteLu-
ladeve sereunirnapróximase-
mana com dirigentes das emis-
soras de televisão para conver-
sar sobre o padrão de televisão
digital a ser adotado. No dia 16,
oCongressoNacional organiza
seminário sobre o tema.
Na carta enviada ao minis-
tro,entreoutrosquestionamen-
tos, os anunciantes querem sa-
ber quais serão as alternativas
para a veiculação de anúncios
no novos sistema e quantos ca-
nais adicionais o Ministério es-
tuda para cada emissora que
adotar o padrão digital. Tam-
bémqueremsaberdosprazose
reclamamparticipaçãonadefi-
niçãodopadrão,alegandoquea
definiçãoinfluenciaránosinves-
timentosdasempresas,queho-
jesustentamem100%aprogra-
mação das emissoras de televi-
são aberta. ●

Mídia na internet
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