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Produzir conteúdos superespecializados para investidores e abrangentes o suficiente para 
abastecer jornais, TVs e sites dos mundo inteiro é a estratégia da Thomson Reuters para 
enfrentar os desafios impostos pela era digital ao mercado de mídia. 
 
A companhia angloamericana aposta nesses dois flancos numa tentativa de não chocar os 
negócios de sua agência de notícias com o mar de informações gratuitas que inunda a internet. 
"Produzimos e vendemos notícias para profissionais e não para o consumidor final", afirma 
Tom Glocer, presidente mundial da Thomson Reuters. 
 
O executivo prefere acompanhar à distância a polêmica entre o Google e William Dean 
Singleton, presidente do conselho de administração da rival Associated Press (AP), para quem 
os mecanismos de busca on-line permitem uma apropriação indevida de conteúdos 
jornalísticos. "Temos bom relacionamento com o Google. Fazemos coisas diferentes. O Google 
concentra-se no mercado de consumo, oferece um pouco de informação sobre qualquer coisa, 
mas sem profundidade", analisa Glocer. "Nossa estratégia é diferente. É ir muito fundo em 
cada um dos serviços profissionais que oferecemos." 
 
A Thomson Reuters também aposta nesse serviço especializado de produção de notícias para 
atravessar e até tirar proveito da crise enfrentada por grandes jornais nos Estados Unidos, que 
viram suas fontes de receita encolher na esteira da recessão. 
 
À medida que muitas redações precisam reduzir custos e, ao mesmo tempo, alimentar seus 
sites com informações, fotos e vídeos 24 horas por dia, elas acabam dependendo mais de 
agências de notícias como a Reuters, afirma o executivo. "A crise de alguns grandes jornais é 
um bom negócio para nós", diz Glocer. "Mas com uma ressalva: um paciente doente é bom 
para nós. Um paciente morto, não." 
 
O presidente da Thomson Reuters esteve em São Paulo para uma série de reuniões com 
funcionários e clientes, e recebeu o Valor para uma entrevista numa luxuosa suíte do Hotel 
Fasano, onde se hospedou. Executivo da Reuters desde 1993, Glocer tornou-se presidente da 
companhia que se formou mediante a aquisição da agência de notícias pela Thomson, no ano 
passado. O negócio, de US$ 16 bilhões, criou uma empresa provedora que oferece conteúdos 
jornalísticos, plataformas de negociação eletrônica de valores mobiliários e bancos de dados 
especializados nos mercados legal, contábil, de saúde e científico. 
 
Apesar do otimismo demonstrado por Glocer, a Thomson Reuters não tem passado incólume 
às dificuldades financeiras de alguns dos usuários de seus serviços jornalísticos. A empresa, 
que tem como maior concorrente direta a agência americana Bloomberg, gera receita de três 
formas com a produção de notícias: com a oferta de conteúdos para jornais e TVs, com 
publicidade em seu portal na internet e com informações especializadas para o mercado 
financeiro. Todas elas fazem parte da área de negócios chamada de mercados, que também 
inclui os serviços de negociação de títulos. O faturamento dessa divisão, no conjunto, recuou 
2% no quarto trimestre de 2008, para US$ 1,9 bilhão. Dentro dela, o tombo no portal e nos 
serviços para empresas de comunicação foi maior: queda de 11% em relação ao mesmo 
período do ano anterior, para US$ 106 milhões. 
 
Glocer atribui o recuo ao efeito das variações cambiais nas receitas oriundas de operações 
internacionais. Mas ele mesmo admite que essa "é a explicação financeira, e ela não basta", já 
que a receita pro forma da empresa como um todo ficou estável em US$ 3,4 bilhões no 
trimestre e cresceu 8% no ano, chegando a US$ 13,4 bilhões. "O fato é que muitos jornais 
desapareceram e bons clientes reduziram os contratos", afirma o executivo. 
 
É um processo delicado e um tanto doloroso, mas Glocer avalia que a transição do mundo de 
papel para o mundo digital é uma ponte que, mais cedo ou mais tarde, os jornais vão ter de 
atravessar. O modelo econômico para remunerar o jornalismo de qualidade está mudando, 
avalia o presidente da Thomson Reuters. Ao mesmo tempo, o executivo ressalta que novos 



formatos - como os blogs - e promessas tecnológicas - como o papel eletrônico - ampliam as 
possibilidades para as empresas de comunicação. 
 
Para Glocer, empresas de comunicação precisam diversificar suas fontes de receita, hoje 
majoritariamente atreladas aos anúncios publicitários. "Uma forma é elevar o preço das 
assinaturas. Outra é estabelecer sistemas de micropagamentos para o leitor interessado numa 
reportagem individual. Outra forma é explorar a marca do veículo em diversas plataformas, 
como telefones celulares e vídeos. Há muitas oportunidades." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 27 abr. 2009, Empresas & Tecnologia, p. B3. 


