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Quem somos?

Falha de comunicação no mundo moderno

F

omos feitos para viver em socie-

São mal-entendidos que ocorrem dentro

A revista Digital Destaque tem como foco

não tínhamos o hábito de utilizar aparelhos

dade e comunicamos porque pre-

de uma equipe, entre a equipe interna e o for-

informar sobre grandes temas que vêm se

tecnológicos, como, celulares, computado-

cisamos disso. É neste ato que o

necedor, e principalmente, com os clientes. A

popularizando no mundo da comunicação.

res e tablets.

homem passa do individual para

pesquisa identificou que a maioria das pessoas

A matéria principal é responsável escla-

Quem nunca escutou do próprio avô ou

o coletivo, é aqui que se estrutura

têm dificuldade de expressar suas ideias por

recer aos seus leitores o futuro do impres-

quando você está ajudando sua mãe na

o processo de socialização. Quando fala-

escrito. Podendo esse ser um problema muito

so e digital, pois muitos acreditam que, o

cozinha e ela diz “em minha época, não fi-

mos sobre comunicação logo pensamos em

mais grave, já que do total de 3,3 bilhões de

impresso está chegando ao fim com a Era

cávamos o dia inteiro mexendo em celular,

computadores, internet e tecnologia... mas,

endereços eletrônicos em todo o mundo, 75%

Digital. Entretanto, ele é mais uma plata-

escrevíamos por máquina datilográfica”?

não se deve esquecer que ela existe desde

são profissionais. Ou seja, é cada vez mais co-

forma para o público ser incentivado a ler,

Agora como será que os profissionais da

a pré-história; sinais e expressões faciais e

mum a troca de instruções e informações de

com o alto risco de cair em uma fake news.

comunicação lidam com toda essa evolu-

gestuais que os homens das cavernas usa-

trabalho por e-mails. Imagine que mais da me-

Fake News existe em várias plataformas

ção? Como usar a tecnologia a nosso favor?

vam. Claro que essa maneira de interagir foi

tade trafega com problemas de comunicação.

digitais, quando o autor escreve uma notí-

adquirindo melhoras com o passar do tempo.

E agora calcule o possível estrago que podem

cia que não é verídica, causando grandes

Mas será que essa comunicação já se de-

causar em uma empresa ou carreira.

polêmicas, bombardeando os internautas.

Os motivos que fazem com que isso acon-

É surpreendente que mesmo nesta era

teça são vários: o excesso de burocracia e

em que somos todos seres conectados, usu-

formalidade, a ineficiência dos processos orga-

ários ativos de várias redes sociais e com po-

nizacionais, e principalmente, líderes que não

derosos smartphones em mãos, ainda assim

foram preparados para administrar pessoas.

possa haver falha e até mesmo a ausência

Logo, existe algo que não está sendo feito pe-

da comunicação. No mercado de trabalho,

los líderes das empresas. Ironicamente, está

a má comunicação gera atrasos e falhas na

faltando comunicar e interagir melhor com os

execução do projeto, resulta em prejuízos

seus colaboradores. A solução não está só na

financeiros significativos, gera desgastes e

questão da modernização de ferramentas, não

atritos e reflete na produtividade e na moral

basta substituir o envio de e-mails por mensa-

da equipe.

gens no WhatsApp. Saber comunicar de ma-

Em 2016, a agência Gatehouse realizou
uma pesquisa de comunicação interna, a
State of the Sector, com comunicadores de
mais de 300 organizações de mais de 70 países diferentes. A pesquisa apontou que 76%
dessas organizações possuem falhas nesse

neira eficiente se tornou uma exigência profissional, sendo assim, a principal solução desse
problema é a mudança de mentalidade dos
principais gestores da
organização.

processo e que esse pode ser o principal
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motivo pelos fracassos em seus projetos.

Rodrigo Oliveira

Temos ainda uma reportagem sobre a

Destaque te faça ver o mundo da comunicação com outros olhos!

evolução dos meios de comunicação, quando
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Os caminhos da comunicação
Com tanta disponibilidade, o abuso do uso das tecnologias em geral, pode gerar
dependência e se tornar um problema para muitos.
Márcio Rogério

M

exibe fotos, vídeos, opiniões, tudo envia- as empresas.
do pelo público, pois, além da aproxima-

Mesmo com todas essas mudanças no mer-

ção da jornalista com os telespectadores, cado há empresas que possuem computadoo jornal vai em buscas de respostas, para res com mecanismos diferentes, com senso-

O uso do marketing digital vem acompa- um risco de ter a privacidade invadida pela em-

dem quando os pais por meio

nhando as evoluções tecnológicas há anos, presa, tal como em entrevistas de emprego, ao

de sermões citam que em sua

desde quando a tecnologia virou uma das perguntar se o entrevistado tem redes sociais.

época de infância a forma de

maiores fontes de lucro. Somente no perío-

se divertir era diferente, a di-

blicidade digital, no Brasil, superou as ex- blico. A quebra do tabu com assuntos polêmipectativas da área cerca de 12% , ou seja, cos,a utilização de palavras que estão sendo
as empresas estão adotando cada vez compartilhadas pelo público,uso da tecnologia
mais essa prática, não só para atrair o pú- a favor de empresas. São bagagens neces-

suposta “diversão” tem que estar presente

blico, mas em benefício próprio também. sárias para os novos profissionais da área de

os videogames e outros meios de diversão

Equipamentos antigos usados pela emissora
de radio ‘Eldorado FM’ | Foto: Amanda Conceição

eletrônica.
Aparecida Camargo, 75, moradora da ci-

“Nos dias de hoje quase todas as famí-

dade de Franco da Rocha viveu muitas des-

lias possuem uma televisão, passam várias

sas transições tecnológicas. Ela relata que

e várias horas em frente dela. Lembro que

em sua adolescência a forma mais eficiente

em meu tempo ficávamos ao redor do rádio

de se comunicar com seus parentes distantes

ouvindo músicas sertanejas”, lembra Apare-

eram por meio de cartas, pois o telefone nes-

cida.

se período era um artigo de luxo para famí-

Há vários registros que comprovam as

lias com condições econômicas favoráveis.

transformações nos meios de comunica-

“Fico impressionada com as tecnologias

ção. Elas surgem e agilizam os processos

dessa época, pois em meu tempo esperá-

que as tornam mais práticas e mais rápi-

vamos dias, semanas ou até meses para

das entre o transmissor e o seu receptor.

receber uma simples notícia de um paren-

Entende-se que a sociedade ocupa-se da

te que está doente, até que chegasse aqui,

produção e troca de informações e de conte-

o parente tinha falecido”, disse Aparecida.

údo, desde os tempos mais antigos, como os

também

relata

comunicação

que
que

a

tecnolo-

estava

A modernização está tão ampla que é im-

do do ano de 2016, o investimento em pu- possível não acompanhar a interação do pú-

Não como nos dias de hoje, que para a
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pela jornalista Carla Cecato. Diariamente trando-se como uma grande alternativa para

ao falar sobre os problemas resolvidos. dinâmica entre os funcionários, mas também

uitos dos jovens não enten-

ninas brincavam de boneca ou de ciranda.

de

mo, apresentado de segunda a sexta, ência online ajuda no momento de crise, mos-

ter uma audiência, sendo fiel ao público, e biométrica, possibilitando mais velocidade e

jogavam bola, pião e bola de gude, as me-

gia

nais que estão adotando esse mecanis- Brasil (Interactive Advertising Bureau), a efici-

resolver o problema da população e man- res e até mesmo contendo identificação facial

versão era na rua. Enquanto os meninos

Ela

O SP Record é um exemplo de vários jor- Para Cristiano Nobrega, presidente do IAB

Embora as agências esperam que a tec- comunicação que estão embarcando agora.
nologia fique mais avançada para estabele- Sem essas ferramentas, é possível que o procer melhorias para a comunicação, geram fissional se perca na hora que criar seus contemais qualidade para criação de conteúdos, údos, tendo o risco de se afundar nesse granpor exemplo.

de e profundo mar, que é a comunicação.

NÃO GASTE SOLA
PROCURANDO SEU
EMPREGO

gestos e sinais entre os homens das cavernas,

pre-

até os mais recentes upgrades da tecnologia

sente em sua adolescência era o rádio.

atual, como os e-mails e as redes sociais.

PRA QUEM BUSCA
MAIS
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Novos Caminhos

O mundo da comunicação está mudando. Sabemos de tudo que acontece ao redor
do mundo, por meio de um simples aparelho eletrônico.

C

Amanda Conceição
om a evolução na forma de se

identificar o que está sendo o assunto do

comunicar o público está ficando

momento, colocar em pauta aqueles que

mais exigente e rigoroso. Estamos

não são debatidos e discutidos em gran-

lidando com notícias que saem

des jornais televisivos. Como o ocorrido em

de todas as partes do mundo.

2014, no Programa Altas Horas, em que a

A qualquer momento é possível saber o que

cantora Pitty respondeu um machista, dizen-

as pessoas estão comentando, postando, re-

do “É por isso que você não namora.” .Na

postando, tudo por um simples smartphone.

hora isso gerou uma grande discussão, nas

Apesar disso, há tantas informações que

redes sociais. Haviam várias pessoas, opi-

chegam até nós que acaba sendo uma faca

nando a favor ou contra. Haviam inúmeros

de dois gumes. Nos prejudicam ao expor

portais de notícias fazendo matérias sobre

nossas vidas, com muita facilidade, e nos be-

o assunto. Há também jornais que usam o

neficiam, ao podermos termos acesso a fatos

WhatsApp, Twitter, Facebook para pedir

do mundo inteiro com uma velocidade, an-

a interação do público, para mostrar a si-

tes improvável, se comparada aos anos 80.

tuação do bairro, entre outras situações.

A popularização da informação por meio

deixassem de existir em pleno século XXI,

das mídias digitais tornou possível a inser-

muitas pessoas ficariam em desespero. No-

ção de um número incontável de informa-

ta-se isso, porque, às vezes, por uma sim-

ções com fontes má qualidade ou fontes

ples falha no meio de comunicação popular,

inexistentes.

muitos já enlouquecem por não se imagi-

As notícias produzidas com base nes-

narem sem essa nova tecnologia adotada.

sas fontes incertas de nominamos de “Fake

O homem sentiu a necessidade de se

News”, notícias falsas (notícia fabricada e

comunicar no momento em que passou

muitas vezes divulgadas sob falsas facha-

a conviver em sociedade. Provavelmen-

das de veículos reais). Muitos veículos de

te comunicavam-se por meio de gestos

informações estão perdendo sua credibili-

de

grunhidos e de posturas. Conforme o

dade no mercado da informação. As famo-

tempo passou, os homens começaram a

sas redes sociais foram o meio de infor-

adaptar as linguagens, escritas e até os

mação cuja credibilidade foi afetada pelas

meios mais sofisticados de comunicação.

“Fake News”, segundo a pesquisa feita

Mesmo com todos os avanços, o homem

pela Folha de São Paulo, de cada 100 leito-

conseguiu inovar, ainda mais, com a che-

res, 58% disseram ter menos confiança no

gada dos rádios, um marco na história, pois

noticiário político e eleitoral, visto em redes

ao contrário do jornal, as informações do

sociais, por causa das “Fake News”. Por

rádio tinham um alcance e uma velocidade

outros 32 % não houve alteração, e 10%,

muito superior. O homem não parou mais.

disseram que sua confiança subiu.

Com o surgimento do rádio, da televi-

O facebook recentemente lançou uma

são, e posteriormente, o auge da era mo-

ferramenta para combater as “Fake News”,

derna, a Internet, qualquer pessoa, criança

um ex-CEO da Microsoft comentou o que

A criação de aplicativos para celular au-

ou idoso tem em mãos os mais modernos

pensa sobre o assunto: “As ‘Fake News’

mentam os números de visitantes em por-

notebooks, tabletes e celulares. Esse alcan-

são o maior problema da atualidade para

tais de notícia, como G1, Meio&Mensagem,

ce chegou até mesmo em lugares remotos.

algumas empresas de tecnologia. Mesmo

Vice, entre outros. A utilização de elemen-

O homem desenvolveu a pré-escrita, a

com todas as iniciativas tomadas recen-

tos, como memes, gírias é o que atraem e

escrita, o papel, as impressões manuais e

temente, o atentado em Las Vegas mos-

agradam ao público. Segundo a Pesquisa

as mecânicas. Tornou possível a informação

trou que elas ainda são insuficientes” e o

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD),

cruzar grandes distâncias geográficas, cultu-

chefe de segurança da empresa de Mark

em 2015, o número de brasileiros que aces-

rais e cronológicas.

Zuckerberg diz que é um problema crítico.

sam a internet ultrapassou a marca de 100

O constante avanço tecnológico dos me-

A empresa de Zuckerberg quanto a mo-

milhões. “Inúmeras empresas se tornaram

canismos de comunicações, tornou possí-

zilla investiram cerca de US$ 14 milhões

gigantescas apenas com a publicação de

vel, em questão de segundos, informações

para a Iniciativa da integridade Noticio-

um aplicativo.” disse André Vilas Boas, dire-

aparecerem para todo o mundo. Com esses

sa, com o objetivo de informar os usuá-

tor de empresa especializada em softwares.

meios de comunicação tão populares cada

rios sobre o que é notícia falsa e do que

As redes sociais, atualmente, referem-

vez mais pessoas têm acesso à informação.

é verdadeira. No entanto, esse problema

Por outro lado, esse fluxo de informações não

promete render muitos prejuízos a dis-

tem de qualidade aquilo que tem de moderno.

seminação de informação de qualidade.

-se a uma das ferramentas mais utilizadas pelos comunicólogos, pois é possível
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Se por um minuto essas transformações

A tecnologia ao alcance de todos | Foto: Amanda Conceição
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Do impresso ao digital

Será o fim do impresso? Ou digital é só mais uma plataforma incentivando
a leitura? A forma de comunicação de 1908 mudou muito para os dias de hoje?

Q

Thamires Saadi

DD: Qual é o seu conselho para as

é o que traz dinheiro de fato, eles fa-

pessoas que querem ingressar no

zem ações para promover produtos.

meio de comunicação?

É uma área essencial, todas as empresas

Primeiro, ter repertório: se informe com

investem muito nisso, as áreas crescem

tudo, tudo que vocês podem imaginar,

cada vez mais e essa é a tendência, no

tudo que vocês adquiram de conheci-

momento de crise, pode ser que realmen-

mento é repertório, e eu não estou fa-

te as empresas tirem um pouco o pé do
investimento em marketing, mas pode ter

uem nunca parou na frente de

certeza que eles estão tirando todos os in-

uma banca de jornal e olhou para

vestimentos, não é só do marketing, tam-

notícia que estava estampada na

bém produção e todo o resto. O marketing

primeira página? Ou até mesmo

estimula a produção da empresa, então

comprou, para ficar por dentro das

na minha opinião tirar investimento disso

notícias que acontecem ao redor do mundo?

é bobagem, porque é o que ele faz, ajuda

Desde o primeiro jornal lançado no Brasil

lando só de jornalismo moderno. Você
tem que se informar de coisas populares também, saber quem é o Molejo,
quem que é a Larissa Manoela, você
tem que ver internet, ver os memes,
coisas populares que vão te ajudar a
falar com o público de várias camadas,
O segundo é: sejam especialistas. Um

o chamado Correio Braziliense ou Armazém

o produto a ser vendido.

Literário feito por José Hipólito da Costa.

DD: Mas se por algum acaso acabar o

ve sobre moda, você não vai provavel-

A produção do jornal vem fazendo parte do

impresso direto, tanto no jornal, quan-

mente ser contratada para a PLACAR e

cotidiano brasileiro. Agora já pensou acor-

to na revista, os mais antigos, como a

escrever sobre futebol. Você pode ter 10

dar de manhã e nunca mais se deparar com

Abril, ESTADÃO, Folha de São Paulo,

especialidades também, porém, como no

o jornal impresso? Ou nunca mais ver nas

eles perdem credibilidade deles pas-

futebol, o jogador que é versátil e joga

bancas os mais variados tipos de jornais.

sando tudo para o site? Para a inter-

em todas posições, fica no banco, espe-

net?

rando alguém se machucar pra ele entrar,

possível que as pessoas pudessem se co-

Acho que não, eles construíram essa cre-

e aquele que se especializa em uma po-

municar. Bem no comecinho era impossí-

dibilidade, durante anos, sabe? São em-

sição e é o melhor nela: vai ser o titular.

vel de ser acessado por pessoas de clas-

presa muito antigas, toda a revista tem

Você pode ser generalista e experimentar

se

possuíam

um site, inclusive, temos muito mais lei-

de tudo, lembrem-se que vocês têm 20

posses comprava para saber das primei-

tores na internet do que no papel, a gente

anos, é importante vocês experimenta-

ras imigrações no país, comércios, terras.

ganha mais dinheiro no papel, porque a

rem várias coisas para decidir o que vocês

internet é de graça e é pra todo mundo.

gostam, e é por isso que importante ter

Quando acabar o papel, a Abril conti-

repertório vasto, para entender de várias

nua existindo e fazendo internet e todo

coisas e decidir aonde você quer atuar.

o resto das outras coisas. Então, a cre-

Onde você quiser atuar: se especialize,

dibilidade vem de anos do que se faz, do

termine a faculdade, faça uma pós, cur-

que você continua fazendo e do tamanho

sos livres, cursos rápidos que várias fa-

que você tem, além do seu que público.

culdades oferecem, cursos em redes so-

cias sobre o que realmente estava aconte-

Quando sobrar só a internet, e como eu in-

ciais, se especialize em alguma coisa, e

cendo no Brasil, e outros meios de comu-

sisto, que vai demorar muito isso, e quan-

aí vocês vão achar um lugar para vocês

do acontecer a gente continua existindo.

seguirem.

Com a criação do jornal impresso foi

baixa,

somente

pessoas

Desde então, os jornais impressos fo-

Você sabia que o símbolo do ESTADÃO

ram ganhando grande acompanhamento.

se dá por causa de um francês chamado

Podemos dizer que um dos pioneiros é Es-

Bernard Gregoire que saía de manhã a

tado de São Paulo, criado em 1875 e con-

cavalo nas ruas anunciando as notícias?

tinua até hoje no mercado. A Província

Isso fazia com que as pessoas olhassem,

como era chamado na época se destacou,

e os animais o perseguisse, tornando-o a

era o único jornal que trazia grandes notí-

figura representativa para o jornal.

nicação tentaram avacalhar a Província.

6

elas são enormes, mas o marketing

Fachada do Estadão na região do Limão | Foto: Rodrigo Oliveira

exemplo: você é um jornalista que escre-

11

isso que é adição, os dois estão conver-

DD: As pessoas passam muito tempo

Depois das portas que foram abertas pela Província, o caminho para a criação de inúmeros

sando, você pode começar lendo na revis-

na internet, você acha que elas estão

jornais aumentou. Sendo assim, muito valorizado e rendendo conhecimentos, por toda a faixa

ta e terminar no celular.

mais sujeitas às fake news?

etária, hoje em dia, qualquer classe social pode comprar e/ou ter acesso folheto de notícias.

DD: E você acredita que essa adição do

Estão são dúvida, a gente acaba dando

Mas depois de tantos anos de glória o jornal impresso ganhou um concorrente de grande es-

mais credibilidade para o papel porque

cala que aprimorou os meios de comunicação a chamada Era Digital.

digital ao impresso, pode prejudicar o
jornalismo?
Não, eu acho muito inverso, o jornalismo tem crescido muito. Têm 1 milhão
de campos de trabalho e temos campos dentro do jornalismo e de redação.
As redes sociais, por exemplo, abriu um
campo enorme de trabalho para o jornalista e as próprias áreas de marketing.
Espera-se no mínimo que ele escreva
bem, uma pessoa que saiba conversar, que sabe chegar no público, que
tem uma linguagem para chegar no
público. E a digitalização faz com que
todas as plataformas precisam de jornalistas, pois você tem mais vagas.
Formam-se mais pessoas, o mercado
de trabalho vai inchando, muita gente e
pouca vaga, e é interessante que o jornalismo está sabendo se virar nisso: es-

10

‘não dá para apagar’, então uma matéria no papel acaba sendo mais elaborada, o texto costuma ser revisado,
e é por isso que a gente fala de adição,
por que eles têm funções diferentes.
A internet é mais rápida, é melhor para
você ter matérias, um ambiente de rapidez, que você apaga notícia, põe notícia,
é o ambiente perfeito para fake news.
Você põe o que quiser, passa o link e as
pessoas viram presa fácil disso, e tem um
detalhe sobre fake news: as pessoas acreditam muito no que elas querem acreditar.
O antídoto contra fake news é pensar em
credibilidade, não tem como fugir disso,
então você vai ler uma notícia na Veja ou
na Folha, e provavelmente, na teoria deve
acreditar mais nela do que no ‘blog de zé
da esquina’.

tendendo-se para várias plataformas e o

DD: O que você pensa a respeito de in-

jornalista sabendo atuar em várias pro-

vestir em marketing?

fissões. Pense em todos os empregos

A Nike por exemplo, já assumiu algumas

que o G1, o UOL e o TERRA dão: que

vezes que ela não é uma empresa de tê-

eles não existiam, e que de repente sur-

nis ou de roupas, enfim, de produtos es-

giram, e isso é ótimo para a profissão.

portivos, ela é uma empresa de Marke-

A internet possibilita mais erros, você

ting. Ela não tem fábrica, eles terceirizam

consegue corrigir a notícia, e no impres-

todas as fábricas, eles têm o marketing

so não. No impresso é aquilo, está im-

muito forte, qualidades nos comerciais, no

presso, acabou. Existem sempre discus-

site, nas lojas, produtos muito bem expos-

sões e opiniões, e o meu ponto de vista

tos, eles contratam jogadores famosos de

é focado na profissão, empregabilidade,

basquete e futebol, pra fazer a propagan-

no futuro, e nesse ponto é inegável que a

da. Ou seja, olha o investimentos deles

internet dê mais amplitude.

em marketing. Aqui temos várias áreas,

“Bancas de revistas resistem numa metrópole que cada vez menos lê o impresso” | Foto: Amanda Conceição

Não podemos negar que com a era di-

ocorre um risco no quesito direitos autorais,

gital a forma de se comunicar melhorou

pois as notícias passam por várias mãos e

e muito. A forma como nos comunicamos

cria-se um grande impacto. Desse modo

com o público é tão rápida, que chega a

possa sumir com palavras verídicas ou com-

assustar um pouco. Agora mesmo pode

plementando com falas que não foram ditas.

estar circulando uma notícia urgente e ao

No último dia 23 de Outubro desde ano,

mesmo tempo uma nem tão urgente assim.

foi divulgado que as revistas Época e O Glo-

permitiram

bo, fará parte na plataforma digital em 2018.

que várias faixas etárias tenham acesso

Essa mudança será realizada para ter reno-

aos mais diversos tipos de assuntos. Por

vações, fazendo com que atinja muitas pes-

meio da atualização de softwares e hardwa-

soas para corresponder suas expectativas.

res, foi possível ingressar no meio comu-

Em uma entrevista concedida para a Glo-

nicativo. Basta um clique para saber o que

bo a jornalista, Ruth de Aquino, nova dire-

está acontecendo do outro lado do mundo.

tora editorial da Infoglobo, cita: “Essas mu-

Como todos sabem, as notícias por via

danças nos ajudarão a consolidar a redação

da web, vêm se generalizando e ganhando

integrada, fortalecendo o todo e, ao mesmo

grande público. Começando por e-books, em

tempo, mantendo e valorizando a persona-

que as pessoas possam acessar leituras do

lidade e o DNA de cada marca”. Portanto

modo online, obras arquivadas no próprio

essas mudanças irão estimular equipes a

computador. Com esse avanço da tecnologia,

desenvolverem seus talentos de multimídia

Os

avanços

tecnológicos
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sem prejudicar a essência do bom jornalismo, passando informações corretas, precisas, relevantes, exclusivas, irresistíveis e atraentes, distribuídas de forma ágil e em todas as plataformas. Ruth pensa em publicar informações para a web, desejando ter a colaboração e o
conhecimento entre os jovens, e corresponder aos desejos de todos os leitores. Pois passam
a maior parte de seu tempo na internet.

Entrevista com Douglas Cantu,
gerente de Comunicação do
Grupo Abril
Formado em Relações Públicas e
Jornalismo, Douglas é responsável
por uma equipe que gera conteúdo
institucional da empresa tanto nas
redes sociais, quanto no site e na intranet. Segundo ele, a digitalização
fez com que o jornalismo se tornasse
uma das principais ferramentas para
se fazer negócio em qualquer plata-

“Em Agosto de 2017, a Universidade Positivo divulgou um estudo sobre as plataformas preferidas para consumo de notícias pelos jovens.
Ao todo, a pesquisa entrevistou 6.983 estudantes e a marioria, 60%, apontaram as redes sociais como sua principal fonte de conteúdo noticioso.”
Foto: Márcio Rogério

forma, e a profissão de jornalista nunca esteve tão viva e cheia de possibilidades. Confira a entrevista a seguir:

É quase impossível ver algum jovem da nossa faixa etária na frente de alguma banca de

Douglas Cantu, Gerente de Comunicação | Foto: Amanda Conceição

jornal, pois a maioria dos jovens passam a ter as notícias pela internet a qualquer hora do dia,
sujeitos a serem bombardeados com fake news, além de criação e recriação notícias. Grande
Companhias de leitura, desde jornais tais como Folha de São Paulo, Estadão, Destak e revistas como Abril, VEJA, CLAUDIA, FNAC e entre outras imigraram para a plataforma digital.

“

A historiadora Lisbeth Batista do acervo igital do Estadão, conta sobre essa grande mudança:

Você não espera pelo dia seguinte para ficar sabendo das notícias, mas está sujeito a ser receptivo com Fake News, o Estadão tem 142 anos, é
uma crise, uma crise para a imprensa, na verdade
mos é credibilidade, é um desafio para o jornal dizer
“Olha, quem tem credibilidade, é a gente”. Às vezes
a pessoas acreditam na fonte de um texto do WhatsApp, mas não procuram saber quem escreveu, ou
se é verídica, é aí que surge a Fake News.
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“

estamos concorrendo com muitos, mas o que te-

DIGITAL DESTAQUE (DD): Existe um

porque a Abril ganha muito mais com revis-

processo de mudança que vem aconte-

tas do que com o digital. Ganhar dinheiro

cendo nos últimos tempos, que é a tran-

com internet é muito mais difícil do que ga-

sição do impresso para o digital. Acre-

nhar dinheiro com o impresso. O papel tem

ditamos que você tenha feito parte de

as suas vantagens, ele é tecnológico, é um

boa parte dele. O que pensa a respeito?

produto que dobra, que é descartável, ba-

Estou fazendo e vocês também, prova-

rato, fácil de carregar, leve, como a revista.

velmente vocês mais do que eu. O que

Estamos em um momento de adição, a

tem que ficar muito claro é que: não é

transição está acontecendo, mas vai de-

uma ‘transição’, chamamos de ‘proces-

morar, estamos ainda no momento de

so de adição’, onde você não troca o im-

adição, as duas plataformas coexistem, e

presso pelo digital, mas soma os dois.

muito bem. Além de você pensar em que

A geração digital é forte e talvez daqui 50

os dois coexistem, eles interagem. Com

anos ou até menos, a gente esteja só no

a tecnologia, conseguimos fazer com

digital, mas hoje as duas plataformas so-

que você pela revista acione um aplicati-

mam muito, e eu digo isso com segurança,

vo no celular e tenha um conteúdo extra,
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