
Jornais reescrevem seu modelo de negócios 
 
Quanto vale esta frase? Este parágrafo? Esta coluna? Será que copiar e replicar isso em outro 
lugar aumentará o valor do material ou irá diminui-lo? As perguntas sobre quem detém a 
posse de um determinado conteúdo geraram polêmica na semana passada nos EUA. A questão 
resulta da tentativa por parte das empresas de mídia de readequar seus atuais modelos 
comerciais, que existem desde quase os primórdios da imprensa.  
 
Diante de um mercado publicitário que já não fornece receita suficiente para cobrir as 
despesas, muitos jornais analisam no momento a possibilidade de restringir o acesso grátis a 
seus sites, algo considerado um sacrilégio na cultura da internet.  
 
De graça  
 
Os usuários, que costumam navegar à vontade pela rede em busca de notícias e opiniões, 
poderão em breve ser solicitados a se registrar em sites de notícias e, em alguns casos, a dar 
o número do cartão de crédito para ter acesso ao conteúdo jornalístico.  
 
Dias atrás a agência de notícias The Associated Press (AP) anunciou, em sua reunião anual, 
que iria começar a rastrear como o seu conteúdo e o de seus jornais eram usados por 
terceiros, e procurar uma participação nas receitas geradas pelo material. Caso não alcancem 
seu propósito, a AP e seus membros tomariam medidas judiciais, informou a 
associação.Recentemente o The Los Angeles Times incluiu na primeira página um "artigo" que 
era na verdade uma propaganda do "Southland", novo seriado policial escrito e produzido pela 
NBC - aos olhos de muitos, tratou-se de um retrocesso para o setor.  
 
A atual recessão, ao lado de uma mudança estrutural nos gastos com anúncios e hábitos dos 
consumidores, tem afetado negativamente a indústria de jornais. Cedo ou tarde, os jornais 
terão de encontrar uma saída para contornar essa situação.  
 
Por outro lado, também na semana passada o YouTube, empresa controlada pelo Google, 
anunciou que criaria um site de vídeos e música com a Universal Music, com divisão das 
receitas obtidas. A Sony também negocia o licenciamento de filmes para a companhia, e 
recentemente a Disney firmou um acordo com o YouTube para a liberação de certos 
conteúdos. No entanto, esses acordos foram selados no setor de entretenimento, no qual os 
consumidores - ou pelo menos alguns deles - estão acostumados a pagar em troca desse tipo 
de serviço.A veiculação de notícias, ao contrário, tem sido normalmente gratuita na rede. A 
indústria editorial, entretanto, tem recebido pagamentos do Google para obter o direito de 
escanear livros. Os jornais agora começam a perguntar: "Onde estão os nossos pagamentos?"  
 
"Não podemos mais ficar assistindo aos outros se aproveitarem de nosso trabalho e saírem 
ilesos", defendeu William Dean Singleton, presidente da AP. "Estamos furiosos e não vamos 
mais admitir isto."  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 20 e 21 abr. 2009, Empresas & Negócios, p. C6. 


