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Os jornais impressos investem cada vez mais em internet. Prova disso é a recente pesquisa 
realizada pelo IVC (Instituto Verificador de Circulação) que mostra que o número de 
assinaturas digitais cresceu 12,7% em um ano. Em maio do ano passado, eram 5.476 
assinaturas digitais contra 6.149 em maio deste ano. 
 
No Brasil, apenas cinco jornais têm sua versão digital auditada pelo IVC: O Estado de S. Paulo, 
Jornal da Tarde, Estado de Minas, O Globo e Correio do Estado. Isso ressalta uma permanente 
discussão do meio: o conteúdo online deve ou não ser cobrado? 
 
Nos Estados Unidos, a News Corp, de Rupert Murdoch, passará a cobrar acesso a todos os 
seus sites de notícias. A cobrança de títulos como The Times e The Sun entrará em vigor até 
meados de 2010. Hoje, o único jornal da holding que tem conteúdo fechado para assinantes é 
o The Wall Street Journal. Logo que foi anunciada a cobrança de conteúdo, Murdoch declarou: 
"jornalismo de qualidade não é barato. A revolução digital abriu muitos canais novos e baratos 
para distribuição, mas não tornou o conteúdo grátis". 
 
Lá, ainda existe o projeto Journalism Online desenvolvido por Steven Brill, fundador da Court 
TV, Gordon Crovitz, ex-publisher do The Wall Street Journal e Leo Hindery, sócio-diretor da 
InterMedia Partner  no qual o usuário paga uma taxa mensal entre US$ 15 e US$ 20 para ter 
acesso ao conteúdo online de jornais e revistas. Também existe a opção de se comprar o 
conteúdo por apenas um dia. Os lucros seriam divididos entre as editoras participantes com 
base nos artigos mais acessados por mês. 
 
Segundo a Associação de Jornais dos Estados Unidos, desde 2005 o volume anual de 
publicidade impressa nos jornais americanos caiu 27%, o que representa US$ 12,7 bilhões. No 
mesmo período, a quantidade de anúncios online nos sites de jornais cresceu 53%, o 
equivalente a US$1, 1 bilhão. 
 
De acordo com o Newspaper Project, em média 100 milhões de norte-americanos - ou um a 
cada três habitantes do país lêem jornais ou acessam seus sites todos os dias. Sob esta 
perspectiva, Brill fez o seguinte cálculo para justificar a cobrança de conteúdo online: se o 
jornal The New York Times (que tem seu conteúdo aberto) e 20 milhões de visitantes mensais 
cobrasse US$ 1 por mês (US$ 0,33 por dia), o jornal faturaria US$ 240 milhões por ano. Hoje, 
o acesso às notícias do NYTimes.com é gratuito, mas é anunciado, no fim de cada reportagem, 
a opção de assinatura mensal no valor de US$ 3,50. 
 
No Brasil jornais como Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo possuem seus sites 
de notícias online, mas para ler na web as reportagens publicadas no impresso é necessário 
ser assinante. 
 
PONTOS DE VISTA 
 
O propmark entrevistou alguns especialistas para saber como essas duas mídias tão diferentes 
podem ser trabalhadas juntas e como uma pode acrescentar e não substituir a outra. 
 
O vídeo online é ,um recurso que pode ser o elo de união dessas mídias na opinião de Rodrigo 
Paolucci, diretor de marketing da Samba Tech. "As pessoas não vão deixar de ler jornal. A 
internet e o jornal são complementares e o texto com o vídeo é mais uma frente de produção.  
 
O importante é fazer a informação chegar ao consumidor. E a estratégia de comunicação 
online passa a ser muito importante para atingir o leitor", disse Paolucci. 
 
Já Ana Maria Nubié, vice-presidente de atendimento da AgênciaClick, acredita que o conteúdo 
online deve ser disponibilizado gratuitamente porque a receita pode provir da própria 
publicidade. Porém, é preciso que os anunciantes passem a investir mais nesse tipo de mídia 
para que a receita aumente e viabilize a gratuidade. "Nada justifica o gap entre a grande 



penetração da internet na sociedade e o baixo investimento publicitário. Os anunciantes 
precisam estudar mais investimento nessa mídia. Os principais jornais do Brasil têm uma 
presença digital bem interessante, mas a exploração comercial desse espaço é feita com 
menos empenho do que poderia ser. E, se prestassem atenção, vão começar a vender mais 
espaço publicitário online do que no impresso", analisou Ana Maria. 
 
Compartilhando do mesmo pensamento, Cris Rother, vice-presidente de mídia da Wunderman, 
afirmou que é uma questão de tempo para que o meio digital aumente sua verba publicitária, 
como já ocorre nos Estados Unidos, onde a verba de internet deste ano, segundo ela, será em 
torno de US$ 20 bilhões e no Brasil, de R$ 800 milhões. "O jornal não vai morrer, haverá uma 
convergência de mídias. E, por isso, tem que se discutir o modelo de cobrança de conteúdo, 
porque o Brasil ainda não tem esse formato. Talvez um mix de cobrança", sugeriu. 
 
Uma sugestão de Maurício Tostosa, presidente da Hélio Interactive, para que o jornal na 
versão online aumente a sua receita é fazer parcerias com redes sociais, como já acontece 
com jornais estrangeiros, como o The New York Times. "Em inovação, o site do jornal do The 
New York Times é superior a todos os outros sites de jornais. Ele possui mais recursos para 
postar notícias, tem mais aplicativos, e fecham mais parcerias com redes sociais. E aqui existe 
muito mais penetração das redes sociais e deveria ser explorado pelos jornais", argumentou 
Tortosa. 
 
Outro problema apontado pelos especialistas é a falta de público do jornal que, cada vez mais, 
diminui. De acordo com José Estevão Savaro, professor de Mídia da ESPM e da graduação do 
Mackenzie, o Brasil possui quatro mil títulos de jornais com 48% de penetração, sendo as 
classes A e B as que mais consomem jornal. "O jornal precisa arrumar um jeito de se tornar 
mais moderno, mas, provavelmente, será parecido com o que a gente conhece hoje. Não há 
nenhum formato inovador. O problema é que não temos a cultura de ler jornal", observou 
Savaro. 
 
Tortosa concorda com Savaro e disse que o jornal precisa renovar sua base de leitores e 
começar a falar mais com os jovens. "O jornal tem perdido share de receita porque não renova 
sua base de leitores. E seu público-alvo está envelhecendo", observou. 
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