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“VIMOS A CRISE INTENSIFICAR 

A GUERRA CONTRA O 

JORNALISMO E A MÍDIA”

Rasmus Nielsen
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“D
escobrimos em Oxford que 
houve aumento no núme-
ro de pessoas que fre-
quentemente evitam as 
notícias de forma delibe-

rada por considerá-las inúteis, que as deixam mal. 
Há um verdadeiro problema com alcance, que foi 
acentuado pela crise da Covid-19.” As questões 
de alcance são mais pronunciadas em comunida-
des carentes, explica Rasmus Nielsen, do Instituto 
Reuters. Isso ressalta o quão sério é o desafio da 
imprensa, pois “mesmo quando as pessoas mais 
precisam do jornalismo e em muitos países têm 
razão de serem céticas quanto a seus governos ou 
líderes eleitos e a veracidade, precisão e hones-
tidade da comunicação que fornecem, que mesmo 
em uma pandemia, muitos não confiem em jor-
nalistas e empresas jornalísticas”.

A pesquisa do Instituto Reuters aponta que 
“enquanto alguns estão prosperando, achando 
maneiras de superar a crise - e alguns até sairão 
mais fortes dela -, haverá um impacto drástico no 
jornalismo mundialmente. Sendo realista, alguns 
veículos não vão se recuperar.” Ao analisar o cená-
rio pondera que o momento é crítico “vimos a crise 
intensificar a guerra travada contra o jornalismo e 
a mídia independente em muitos países”. No entan-
to, apesar de sombrio, também é um momento em 
que o valor do jornalismo brilha.

Não apenas os grandes como o New York Times, 
mas organizações menores na Europa e na 
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América do Norte, estão mostrando o valor do 
jornalismo. “O público pode ser convencido a 
valorizar o jornalismo de maneira tangível, 
assinando ou sendo membro”, afirma o diretor 
do Instituto Reuters.

Em entrevista exclusiva ao mídia.JOR, o pre-
sidente e CEO da New York Times Company 
Mark Thompson lembra que este é um período 
em que o investimento é muito importante, e 
que “você não consegue sair dessa só apertando 
o cinto, como fazia nas recessões”. E completa: 
“sem o investimento, se você tentar trabalhar o 
digital como uma pequena operação paralela, que 
ninguém leva a sério, há o risco de que nunca 
cresça adequadamente”. Essa questão também é 
levantada por Juan Señor, presidente da 
Innovation Media, que reforça que “temos que 
parar de vender anúncios e começar a vender 
jornalismo”, e que este é o momento para se 
investir nas redações.

No vídeo, Nielsen explica que não acredita que 
a polaridade, apesar de frustrante, seja “em si algo 
ruim”, mas se mostra preocupado com a ingenui-
dade em relação aos políticos “vejo a preferência 
da classe política muito clara: jornalismo e empre-
sas jornalísticas não são prioridades. E a maioria 
dos políticos encara a mídia, na melhor hipótese, 
com indiferença benigna. Mais frequentemente, 
com hipocrisia, te dão a fala, mas não gostam 
muito de você e não farão nada para ajudar. E, no 
pior caso, com hostilidade escancarada.”


