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25 Anos
O Jornalismo e as tentativas
da imprensa de se adaptar ao
mundo digital

Gareth Jones
O primeiro repórter
estrangeiro a viajar junto com
Adolf Hitler

Entrevista

Fernando Albrecht fala de
suas mais de cinco décadas
dedicadas ao jornalismo

NÃO MOSQUEIA:
EVITE DEIXAR ÁGUA PARADA
NO TEU PÁTIO E NA TUA CASA.

Faça a sua parte: evite manter água
parada em vasos, garrafas, pneus e outros
recipientes da sua casa.
Assim você ajuda a combater o mosquito
da dengue.
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DITO

“Obrigado, São Paulo”

Com essa frase, o Jornal da Tarde se despede
dos leitores na última edição dos seus 46 anos de
história, em 31 de outubro de 2012.

ALMANAQUE

“Se não puder voar, corra. Se não puder
correr, caminhe. Se não puder caminhar,
rasteje. Mas, seja o que for que você faça,
você tem que continuar indo em frente.”
Frank Herbert (escritor, 1920 - 1986)

“O que esse país realmente precisa é que
alguém apague a luz no fim do túnel.”
Millôr Fernandes (1923 - 2012)
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Em 2022 comemor
am-se os 100 anos
do rádio no
Brasil. Apesar dos
registros de experiê
ncias com
transmissão de sons
feitas entre 1893 e
1900 pelo
padre gaúcho Land
ell de Moura, ofici
almente,
o rádio nasceu no
Brasil em 7 de sete
mbro de
1922, no Rio de Ja
neiro, nas comemor
ações
do centenário da In
dependência do Pa
ís,
com a
radiotransmissão de
um discurso do pr
esidente
Epitácio Pessoa.
Roquette Pinto, um
médico que pesqui
sava os
efeitos da radioele
tricidade no corpo
hu
mano,
acompanhou a cerim
ônia e, entusiasmad
o com as
transmissões, conv
enceu a Academia
Brasileira
de Ciências a patro
cinar a criação da
Rádio
Sociedade do Rio
de Janeiro, hoje Rá
di
o MEC.
A rádio só começou
a operar, no entant
o,
em 30
de abril de 1923, co
m um transmissor
doado pela
Casa Pekan, de Bu
enos Aires.
A era comercial do
rádio começou na
década
de 1930, com a pe
rmissão de comerci
ai
s na
programação, traze
ndo a contratação
de
artistas
e desenvolvimento
técnico para o seto
r.
Co
surgimento das radi
mo
onovelas e da popu
larização
da programação, na
década de 1940, ho
uve a
chamada Era de O
uro do rádio.
O rádio sobrevive
à TV e até mesmo
à internet,
sendo que, com os
smartphones, o rádi
o tornouse ainda mais portá
til. Hoje são mais
de
10 mil
emissoras de rádio
FM e AM ativas no
Br
asil.
Segundo dados da
Secretaria de Radi
od
ifu
são do
Ministério das Com
unicações, entre as
emissoras
3,9 mil são FM, 1,
2 mil AM e mais de
4,7 mil são
rádios comunitária
s.
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“Quando tudo parecer
estar indo contra você,
lembre-se de que o avião
decola contra o vento, e
não a favor dele”

Henry Ford
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PRESS É UMA PUBLICAÇÃO DA
ATHOS EDITORA, QUE TRATA DA
ECONOMIA, TURISMO, CULTURA
E DESENVOLVIMENTO DA
CAPITAL GAÚCHA. OS ARTIGOS
ASSINADOS E OPINIÕES EMITIDAS
POR FONTES NÃO REPRESENTAM,
NECESSARIAMENTE, O
PENSAMENTO DA REVISTA

"Quando todos os publicitários se encontravam
e perguntavam “como é que tá lá” ou os comentários
eram as danças das cadeiras no mercado. Quando todos queriam saber qual era a dupla de criação de um
anúncio incrível que veiculou no jornal ou quando
trinta segundos eram repletos de histórias incrivelmente vendedores em rádio e TV. Sim, quando tudo
isso existiu e enquanto tudo isso foi mudando, as notícias, as opiniões e o contraditório eram impressos e
distribuídos na Press Advertising. No papel ou na memória digital, anota aí: fará falta. Eu vi e me orgulho de
ter sido citado, de ter dado opinião, de ser matéria e,
principalmente, de ter lido muitas e muitas edições da
Press Advertising nos últimos 25 anos."

FERNANDO SILVEIRA
Presidente da ARP

O que se publica no papel , com o tempo se transforma em memória . A memória é parte da história . A
história continua sendo escrita todos os dias no papel,
no mundo digital e nas conexões entre as pessoas e as
instituições. A revista “Press Advertising “ por 25 anos
fez parte da construção da memória da comunicação
e da propaganda Gaucha e Brasileira. Por isto faz parte da nossa história!

Obrigado!
Ainda lembro dos primeiros números de PRESS
que passei a comprar, assiduamente, em 2000. Posto
minha paixão por Jornalismo – e ter ciência de que a
Imprensa gaúcha teria (e teve!) registrada sua história
em uma publicação séria e imparcial –, adquirir a revista fez parte de minha agenda mensal desde então.
Alias, como não deixar de colecionar uma publicação
que tornou-se verdadeira fonte de informação para
Jornalistas atuantes e/ou interessados no assunto?

PAULO MCCOY LAVA
Jornalista

NELSON SIROTSKY

Empresário da Comunicação
Julio Ribeiro teve a coragem de empreender na
produção de conteúdo e informação, justamente no
segmento da comunicação. Ao falar para um mercado regional periférico como o RS, mostrou todo o seu
talento e capacidade ao criar uma revista que ultrapassou as fronteiras do estado. É uma pena que estejamos perdendo o hábito de tocar o papel ao buscar
informações. Mas, a vida segue e tenho a certeza que
o Julio vai continuar produzindo informação de qualidade em qualquer plataforma.

VALDIR LOEFF

Fundador da SL&M
Nao só vi nascer esta revista como, na Grafica Trindade, imprimimos os primeiros números. Aplausos Julio, por teres conseguido manter, em todas as edições,
a qualidade dos artigos, textos e entrevistas. Como
grande empreendedor que és, aguardo os novos projetos!

MURILO TRINDADE

Empresário da área Gráfica
Uma revista é uma publicação periódica de cunho
informativo, jornalístico ou de entretenimento. O Julio
realizou,inovou, alavavancou, consagrou por 25 anos
e até os dias de hoje a Press Advertising, segmentada
e com conteúdo de primeiro mundo.

AVREMIRO ZIMMERMANN
Empresário de mídia

Jornalistas e publicitários gostam de se encontrar
informalmente para conversar sobre reportagens,
anúncios, empresas e público. Há 25 anos a Press Advertising faz isso formalmente, ao defender o bom
jornalismo, a boa publicidade, sem deixar de questionar e propor debates, e sabendo que muita coisa importante para a comunicação também acontece fora
dela. Jornalistas e publicitários precisam de espaço
específico para debaterem sempre a profissão. Esse
é um legado da Press AD para a história da comunicação gaúcha e brasileira.

MARCOS SCHUSTER

Jornalista e Editor da Press
Advertising por dez anos
Foi com muito pesar que recebi a noticia do encerramento desta magnífica fonte de informações
"PRESS ADVERTISING". São 25 anos de uma longa parceria e convívio, logo nas suas bodas de prata passa a
silenciar seus belos artigos, entrevistas e renomados
colunistas. Sei que ela sempre foi tratada pelo Julio
Ribeiro como filha, mas durante muitos anos conviveu, mensalmente, dentro das nossas oficinas e sendo
apreciada por todos. Contudo, ela continuará viva na
nossa memória, e quem sabe, um dia possa ressurgir
em corpo, alma e papel. Certamente, será recebida
novamente por todos nós de braços abertos.

JOSÉ MAZZAROLLO

Empresário da Comunicação Impressa
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Diário do Nordeste
Fundado em 19 de dezembro de 1981, em Fortaleza. O
Diário do Nordeste, ligado ao Sistema Verdes Mares, que
controla emissoras de TV afiliadas à Rede Globo, era o jornal de maior tiragem do Ceará. Em 1º de março de 2021,
como parte de uma estratégia para ampliar suas operações
digitais, o veículo passou a ser publicado apenas nas plataformas online, encerrando, no dia anterior, sua versão
impressa.

A Cidade
No dia 17 de março de 2021 houve a extinção da edição impressa do Jornal A Cidade, de Santa Maria. A decisão
de encerrar a publicação do periódico, fundado em 17 de
março de 1998, se deu por conta da queda no número de
leitores.

Mix

Época
Lançada pela Editora Globo em 25 de maio de 1998,
Época era uma das três grandes revistas semanais brasileiras, junto com a Veja e a IstoÉ. Chegou a alcançar uma circulação de 500 mil exemplares por semana. Um de seus maiores momentos foi em março de 2006, quando divulgou o
escândalo político da quebra do sigilo bancário do caseiro
Francenildo Santos Costa, que culminou com a queda do
ministro da Fazenda, Antônio Palocci. Em maio de 2021, a
Época anunciou o fim de suas atividades como uma revista
impressa para se tornar uma seção do jornal O Globo.

O Informativo do Vale
Após 51 anos de atividades, o único jornal diário de Lajeado, O Informativo do Vale, parou de circular, no dia 24
de agosto de 2021. Fundado em 8 de maio de 1970, o jornal possuía tiragem de 8 mil exemplares/dia na semana e
8,5 mil aos sábados. Foram desligados 50 funcionários. De
acordo com a Rede Vale de Comunicação, gerenciadora do
jornal, em função dos percalços causados pela pandemia da
covid-19, os produtos e matérias-primas utilizados tiveram
um aumento desenfreado, ficando inviável a manutenção
do veículo. No dia 19 de abril do ano passado, o fundador e
ex-diretor do jornal, Oswaldo Carlos van Leeuwen, morreu
aos 90 anos, em decorrência de complicações médicas.
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Jornal do Commercio
No dia 30 de abril do ano passado, o Jornal do Commercio (JC) de Recife, anunciou que deixaria de circular de
forma impressa e faria uma migração completa para o digital, publicando conteúdo no site, aplicativo e redes sociais.
Fundado em 3 de abril de 1919, era então um dos mais antigos diários do Brasil em circulação.

Agora
O Agora São Paulo, também conhecido apenas como
Agora, era editado pelo Grupo Folha. Começou a circular
em 22 de março de 1999, em substituição ao antigo Folha
da Tarde. Foi líder entre os jornais populares paulistas e o
mais vendido em bancas no Estado de São Paulo. Era um
jornal popular, caracterizado por sua escrita simples, fontes
grandes e uso de artes didáticas. Teve sua última edição em
28 de novembro de 2021.

Parem as máquinas
Em 2021, pelo menos um veículo de comunicação foi
descontinuado a cada mês no Brasil, conforme levantamento realizado pelo Portal Comunique-se. Os fechamentos atingiram todo o tipo de meio midiático, do impresso
(jornais e revistas) ao online, passando também por emissora de rádio e canal de televisão. Neste espaço, a revista
Press & Advertising lembra alguns dos colegas de jornada
que, também, não resistiram às mudanças do mercado.

El Pais
Não foram apenas antigos veículos impressos brasileiros que fecharam em 2021. Quase no encerrar do ano, em
14 de dezembro, o jornal espanhol El País anunciou que
estava encerrando sua versão online em português, criada
em novembro de 2013 e baseada no Brasil. Segundo sua
última notícia — justamente o comunicado sobre o próprio
encerramento -o veículo não alcançou a sustentabilidade
econômica, apesar da audiência e número considerável de
assinantes.

O Estado do Maranhão
Depois de 62 anos circulando entre assinantes e bancas
espalhadas por São Luís e outras cidades maranhenses, o
jornal O Estado do Maranhão foi outro a migrar de vez para
a internet. Fundado em 1959 com o nome O Dia, foi adquirido, em 1973, pelo ex-presidente José Sarney, integrando
o Grupo Mirante, pertencente à sua família. A última edição
impressa rodou em 23 de outubro de 2021. A manchete
escolhida para o capítulo final foi sugestiva: “Papel cumprido…”.

Crusoé
As dificuldades de manter uma publicação periódica,
também, alcançam os veículos digitais. A revista Crusoé,
desligou a maioria de sua redação no ultimo dia 18 de abril,
deixando em aberto sua continuidade ou não. A primeira
revista semanal de informação inteiramente digital, conforme sua publicidade, a Crusoé tem (teve?) uma nova edição
saindo todas as sextas-feiras. Ela foi fundada em 2018 pelos
jornalistas Diogo Mainardi e Mario Sabino, ambos sócios do
site O Antagonista.
A decisão de demitir quase toda a redação foi dos sócios, que comunicaram a necessidade de cortar sensivelmente os custos. Rodrigo Rangel, diretor da revista, lamentou a decisão em um tweet: “Boas histórias chegam ao fim.
Nesta manhã, eu e a maioria dos jornalistas da redação nos
despedimos, com tristeza, da Crusoé”.
Na sexta seguinte, foi publicada a edição 208, só não
se sabe até quando vai resistir a publicação, que vinha sofrendo esvaziamento de assinaturas, muito em função das
posições políticas adotadas, contrárias ao governo federal.

Entrevista
e fotos:
Cristiano Vieira

Julio Ribeiro é jornalista e
Publisher da Athos Editora
julio@revistapress.com.br

Aquário
A ÚLTIMA
EDIÇÃO

Esta é a última edição da PRESS ADVERTISING. No
futuro, você poderá dizer: “Eu tenho um exemplar da
última edição da revista Press AD!”. E seu neto poderá
perguntar: “Mas, vovô (ou vovó), o que é uma revista?”.
Você vai respirar fundo, dar um longo suspiro, e responder: “Pois é, Joãozinho...”.
Algumas pessoas me perguntaram o porquê de estarmos parando com as nossas publicações impressas.
Carinhosa e ironicamente, respondi a todas: “Cansamos
de ganhar dinheiro!”.
Quando iniciamos a Advertising, há exatos 25 anos,
o meio revista representava 9% do bolo publicitário
brasileiro, que era de U$ 10,6 bilhões (na cotação presente do dólar, algo como R$ 50 bilhões). Ou seja, revista tinha um pedaço das verbas de propaganda correspondente a R$ 4,5 bilhões.
No ano passado, 2021, o meio revista representou
irrisórios 0,4% de share de um montante de verbas de
R$ 12,2 bilhões de reais (pouco mais de 20% do que se
investia em 1997). Ou seja, 25 anos depois, a fatia de
verbas destinadas às revistas pelo mercado publicitário
nacional representa apenas R$ 48 milhões, quase 100
vezes menos em real do que se investia quando publicamos a primeira edição da Advertising.
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Só isso já é explicação suficiente para estarmos encerrando a produção de revistas. O surpreendente é o
quanto resistimos a tomar essa decisão.
Todos os meios impressos viram seus leitores e, por
consequência, seus anunciantes, minguarem ante às
facilidades oferecidas pela internet. Isso é uma realidade, contra a qual não adianta lutar como um Don Quixote. É preciso avançar. E é o que vamos fazer.
Pessoalmente, mantenho o programa diário na Rádio Guaíba e, a partir de julho devo lançar um canal de
notícias sobre política e economia. Vamos continuar
com o Prêmio Press, o maior e mais disputado prêmio
do jornalismo brasileiro, cuja festa já está marcada para
22 de novembro. Além disso, novos projetos já estão
no forno, porque eu não consigo tocar apenas meia dúzia de coisas, sou hiperativo.
Ao encerrar esse ciclo das revistas impressas, preciso fazer alguns reconhecimentos e agradecimentos.
Primeiramente, às pessoas que trabalharam comigo ao
longo dessas duas décadas e meia. Não foram poucas,
mais de uma centena diretamente na artesania de nossos produtos. Mas, personifico numa delas o esforço, a
parceria, o envolvimento, o profissionalismo e a dedicação à nobre causa de buscar fazer o melhor sempre.
A Nelci Guadagnin foi o meu braço direito, o esquerdo,
as duas pernas e meu coração dentro da empresa, em
23 desses 25 anos. Mais do que uma profissional, ela foi
e continuará sendo uma das mais preciosas amizades
que a vida me deu. Eu confio na Nel 200% e reconheço
que ela se doou 300% para a editora e a todos os projetos e maluquices que eu inventei nessas mais de duas
décadas juntos. Beijo Nel, estamos e continuaremos
juntos, no Prêmio Press e em outros projetos.
Agradeço a parceria do Angelo Garbaski e do Murilo Trindade, parceiros gráficos nos primórdios da
Advertising e da Press, e ao amigo José Mazzarollo,
parceiro em todos os nossos produtos impressos, nos

últimos 15 anos. Cada edição que veio da gráfica, eu vi
o esmero e o carinho que vocês dedicaram às nossas
publicações.
Agradeço, também, aos nossos anunciantes. Tivemos várias dezenas deles ao longo desse tempo em
que publicamos revistas. Entre esses, destaco a SL&M,
que mesmo depois de ter encerrado as suas atividades
mantém o posto de agência de propaganda que mais
anunciou na Advertising. A RBS participou conosco em
todos esses 25 anos de Press Advertising. O Banrisul
também nos prestigiou em quase todas as edições, à
excessão dos quatro anos do governo Olívio Dutra, que
entrou para a história gaúcha como o pior governo que
já tivemos. Neste sentido, foi uma honraria termos sido
discriminados por ele.
Encerramos este ciclo com o coração leve, dignamente, com a altivez de nunca termos nos vendido, de
nunca termos negociado nossos princípios, valores e
opiniões. Eu, pessoalmente, saio de coluna ereta, serenamente, por ter cumprido minha missão de qualificar
o mercado de comunicação do RS e do Brasil com as
publicações que produzimos. Nos vemos por aí. Um
beijo do Tio Julio e tchau!
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A

lbrecht foi editor do
jornal Folha da Manhã,
da Empresa Jornalística
Caldas Júnior. Passou,
também, pela rádio e
pela TV Bandeirantes.
No Grupo RBS, foi
produtor do programa
Campo e Lavoura e
redator do programa O Pregão, ambos da antiga TV
Gaúcha (hoje RBS TV), além de editor de economia
e titular da seção Informe Especial do jornal Zero
Hora. Seu currículo, também, inclui passagens
por agências de publicidade (Inter Propaganda,
Mercur, SGB e Publivar), assessorias de imprensa e
consultorias nesse segmento.
Tendo sido o primeiro entrevistado especial da
revista Press, era justo que Albrecht também fosse
o último.
Ao longo de sua carreira, ele recebeu dezenas
de honrarias. A mais recente foi o Prêmio Paulo
Vellinho, da Associação Comercial de Porto Alegre
(ACPA), na categoria Marketing & Comunicação.
Também, foi o primeiro agraciado com o prêmio
Press de Jornalista do Ano e, por seis anos, recebeu o
prêmio Press de Melhor Colunista de Jornal e Revista,
o que fez com que essa premiação fosse batizada com
seu nome: “Prêmio Colunista de Jornal e Revista do
Ano – Troféu Fernando Albrecht”.
Nesta entrevista para Julio Ribeiro, Fernando
Albrecht fala sobre o momento atual do jornalismo
e comenta a falta de objetividade dos textos atuais,
a militância política dos profissionais e veículos e a
sensação de distanciamento entre o que os veículos
publicam e o que interessa ao público, entre outros
temas

v
Quantos anos de jornalismo?
Este ano estou completando 25 anos de Jornal do Comércio e quase 55 anos de jornalismo. Algumas vezes, eu
incursionei em outras áreas, paralelamente, como a propaganda, mas sempre com algum tipo de vínculo com o jornalismo. Entrei em setembro ou outubro de 1968 na Zero
Hora, cuja redação ficava na rua 7 de Setembro. As oficinas
eram localizadas na rua Luiz Afonso, na Cidade Baixa. Fui

10

repórter policial. Trabalhava da meia noite até às 7h da manhã. Depois ia para a faculdade e depois para um banco,
onde também trabalhava. Era muito feliz naquele tempo.
Ser jornalista hoje te dá o mesmo orgulho do que
te dava 50 anos atrás?
Orgulho não dá mais. Hoje a imprensa, tal como a conhecemos, não traz orgulho, e não é só culpa da pandemia.
Os grandes jornais foram pressionados pelas circunstâncias
e pela queda de anúncios e renda publicitária. Começaram
a fazer os tais dos conteúdos editoriais a torto e a direito.
E quem tem rádio e televisão precisa ampliar os seus horizontes.
Além disso, está acontecendo uma coisa muito ruim
para o jornalismo brasileiro, que é ‘escrever com o fígado’.
Eu não vou entrar no mérito, mas quando se toma um lado
como seita fosse, seja de A ou de B, você, mesmo de modo
inconscientemente, começa a sonegar informações ao leitor.
Agora, acrescente: demissão de jornalistas mais experientes. Tudo bem que a gurizada precisa ter chance. Não
tiro esse mérito, mas, muitas vezes, eles são contaminados
por esses vírus de escrever com tinta de bílis do fígado.
E outro detalhe! O problema maior agora é que o repórter — como se dizia lá nos verdes anos — não reporteia
mais. Ele sai com a forma, com a tese dele e vai pra rua com
uma ideia pré-concebida. E quando a realidade não cabe
na sua forma, a realidade é que está errada. O repórter tem
que reportar. Quem opina é colunista. Este é o quadro da
dor que eu vejo neste dia do jornalista (a entrevista foi feita
em 7 de abril, Dia do Jornalista), que confesso ser um dia
mais de tristeza do que de orgulho para mim.
Teria alguma reversão para isso ou entramos
numa bancarrota geral?
Olha, para mudar esse quadro teria que todo mundo
fazer algo, o que é muito difícil.
Não vejo como, num curto ou médio prazo, isso vai mudar. Eu não vou dizer que o jornal impresso vai desaparecer.
Pelo contrário. Ainda acho que vai durar um tempo. Mas,
com outro conteúdo e outra forma, como espaço analítico,
e não mais informativo.
Até os anos 80, tinha uma frase que dizia: “não existe
nada mais velho do que o jornal de ontem”. Eu mudei isso
para “não existe nada mais velho que o jornal de hoje”. Ele
está ultrapassado assim que sai da boca da máquina. Outra
coisa que vamos ter que resolver é, digamos, a desideologização das redações. O Roberto Marinho sempre dizia no
jornal O Globo que a redação tem que ser de comunista,
mas o editor não pode ser. Naqueles tempos do “Partidão”,
a diferença fundamental é que tu brigavas de dia com os
comunistas e de noite ia tomar chopp com eles. Não tinha
esse ranço político de hoje. Em campanhas anteriores, o
PSTU sempre tinha candidato a governador, a prefeito. Era
o único partido que dizia sem meias palavras “olha, nós
queremos nos apropriar dos meios de produção, queremos instalar o comunismo”. O único. Os outros são todos
hipócritas.

Entrevista

Fernando Albrecht

De seus 79 anos, Fernando Albrecht
dedicou mais de cinco décadas ao
jornalismo. Entre as madrugadas
do plantão policial de Zero Hora, no
final dos anos 1960, para a página
3 do Jornal do Comércio, o gaúcho
de São Vendelino intercalou diversos
trabalhos na área de comunicação.
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Existe esse problema da ideologização e da militância, mas tem outro que é o conteúdo. Se tu tentas contratar um jornalista que saiu da academia, a
maioria é militante. Em segundo lugar, a maioria não
lê. Não sabe nada de nada.
Isso é um problema paralelo. As universidades terão
que reformular os cursos de jornalismo. Começando pelos
professores. É difícil ter professores de jornalismo que tenham prática de redação.
Há algum tempo, as universidades pedem que o professor seja mestre ou doutor. Mas, para ser mestre ou doutor,
não se pode trabalhar. Não tem tempo para isso.
Tem uma coisa pior ainda, que não é só no jornalismo
que acontece. Tu sais da faculdade e começas a dar aula
daquilo que tu nunca praticaste. Cada vez se lê menos. Tem
algo que chamo de “Teoria do Flamingo”. Na África Central,
tem um local em que, uma vez por ano, um milhão de flamingos se deslocam por alguns dias para se acasalar. Lá,
uma águia os ataca, mas com muita frequência não consegue pegar nenhum deles, de tantas opções que tem. A
internet é a mesma coisa. Temos tanta informação, tanto
Ctrl C e Ctrl V, que tu não precisas ler Shakespeare.
E essa é a receita do desastre. Profissionais mal preparados, opção pelos mais jovens e eliminação do pessoal com
mais de 40 anos. Assim como o piloto de avião, o jornalista
precisa de horas de voo. Senão, tu sais hoje da faculdade e
acontecem pequenos desastres.
Outro problema é quando o repórter sai para a rua cobrir uma coletiva, por exemplo, ele precisa anotar, fazer um
post no Twitter do jornal, colocar no Instagram e gravar um
comentário de rádio. Isso é. antes de mais nada. uma desumanidade. “Ah, mas ele consegue dar conta”, dizem. Os
escravos também davam conta. O custo psicológico disso
vai aparecer a longo prazo. É como a infantaria falava da
cavalaria antigamente. Serviço rápido é serviço mal feito.
Isso é o que está acontecendo hoje no jornalismo.
Estás falando para a última edição da Revista
Press. Ao longo desses 25 anos, tu destes três ou
quatro entrevistas.
Na primeira edição eu fui capa.
Começamos bem e agora terminamos bem.
Tu lembras do título da capa?
“O senhor página 3”. Continuas sendo o Senhor
Página 3. Mas como dizia, é uma questão estrutural.
Quando começamos, em 1997, o meio revista representava 9% do bolo publicitário. Hoje, representa
0,4%. O jornal representava 36% do bolo publicitário e hoje representa 1,9%. Houve uma descapitalização absurda dos meios, o que afetou a qualidade
do jornalismo.
A questão não é você comprar um celular que estará
obsoleto daqui a 12 meses. Não são todas as novas plataformas e desdobramentos que o profissional tem que fazer,
que repito: é uma desumanidade. A questão é a velocidade
com que essa transformação se dá. Tu não consegues nem
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digerir. E eu vejo neste Metaverso, agora, como um certo
perigo, porque tu vais começar a viver a vida irreal como
se real fosse.
Os jornalistas e os veículos de comunicação não
perderam o protagonismo, para blogueiros, influencers, youtubers, para o cara que tem uma conta no
Twitter com mais de 1 milhão de pessoas? Ao mesmo
tempo, vemos que alguns jornalistas conseguiram fazer a virada. Como o Augusto Nunes e o Alexandre
Garcia, que tem 2 milhões de seguidores no YouTube.
Existem de 2% a 3% de jogadores de futebol profissionais que ganham um super salário. Os outros 97% não tem
onde cair morto. No jornalismo, é a mesma coisa. Tu estás
citando exceções. A grande pergunta é: quantos jornais estão atuando, basicamente, com o mesmo formato?
Os jornais já morreram. Vamos esquecer os jornais. O Alexandre Garcia não está em nenhum jornal. Os jornais acabaram. As revistas acabaram. A
revista Veja tinha 1 milhão de assinantes e vendia
mais um milhão em banca. Hoje não vende 50 mil
exemplares.
Um milhão de tiragens tinha a Revista Cruzeiro em
1950. Mas, não é isso que quero dizer. Eu quero dizer a razão pela qual eles morreram. Os jornais estão com o mesmo jeito de ser há 140 anos. É o mesmo produto. O que está
faltando? Os jornais dizem: “A taxa Selic subiu 5%”. Vê se a
favela sabe o que é taxa Selic. Ou mesmo a classe média. Vê
se interessa para a classe média ler isso.
O ponto fundamental — e repito isso há anos — é que
nós desaprendemos a contar histórias. Tudo tem uma história. A fabricação do adoçante que está em cima da mesa
de café. Da sua descoberta até o consumo. É uma história
de início, meio e fim. Não contamos mais histórias. Damos
bola para o que está nas agências, porque é fácil. É só dar
um Ctrl C e um Ctrl V.
Isso que tu falaste é fundamental. Tu pegas uma
notícia qualquer. A mesma notícia ipsis litteris está
em todos os jornais e sites. Não dão uma informação
a mais. Não pesquisam um pouco para colocar um
molho.
É que nem os chocolates caseiros. Todas as fábricas
recebem a mesma barra de chocolate. Umas melhores e
outras piores. Quando chega nesses chocolates caseiros,
um coloca amêndoa, outro amendoim, outro caju, mas,
basicamente, o chocolate é o mesmo. Com as notícias que
vêm das agências é a mesma coisa. Teria que colocar algo
a mais, mas todo mundo coloca a mesma barra de chocolate. O leitor que se vire. O que está acontecendo é mais ou
menos isso que eu te falei. É problema de tempo e também
de recursos.
Que diferença faz eu consultar A, B ou C ou assinar A, B ou C nesse caso? Eu não assino.
Além disso, tem uma coisa muito pior: a própria notícia. O bombardeio da cidade de Kiev foi reportado por um

jornalista local que enviou para a chefia dele, que já levou
o texto de acordo com as normas de redação deles, indo
direto para as agências internacionais, que também reescreveram a história. Depois, ela chegou nas redações.
O que o público precisa entender é o seguinte: quem
escreve a matéria não é o que faz o título interno e também
não é o que faz a chamada de capa. Muitas vezes, você lê o
título e quando chega no conteúdo não há nada daquilo. É
aquela coisa: “quem conta um conto aumenta um ponto”.
Antigamente, se dizia assim: nos jornais, a única
coisa de verdade é a data e olhe lá.
Quem usou essa comparação foi o Paulo Francis. Eu
comecei a olhar as datas dos jornais e um dia notei que o
Estadão havia errado. Isso nos anos 1970. Tu estás muito
enganado pelo seguinte: vai me dizer que a pressa não prejudica a perfeição?
Houve um tempo em que os jornalistas ganharam
bem?
Nunca ganharam. Mas, também, nunca ganharam tão
mal quanto hoje. Eu tenho 54 anos de jornalismo e eu sei
quanto ganhava quando comecei e quanto ganho hoje.
Mas os veículos ganhavam 10, 15 vezes mais do
que ganham hoje.
Isso é comparar laranja com banana. Há nuances. De
custo de vida, por exemplo. O condomínio hoje é caro, porque tem salão de festas, espaço fitness, portaria, empresa
de segurança etc. Quando trabalhava lá no final dos anos
1960, o condomínio era uma miséria, porque às vezes não
tinha nem porteiro. Não precisava. O prédio ficava aberto.
Então, o condomínio era uma merreca. Hoje, o condomínio
bate lá em cima.
A tua geração foi uma das primeiras de jornalistas formados na universidade. Antes, a redação era
formada de profissionais que gostavam de escrever,
que não tinham formação de comunicação. Além disso, boa parte dos veículos defendia abertamente um
lado político. Achas que estamos retornando a esse
momento anterior?
Desta vez, por interesses comerciais. Ou tu queres me
dizer que os Mesquitas ou os Marinhos viraram comunistas de uma hora para outra? Mas, o que difere do jornalista
desses anos todos não é tanto a faculdade. O que difere
é o seguinte: tu sabias que se tu trabalhasses no Correio
do Povo, com o doutor Breno Caldas, tu trabalhavas num
jornal conservador. Podia até ser de esquerda, mas tu não
sonegavas informação. Tinha essa coisa: quem dá palpite é
colunista e editorialista. Quem escreve como os fatos são
ou mais perto da realidade que eles aconteceram é o jornalista, o repórter. O editor é quem conserta e o copydesk
— que não existe mais — era quem reescrevia as matérias.
Esse sistema funcionava tanto que um dos melhores repórteres que conheci era quase analfabeto, o copydesk que
ajeitava o texto para ele.

Como funcionava isso?
Nos anos 1960 o Diário de Notícias tinha um excelente
repórter de política que escrevia muito mal. Era excelente
repórter, sabia tudo o que estava acontecendo, mas como
escrevia muito mal ele ligava para o editor chefe, que era
o saudoso Celito de Grandi. Daí dizia: “Celito, estou preso
no Palácio Piratini, anota aí uma notícia de última hora”.
Até que um dia o Celito, já sabendo que não era isso, disse:
“não, hoje tu vens aqui na redação e vai escrever essa matéria”. Ele foi lá, pegou a máquina de escrever, e um tempo
depois já perguntou: “Hospício é com h ou sem h?”. E o Celito: “É claro que é com h, tem um dicionário ali do lado pra
consultar”. E no outro dia saiu no jornal: “sob os ‘hospícios’
da primeira-dama do Estado…” (risos).
O Estadão, nos áureos tempos, era um jornal conservador e a Folha era de esquerda. Hoje, está tudo
a mesma coisa. Tudo pasteurizado. É tudo de esquerda.
Sim, mas por interesses comerciais. Mas, o que eu quero dizer é o seguinte: naquele tempo tu não sonegavas informação, porque o jornal sabia que perderia leitor se não
desse a real.
Tu achas que tem público suficiente para manter
os jornais?
A questão não é ter público o suficiente, a questão é se
tem anúncio o suficiente.
Mas o anúncio só vem quando tem público. A publicidade é proporcional à audiência.
O anúncio, tal como conhecemos, está fadado a desaparecer. Se tu tiveres a Press na internet, tu podes destacar
determinada matéria e encher de banner, inclusive com
movimento, animado. É uma espécie de bombardeio. Tu
abres uma notícia qualquer na tela e está cheia de banner.
Vejo isso muito, porque recebo 500 e-mails por dia. No
WhatsApp é a mesma coisa. Tenho um sexto sentido adquirido pela experiência para saber o que é fria e o que não
é. Reconheço fake news a 10 quilômetros de distância. Sei
quando uma foto é montagem e quando não é. Isso tudo
se deve aos meus cabelos brancos.
O que tu imaginas daqui a 10 anos na imprensa
mundial?
Não consigo imaginar o fim do ano, o que dirá daqui
a 10 anos. O que eu falei há pouco sobre a velocidade. A
humanidade levou 300 mil anos para manejar a pedra lascada. Levamos mais 50 mil para passar para a pedra polida.
Só descobrimos a escrita há seis mil anos. Só a qualificamos
com a imprensa de Gutenberg nos anos 1400. Do Gutenberg para o primeiro computador se passaram menos de
500 anos. Do primeiro computador para o celular foram 20
anos. Do celular para o smartphone, mais cinco anos. Então, não sei dizer.
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E a tentativa de regular a comunicação?
Não funciona. É que nem regular fake news. Sabe quantas leis tem no Brasil?
Existem 4 milhões de leis no Brasil.
Então, tu achas que uma lei vai mudar alguma coisa nas
fake news? Sabe qual é a maior fake news que existe no
jornal impresso? O horóscopo.
Já fizeste o horóscopo?
Já fiz. Em 1969. Se tu olhar bem o horóscopo, é fake
news. Como o cara vai dizer como será a tua vida no dia
de hoje?
Essa é uma fake news inocente. O problema é
quando os jornais fazem, deliberadamente, notícias
falsas como se fossem verdadeiras.
É o que eu falei sobre tomar um partido e escamotear
a informação.
Um dos jornalistas que eu mais sinto saudade é o

Flávio Alcaraz Gomes, em rádio. O cara falava qualquer coisa e Flávio dizia: 'Mas o que é isso? Fala
para os nossos ouvintes, porque eles não têm a obrigação de saber'. Fazia explicarem para as pessoas.
Os jornais publicavam, quando eu era repórter, por
exemplo,‘vítima de latrocínio’. Então, começaram a botar
entre parênteses (matar para roubar). Pronto. Explicação
curta, grossa e precisa. Então, nós temos esse problema de
achar que todo mundo sabe o que é Selic e sabe como ela
influi ou não na vida das pessoas. E outras matérias que ficam nas manchetes durante um mês e não têm o mínimo
interesse para o leitor e para o mundo.
Você já disse que o rádio é o único veículo que
não vai desaparecer. Por quê?
Porque é instantâneo, portátil e está presente na vida
das pessoas, tem muita gente que ainda acompanha rádio.
E ele se adaptou muito bem à internet, ganhou abrangência, é um camaleão.
Podemos ter esperança no futuro da profissão, ou
devemos mandar os estudantes de jornalismo buscar
outra atividade?
Fazer uma faculdade de jornalismo com as ferramentas
que existem hoje você só ganha uma ideia geral da atividade, não se forma bons profissionais apenas com a academia.
Que tipo de problema grave os profissionais apresentam hoje?
Uma questão importante é a mania de tirar frases de
contexto. Hoje, com exceção desta entrevista (risos), eu
não daria uma entrevista. Isso tem muitos exemplos. Existe
uma quantidade grande de empresários, executivos, que
fogem de dar entrevistas porque temem que vai sair aquilo
que não falaram. Nós jornalistas somos muito mal vistos.
Isso é devido à falta de experiência de muitos repórteres?
Talvez. No Jornal do Comércio havia um editor cujo
apelido era Rajá, que tinha uma frase que fico pensando
muito nela, sobre o fato do iniciante na profissão não ser
confiável e da necessidade de cuidar o trabalho dele. A frase dele era assim: “Quando a gente aprende a escrever, eles
nos aposentam”.

O que o público precisa entender
é o seguinte: quem escreve a
matéria não é o que faz o título
interno e também não é o que faz
a chamada de capa. Muitas vezes,
você lê o título e quando chega no
conteúdo não há nada daquilo
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Há quatro anos, tu tiveste que enfrentar um câncer. Como foi a experiência?
Foi mais tranquilo do que esperava. Fui diagnosticado
com um câncer no reto, mas felizmente não tive que passar
por colostomia, quimioterapia ou outro tratamento mais
agressivo. Tudo se resolveu com uma cirurgia. E tive muita
sorte, porque a Unimed pagou por todo o procedimento,
e ainda descobri que um seguro que eu tinha me dava R$
25 mil para cirurgias. Ou seja, o câncer ainda me deu lucro!

Memória
PRESS, A FILHA QUE FOI LONGE
Na esteira do sucesso da revista Advertising, lançada em 1997, resolvemos lançar uma publicação
voltada ao jornalismo e aos profissionais de imprensa. Algo bastante ousado e arriscado, porque este
é um dos públicos mais críticos que se pode ter. Mas, quem disse que temíamos críticas. A primeira
edição foi lançada em 1º de junho — Dia da Imprensa — na sede da Associação Riograndense de
Imprensa, em Porto Alegre. No mesmo ano, lançamos o Prêmio Press, que viria a se tornar no maior
e mais disputado prêmio do jornalismo brasileiro. A propósito, mesmo agora que vamos parar de
editar a revista, o Prêmio vai continuar!
A partir daí começamos a produzir outros tantos títulos de jornais e revistas. Fizemos muito
e de tudo um pouco, mas a Press acabou se transformando no nosso veículo mais querido e que
mais desdobramentos nos proporcionou em outras publicações segmentadas: agrobusiness, saúde,
turismo, economia, cidade, etc.
Acima, algumas das capas mais representativas deste período de mais de duas décadas de Press.
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Há

25 anos, quando a rede mundial
de computadores estava no seu
estágio inicial de popularização,
os principais meios de informação eram os veículos impressos
(jornais e revistas) e eletrônicos
(televisão e rádio). O jornalismo
na web, embora já fosse praticado, tinha o caráter de uma novidade que ainda estava sendo assimilada pela imprensa e que chegava a um público restrito
às pessoas e instituições com acesso à internet (discada).
Os primeiros sites jornalísticos foram criados em 1995
por veículos tradicionais na produção de jornais impressos,
como Jornal do Brasil, Folha de S.Paulo e Grupo Estado.
Esse ponto marca um profundo processo de mudanças na
área e que tem “colocado muitos desafios para o jornalismo comercial hegemônico e para os profissionais”, declara
a pós-doutora em Comunicação Suzana Oliveira Barbosa,
professora do Departamento de Comunicação e do Programa de Pós-Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Faculdade de Comunicação da Universidade
Federal da Bahia (Facom/UFBA).
As diferenças na produção da notícia para o impresso
e para a web evidenciavam o conflito entre o modelo de
negócios que estava consolidado e a inovação. “Muitas empresas jornalísticas, no início, tiveram receio e houve resistência”, descreve Suzana. A professora comenta que a prática do jornalismo na internet, no Brasil, nos Estados Unidos
e na Europa, foi iniciada pelos jornais impressos, os primeiros a lançarem sites de notícias. Era comum que esses sites
apenas reproduzissem o conteúdo publicado na edição do
jornal impresso.
Quando fala sobre as resistências iniciais, Suzana lembra que para as empresas jornalísticas era difícil quebrar a
noção do ciclo de 24 horas, característico do impresso. Nas
redações, havia a preocupação com o ineditismo da informação — se fosse publicada no site um dia antes da veiculação no impresso, a concorrência já teria conhecimento
do fato. Dentro de uma mesma empresa, o próprio site
poderia ser interpretado como um concorrente do jornal
que circularia na manhã seguinte. “Só essa visão de partida
demorou muito para ser administrada até que se pudesse,
sim, incorporar algumas dessas características que temos
para o jornalismo feito para internet”, menciona Suzana.
Nesse amplo processo de transformação, a narrativa
jornalística absorveu as coberturas com atualização contínua e os recursos de hipertextualidade e multimídia, mas
outras questões estão colocadas. Há novos competidores e
produtores de conteúdo que disputam a atenção do público e dos anunciantes. “O grande desafio para as empresas
jornalísticas hoje é resgatar e ampliar (ou manter) audiências para os seus produtos”, analisa Suzana.
A doutora em Comunicação e professora da Faculdade
de Comunicação da Universidade de Brasília (UnB), Ana Carolina Kalume Maranhão, considera que a indústria jornalística tem se mostrado, historicamente, resiliente e capaz de
se beneficiar das inovações. No contexto atual, ela reflete
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que é necessário encarar a convergência como “fator estratégico para a promoção de novas possibilidades de produção e distribuição de conteúdo”.
“Se, antes, a migração do impresso para online se caracterizava quase que de forma exclusiva pela inserção do
conteúdo das páginas impressas no formato digital, hoje,
o modelo de negócio desenhado para abrigar as empresas
comunicacionais multiplataformas abarca a criação de novos canais e a ampliação da oferta de serviços ao leitor”, argumenta Ana Carolina.A inovação provocada pelas novas
tecnologias de inovação e comunicação impuseram mudanças à forma de fazer do jornalismo e do próprio modelo
de negócio da imprensa, enfatiza Ana Carolina. Em meio à
transformação, “as organizações buscam novas formas de
enquadramento do novo sem romper com os fundamentos que as estruturam”, nota a professora.
“Na tentativa de promover uma transição administrada, as empresas promovem reformas em suas estruturas,
como a unificação das redações e a produção multimídia, o
que exige jornalistas com múltiplas habilidades, a incorporação de profissionais da área de Tecnologia da Informação
e o estabelecimento de parcerias para a realização de investimentos no setor tecnológico.”

MUDANÇA NA PERCEPÇÃO DE VALOR DA INFORMAÇÃO

Para o jornalista, programador, mestre em Jornalismo
Social e coordenador do Programa Avançado em Comunicação e Jornalismo do Insper, Pedro Burgos, houve uma
significativa mudança de contexto que impactou o jornalismo nos últimos 25 anos. “A mídia, no passado, tinha mais
poder econômico, porque era um pacote de serviços que
precisava ser comprado”, avalia. “Nos anos 1990, era no jornal que se obtinha acesso a classificados, programação de
cinema, passatempo e notícias. Isso tornava os produtos
jornal e revista mais valiosos. E a publicidade era a forma
de atingir muitos consumidores de uma vez, pois a mídia
promovia esse alcance gigante.”
De lá para cá, surgiram novas possibilidades para acessar serviços que, antes, estavam concentrados na mídia
impressa. Classificados, agenda cultural e entretenimento,
por exemplo, migraram para o ambiente digital e, hoje,
são acessados gratuitamente pelo celular. “Sofremos esse
grande desempacotamento da mídia, dos jornais, principalmente, que deixaram de ser um produto que oferecia
vários serviços. Ao mesmo tempo, a publicidade nas novas
mídias digitais se tornou mais atrativa para os anunciantes,
que poderiam alcançar um público mais específico por um
preço menor”, demonstra Burgos.
Nesse processo, “os veículos de imprensa perderam o
poder monopolizador tanto do lado dos anunciantes quanto para os consumidores”, aponta. “O que a gente viu é que
quando se tira o valor dos classificados, da programação
cultural, das cruzadinhas e só sobra a informação, o público
está menos disposto a pagar ou vê menos valor relativo do
que imaginávamos. Há muito menos leitores e audiência
dispostos a pagar por informação do que a gente previa.”
A informação tende a ser mais valorizada por públicos
muito específicos que se beneficiam economicamente
dela. É o caso de grupos para os quais o jornalismo seg-

25
Anos
de mudanças
noCapaJornalismo
Há um quarto de século, imprensa
vem tentando entender e se adaptar
ao novo mundo digital que a devora
e transforma
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mentado tem valor evidente — como investidores e analistas financeiros, que dependem da informação econômica
em tempo real, ou advogados, que recorrem aos veículos
que fazem a cobertura do poder judiciário. “Essa informação que literalmente vale dinheiro para a pessoa que está
consumindo tem um futuro em diferentes nichos.”.

DECLÍNIO DO IMPRESSO E ASCENSÃO DAS REDES SOCIAIS

Ana Carolina Kalume
Professora da Faculdade
de Comunicação da UnB

Glauber Correa
Jornalista, programador,
mestre em Jornalismo Social

Suzana Barbosa
Professora na UFBA

Maria Clara Aquino
Pós-doutora em Ciências
da Comunicação
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O avanço da web é um dos processos que motiva uma
série de transformações que ocorrem no jornalismo desde
o final dos anos 1990. “Várias foram as mudanças, mas entre as principais estão a adoção dos sites e portais jornalísticos que existem até hoje, e posteriormente a utilização
dos celulares e smartphones que, com a conexão móvel,
permitiram a agilidade na cobertura jornalística”, cita a pós-doutora em Ciências da Comunicação, Maria Clara Aquino, professora do Programa de Pós-Graduação em Ciências
da Comunicação da Universidade do Vale do Rio dos Sinos
(Unisinos).
“De modo geral, o que possibilitou as transformações
nas práticas jornalísticas e a geração de novos produtos foram o avanço na tecnologia digital e as apropriações feitas
pelas empresas jornalísticas e pelos consumidores”, recobra a professora. “Nos anos 90 e início dos anos 2000 a web
ainda era o ambiente no qual as notícias e os conteúdos de
sites, portais e blogs detinham a maior parte do tráfego de
usuários, como se dizia na época. Hoje as pessoas consomem informação através de plataformas digitais e aplicativos de mídias sociais.”
O uso das redes sociais, no Brasil, como meio de se informar tem sido evidenciado por uma série de estudos. A
pesquisa nacional Redes Sociais, Notícias Falsas e Privacidade na Internet, realizada em 2019 pelo DataSenado em
parceria com as ouvidorias da Câmara dos Deputados e do
Senado Federal, constatou que o WhatsApp é a principal
fonte de informação para a maior parte dos brasileiros —
79% dos entrevistados disseram que sempre usam o WhatsApp para se informar e 14%, afirmaram usar o aplicativo
com essa finalidade às vezes.
Além do WhatsApp, que é a fonte de informação menos
rejeitada pela população (somente 6% disseram que nunca
utilizam para se informar), outros meios informativos que
aparecem nas primeiras colocações são a televisão (50%),
o Youtube (49%), o Facebook (44%) e os sites de notícias
(38%). Apenas 8% dos entrevistados disseram que sempre
se informam por jornais impressos — 31% afirmam que
leem jornais às vezes e 61% relatam que nunca o utilizam.
Esses apontamentos são condizentes com outros estudos, como o apresentado na edição mais recente do Reuters Institute Digital News Report, de 2021, que indica que
mais de 83% dos brasileiros se informam por canais digitais
(a categoria inclui as redes sociais e outros veículos online).
Em segundo lugar na pesquisa aparecem, especificamente,
as redes sociais, citadas como fontes de notícias por 63%
dos participantes. Na sequência, estão a televisão (61%) e
os impressos (12%).
O relatório, elaborado anualmente pelo Reuters Institute for the Study of Journalism, evidencia o declínio dos veículos impressos na última década. Em 2013, 60% dos entre-

vistados se informavam pelos impressos. Gradativamente,
esse percentual foi se reduzindo nos anos seguintes. Entre
2020 e 2021 ocorreu a redução mais acentuada, quando a
proporção de leitores do meio baixou de 23% para 12%.
Em contrapartida, as mídias sociais avançaram: eram
citadas como fonte de informação por 47% dos brasileiros,
em 2013, e a partir de 2020 passaram à frente da TV como
canais escolhidos para consumir notícias. Esse movimento
impacta diretamente o modelo de negócios dos veículos
jornalísticos e afetam a viabilidade financeira dessas empresas.
O relatório global 2020/2021 de tendências mundiais
em matéria de liberdade de expressão e desenvolvimento da comunicação social, publicado pela Organização
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura
(Unesco), destaca que a quantidade de usuários das redes sociais praticamente dobrou, no mundo, entre 2016 e
2021, passando de 2,3 bilhões para 4,2 bilhões de pessoas
conectadas.
Nesse contexto, as verbas publicitárias migram para o
meio online e aproximadamente metade das receitas globais com publicidade digital são direcionadas para apenas
duas empresas: Google e Facebook. Conforme enfatiza o
relatório da Unesco, a publicidade nos jornais foi reduzida
à metade nos últimos cinco anos em todo mundo — em
uma década a verba destinada aos impressos diminuiu
dois terços.

PLATAFORMIZAÇÃO E JORNALISMO

A relação entre as plataformas digitais, como Google e
Facebook, e o jornalismo tem ficado cada vez mais complexa. A professora Maria Clara Aquino, da Unisinos, ressalta
que essas grandes empresas de tecnologia detêm grande
parte do conteúdo que circula no mundo e “acabam concentrando muito do que é produzido pelo jornalismo de
grande porte.”
“Ao invés de acessar diretamente uma diversidade de
sites e outros ambientes fora dessas plataformas, as pessoas se concentram em clicar nos links que circulam através
dos compartilhamentos feitos nessas redes. O acesso à informação acaba sendo limitado a um conjunto de tópicos
que são os mesmos dentro do círculo de perfis e contas
que aquela pessoa segue. É o que alguns vão chamar de
bolhas de informação.”
A interrelação dessas plataformas com o jornalismo
é um dos principais dilemas na área, aborda a professora
Suzana Oliveira Barbosa, da UFBA. Ela argumenta que as
grandes empresas de tecnologia não têm apenas um grande poder econômico, mas também do ponto de vista da
infraestrutura que oferecem e que é responsável por conectar todos os setores da sociedade. Cria-se, portanto,
uma dependência muito forte com as plataformas. Como
praticar um jornalismo com a independência que a profissão necessita, nesse contexto?
“É por isso que alguns autores já trabalham a noção da
sociedade de plataforma e o fenômeno da plataformização
no jornalismo”, acrescenta Suzana. “O poder das plataformas na sociedade vem afetando a política, a economia, o
jornalismo, a educação... isso se espraia, porque são elas

que, em última instância, acabaram desenvolvendo tecnologias que as permitem controlar e monetizar os nossos
dados.”
O engajamento da audiência é outro componente importante nesse processo e que começa a provocar alterações na forma como as notícias são publicadas. Hoje, o
jornalismo profissional disputa a atenção do público tanto
quanto outros produtores de conteúdo que também estão nas redes: dos youtubers, sem qualquer relação direta
com o jornalismo, aos especialistas que, antes, alcançavam
visibilidade como fonte para jornalistas e, hoje, têm seus
próprios espaços para opinar sobre os mais variados temas.
Em meio à competição pela audiência, muitos veículos jornalísticos começam a adotar estratégias para fisgar
a atenção do público, como títulos que despertam curiosidade ao invés de informar (caça-cliques). “É uma prática
contrária à lógica do jornalismo”, opina Suzana. “Temos
acompanhado essa discussão, sobre a questão das audiências e como isso tem sido um desafio constante para o
jornalismo.”
Pedro Burgos, professor do Insper, alerta para o fato de
que, algumas condutas podem enfraquecer ainda mais o
jornalismo. Isso acontece, por exemplo, quando os veículos
de comunicação se pautam, excessivamente, pelas redes
sociais. Originalmente, um assunto sem relevância para o
interesse público, originalmente, seria descartado como
pauta jornalística ou teria pouco espaço. Porém, quando
um tema desses ganha repercussão nas mídias sociais, rapidamente ganha a cobertura jornalística enquanto estiver
em evidência.
“O que temos visto é o jornalismo servindo como provedor de conteúdo extra”, argumenta Burgos. “Está todo
mundo discutindo um assunto nas redes, aí a mídia vai lá
e faz uma reportagem, um vídeo ou alguma entrevista sobre o tema. As redes sociais como pauteiras é algo cada vez
mais comum.”
Na visão do professor, isso é um problema, porque o
material que está sendo produzido para alimentar as discussões que se desenvolvem nas redes sociais não vão se
distinguir dos demais conteúdos que já estão circulando
entre os usuários. “Em certa medida, a imprensa cumpre
um papel de entrar nos temas que as pessoas estão discutindo, mas não se diferencia muito do que já está acontecendo”, analisa Burgos.
“O poder da mídia, de agenda setting, de decidir o que
as pessoas vão falar, acaba sendo diminuído quando se
entra nesse jogo”, acrescenta o professor. “Se a mídia continuar indo muito no vácuo do que está sendo discutido,
ela tende a se enfraquecer no médio e longo prazo.” Burgos
entende que a informação jornalística pode pautar o debate nas mídias sociais sem precisar “nadar a reboque das
polêmicas do twitter da vez”.
Melhorar o produto e o serviço que a mídia entrega é
o melhor caminho para mostrar o valor do jornalismo. “Reportagens com dados ou furos são coisas que, normalmente, só a imprensa está mais equipada para fazer”, salienta
Burgos.

Tibério Vargas Ramos é jornalista
contato@tiberioramos.com.br

Coluna do Tibério

ROSTO COLADO NO
CONSÓRCIO

Em maio de 1955, eu tinha seis anos de idade e estava
aprendendo a ler no Instituto de Educação Oswaldo Aranha, em Alegrete. A alfabetizadora era a dona Odete Zuñeda. Enquanto eu lia “ovo” e “uva”, aprendi de ouvido uma
palavra estranha: consórcio. No almoço de domingo, meu
avô contou que havia comprado cotas de um “consórcio”
para a construção do primeiro “arranha céu” da cidade, de
quatro andares. (O maior prédio era o Edifício Estivalet de
dois andares.) Ele era o prefeito, na primeira vitória do PTB,
e como tabelião do 1º Cartório tinha dinheiro suficiente
para investir recursos próprios no desenvolvimento local.
Lembrei-me dessa história quando a velha imprensa
brasileira formou um Consórcio, espécie de parceria, para
apurar o número de mortos por Covid diretamente nos estados, por não confiar nos dados do Ministério da Saúde.
O presidente Jair Bolsonaro fazia distinção entre morrer
com o vírus e do vírus, e mostrou-se desde o início contra
o “fique em casa” indiscriminado, o “importante é a vida,
economia se vê depois”, pregado pela “ciência”. Defendia
isolamento apenas dos vulneráveis e áreas de risco, mas
que a economia deveria continuar funcionando porque a
inflação, crise financeira e desemprego viriam com certeza.
Meu avô estava empolgado com a maquete do edifício
a ser com construído na Rua Vasco Alves, perto da Igreja
Matriz. No térreo haveria um saguão com lojas e um cinema
ao fundo, aproveitando o desnível do terreno em relação à
rua. O segundo, terceiro e quarto andares seriam de apartamentos, com elevador, novidade em Alegrete.
Atendida a demanda inicial, com o apoteótico registro
dos cem mil mortos, o Consórcio da Imprensa decidiu ampliar sua parceria. De cada declaração do presidente era
extraída uma palavra ou frase para ridicularizar ou transformar em ato infame, com repercussão em todos os veículos
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de comunicação do grupo.
A ideia de consórcio em Alegrete não deu certo. Por
falta de recursos ou desvios, a obra parou no esqueleto.
Meu avô perdeu o dinheiro. As salas comerciais do térreo
ficaram rudimentares. O cinema nunca saiu do papel. Os
compradores dos apartamentos conseguiram terminar o
edifício de forma precária. Utilizavam as escadas por faltar dinheiro para colocar um elevador no poço previsto na
planta original. Semelhante ao filme argentino “Elefante
Branco”, 2012, de Pablo Trapero.
O Consórcio da Imprensa foi tomando corpo. Nas entrevistas, só ouviam um lado e todo o fato era envolto numa
narrativa única. As manifestações populares a favor do governo passaram ser ignoradas pelos jornais, revistas e televisão. Quando não deu mais para encobrir, diminuíram o
número de pessoas. Um milhão era reduzido para 120 mil.
Em 7 de setembro do ano passado, no Dia da Independência, o apoio ao presidente foi tão gigantesco que a imprensa os transformou em “atos antidemocráticos”.
Em 1967, quando publiquei minha primeira crônica na
Gazeta de Alegrete, o jornal era produzido no Edifício Consórcio, com a oficina instalada no porão do prédio, com tipos móveis e impressora plana. Meus primeiros artigos foram para defender a escultura do Vasco Prato do Negrinho
do Pastoreio, colocada no Parque Ruy Ramos e que criou
estranhamento entre os tradicionalistas.
Assis Chateaubriand e Roberto Marinho jamais subscreveriam um consórcio, porque buscavam a primazia dos
Diários Associados e da Rede Globo, para o bem e para o
mal. Na busca de leitores, ouvintes, telespectadores e verbas públicas, preferencialmente.
No porão do Edifício Consórcio, em Alegrete, funciona
há muitos anos um clube da terceira idade. É possível dançar de rosto colado com uma coroa, com música ao vivo,
cheiro forte de perfume e de cigarro.
M Ú LT I P L A E S CO L H A
Os impressos eram diferentes e com personalidade
própria. O Jornal do Brasil com profundidade, a Folha de S.
Paulo inovadora, o Estado de S. Paulo conservador, a Gazeta Mercantil financeira e cultural, O Globo oficialista, o Correio do Povo austero, a Folha da Tarde popular, Zero Hora
comunitária, O Pasquim irreverente, Movimento e Opinião
intelectuais e áridos, Veja interpretativa, Manchete e Cruzeiro espetaculosas, revista Senhor erudita.

TIRAGEM DESPENCOU
O Consócio da Imprensa, o discurso único, a narrativa
afinada, fez despencar a tiragem dos maiores jornais brasileiros para 60 mil diários. A Folha hoje se tornou irrelevante.
Como pode um jornal querer vender se, na segunda-feira,
publica uma manchete desmerecendo um milhão de pessoas nas ruas de São Paulo no domingo? Simples assim. A
Veja é uma caricatura, IstoÉ panfletária, Época fechou e a
tiragem da Carta Capital não passa de dois mil. No Consórcio, o melhor, mesmo, é o porão para dançar de rosto colado com uma coroa.

TRÊS ANOS
Convidado por Julio Ribeiro, eu tenho o privilégio e a
honra de participar nos últimos três anos da trajetória heroica, de resistência e iluminada dos 25 anos da Revista
Press, promotora do maior prêmio de jornalismo do Estado.
soas nas ruas de São Paulo no domingo? Simples assim.
A Veja é uma caricatura, IstoÉ panfletária, Época fechou e
a tiragem da Carta Capital não passa de dois mil. No Consórcio, o melhor, mesmo, é o porão para dançar de rosto
colado com uma coroa.
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Impressões
Linha do Tempo

É difícil resumir todas as transformações
que o Brasil e o mundo sofreram nos últimos
25 anos. Entre 1997 e 2022, o planeta Terra ganhou quase 2 bilhões de habitantes a
mais; o Brasil teve cinco presidentes; ocorreram seis Copa do Mundo de Futebol; foram iniciadas pelo menos 40 guerras. Para o
jornalismo, esse quarto de século foi tempo
suficiente para modificar profundamente a
atividade e sua relação com o público leitor, ouvinte ou telespectador. O avanço da
tecnologia é crucial neste processo e acabou
impactando diretamente as estruturas das redações, trouxe novas maneiras de distribuir
conteúdos e intensificou a perda de receita
da mídia tradicional. Nesta linha do tempo,
trazemos apenas alguns dos principais acontecimentos e curiosidades que marcaram a
atividade jornalística no mundo e no Brasil.
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1997 - Em 31 de agosto de 1997, a morte da princesa

Diana do Reino Unido num acidente de carro em Paris, enquanto fugia dos paparazzi, acirrou a discussão a
respeito da ética dos meios de comunicação e do direito
à privacidade. Na época, o número de usuários de internet era de apenas 70 milhões de pessoas. Mas, portais
como Yahoo! e MSN já começavam a publicar notícias
customizadas para seus usuários a partir de agências
como Reuters e AP, começando uma competição com os
sites de empresas jornalísticas tradicionais para serem
o primeiro destino de quem buscava notícias online.

1998

- Jonathan Dube é o primeiro jornalista que
usou um “blog” (na época ainda chamados de ``weblogs'') para narrar um evento. Ele criou um “diário online”
para reportar os efeitos do furacão Bonnie para o site
do jornal The Charlotte Observer. Esses blocos de textos
seriam os precursores do novo jornalismo das redes.

1999

- Em 10 de maio, é extinta a Rede Manchete.
A emissora de TV, ligada ao Grupo Bloch, dono da revista Manchete, havia sido fundada em 1983, com uma
programação baseada no jornalismo, cobertura esportiva, teledramaturgia e coberturas especiais como a do
carnaval, que virou a sua marca registrada. A emissora
fechou com grande desgaste, devido a vários fatores,
como crescente queda de audiência, grandes dívidas,
falhas de administração e atrasos de salários. No ano
seguinte, a revista Manchete, também, seria fechada.

2000

- A AOL (America Online) compra a Time
Warner em um negócio envolvendo US$ 182 bilhões em ações e pagamento de dívidas. Foi a primeira vez que uma empresa de mídia tradicional
era adquirida por uma gigante da internet.

2001

- A “Bolha das Pontocom” acaba. Os setores
online das empresas jornalísticas geralmente estão
no vermelho, sem lucro à vista. Além disso, os ataques de 11 de setembro nos EUA servem como prova
devastadora do apetite mundial por cobertura contínua de 24 horas. Os sites de notícias são inundados
pelo tráfego – alguns removem a publicidade para
reduzir a carga do servidor, outros simplesmente removem todas as outras coberturas de notícias.

2002

- O jornalista Tim Lopes, da Rede Globo, é assassinado em um morro do Rio de Janeiro, enquanto fazia uma
reportagem sobre os bailes funk. O acontecimento evidenciou o poder do tráfico de drogas no Rio, e provocou um
grande debate sobre a segurança que os veículos devem
proporcionar a seus jornalistas. O assassinato, também,
foi o catalisador para a criação, no mesmo ano, da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).

2003

- Em 6 de agosto, morre o fundador da Rede
Globo, Roberto Marinho, aos 98 anos. Proprietário do
Grupo Globo desde 1925, foi um dos homens mais

poderosos e influentes do Brasil no século XX, constituindo um dos maiores impérios de comunicação
do planeta, que o fez figurar diversas vezes nas listas da Forbes das pessoas mais ricas do mundo.

2004 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva encami-

nhou ao Congresso Nacional projeto de lei que previa a
criação do CFJ (Conselho Federal de Jornalismo) e suas
respectivas seções estaduais. O conselho teria poderes,
segundo a proposta do governo, para "orientar, disciplinar
e fiscalizar" o exercício da profissão e a atividade de jornalismo - inclusive com poderes de punir jornalistas. Rechaçada no Congresso, essa foi a primeira de várias tentativas
dos governos petistas de realizar a “regulação da mídia”.

2005

- No Brasil, em 6 de junho, a Folha de S.Paulo
publica uma entrevista do deputado Roberto Jefferson dizendo que o PT dava uma mesada de R$ 30 mil
aos deputados que apoiassem o partido no Congresso.
Começava o “Escândalo do Mensalão”, primeira grande
crise política do governo Lula. No mundo, ocorre um dos
primeiros grandes conflitos judiciais entre a “nova mídia” e
a tradicional, quando a AFP processa o Google por publicar, sem permissão, textos e fotos pertencentes à agência
em seu serviço Google News, infringindo direitos autorais.
As empresas entraram em acordo dois anos depois.

2006

- Lançamento do Twitter. Nos anos seguintes, o uso do microblog aumentaria sua popularidade entre os jornalistas, ajudando a cobrir notícias em diversos locais do mundo.

2007

- É realizada a primeira transmissão de televisão digital no Brasil. O país começa a sair da era
das telas de tubo para as planas. Isso transformou
a maneira como os conteúdos eram transmitidos
e levou às empresas do setor a investirem na troca de equipamentos de transmissão e filmagem.

2008

- Em 15 de setembro, o Lehman Brothers entrou
com pedido de falência. Foi a primeira peça de dominó a cair no que seria uma reação em cadeia financeira
que atingiu os mercados em todo o mundo e levou à
hoje chamada Grande Recessão. A crise financeira não
só teve efeitos econômicos desastrosos, mas também
impactou a confiança do público na mídia. Muitos
críticos questionaram se os jornalistas financeiros haviam feito o suficiente para investigar os crimes do setor
financeiro e alertar o público sobre a crise iminente.

2009

- Em 29 de maio, deixa de circular a Gazeta Mercantil. Fundado em 1920, era o mais tradicional jornal de economia do Brasil, dirigido durante
anos pela família Herbert Levy. Em julho de 2007,
última vez que a publicação foi auditada, o jornal tinha uma tiragem de 70 mil exemplares.
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2010 - No dia 29 de novembro, o site WikiLeaks e os

jornais Der Spiegel, Le Monde, The New York Times, The
Guardian e El País publicavam o maior vazamento da
história do jornalismo, com manchetes sobre os 251.287
telegramas diplomáticos do Departamento de Estado que
destrinchavam a política interna de mais de 170 países
na primeira década do século 21. O vazamento gerou
profundas polêmicas sobre a extensão da liberdade de
imprensa e da segurança nacional. Aqui, o Jornal do Brasil
se torna o primeiro grande jornal nacional a operar apenas de forma online e deixar de lado a versão impressa.

2011 - O Facebook atinge 1 trilhão de visualiza-

ções de página por mês, fazendo com que a maior
rede social seja também o site mais visto da história
até então, superando todos os portais de internet.

2012 - Este foi o ano mais sangrento para a ativi-

dade jornalística. Pelo menos 119 jornalistas foram
mortos em 2012 no mundo todo durante o exercício
da profissão, o número mais alto desde que o Instituto
Internacional de Imprensa (IPI) iniciou seu levantamento, em 1999. A guerra civil na Síria foi responsável pelo maior número de mortes, com um total de
36, enquanto 16 jornalistas morreram na Somália.

2013

- Em junho de 2013, o Brasil foi surpreendido por uma série de protestos replicados em diversas
cidades, reunindo multidões e causando a paralisação
de grandes centros urbanos. As “Jornadas de Junho”
nasceram da reivindicação contra o aumento da tarifa do transporte público e se expandiram, na sua fase
final, para protestos contra o governo. Grande parte da
imprensa foi inicialmente criticada pela falta de cobertura ao vivo dos protestos. Equipes de jornalismo de
grandes veículos foram hostilizadas pelos manifestantes, funcionários de empresas como a Globo tiveram
que cobrir seus logotipos para não sofrer agressões.

2014 - A Copa do Mundo do Brasil (que sempre

será conhecida de forma infame pelos 7x1 que a Seleção tomou da Alemanha) também foi o maior evento
coberto pela imprensa internacional no país até então.
Cerca de 19 mil profissionais de imprensa (80% deles
estrangeiros) foram credenciados para cobrir os jogos.
Mas o número seria superado em 2016, quando 25
mil jornalistas de 105 países foram cadastrados para
a cobertura dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

2015

- Em 8 de abril, o jornal O Sul, de Porto Alegre,
deixa de circular em versão impressa e passa a ser exclusivamente digital, passando a atuar também como portal
de notícias. Com isso, a Rede Pampa, proprietária do
veículo, encerra seu projeto de jornal diário, iniciado em 2
de julho de 2001. Primeiro jornal gaúcho a ser totalmen-
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te publicado com páginas coloridas, O Sul apresentava
formato semelhante a uma revista, com valorização de
fotos. Chamava a atenção pelo ponto final nas manchetes.

2016 - O Jornal do Commercio do Rio de Janeiro,

então o mais antigo do país, fundado em 1827, encerra
suas atividades. Outro grande veículo que fecha as portas
é O Dia, também do Rio, após 65 anos de existência.

2017

- Em 1° de junho, o jornal Gazeta do Povo, de
Curitiba, deixa de circular diariamente, o primeiro grande
veículo líder em uma praça a fazer a transformação. Ele
passa a ser impresso e vendido no formato revista com circulação semanal. Desta maneira, o grupo GRPCOM, dono
do periódico, centralizou esforços na produção diária de
informação e no consumo de conteúdo nos meios digitais.
Além disso, com a mudança, a Gazeta do Povo passa a
fazer uma aposta na busca de leitores em todo o território
nacional, deixando de focar exclusivamente no Paraná.

2018

- Em 19 de julho, a família Civita deixou o comando do Grupo Abril, maior conglomerado de revistas do
Brasil, que foi assumido pelo empresário Marcos Haaland,
sócio da empresa de consultoria Alvarez & Marsal. No mês
seguinte, a empresa anunciou seu pedido de recuperação
judicial, após acumular dívidas no valor de R$ 1,6 bilhão.

2019

- No dia 11 de fevereiro, em uma queda de
helicóptero, morre Ricardo Boechat, aos 66 anos. Jornalista, âncora e locutor de rádio, esteve presente em
jornais do país como O Globo, O Dia, O Estado de S.
Paulo e Jornal do Brasil. Seu último trabalho na comunicação foi no Grupo Bandeirantes de Comunicação. Venceu por três vezes o prêmio Esso, além de ter
recebido por várias vezes o Prêmio Comunique-se,
tendo sido o maior vencedor da história do prêmio.

2020

- A pandemia acirra ainda mais a divisão entre
os velhos e novos meios de comunicação. Enquanto o consumo de notícias em meios digitais explode
com as pessoas isoladas em suas casas, a circulação
de jornais e revistas (e a quantidade de anúncios
destinados para estes meios) despenca. Empresas
jornalísticas acabam se forçando a adotar o trabalho
home office, ao mesmo tempo em que tem que dedicar forças-tarefa para a cobertura da pandemia.

2021

- No segundo ano da pandemia, pelo menos
um veículo de comunicação fecha a cada mês no Brasil,
conforme levantamento realizado pelo Portal Comunique-se. A crise atinge até veículos online, como o site El
País Brasil, edição brasileira do jornal espanhol, fundada em 2013 que encerrou atividades em dezembro.

2022 - Fim da revista Press.

Marco Poli é jornalista
marcopoli@gmail.com

CICLOS QUE SE ENCERRAM E
CICLOS QUE COMEÇAM!
Há 25 anos eu tinha um sócio. Fazíamos um jornal a
cada semana, eventualmente a cada duas semanas, dependendo do aporte de anunciantes. Os pilas que ingressavam
nem eram pouco, mas divididos entre os sócios, nem sempre alcançavam todos os boletos. Até que, belo dia, o sócio
anuncia: “vou lançar uma revista sobre o mundo da Propaganda”. Achei estranho o viés, pois nosso Jornal era voltado
para a política. Perguntei: “vais abandonar o Página 12?”
(este era o nome do nosso jornal). Resposta negativa. “Consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo”, sentenciou. E
assim, lá foi ele montar sua revista. Deu tão certo que rapidinho o espírito empreendedor de meu amigo o levou
a criar outra revista semelhante, esta voltada aos assuntos
do Jornalismo. Perdia o sócio, pois desta vez não sobrava
mais tempo para exercer tantas funções e o Brasil ganhava
uma editora sólida, que editava aquelas duas revistas, que
se fundiram na Press & Advertising.
A partir do sucesso da publicação, ele criou o site da revista e, posteriormente lançou seu maior sucesso até hoje:
o Prêmio Press, que apelidou de “Oscar da Imprensa Gaúcha”. Lançou um monte de publicações, que vão do agro
ao comunitário e finalmente montou uma rádio online, por
força da pandemia que impediu tantos brasileiros de irem
exercer seu trabalho, por conta das restrições tirânicas impostas por governantes idem. Em seu programa na emissora digital, entrevistou desde a mim, às pessoas mais célebres desta nação inzoneira. Isso chamou a atenção de um
dos entrevistados, o jovem comandante da mais tradicional rádio jornalística do Sul do Mundo, a Guaíba. Guilherme Baumhardt gostou da maneira com que ele produzia e
conduzia seu programa de entrevistas e comentários, ven-

do nele a oportunidade de alterar a linha de programação
da tarde da Guaíba. E, assim foi feito o convite para meu
amigo criar o “Boa Tarde, Brasil!”.
Sou homem de rádio e fui entusiasta de primeira hora
da iniciativa. Sabia que seria sucesso, tanto que já participei
incontáveis vezes do programa. Eu, a torcida do Inter e a
do tricolor, tantos foram os entrevistados e comentaristas
presentes ao estúdio do BTB, tantos foram os que usaram
o canhão que é o microfone da Guaíba, para defender suas
teses.
Só que, ele criou diversas atividades relacionadas ao
programa, o que fez com que a maior parte de seu dia fosse tomada com a produção, divulgação e apresentação do
BTB. Em nossas conversas, regadas ao cremoso chope do
Tuim, após o programa ele confessou que não estava dando conta mais de tantas atividades, mas que estava apaixonado pelo filho mais novo: o programa de rádio. Por conhecer o amigo desde os tempos de faculdade, sabia que
aquilo encaminhava para o fim de algum ciclo, em privilégio de outro. Até que, finalmente, esta semana ele me confidencia que está encerrando sua revista de tanto sucesso
há 25 anos. Um quarto de século não é pouca coisa, nem
para qualquer publicação. Participei da primeira edição da
Press e fico entre a tristeza e o orgulho de estar fechando
esta derradeira publicação de um veículo que orgulha os
jornalistas gaúchos. Se a Press chega ao fim, então só me
resta clamar e celebrar: “Long Live Julio Ribeiro”, a quem
chamo carinhosamente de Senador, pois tenho a certeza
de que ele um dia há de representar os gaúchos em Brasília, com a mesma alegria e firmeza com que conduziu a
Press por tantos e tantos anos, todos cheios de conquistas.

25

{

Vítimas do Holodomor na
Ucrânia: pedestre caminha em
frente a esfomeados em Kharkiv
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Grandes Nomes Press

Gareth Jones
TESTEMUNHA DOS CRIMES SOVIÉTICOS
No exercício da profissão, vários jornalistas já tiveram que
escolher entre ter um caminho fácil para a carreira, apenas
seguindo a palavra segura das “fontes oficiais” ou, realmente, reportar a realidade, presenciar e relatar os fatos, mas
arriscando seus empregos. Uma das maiores histórias sobre
as dificuldades para contar um fato real cuja divulgação era
contrária aos interesses políticos e de uma “elite intelectual”,
é a de Gareth Jones e sua luta para denunciar os crimes praticados pela União Soviética comandada por Josef Stalin na
Ucrânia dos anos 1930.
Nascido em 13 de agosto de 1905 na cidade de Barry, no
País de Gales, Reino Unido, Gareth Richard Vaughan Jones
era filho de Major Edgar Jones, diretor de um colégio local,
e de Annie Gwen Jones, uma professora que trabalhou na
Rússia como tutora de filhos de industriais britânicos que lá
moravam.
Após se graduar em línguas na Universidade de Cambridge em 1929 (sendo especializado em francês, alemão e russo), conseguiu um emprego como assessor do ex-primeiro
ministro britânico David Lloyd George. Ao mesmo tempo,
começou a trabalhar como repórter freelancer, redigindo
matérias para vários jornais e revistas.
Em 1930 e 1931, Jones visitou a União Soviética, como
parte de um trabalho encomendado por Ivy Lee, um dos
pioneiros das relações públicas modernas, para escrever um
livro sobre o país. Seu testemunho sobre as transformações
econômicas e sociais impostas pelo regime de Josef Stalin foi
publicado em 1930 pelo The Times de Londres, em uma série
de três matérias intitulada “As Duas Rússias”. No ano seguinte,
o mesmo jornal traz outra série de reportagens chamada “A
Real Rússia”. Os textos, que foram publicados anonimamente, denunciavam as péssimas condições em que se encontravam os camponeses e fazendeiros ucranianos e do sul da
Rússia devido à coletivização das terras imposta por Stalin.

Em fevereiro de 1933, Jones viaja para a Alemanha para
narrar a ascensão do partido nazista. Ele se torna, quase por
acaso, o primeiro repórter estrangeiro a viajar junto com
Adolf Hitler, em um avião, com destino a uma reunião nazista em Frankfurt. Nada fascinado pela figura de Hitler, Jones
pergunta: “como esse homem foi considerado um Deus por
14 milhões de pessoas?”.
Após o seu texto sobre Hitler ter tido uma boa recepção,
Jones decide, em março de 1933, ir novamente à União Soviética. Durante uma viagem de trem, ele escapa em uma
parada não programada na Ucrânia. Por três dias, tentando
não ser descoberto pelas autoridades, o repórter visita vilarejos devastados pela falta de alimentos, uma fome provocada
pelo próprio governo. A tragédia ficará conhecida como a
Grande Fome, ou Holodomor (morte pela fome, em ucraniano), e ceifará a vida de até 5 milhões de pessoas.
O Holodomor foi uma crise gerada pelo governo de Moscou. Quando Stalin ordenou a coletivização da agricultura
(ou seja, que todas as terras pertenceriam ao Estado), a maioria dos ucranianos, que eram pequenos agricultores, resistiu.
O Estado confiscou as propriedades e obrigou os agricultores a trabalhar em fazendas coletivas do governo, onde eles
tinham que atingir cotas de produção estabelecidas pelo
regime. Os agricultores mais prósperos (que possuíam algumas cabeças de gado, por exemplo) e aqueles que resistiram
à coletivização foram rotulados de kulaks (camponeses ricos)
e declarados inimigos do Estado que mereciam ser eliminados como classe. Milhares foram expulsos de suas casas e deportados para a Sibéria e Ásia Central.
Em 1932, o Partido Comunista estabeleceu cotas impossivelmente altas para a quantidade de grãos que as aldeias
ucranianas deveriam contribuir para o Estado. A produção
era destinada à exportação, para que a União Soviética tivesse acesso às moedas estrangeiras e conseguisse importar
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bens industrializados, especialmente armamento. Quando
as aldeias não conseguiam cumprir as cotas, as autoridades
intensificavam a requisição, confiscando até as sementes
destinadas ao plantio. Agricultores famintos tentaram deixar suas aldeias em busca de comida, mas as autoridades
emitiram um decreto proibindo os camponeses da Ucrânia
de deixar as zonas rurais. Como resultado, milhares de agricultores que conseguiram deixar suas terras foram detidos
e enviados de volta, praticamente uma sentença de morte.
O roubo de grãos foi decretado como ato de sabotagem
punível com execução. Em alguns lugares, soldados foram
colocados em torres de vigia para impedir que as pessoas
roubassem qualquer parte da colheita. Milhões morreram
de fome quando a URSS vendeu colheitas da Ucrânia no
exterior.
Em seu retorno a Berlim, em 29 de março, Jones divulgou um texto, que foi publicado por muitos jornais, incluindo o Manchester Guardian e o New York Evening Post:
“Caminhei por aldeias e fazendas coletivas. Em todos os
lugares havia o clamor: 'Não há pão. Estamos morrendo'...
Perambulei pela região da terra negra da Ucrânia porque
aquela já foi a terra agrícola mais rica da Rússia e porque
os correspondentes foram proibidos de ir lá para ver por si
mesmos o que está acontecendo. No trem, um comunista
me negou que houvesse fome. Atirei numa escarradeira
uma casca de pão que estava comendo do meu próprio
estoque. Um camponês companheiro de viagem o pescou
e o comeu vorazmente. Joguei depois uma casca de laranja na escarradeira e o camponês novamente a agarrou e a
devorou. Passei a noite numa aldeia onde antes havia 200
bois e onde agora são seis…. 'Estamos esperando a morte' foi minha saudação, ‘mas veja, ainda temos forragem
de gado para comer. Vá mais ao sul. Lá eles não têm nada.
Muitas casas estão vazias de pessoas já mortas', disseram.”
No entanto, seu relato foi denunciado por vários jornalistas norte-americanos residentes em Moscou, como Walter Duranty e Eugene Lyons, que estavam obscurecendo a
verdade para agradar o regime ditatorial soviético. Os correspondentes ocidentais na União Soviética não queriam
quebrar o pacto que tinham com as autoridades: quem
quer ficar em Moscou e ter uma chance de falar com representantes do governo tem que publicar a propaganda
do regime.
Seu crítico de maior peso foi Walter Duranty, correspondente do The New York Times em Moscou, que em 1932
havia ganhado um Prêmio Pulitzer por uma série de matérias sobre a União Soviética, onde admitia a brutalidade do
regime de Stalin, mas defendia a necessidade da violência,
e enaltecia o ditador como um grande estadista russo que
entendia a alma de seu país.
Em 31 de março de 1933, The New York Times publicou
uma negação da declaração de Jones por Duranty, citando
autoridades soviéticas, sob a manchete "Russos com fome,
mas não morrendo de fome". Sua afirmação de que na verdade não havia “fome”, mas apenas “mortalidade generalizada por doenças devido à desnutrição” ecoou os eufemismos do discurso soviético.
Jones publicou outros textos denunciando a crise hu-
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manitária e contestando os correspondentes baseados em
Moscou. Logo ele seria proibido pelo governo soviético de
entrar novamente no país. Após seus textos sobre a Ucrânia, o único emprego que Jones conseguiu foi no jornal
Western Mail de Cardiff, em sua terra natal no País de Gales,
onde escrevia sobre “artes e artesanato”. No entanto, após
entrevistar o magnata de imprensa William Randolph Hearst, que havia comprado um castelo medieval em Gales,
conseguiu que o empresário lhe apoiasse para fazer um
tour de palestras nos Estados Unidos.
Banido da União Soviética, Jones voltou sua atenção
para o Extremo Oriente. No final de 1934, passou cerca de
seis semanas no Japão, entrevistando generais e políticos
importantes, e finalmente chegou a Pequim, na China. Dali,
junto com o jornalista alemão Herbert Müller, viajou para a
região da Manchúria, que havia sido ocupada pelos japoneses e transformada em um país submisso a Tóquio. Impedidos de permanecer na região pelas forças japonesas,
os dois tentaram voltar à China, mas foram capturados por
bandidos que exigiram um resgate em dinheiro e armas.
Müller foi libertado depois de dois dias, mas Jones seguiu
preso por 16 dias. Ele foi morto com três tiros em 12 de
agosto de 1935. Existe a suspeita de que sua morte foi encomendada pelo serviço secreto soviético, como vingança
pela exposição da fome na Ucrânia.
Em 2008, Gareth Jones recebeu, postumamente, do governo da Ucrânia, a Ordem do Mérito Ucraniano, pelo seu
serviço ao país e ao seu povo. Sua história foi narrada em
documentários e no filme Mr. Jones (A Sombra de Stalin,
na versão brasileira), de 2019. No caso de Walter Duranty,
apesar de diversas campanhas para revogar seu Pulitzer,
a comissão responsável até hoje ainda não aceitou retirar
seu nome da lista de homenageados com o prêmio.

Galeria Press

FIM-DA-LINHA PARA
OS IMPRESSOS
Há vários anos, a indústria jornalística vem apresentando um declínio constante, desencadeado por uma perda de
leitores e de receita publicitária que migra para outras mídias, principalmente as digitais. Embora esse declínio esteja
em andamento há muito tempo, a pandemia e seus efeitos econômicos afetaram vários setores anunciantes, que
reduziram seus orçamentos de marketing, especialmente
para veículos impressos, acelerando a queda na receita de
anúncios. Somada à concentração cada vez maior das verbas de publicidade nos oligopólios de Internet (Facebook e
Google), essa situação vem causando uma erosão gradual
do jornalismo, com fechamento de veículos e dificuldades
para criação de novas iniciativas.
No Brasil, por exemplo, a circulação impressa dos principais jornais teve mais um ano de queda expressiva em
2021. Ao mesmo tempo, a venda de assinaturas das versões
digitais das mesmas publicações aumentou, confirmando
uma tendência iniciada há alguns anos: redução da relevância da plataforma impressa e mais presença do jornalismo on-line.
Segundo dados do IVC (Instituto Verificador de Circulação), em 2021, os 10 principais jornais brasileiros em quantidade de tiragem - Folha de S.Paulo (SP), O Globo (RJ), O
Estado de S. Paulo (SP), Super Notícia (MG), Zero Hora (RS),
Valor Econômico (SP), Correio Braziliense (DF), Estado de
Minas (MG), A Tarde (BA) e O Povo (CE) - encolheram 12,8%
em comparação com 2020 nas suas vendas em papel. Tiveram, em dezembro de 2021, somados, 381,8 mil exemplares impressos diários, em média.
Dos 10 jornais selecionados, oito registraram queda de
circulação em papel na comparação com 2020. Na versão
impressa, nenhum tem média diária de tiragem paga acima
de 80.000 cópias. Se considerarmos que o Brasil tem 214,2
milhões de habitantes, os 381,8 mil exemplares publicados
por estes jornais representam apenas 0,2% da população
brasileiras, (caso cada um desses exemplares fosse destinado a um leitor). Só o jornal Estado de Minas (+16,6%) e a Folha (+1,2%) registraram avanço nas suas vendas impressas
em 2021. No entanto, como as bases já são pequenas, essas
altas fizeram pouca diferença.
Se considerarmos os últimos cinco anos, nota-se de maneira bem clara a tendência das publicações impressas: a
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tiragem somada dos 10 veículos no ano passado caiu a menos da metade de 2016,(redução de 57%), de 883 mil para
382 mil, em números redondos.
Somados, os jornais selecionados atingiram pela 1ª
vez a casa de 1 milhão de assinantes on-line. Chegaram a
1.048.013 assinaturas digitais pagas. Apenas dois deles (Super Notícia e Correio) registraram queda no digital: -59,8%
e -19,3%. O total de assinantes digitais acima de 1 milhão é
uma conquista importante para os veículos brasileiros, mas
o mercado local ainda está muito atrás do norte-americano, por exemplo. Nos EUA, só o jornal The New York Times
tem mais de 7 milhões de assinantes digitais. Já no Brasil,
o que mais possui assinantes digitais, O Globo, conta com
meros 305 mil.
Os veículos que seguem publicando, mesmo com a redução de circulação, parecem estar apenas adiando uma
realidade que terão que enfrentar no futuro: o fim das edições impressas, ou mesmo o fechamento das empresas.
No Brasil, segundo levantamento do Portal Comunique-se,
houve o fechamento de ao menos um veículo impresso por
mês em 2021. Essa situação causa preocupação especialmente nas cidades menores. Com mais jornais e revistas
fechando, estão aumentando os “desertos de notícias” - cidades e regiões em que os habitantes não têm jornal local
ou enfrentam uma diminuição notável no acesso a notícias
e informações necessárias.
Estima-se que quase 14% da população brasileira vive
em cidades sem jornalismo local, são os chamados desertos de notícias. A pesquisa Atlas da Notícia de 2021 identificou que 5 em cada 10 municípios brasileiros estão nessa
condição. São mais de 2.900 cidades, onde vivem mais de
29 milhões de pessoas, em que não foram encontrados veículos de imprensa local.
Infelizmente, a crise do jornalismo impresso é um processo sem volta. Jornais e revistas são parte de uma tradição que se arrasta para a morte. No entanto, se o impresso
já está no passado, o jornalismo do futuro ainda não está
firme no mercado, com a migração para o digital ainda
operando de forma lenta, com o público sem entusiasmo
à ideia de pagar por informação veiculada na Internet. Sic
transit gloria mundi : tudo no mundo é passageiro. Não
deixaria de ser o mesmo com o jornalismo.

