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A crise econômica nos Estados Unidos fez renascer naquele país um debate: o pagamento pelo 
acesso a conteúdo na internet. Lá começa a ganhar força a ideia do sistema de pagamento 
similar ao do iTunes - cada música é vendida separadamente, por US$ 0,99, valor que o 
internauta paga com um clique de mouse. Seria uma versão "iNews". No Brasil, apesar de o 
mercado ainda estar em situação diferenciada em relação aos Estados Unidos, a expectativa é 
que esta discussão volte à tona. Por aqui, predomina um sistema misto, com liberação de 
parte do conteúdo.  
 
Recentemente, a News Corporation, dona do jornal Wall Street Journal, anunciou que vai 
introduzir um sistema de micro pagamentos. O MediaNews - que detém 54 jornais diários nos 
Estados Unidos - também afirmou que vai cobrar pelos conteúdos on-line. Até o The New York 
Times está revendo seu modelo.  
 
Até 2007, o jornal tinha seções fechadas, com conteúdo exclusivo para assinantes, a US$7,95 
por mês. Em setembro daquele ano, cancelou esse serviço, pois avaliava que as projeções de 
crescimento de assinaturas eram baixas e as de publicidade on-line eram altas. Em fevereiro 
deste ano, o editor-executivo do jornal, Bill Keller, deu pistas de que pode voltar a cobrar dos 
leitores o acesso a determinados conteúdos on-line. Jornais como o The Christian Science 
Monitor e U.S. News and World Report já adotam ou retomam modelos de conteúdo on-line 
pago.  
 
Brasil  
 
O portal UAI é um dos primeiros do País a começar a repensar a forma de pagamento. Desde a 
abertura do site, em 1995, o modelo é o mesmo: o conteúdo dos jornais do grupo Diários 
Associados é restrito aos assinantes (do portal e dos jornais), enquanto o acesso ao material 
gerado pela redação do UAI é gratuito. "Sabemos que a curto prazo não dá para abrir tudo 
porque a receita com publicidade não cobre os custos", afirma Luiz Mendes Júnior, gerente de 
negócios convergentes do Diários Associados. Segundo ele, são dois os caminhos estudados: 
um é o micro pagamento - algumas matérias têm parte do conteúdo liberado, enquanto a 
versão completa requer pagamento - e outro é o conteúdo segmentado (inspirado no serviço 
Factiva da Dow Jones).  
 
"Esta questão (do conteúdo aberto ou fechado) sempre vem à tona em momentos de crise", 
diz a professora Elisabeth Saad, da Universidade de São Paulo (USP). Mas, segundo ela, 
diferentemente dos Estados Unidos, por aqui existe o modelo de "portais", que também são 
provedores de internet. Entre os portais, boa parte do conteúdo é de livre acesso, pois as 
assinaturas é que sustentam o negócio. É o caso do Uol, com 80% do conteúdo gratuito - 
quando nasceu, a maior parte era fechada para assinantes.  
 
Mas o diretor-geral do portal, Marcelo Epstejn, lembra que cada vez mais as assinaturas 
respondem por menos nas receitas ao passo que outras fontes, como a publicidade, crescem. 
Segundo ele, alguns serviços são pagos, como os de namoro.  
 
No Terra, de acordo com o diretor de marketing do portal, Alexandre Cardoso, 100% do 
conteúdo é aberto e sustentado, sobretudo, por publicidade. Para atrair mais verba 
publicitária, o portal tem de elevar o tráfego de usuários. Para isso, investiu em seu canal de 
TV, que alcança a 7 milhões de pessoas por mês, dos 28 milhões que passam pelo site. "O 
conteúdo em vídeo sempre existiu. O que não tinha era banda para receber na casa das 
pessoas", afirma Cardoso.  
 
No iG o conteúdo informativo é aberto desde o início do portal, em 2000. O modelo de 
negócios do iG é baseado em receita publicitária, que, no último ano, cresceu 53%.  
 
No portal O bonde, todo o conteúdo é aberto, mas o usuário se cadastra, pois o mailing pode 
ser usado em promoções. Marcos Feltrin, editor do portal, diz que até abril do ano passado, o 



conteúdo era basicamente o do jornal do grupo e, desde então foi ampliado, com canais como 
o de celebridades, que atraem audiência.  
 
Hoje, tudo é pago pela publicidade.  
 
"O acesso ao conteúdo deve ser liberado porque é difícil convencer o internauta a pagar", 
avalia o sócio-diretor de criação da Sinc, Alon Sochacszewski. Michel Lent, gerente-geral da 
OgilvyInteractive, lembra de outra questão: quanto o usuário quer pagar e como? Para ele, o 
internauta não deixa de pagar porque o conteúdo não vale. Muitas vezes, no entanto, importa-
se com a forma de pagamento - o cartão de crédito para uma conta baixa e com risco que 
pode ser alto. "Os pagamentos facilitados ainda não pegaram aqui", diz, citando o caso do uso 
do celular, com apenas um clique, que vai para a conta do fim do mês.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 27 maio 2009, Empresas & Negócios, p. C6. 


