
"Modelo atual é suicida", afirma especialista 
 
Na semana passada, o meio jornalístico norte-americano se agitou com um memorando 
reservado escrito por Steve Brill que propunha um novo modelo de negócio para o "New York 
Times" e acabou no site de Jim Romenesko, colunista do Poynter Institute, especializado em 
estudos de mídia. 
 
O texto basicamente sugere o fechamento do acesso gratuito ao site e inova nas maneiras de 
cobrar por ele. Uma: são 20 milhões de visitantes por mês. Se cada um pagar US$ 1 mensal 
(33 centavos por dia), o jornal faturará US$ 240 milhões por ano, ou US$ 40 milhões a mais 
do que gasta na operação de captação de notícia.  
 
Hoje empresário bem-sucedido do ramo de segurança, Brill é o criador entre outros da 
CourtTV, que o enriqueceu durante o julgamento de OJ Simpson, e da extinta revista "Brill's 
Content", de crítica à mídia. Dá aula de jornalismo num curso criado a partir de doação dele e 
da mulher à Universidade Yale. Leia trechos de sua entrevista à Folha. (SD)  
 
FOLHA - Eu li o seu memorando. O sr. pode resumi-lo?  
 
STEVE BRILL - Na longa história do jornalismo, jornais e revistas dependem de alguma 
maneira das pessoas que leem e pagam algo por isso. Quando os jornais dos EUA abandonam 
esse modelo e oferecem esse conteúdo de graça na internet, esse modelo se torna suicida.  
 
FOLHA - O sr. acha que os americanos estão dispostos a pagar por jornalismo de 
qualidade on-line. E se não estiverem?  
 
BRILL - É simples. Agora, ninguém paga. Se todos continuarem não pagando, ninguém mais 
vai receber nada, porque não haverá dinheiro para continuar produzindo o noticiário. Não é 
possível ter repórteres cobrindo guerras e prefeituras a não ser que alguém pague por isso e, 
na internet, o faturamento com os anúncios não é suficiente.  
 
FOLHA - O que aconteceria se o "New York Times" fechasse o acesso gratuito 
amanhã?  
 
BRILL - Primeiro, isso não acontecerá da noite para o dia, será gradual. Segundo, não será 
totalmente fechado. Há testes, algumas combinações possíveis. Você oferece os três primeiros 
parágrafos e exige assinatura ou pagamento para que a pessoa leia o resto ou que pague só 
por aquele artigo. Há várias possibilidades. Nos primeiros três a nove meses, o faturamento 
inicial do site cairá, mas prevejo que retomará aos poucos e o jornal terá um novo modelo de 
negócios em que se basear. Eu ouço muito que não vai funcionar. Pois bem: o de hoje já não 
está funcionando. A mudança é simples: voltar ao modelo anterior, em que você cobra um 
pouco dos leitores e mais dos anunciantes, que se dispõem a pagar mais se os leitores forem 
pagantes também. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 15 fev. 2009, Dinheiro, p. B4. 


