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RupertMurdochnão sabe usar
computadores. Aos 78 anos, o
bilionário australo-americano
do ramo da mídia é avesso ao
e-mail, evita acessar a internet
eenfrentadificuldadesatémes-
moparausar o telefone celular.
Ele não parece se enquadrar
nas características que defi-
nemummessias da rede.

Mas, nas últimas semanas,
Murdochprovocoualvoroçono
mundo editorial quando profe-
riu algumas frases tão simples
quantorevolucionárias, taisco-
mo: “O jornalismodequalidade
não é barato.” Isso levou à sua
decisão de começar a cobrar,
nos próximosmeses, pelo aces-
so online aos seus muitos jor-
naisespalhadospelomundo.Se
Murdoch conseguir o que quer,
os dias da cultura gratuita da
internet estarão contados.

ApósoscomentáriosdeMur-
doch, diretor executivo da
News Corp. e proprietário de
centenasde jornaiseemissoras
de televisão, não demorou para
queasrespostascomeçassema
chegar: editoresde todoomun-
do concordam com ele. Se al-
guém ainda duvidava do poder
de Murdoch enquanto maior
dosmagnatasdamídia, essa foi
a prova definitiva.

E justamente Murdoch,
quem diria – o homem que, de
acordo com as queixas do bió-
grafoMichaelWollf, nemmes-
mo sabe “o que é a internet”.
Wollfacrescentouqueesseho-
mem experiente pode estar
prestes a promover importan-
tesmudançasna internet,mas
apenas “se for capaz de encon-
trá-la”.

É verdade que o empresário
conhece pouco a respeito da in-
ternet, e ninguém sabe até que
pontoelefalasérioarespeitode
sua ideia. Mas uma coisa é cer-
ta: um homem como Murdoch
nãovaificarimpassívelenquan-
to perde dinheiro. Suas pala-
vras parecem ter novamente
ecoado na indústria.

Todossonhamemganhardi-
nheiro com a internet, desde o
Sunday Times até o Nordkurier,
um jornal regional do norte da
Alemanha. Até o momento, os
editores têm adotado a prática
de disponibilizar gratuitamen-
te o conteúdo de suas publica-
ções na internet, esperandoga-
nhardinheirocomareceitapro-
veniente da publicidade. Eles
perceberam que cobrar pelo
acessoao conteúdoé ruimpara
os negócios, ao menos enquan-
to os leitores forem capazes de
encontraraquiloqueprocuram
em outro lugar. ONewYork Ti-
mes tentou instituir umsistema
decobrançae, comomuitosou-
tros, desistiu da iniciativa.

Mas agora a receita prove-
niente da publicidade vive um
agudo declínio – verificado

igualmente na rede –, e comela
caitambémummodelodenegó-
cios, ou ao menos a esperança
da criação de um tal modelo.
Até o momento, esse conceito
só foi bem-sucedido para pou-
cos provedores de conteúdo.

A cultura gratuita da rede
“reserva para o jornalismo um
futuro tão promissor quanto
aquele reservado por um pe-
nhasco íngremeparaumbando
de lemingues”, alerta Walter
Isaacson, ex-diretor adminis-
trativo da Time. Mas qual seria
aalternativa?Seráqueos leito-
res podem se acostumar nova-
mente a pagar pelo acesso ao
conteúdo? Ou será que cobrar
peloacessoécomocometersui-
cídioporcausadomedodamor-
te? Parece que alguns executi-
vos e editores estão preocupa-

dos comaquestão de qual seria
o tipo de conteúdo que eles po-
deriam oferecer aos leitores
semqueessespudessemencon-
trar omesmomaterial disponí-
vel gratuitamente a apenas um
clique de distância. A resposta
para essa pergunta é: nenhum.

O conteúdo pago representa
umtesteparaduascoisas:aava-
liação que os leitores fazem do
material que recebem e a con-
fiançadoseditoresnoconteúdo
que publicam.
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ParaLionelBarber, editorexe-
cutivo do Financial Times, con-
fiar no próprio conteúdo não é
problema. O jornal está ga-
nhando dinheiro com a inter-
net há sete anos. Quem quer
que leiamais de dois artigos do
FT num determinado mês em
seu computador pessoal rece-
be automaticamente uma soli-
citação de assinatura. Usuá-
rios que desejem ler mais de
dez artigos precisam desem-

bolsarUS$257porumaassina-
tura anual online. Os assinan-
tes da versão impressa rece-
bem um desconto.

No passado, o limiar a partir
doqualaassinaturaonlinepas-
savaaserexigidaerade30arti-
gos.QuandoBarberreduziues-
te limiarparadezartigos, a cir-
culaçãoda edição impressa au-
mentou para 117 mil exempla-
res. Atualmente, 21% da renda
doFT provêm da internet.

Omodelo garante que todo o
conteúdo do site do FT possa
inicialmente ser acessado de
formagratuita, oquenos levaa

proporção de cliques, conheci-
dacomoCTR(click-throughra-
tio). Os editores concluíram
que uma pessoa que valoriza o
jornal a ponto de lê-lo com
maior frequência estaria mais
propensa a pagar por ele. A
aposta rendeu frutos. E apesar
de oFTnão ter passado incólu-
me pela crise, o preço do espa-
ço vendido à publicidade não
foi afetado, porque o FT pode
agora oferecer aos seus anun-
ciantes não leitores que encon-
traram a página do jornal por
umacasodosistemadebuscas,
mas que o leem por convicção.

NocasodaNewsCorp.,aem-
presa foi transformada em um
laboratório,ondefoiestabeleci-
da uma equipe para investigar
conceitos de cobrança e paga-
mento para todos os jornais do
grupo.“Conteúdopagonãosig-
nifica erguer uma cerca alta ao
redor de cada página da rede e
cobrar pela entrada”, diz Gor-
donMcLeod, presidente da re-
de digital do Wall Street Jour-
nal, que fazpartedodomíniode
Murdoch há dois anos.

O jornal evitou o maior erro
da internet. Desde 1997, a pági-
na doWall Street Journalna re-
de tem cobrado por algumas
coisas,emespecialpeloconteú-
do que diferencia o jornal: re-
portagenssobre finançase tec-
nologia. Os assinantes têm
acesso a todo o conteúdo pago.
Os assinantes da versão online
do jornal, que chegam a 1 mi-
lhão, são hoje responsáveis por
uma renda anual de aproxima-
damenteUS$ 100milhões.

Após 2007, Murdoch reve-
louquepensavaemdisponibili-
zar todo o conteúdo do Wall
Street Journalna redede forma
gratuita. Mas ele foi esperto o
bastante para abandonar a
ideia. Em vez disso, o jornal
tambémpretendeembreveco-
meçaracobrarpequenastaxas
por artigo. ●

Crescem as queixas nos órgãos públicos contra estratégias publicitárias consideradas enganosas

●●●Agências e anunciantes resol-
veram esquecer a eterna disputa
por preços para se unir em torno
de uma estratégia comum. Com
uma campanha, a Associação
Brasileira de Agências de Publici-
dade (Abap) e a Associação Bra-
sileira de Anunciantes (ABA) vão
estimular a percepção da relevân-
cia da propaganda. As entidades
saem emdefesa da “liberdade de
expressão comercial” e querem,
com isso, conter investidas con-
tra as ações demarketing. “Não
tememos a discussão em foro
que permite a apresentação de
argumentos técnicos que provam
a importância das ferramentas
demarketing. Afinal, temos a nos-
so favor pesquisas quemostram
que os brasileiros gostam de pro-
paganda”, diz o executivo daUni-
lever emembro do conselho da
ABA, Luiz Carlos Dutra. O publici-
tário Dalton Pastore, do conselho
da Abap, acrescenta ainda que o
temor tem sidomaior coma atua-
ção das agências reguladoras
que tomampara si a punição sem
dar oportunidade de debate.●●●

CONSCIÊNCIA–ParaArthurGóes, diretorde fiscalizaçãodoProcon-SP, consumidorestámaiscríticoemrelaçãoaosseusdireitos

PREÇO– ‘Jornalismodequalidadenãoébarato’, afirmaMurdoch

JORNAIS

Marili Ribeiro

Quando o Procon de São Paulo
autuou as cervejarias Schinca-
riol e Petrópolis por conta de
propaganda enganosa – com o
argumento de que campanhas
publicitárias das duas empre-
sas induziriam o consumidor a
pensar que o selo de proteção
usadonas latasde cerveja seria
higiênico, fato contestado pelo
órgão–, acendeu-seumsinalde
alerta.Cadavezmaisasdiscus-
sões em torno do negócio de fa-
zer publicidade não se limitam
ao Conselho de Autorregula-
mentaçãoPublicitária (Conar),
o órgão privado de setor que
sempre dominou esse debate.

Hácincoanos,segundoosre-
gistros do Procon-SP, foram
multadas40empresasporprá-
tica de propaganda enganosa.
Esteano,essenúmerojáfoiatin-
gidoapenasnoprimeirosemes-
tre. “Os consumidores estão
mais críticos em relação aos
seus direitos”, acredita Paulo
Arthur Góes, diretor de fiscali-
zação do Procon-SP.

Para ele, a própria institui-
çãomudouaformadelidarcom
o que chama de “artifícios cria-
dos pela propaganda que ge-
ramexpectativasqueosprodu-
tos e serviços não conseguem
entregar”. Góes não pode co-
mentar casos em andamento,
mas gosta de citar o que consi-
deraexemplos clássicosdo tipo
de manobra que a publicidade
inventa para atrair.

“A questão do frete de auto-
móveis foi um deles e resultou
emmais de 100 autos de infra-
çãoaplicados tantoemconces-
sionárias como em montado-
ras”, diz. Para estimular os
compradores,aspeçaspublici-
tárias escancaravam um valor
para o carro sem computar o
custo do frete. O produto fica-
vamaisbarato,masaquelepre-

ço não existia. “Como o com-
prador iria retirar o carro na
fábrica?”, diz.

Hoje,umadasdemandasque
maisprovocaqueixasequestio-
namentoséapublicidadedeser-
viços de telecomunicações e de
televisão paga, ao anunciar pa-
cotes com valores válidos ape-
nas para os dois ou três meses
iniciais. O preço real fica bem
escondido para não assustar o
consumidor. “Investigar essas
práticas é ação de governo. Os
órgão privados não vão correr
atrás disso. Por issomesmová-

rios países controlam a propa-
ganda. Há muitos interesses
que requerem discussão mais
ampla que entidades empresa-
rias não vão bancar”, diz Góes.

Procurado para comentar o
aumento das queixas fora do
âmbito do Conar, a assessoria
de imprensada instituiçãose li-
mitou a informar que 80 recla-
mações – a projeção para este
ano – é um número pequeno no
universo de milhares de peças
publicitáriasproduzidasanual-
mente no País. Fora isso, lem-
brou que, no ano passado, fo-

ram julgados 448 processos na
instituição, sendo que cerca de
27%, ou 123, foram encaminha-
dos por consumidores. Os ou-
tros são processos iniciados
por empresas concorrentes, ou
outras instituições.

NositedoConarencontra-se
tambémumgráficoqueclassifi-
ca a origem dos processos. Ne-
le, somente 30% dos casos são
denominados como de “apre-
sentação verdadeira”. Ou seja,
nesse item estariam as peças
com mensagens duvidosas. A
maioriadasdemandasjulgadas

pelos conselheiros da entidade
refere-se a cuidados com a pu-
blicidadeinfantil,comquestões
de responsabilidade social,
com a propaganda comparati-
va e com a adequação às leis.

O aumento das queixas con-
traapropagandaenganosanão
é um fenômeno brasileiro, mas
cresce também na Europa. Na
semana passada, por exemplo,
estava em discussão no Reino
Unido a proibição do recurso
promocional usado há décadas
de convocar o consumidor com
a frase: “Compre um e leve

dois.”A intençãodogovernoao
abolir o mecanismo é tentar
combater oque considera altos
índices de desperdício.

O código de defesa do consu-
midor no Brasil tem 16 anos.
Ainda é um instrumento novo,
tantoparaasociedadecomopa-
ra as políticas de governo. Mas
têmsidocrescentesasaçõesde
incentivo à sua aplicação. Com
isso, cresce a participação dos
27 Procons estaduais, como
também a do Ministério Públi-
co e das entidades organizadas
pela sociedade civil. ●

Internet já é
responsável por
21% da receita do
‘Financial Times’
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