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Key Insights

O Metaverso está chegando. (Ex: ROBLOX - Shows, 
propriedades e marcas no metaverso…)

Jornalistas precisam decidir como cobrir eventos e 
avatares dignos de notícia à medida que as pessoas 
passam mais tempo em espaços virtuais

Vender assinaturas digitais dá às empresas de mídia 
novas oportunidades de encontrar seus nichos

As interfaces de pesquisa em linguagem natural – sejam 
implantadas em assistentes de IA ou como um recurso 
em mecanismos de pesquisa baseados em navegador – 
ameaçam a estratégia de audiência para muitas 
organizações de mídia

Clickbait sensorial, projetado para manipular as emoções 
do usuário, está em ascensão

Um número crescente de startups está criando soluções 
digitais de inteligência artificial

Programas de alfabetização midiática estão sendo 
lançados em todo o mundo, em um esforço para conter a 
desinformação entre crianças e adolescentes

As mídias sociais criaram ciclos sobrecarregados de 
indignação, boicote e reação

Consolidação da mídia ameaça as comunidades, que estão 
perdendo sua única fonte de cobertura jornalística local



Filme Jogador 
Número 1 e 
Metaverso

Ou ficção se 
torna 
realidade?

http://www.youtube.com/watch?v=yulwIjJ-C4Q


Facebook e o metaverso

“Estamos basicamente 
mediando nossas vidas e 
comunicação através 
desses pequenos 
retângulos. Eu acho que 
as pessoas não foram 
feitas para interagir 
assim” 

MARK ZUCKERBERG



Facebook agora é Meta

David Wehner, diretor financeiro do Facebook (agora 

Meta), disse que a empresa espera que seu investimento 

em sua divisão de hardware, Facebook Reality Labs, 

reduza o lucro operacional geral em 2021 em 

aproximadamente US$ 10 bilhões.

+ 10 mil contratações para trabalhar no metaverso



As bases desse novo mundo

Games

NFTs

Blockchain

G-commerce

Shoppertainment

VR

AR



Metaverso, Web 3.0 e o futuro agora

Para muitos, o ciclo de inovação dos celulares, após quase duas décadas de 

sucessivas interações e evoluções, chegou à maturidade. Mais de 4,5 bilhões 

de pessoas já usam a tecnologia e a tendência é que tenhamos evoluções, não 

revoluções nesse setor.

O movimento cripto tem potencial enorme, mas provavelmente será mais um 

elemento dessa onda do que a onda em si. O mesmo se pode dizer dos NFTs 

(Tokens Não Fungíveis). Dessa forma, o metaverso cada vez mais passa a ser 

visto como “a onda”, já que pode reunir todas essas tecnologias e funcionar 

como o eixo de um novo ciclo que sucederá à web e ao mobile.



Por que pode ser um tsunami

Porque novas tecnologias como a Inteligência Artificial estão 

amplificando exponencialmente o potencial das novas 

plataformas. 

Temos ainda novas interfaces, e principalmente, crescentes 

expectativas da audiência



Textos de robôs

Algoritmos aplicam o processamento de linguagem natural (PNL) e 
inteligência artificial para automatizar muitas tarefas comuns, 
como a curadoria de uma homepage ou escrever notícias básicas. À 
medida que essas ferramentas amadurecem, eles permitirão que as 
redações redirecionem funcionários e busquem mais 
oportunidades para cortes de custos. 

Como os editores devem detectar viés em um algoritmo? Como 
um erro cometido por um gerador de linguagem natural deve ser 
corrigido? A IA pode realmente saber o que é notícia? Um sistema 
de IA deve substituir o julgamento humano por informações 
consumidas por milhões de pessoas?

Emergentes
• Automated 

Insights
• Arkadium
• Cortico
• Crosstown
• Knowhere News
• Primer
• RADAR
• Sophi
• United Robots
• SenseTime
• Scale AI
• Syntiant



Interfaces de pesquisa em evolução

A busca por informações é cada vez mais flexível, com avanços nas interfaces de voz 
permitindo ao consumidor ditar sua busca enquanto algoritmos de reconhecimento de 
imagem permitem que os usuários pesquisem com câmeras. Tendências incorporadas em 
dispositivos como roupas, telefone ou alto-falante inteligente, sem texto.

As interfaces de pesquisa em linguagem natural ameaçam a estratégia de público para 
todos os tipos de organizações de mídia: A pesquisa em linguagem natural requer um 
tipo completamente diferente de otimização de pesquisa. Para manter os níveis de 
tráfego existentes, os editores precisam considerar como seus modelos de dados 
estruturados suportarão a pesquisa de áudio e imagem.

Como as consultas em linguagem natural tendem a produzir apenas um resultado, os 
riscos para os meios de comunicação ou sites de comércio eletrônico que não otimizam a 
pesquisa são profundos, especialmente quando os consumidores ficam mais à vontade 
para tomar decisões de compra por meio de interfaces de voz.

Emergentes
• Instagram
• Listen 

Notes
• Pinterest
• Wonderly



Modelagem de ameaças digitais

Jornalistas e ativistas têm um perfil de risco elevado no mundo digital mundo. 
Maus atores e governos que querem interferir em suas trabalho pode causar 
estragos por hacking, assédio e doxxing.

Hacking e assédio podem impedir os jornalistas de fazer o trabalho que eles 
precisam fazer e sujeitá-los a danos tangíveis – tanto psicológicos quanto físicos. 
A mitigação dessas ameaças exige preparação e bom senso: etapas como 
habilitar a autenticação de dois fatores em contas pessoais e de trabalho, 
auditar regularmente quais informações pessoais estão disponíveis on-line e 
acompanhar as atualizações de software podem ajudar muito a manter a 
segurança.

Emergentes
• Block Party
• Google’s Threat 

Analysis Group
• Kaspersky’s Global 

Research & 
Analysis Team

• International Press 
Institute’s 
OnTheLine

• Microsoft’s Threat 
Intelligence Center



Economia de assinaturas amadurece

O fluxo de receita estáveis   das assinaturas são reais. À medida que 
a economia se afasta da propriedade, há mais competição pelo 
share of wallet. Como os editores aumentaram a base de assinantes 
digitais com descontos agressivos, evitar o cancelamento é 
essencial. Sem pensamento empreendedor e inovação do modelo 
de negócios, as organizações de notícias podem não acompanhar. 
Cresce a concorrência na economia da atenção.

Assinaturas também mudam a relação entre os editores e seus 
públicos: à medida que os paywalls se estreitam, há um risco real de 
que informações precisas e oportunas se concentrem nas mãos dos 
mais ricos.

Emergentes
• The Membership 

Puzzle Project
• Piano
• Pico



Confiança nas empresas de mídia

A confiança em todas as mídias vem caindo globalmente desde 2018, de acordo 
com o Edelman Trust Barometer. A crise de confiança é amplificada à medida 
que a busca e a distribuição social continuam desgastando as relações entre 
organizações de notícia e audiências. 

Os líderes de notícias devem estar particularmente sintonizados com forças e 
eventos que podem exacerbar esta tendência. Se um título perde a confiança do 
público, perde a capacidade de vender assinaturas e anúncios. 

Uma crise de confiança pode ser desencadeada por um erro rotineiro na 
reportagem ou por um político irritado com uma verdade. Há também o risco de 
que o público perca a fé nas notícias por algo fora do controle de uma empresa 
como um vídeo manipulado circulando nas mídias sociais que pode impactar as 
atitudes do consumidor em relação a todos os tipos de mídia.

Emergentes
• Reuters Institute 

for the Study of 
Journalism

• American Press 
Institute

• Consortium on 
Trust in Media 
and Technology 
at the University 
of Florida



Redes Um-Para-Muitos

Ferramentas de baixo custo para produzir newsletters, podcasts e experiências de nicho 
permitem que indivíduos criem marcas de mídia pessoais. Esses produtos podem servir uma 
audiência, mas também pode ser um poderoso vetor de desinformação porque não têm as 
garantias editoriais que protegem a mídia tradicional.

A plataforma de e-mail Substack atraiu vários  jornalistas. Também deu US$ 1 milhão para 
apoiar criadores independentes que desejam lançar newsletters  de notícias locais nos EUA. 

A Ghost é uma alternativa de código aberto ao Substack. Algumas redes one-to-few 
reúnem várias maneiras de conectar sua comunidade, como o Sidechannel, servidor 
Discord para assinantes pagos.

As tecnologias que permitem a criação dessas redes reduzem a barreira de entrada para 
novos concorrentes na mídia – ou para criadores insatisfeitos que buscam  se lançar por 
conta própria.

Emergentes
• Substack
• Ghost
• Discord
• WhatsApp



Novas regulamentacões

A tensão cresce e há novos paradigmas de como o conteúdo é regulado e 
moderado online. PL 2630/2020

Marcas, organizações de notícias e movimentos políticos vão lutar para 
encontrar onde se encaixam no mundo construído por empresas de tecnologia. 
Isso será especialmente verdadeiro para qualquer entidade que trabalhe com 
discurso político controverso. 

Jornalistas em Gaza, por exemplo, perderam o acesso a uma plataforma de 
comunicação essencial quando foram banidos pelo WhatsApp – supostamente 
por se envolverem com grupos que incitavam a violência. O Facebook acabou 
restaurando o acesso para alguns dos jornalistas, mas a história mostra como os 
usuários podem perder o acesso a uma plataforma de forma imprevisível.

Emergentes
• American Civil 

Liberties Union
• Electronic Frontier 

Foundation
• U.S. Federal 

Communications 
Commission

• Knight First 
Amendment 
Institute at 
Columbia 
University



Fragilidade digital

Emergentes
• Services
• Google Cloud
• Internet Archive
• Microsoft Azure

Vulnerabilidade coletiva que enfrentamos por falhar ao considerar as 
consequências a longo prazo na perda de arquivos digitais por falhas técnicas, 
sistemas de arquivos em evolução ou design.

Também existe o outro lado dessa história, no qual dados se tornam impossíveis 
de efetivamente apagar, gerando questões de privacidade. Se uma crianca usa 
dispositivos digitais na escola, esses dados deveriam ser armazenados e usados 
indefinidamente ao longo de sua vida?



Jornalismo sensorial

O jornalismo sensorial são notícias entregues por meio de 
dispositivos como óculos inteligentes ou fones de ouvido 
integrados diretamente aos sentidos do usuário. Isso 
permitirá novas formas de jornalismo, mas também levanta o 
espectro de “clickbait sensorial” projetado para manipular as 
emoções de um usuário.

Os jornalistas precisarão examinar como seu trabalho pode 
manipular as pessoas de maneiras imprevistas. E mais, como o 
jornalismos eguirá acessível para todos?

Emergentes
• Meta’s 

Project Aria



Alfabetização em notícias 

Mais informações estão disponíveis hoje do que em qualquer momento na 
história. Mas nem tudo é criado igualmente. Identificar informações confiáveis   é 
essencial.

A Finlândia tornou a alfabetização midiática parte de seu currículo nacional por 
quase uma década. As lições do Ministério da Educação e Cultura sobre como 
encontrar informações confiáveis   estão incorporadas em aulas básicas como 
matemática e história. Esse ensino consolida o lugar da Finlândia no topo do 
índice anual de alfabetização de mídia do Open Society Institute.

Se os governos não agirem para fornecer educação, as empresas de notícias 
precisarão preencher o vazio. A incapacidade dos cidadãos de concordar com 
fatos compartilhados enfraquece o jornalismo e os negócios.

PLAYERS
• Departamento 

de Educação 
para a Mídia e 
Mídia 
Audiovisual da 
Finlândia

• Alfabetização 
midiática agora

• Projeto de 
alfabetização 
jornalística



Economia criadora
Plataformas e anunciantes usarão a monetização como ferramenta para combater conteúdo 
enganoso ou controverso. As políticas para proteger os anunciantes não são novidade. Mas, à 
medida que as plataformas tomam cada vez mais decisões abrangentes de monetização para 
bloquear preventivamente categorias inteiras de conteúdo ou comportamento, elas enviam uma 
mensagem mais ampla sobre a que desejam ser associadas.

O Google anunciou em outubro de 2021 que não veicularia mais anúncios em sites e vídeos que 

negassem as mudanças climáticas. Isso se soma a uma lista existente de tópicos que não podem ser 

monetizados no YouTube, como vídeos que incluem discurso de ódio ou remédios não aprovados 

por autoridades.

Por outro lado, veja o financiamento impressionante de empresas de tecnologia para reforçar o 

conteúdo em suas plataformas: o Fundo de criadores de US$ 200 milhões do TikTok, o fundo de 

curtas de US$ 100 milhões do YouTube e o financiamento de US$ 1 milhão da Substack para 

notícias locais. Ajustes de algoritmo ou mudanças nas prioridades de financiamento podem 

reescrever as regras novamente em um momento.

PLAYERS
• TikTok
• Twitch
• YouTube



Métricas de atenção/fraudes

As métricas que sustentam a ^economia da atenção” são muito suscetíveis à 
fraude. Um estudo estimou que os bots representam mais de 60% de todo o 
tráfego do site.

Outro descobriu que até 88% dos cliques em anúncios digitais podem ser 
considerados fraudulentos. A Ozy Media teve um colapso em 2021, depois que 
uma investigação revelou que a empresa havia superestimado seu tráfego e 
tentado fraudar investidores.

Mesmo quando as empresas querem fazer o certo, o cenário tecnológico que 
permite rastrear e monetizar a atenção é instável. O Google planeja eliminar 
gradualmente o suporte a cookies de terceiros em seu navegador Chrome em 
2023. Ainda não está claro como anunciantes e profissionais de marketing 
substituirão as funções atualmente atendidas por cookies de terceiros e como 
quaisquer alterações equilibrarão o desejo de rastrear o comportamento do 
usuário e a sua privacidade.

PLAYERS
• Facebook
• Google Analytics
• Interactive 

Advertising 
Bureau

• Plausible 
Analytics



Investigando a tecnologia

As organizações de notícias precisam de repórteres com habilidades técnicas para entender como a  
tecnologia opera em todo o mundo - e explicar isso a um público não-técnico. Quando Frances 
Haugen vazou  documentos internos do Facebook, ajudou jornalistas a entenderem os algoritmos 
da rede. Uma história, por exemplo, traçou os pesos que o Facebook atribuiu a diferentes reações 
de emoji ao decidir como classificar histórias nos feeds. Essa reportagem ajudou a trazer 
especificidades para o debate sobre distribuição algorítmica.

Grandes redações estão formando equipes que fundem várias disciplinas. As equipes de 
investigações visuais do Washington Post e New York Times usaram imagens de crowdsourcing 
para recriar momentos interessantes de vários ângulos. Publicações focadas em tecnologia, como 
The Markup, lançaram ferramentas que facilitam aos leigos ver como são rastreados e direcionados 
online.

À medida que as decisões baseadas em IA se infiltram em todos os cantos, investigar os algoritmos 
que tomam essas decisões nunca foi tão importante. Os avanços tecnológicos tornam cada vez mais 
difícil para os leigos entender como os sistemas funcionam – mesmo que esses sistemas estejam 
mais incorporados na sociedade.

PLAYERS
• The Markup
• Bellingcat
• The Washington Post 

computational 
journalism team

• The New York Times 
visual investigations 
team

• Tow Center for Digital 
Journalism at 
Columbia University

• Computational 
Journalism Lab at 
Northwestern 
University

• Online Political Ads 
Transparency Project 
at New York 
University



Consolidação da Mídia 

A consolidação continua na mídia digital e na tradicional.  A consolidação 
entre os editores digitais está se acelerando, cortes de custos e 
demissões são uma constante na economia digital.

Quando as empresas de mídia estão focadas na execução de transações 
complexas, elas se distraem dos imperativos estratégicos que precisam 
enfrentar. Enquanto os editores estão reestruturando e tentando 
realizar sinergias, a ameaça de plataformas de mídia social empoderadas 
e novos participantes se aproxima. É plausível que as empresas maiores 
tenham mais poder de negociação com as plataformas de distribuição, 
mas também é possível que a estratégia de consolidação não seja 
suficiente para mitigar as ameaças externas. Só o tempo irá dizer.

PLAYERS
• Alden Global 

Capital
• BuzzFeed
• Chatham Asset 

Management
• Vox Media
• New Media 

Investment 
Group



Cultura do cancelamento 

As mídias sociais criaram ciclos sobrecarregados de indignação e boicotes. Mas descartar 
algo como “cultura do cancelamento” é uma ferramenta frequentemente usada por 
poderosos para evitar as consequências de seus atos.

Um grupo de intelectuais – muitos “cancelados” – fundou a Universidade de Austin 
denunciando o “iliberalismo e a censura predominantes nas universidades mais 
prestigiadas dos EUA”. Tucker Carlson, uma das personalidades mais proeminentes da 
Fox News, abraçou o discurso anti-cancelamento, alegando que os liberais estão 
tentando cancelar tudo.

O discurso em torno da cultura do cancelamento frequentemente se decompõe em torno 
de linhas geracionais. Não descarte a indignação das mídias sociais, procure entender a 
dinâmica do poder – uma controvérsia é sinal de novas dinâmicas sociais colidindo com o 
status quo? Os poderosos tentando deslegitimar um movimento emergente? Uma 
campanha de desinformação organizada por atores externos?

PLAYERS
• Heterodoxy Academy
• American 

Association of 
University 
Professors

• Modern Language 
Association

• National Coalition 
Against Censorship

• The Free Speech 
Project at 
Georgetown 
University



A geografia remodela o virtual 

A localização física de um usuário rege o quanto eles podem participar em um mundo 
digital. Qualquer negócio que dependa de conectar pessoas com informações - seja é 
uma redação, rede social ou comércio eletrônico — é afetado. O acesso em banda larga 
está concentrado nos centros urbanos. Isso ficou evidente nos primeiros meses da 
pandemia, quando as escolas mudaram para o aprendizado remoto. 

Cada vez mais, os governos estão usando o acesso a recursos digitais como forma de 
controlar a dissidência. A crescente complexidade de conectar usuários e dados muda a 
economia online. Para as empresas, regulamentações sobrepostas (e às vezes 
contraditórias) aumentam o custo de atender clientes em locais diferentes. Plataformas 
de tecnologia estabelecidas têm escala para dar lidar com  complexidade regulatória, mas 
novos entrantes não. Jornais, governos e outros que oferecem produtos digitais 
essenciais com base no pressuposto de acesso aberto precisam enfrentar a possibilidade 
de que a desigualdade geográfica ou a intenção maliciosa possa separar o público de seu 
trabalho.

PLAYERS
• Access Now
• American 

Telemedicine 
Association

• BroadbandNow
• Connect Americans 

Now
• Consortium for 

School Networking
• Broadband Europe
• U.S. Federal 

Communication
s Commission



Jornalismo “as a service”
As organizações de notícias estão percebendo cada vez mais que sua proposta de valor central não 
vive em textos de 750 palavras. Editores estão ampliando ofertas, orientadas a serviços, incluindo 
produtos que fornecem serviços e conjuntos de dados. O “jornalismo como serviço” decorre de 
experimentos que buscam entender o que os consumidores pagarão. O The Information, site de 
notícias sobre negócios de tecnologia, oferece a seus membros organogramas das principais 
empresas de tecnologia e bancos de dados de investimentos em startups.

A prática do jornalismo é mais do que a reportagem publicada: os melhores repórteres criam um 
enorme corpus de dados enquanto trabalham. Encontrar maneiras de obter valor adicional a esse 
trabalho pode beneficiar todos na economia do conhecimento – universidades, startups jurídicas, 
empresas de ciência de dados, hospitais e até gigantes da tecnologia. Porque os jornalistas são 
treinados para buscar informações que desafiem suas suposições, os conjuntos de dados que eles 
montam podem ajudar a corrigir o viés que existe no aprendizado da máquina hoje.

Conteúdo vendido como serviço inclui notícias, APIs, bancos de dados, plug-ins de calendário para 
eventos de notícias, sistemas que geram relatórios automaticamente usando os arquivos da 
organização de notícias etc. À medida que essas ferramentas são transferidas da redação para o 
lado empresarial, aumenta o risco ético, ameaçando manchar a reputação de uma organização.

PLAYERS
• CalMatters
• The Information
• Skift
• MIT Media Lab
• ProPublica
• The Markup



O futuro será diferente

Blockchain, NFTs, games, avatares, realidade 
aumentada e virtual devem ser as bases para o 
metaverso, ou a evolução da web. Mas nossas 
previsões normalmente são erradas por usarmos 
nossa experiência analógica passada para prever um 
futuro digital e exponencial



Apps, GPS e um novo mundo



Obrigado!

Twitter e Instagram: @gravache
LinkedIn: Guilherme Ravache
Email: gravache@gmail.com

Colunas: UOL, Notícias da TV, Jornal do 
Commercio, MIT Tech Review e Carta Capital


