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L Ú C I O  M E S Q U I T A

O jornalismo é uma daquelas atividades 
que, em tempos de crise, trabalha dobra-
do para servir ao público enquanto 

empresas e jornalistas também têm que lidar 
diretamente com suas duras consequências. Com 
a pandemia, não tem sido diferente.

Da noite para o dia, redações no mundo todo 
tiveram que transformar e ampliar suas opera-
ções, com jornalistas trabalhando de casa e as 
redações praticamente vazias. Novas tecnologias 
ajudaram, com reuniões de pauta e entrevistas 
realizadas por vídeo e estúdios sendo operados 
remotamente. Mas, também da noite para o dia, 
os veículos de comunicação viram a receita publi-
citária despencar. 

E para quem achou que a quarentena forçada 
de milhões de pessoas iria ajudar os canais de 
televisão, os sinais são de que os ganhos foram 
temporários. Segundo os analistas de mercados 
da Enders, o que os canais abertos em mercados 
como o britânico ganharam no meio do lockdo-
wn já foi perdido, retornando aos níveis (em 
queda) de 2019. 

Pelo menos a crise deu mais fôlego à credibi-
lidade das redações tradicionais. De repente, 
para questões de vida ou morte, o achismo 
influente ficou muito menos atraente do que a 
notícia checada e produzida com base em infor-
mações de especialistas e fontes confiáveis.

Mas credibilidade custa dinheiro e a pandemia 
só agravou a crise existencial e financeira enfren-
tada pelas redações tradicionais. O que a pan-
demia fez, na realidade, foi atuar como uma 
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catapulta para algumas das tendências já pre-
sentes mesmo antes do coronavírus se espalhar 
de forma devastadora pelo mundo todo. 

Elas incluem o crescimento dos serviços de 
streaming às custas da televisão tradicional, o 
impulsionamento dos podcasts (apesar de uma 
queda registrada no começo da pandemia) e as 
plataformas digitais, especialmente via celulares, 
como fonte primária de informação. 

E quem ganhou com a pandemia? Mais uma 
vez, foram os gigantes tecnológicos e as empre-
sas de comunicação que já vinham criando uma 
base digital mais sólida. Entre os nativos digi-
tais, os gigantes como Google e Facebook não 
viram suas posições abaladas, assim como gigan-
tes mirins como Netflix e mesmo o Zoom ganha-
ram espaço.

O fato é que o modelo tradicional para a sus-
tentação do jornalismo era relativamente sim-
ples: a receita publicitária garantia o pagamen-
to de salários e, nos bons tempos, lucros.  Na 
antiga Fleet Street londrina, os classificados de 
empregos, carros e imóveis eram conhecidos 
como os três rios de ouro da imprensa. Os rios 
secaram faz tempo.

E em tempos bicudos, a imprensa se encontra 
brigando com as gigantes tecnológicas, que culpa 
por muitos de seus problemas financeiros, 
enquanto corre atrás delas para suporte.

Talvez no desespero contábil em que se encon-
tram, os veículos de comunicação parecem esque-
cer que, na vida, não há almoço grátis, e correm 
atrás de iniciativas criadas pelos serviços digitais 
que lucram, em parte, com o conteúdo que usam 
gratuitamente, como Facebook e Google.

A pandemia só está exacerbando o que já era 
óbvio: quem ganhar na briga pelo conteúdo e 
pela rentabilidade vai definir o jornalismo na 
era digital. 


