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Alexandre Matias - O Estado de S.Paulo

Na semana passada, Arianna Huffington esteve em São Paulo para palestrar em um
evento e trouxe, na bagagem, uma informação que deixou todos em polvorosa: seu
agregador de blogs, o diário Huffington Post, terá uma sucursal brasileira ainda em 2011.
Seu site foi lançado em 2005 como duas operações conjuntas: de um lado, reuniu
jornalistas para mudar a forma como as notícias são tratadas na internet, e do outro,
oferece uma plataforma gratuita para blogueiros terem uma audiência maior.

A fórmula deu certo e o site se tornou referência para o jornalismo do século 21,
ganhando relevância por cobrir de forma diferente tanto a crise financeira de 2008
quanto a eleição de Barack Obama, no mesmo ano. Sua sacada foi aprimorar a discussão
com o público, tornando-o parte da notícia. Ela diz que, sem estatísticas, o jornalismo
atual se esvazia, pois dá as costas para o que chama de "mais alta distinção" da profissão,
que é contar histórias.

"Há tantos dados disponíveis hoje em dia, que parece que é possível justificar tudo
apenas usando números", ela me contou em entrevista na quinta-feira passada, dia 1º ,
no saguão do hotel Unique, em São Paulo. E afirmou que esse é um dos principais
motivos do desinteresse do leitor pelas mídias tradicionais. "Esquecemos como contar
histórias", disse e concordou logo em seguida quando perguntei se esse era o motivo do
sucesso do chamado "jornalismo cidadão" - em que, qualquer um, com um blog, pode se
tornar um canal de notícias. Sem se encontrar nas notícias, o público começou a escrever
sobre si mesmo.
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E vai além: "Também acredito que a liberdade de expressão individual se tornou uma
espécie de entretenimento", dispara. "A gente sempre ouve perguntas como "por que as
pessoas atualizam a Wikipedia de graça?", "por que as pessoas blogam sem receber por
isso?", mas ninguém se pergunta por que as pessoas assistem a cinco horas seguidas de
programas ruins de televisão de graça. Fora que escrever, criar... São formas muito mais
inteligentes de entretenimento. Mesmo que você tenha um público muito pequeno,
mesmo que escreva apenas para si mesmo e para poucos amigos. A liberdade de
expressão individual é algo que precisa ser realizado".

Segura de si, mas sem o estereótipo da mulher executiva do mundo digital, ela esbanja
simpatia e deixa a conversa sempre em tom informal, lembrando que isso também é um
dos motivos do jornalismo atual estar distante do leitor online - e riu ao lembrar como
seu site noticiou o escândalo do presidente do FMI Dominique Strauss-Kahn com a
manchete "OMG IMF" (siglas em inglês para "Meu Deus, FMI!"), típica da linguagem
online.

Sobre o Huffington Post Brasil, ela não tem nada definido. "Estou conversando com
possíveis parceiros, mas quero lançá-lo ainda neste ano".N 
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