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Há pouco tempo, quando outros meios executivos estavam convencidos de que a única 
maneira de ter êxito na era da web era revelar seu conteúdo, o Financial Times decidiu agir de 
maneira excêntrica. 
 
Fomos considerados ligeiramente bizarros – desabafa John Ridding, executivo chefe do jornal. 
 
Em 2002, o jornal começou a cobrar uma taxa para que os leitores tivessem acesso à sua 
página na internet. 
 
Agora, ao detectar sinais de recuperação da publicidade depois de uma profunda queda, e ao 
se dar conta de que outros editores estão se esforçando para imitar o FT.com cobrando pelos 
acessos, Ridding se sente vingado. 
 
Não foi fácil começar a cobrar pelo conteúdo online sozinho – confessou na semana passada. 
 
Mas ficou bastante claro que a publicidade por si só não basta para sustentar modelos de 
negócios online. 
 
Jornalismo de qualidade tem que ser pago. 
 
O Financial Times está acrescentando à sua estratégia de conteúdo pago um plano para aceitar 
pequenos pagamentos que dê acesso a artigos individuais, como uma alternativa a uma 
assinatura. 
 
Seguindo o exemplo  
 
Pouco a pouco, outros editores estão começando a achar as atitudes do jornal sábias. Rupert 
Murdoch, executivo chefe da News Corp, disse, neste mês, que a empresa pretendia cobrar 
por todos os seus sites de notícias. Esse plano acabaria colaborando para que os grandes 
jornais da empresa nos EUA, na Grã-Bretanha e na Austrália se unissem ao Wall Street 
Journal, que já cobra pelo acesso à maioria dos seus sites. 
 
Executivos do New York Times declaram que estão estudando formas de convencer os leitores 
a pagar pelo acesso online, embora não tenham revelado ainda nenhum plano específico para 
tal. 
 
A partir de 2007, houve uma grande mudança: o site do Times deixou de cobrar pelo acesso a 
alguns conteúdos, visto que as taxas estavam limitando o potencial da publicidade online, 
apesar de ter atraído 227 mil clientes pagantes. Mais ou menos na mesma época, Murdoch 
disse publicamente que poderia acabar tirando o conteúdo pago do site do Wall Street Journal, 
que foi comprado pela News Corp. 
 
No que tange às empresas de bens de luxo, aos bancos e aos outros anunciantes que estão 
reduzindo os investimentos em publicidade nessa crise, a receita publicitária caiu 
abruptamente não só no Financial Times, mas também em outros jornais. 
 
Pearson, editora localizada em Londres que é dona do jornal, não rompe com valores distintos 
em prol do mesmo, mas analistas contam que sua receita publicitária, quando comparada ao 
ano passado, caiu provavelmente em 20%. 
 
Pearson conta que, no mês passado, o lucro operacional da Editora FT, unidade que inclui o 
Financial Times, tinha reduzido em 40% no primeiro semestre do ano, com queda de 13% das 
receitas. 
 
A circulação dos exemplares impressos diminuiu: em junho, as vendas tiveram uma queda de 
7% do valor do ano anterior, chegando apenas a 412 mil exemplares. 



 
OFT.com não tem atraído um enorme público pagante, que de 101 mil, em 2007, hoje deve 
estar chegando a 117 mil em todo o mundo. Isso está muito aquém do número de 1 milhão de 
clientes pagantes do Wall Street Journal. 
 
O FT.com ainda é lucrativo, porque cobra uma taxa pelo acesso ao seu conteúdo. Para se 
cadastrar no site a fim de ter acesso a todos os conteúdos, é preciso pagar, nos EUA, o valor 
de US$ 300 dólares por ano. Para ter direito à versão impressa basta pagar US$ 100 a mais. 
Em contraposição, para novos assinantes, um pacote de assinatura que inclui o acesso ao 
conteúdo online e à versão impressa do Wall Street Journal custa US$ 140. 
 
Devido aos aumentos da taxa do FT.com, as receitas provenientes de assinaturas da Web 
aumentaram em 30% durante o último ano, comenta Ridding. O Financial Times também 
aumentou o preço de suas edições impressas. 
 
Em outro esforço para gerar receitas digitais adicionais, o jornal restringiu o acesso ao seu 
conteúdo no ano passado através de bases de dados como Factiva e LexisNexis, que exigem 
que os usuários comprem licenças especiais para ler artigos arquivados. 
 
Mais de 600 clientes corporativos, com um total de cerca de 50 mil usuários, o fizeram. 
 
O preço para acessar as bases de dados não refletiam o valor do que estávamos produzindo 
declara Ridding. Então, começamos a controlar os preços conta, acrescentando que essa 
mudança os levou a um “considerável aumento de receitas”. 
 
Também no ano passado, o Financial Times comprou o Money-Media, provedor de notícias 
online para gestores de fundos que cobra uma taxa de assinatura. Na semana passada, a rede 
digital de notícias sobre o fundo de pensões das empresas, conhecida como MandateWire, se 
juntou ao grupo. 
 
Recentemente, o jornal também começou a produzir um boletim informativo online para os 
investidores da China, chamado China Confidential, que custa US$ 4.138 por ano. 
 
O crescimento dos serviços pagos na internet sob a marca do Financial Times revela que o 
jornal tinha razão em manter as taxas do site em uma época em que outros meios de 
comunicação social estavam seguindo a cartilha do Vale do Silício que afirma que “a 
informação deve ser gratuita”, comenta Tim Luckhurst, professor de jornalismo da 
Universidade de Kent, na Inglaterra, e ex-editor do The Scotsman. 
 
Para os outros editores online, que estão começando a cobrar taxas dos leitores, a grande 
questão é saber se os consumidores estarão dispostos a pagar por notícias gerais, ao invés de 
notícias da área financeira. 
 
Alguns analistas duvidam, mas Ridding revela que isso é possível. 
 
Às vezes acho que há muito sensacionalismo. As pessoas jogam as mãos pro alto e dizem que 
não é possível que os publishers estejam cobrando taxas desse nível – destaca Ridding. Acho 
que as cobranças não somente são possíveis, como também são necessárias. 
 
Eficácia  
 
Para gerar mais receitas de usuários casuais, o Financial Times planeja melhorar o negócio na 
web, que atualmente, antes de começar a cobrar pelo acesso, dá aos leitores 10 matérias 
gratuitas por mês. 
 
Ridding destaca que o site gostaria de acrescentar uma nova forma de acesso à internet paga 
no próximo ano, envolvendo pagamentos menores para artigos, algo que, segundo rumores, 
os executivos do Wall Street Journal também estão começando a considerar. Dessa forma, os 
leitores comprariam o acesso a uma ou outra matéria em vez de se registrarem no site. 



 
O sistema do FT.com tem como objetivo reter os leitores esporádicos que chegam ao site a 
partir de veículos de pesquisa. A meta é manter o site acessível a um grande público para 
garantir a eficácia dos investimentos publicitários. 
 
Apesar da desaceleração, a publicidade continua a ser um importante gerador de receitas para 
os jornais online. Rob Noss, que dirige o grupo de luxo Mindshare Worldwide, agência de 
compra de mídia, declara que ainda não sabia ao certo como os leitores de jornais online 
responderiam a publicidade caso fossem obrigados a pagar pelo acesso aos sites: – Sob o meu 
ponto de vista, se eu pago pela informação, a minha abertura para a publicidade será afetada. 
 
Nem todas as iniciativas digitais do Financial Times são pagas. Neste outono, o jornal planeja 
introduzir uma versão online independente da sua revista semanal How to Spend It, fórum 
para anunciantes de luxo. 
 
Ridding revela que, pelo menos no início, o acesso será gratuito. 
 
Analistas dizem que o Financial Times poderá enfrentar uma nova ameaça do Wall Street 
Journal, principalmente se Murdoch desenvolver um modelo inovador de tarifação na internet. 
Luckhurst, por exemplo, acha que o Wall Street Journal fará pacotes de assinatura com outros 
conteúdos da News Corp. 
 
Mas o Financial Times não está passando pela “crise existencial” que confronta alguns outros 
jornais, esclarece Ridding. 
 
Tudo provém de uma crença no valor do nosso jornalismo. 
 
Fonte: Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 23 ago. 2009, Internacional, p. A27. 
 
 
 
 
 


