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MediaNews Group quer cobrar por conteúdo on-line e novos serviços 
 
O MediaNews Group, quarto maior grupo de jornais nos Estados Unidos, planeja cobrar pelo 
conteúdo on-line como parte de uma estratégia que inclui pacotes de serviços e foco em um 
público mais jovem. 
 
O MediaNews com sede em Denver, que opera 54 jornais diários em 11 estados incluindo The 
Denver Post, deve cobrar a leitores da versão on-line um "micro pagamento" para acesso total 
a algumas matérias que aparecem nas edições impressas. Leitores que não pagam receberiam 
uma versão abreviada da reportagem. Enquanto que assinantes do impresso teriam acesso 
total ao site do jornal de graça. 
 
De acordo com o presidente do MediaNews, Jody Lodovic, a estratégia "é atribuir valor ao 
conteúdo, mudando a concepção de que todo conteúdo deve ser grátis". 
 
Contribuindo para essa concepção há o fato de que os leitores podem acessar gratuitamente 
muitas matérias de jornais locais – na forma de matérias reescritas da Associated Press no 
Yahoo, em blogs ou até em um site de um jornal concorrente. Perguntado se isso estaria de 
acordo com a nova estratégia, Lodovic diz que trata-se de uma questão na qual ainda estão 
trabalhando. 
 
Tentar parar essa prática agora é, sem dúvida, uma questão extremamente importante 
observa. 
 
Pacotes 
 
O MediaNews pretende vender pacotes que oferecem aos consumidores entrega em casa, uma 
réplica eletrônica do jornal e versões de matérias para aparelhos eletrônicos de leitura como o 
Kindle da Amazon, entre outros dispositivos. 
 
Todas as empresas de telefonia estão fazendo pacotes. A DirecTV faz pacotes comenta 
Lodovic. Vemos o mundo do jornalismo quase da mesma forma. 
 
A empresa pretende atingir leitores mais jovens com novos sites voltados para um tópico 
específico, assim como entretenimento e estilo de vida. Os sites incluiriam redes sociais, 
conteúdo gerado por usuários, guias de compras e outros recursos. 
 
Lodovic não deu detalhes sobre o preço do conteúdo ou quando a iniciativa começaria. O 
presidente do grupo espera lançá-la em alguns mercados experimentais até o fim deste ano. 
 
Alguns analistas de mídia estão atentos ao modelo de pagamento para sites de notícias, 
destacando fracassos como a TimesSelect do New York Times, um serviço pago que acabou 
em 2007 depois de dois anos de funcionamento. 
 
O conteúdo jornalístico é incrivelmente valioso. A maioria dos consumidores de notícias 
concorda com isso, mas não acho que valha tanto no atual cenário a ponto de um número 
suficiente de pessoas querer pagar por ele para sustentar uma grande empresa jornalística 
explica Steve Outing, consultor de mídia em Boulder, no Colorado. 
 
Acesso gratuito a matérias on-line contribuiu para uma queda nas assinaturas e vendas de 
anúncios, afetando jornais pelo país. 
 
Jon Tandler, advogado de editoras da Isaacson Rosenbaum em Denver, acredita que a 
estratégia do MediaNews "poderia ser um modelo de negócios muito viável". 
 



Faz muito sentido, já que eles estão preservando a marca central, além de expandir e 
complementar o produto para criar outras novas oportunidades de receita – avalia. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 24 maio 2009, Primeiro Caderno, p. A29. 
 
 
 
 
 


