
Murdochlançaconceitodeumfuturo‘pago’
Para empresário, reproduzir material dos jornais nos sites ‘é roubo’
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TELECOMUNICAÇÕES

Texto permite que operadoras de telecomunicações controlem 100% da distribuição de conteúdo

Gerusa Marques
BRASÍLIA

Asempresasde telefoniaestão
mais próximas de poderem
atuar livremente no mercado
de distribuição deTVpor assi-
natura, oferecendo pacotes de
serviços, como telefonia, inter-
net e televisão paga. Ontem, a
ComissãodeCiênciaeTecnolo-
gia daCâmara aprovou o texto
base do Projeto de Lei
29/2007, quecria novas regras
para toda a cadeia de progra-
mas audiovisuais, envolvendo
a produção, a programação e a
distribuiçãodeconteúdopago.
Ficouparaapróximasemanaa
votaçãodecincopontosquefo-
ram destacados do texto.
A proposta, costurada pelo

relator,deputadoPauloHenri-
queLustosa(PMDB-CE),elimi-
na as barreiras para a entrada
das teles no segmento de TV
paga, reivindicação antiga das
concessionárias de telefonia.
Poroutro lado, atendeosgran-
des grupos de televisão aberta
doPaís,porquepreservaomer-
cadodeproduçãodeconteúdo,
já dominado pelas emissoras,
como Globo, Record, Band e
SBT. O substitutivo restringe
a 30% a participação das teles
na produção e amesma limita-
ção se aplica a empresas de ca-
pital estrangeiro.
A entrada de novas empre-

sas no setor, segundo Lustosa

vai possibilitar a ampliação da
oferta dos serviços de TV pa-
ga, hoje limitada a 7milhões de
assinantes. “Comoosnovosen-
trantes trazem capital intensi-
vo, houve uma preocupação
nossadepreservararadiodifu-
sãoeaproduçãonacional”,afir-
mou. Na prática, as operado-
ras já ocupamumaposição im-
portante no setor. A Embratel
participa do grupo de controle
daNet e a Telefônica, da TVA.
Odeputado Júlio Semeghini

(PSDB-SP),quetambémparti-

cipa das negociações, disse
que o projeto vai viabilizar no-
vos investimentos em banda
larga, já que as empresas vão
poder oferecer pacotes de di-
versos serviços, utilizando a
mesma infraestrutura.

COTAS
O projeto estabelece ainda um
sistema de cotas para incenti-
varaproduçãonacional, ponto
que irá para votação em sepa-
rado. Pelo substitutivo, os pro-
gramas brasileiros deverão

ocuparpelomenostrêshorase
meiadaprogramaçãosemanal
veiculadanohorárionobredos
chamados canais de “espaço
qualificado”, como filmes, se-
riados, documentários e pro-
gramas de auditório.
Metade dessa programação

nacionaldeve ser feitaporpro-
dutora independente, desvin-
culada de grandes grupos de
comunicação. Também ficou
estabelecidoquenopacoteofe-
recido ao cliente, a cada três
canais de espaço qualificado,

um canal deve ter programa-
ção majoritariamente nacio-
nal.
Alvo de diversas polêmicas,

o projeto tramita na Câmara
há quase três anos e já passou
pelascomissõesdeDesenvolvi-
mento Econômico e de Defesa
doConsumidor.Aproposta te-
rá de passar ainda pela Comis-
são de Constituição e Justiça e
possivelmente pelo plenário,
antes de ir ao Senado.
Asessãodevotaçãodoproje-

to chegou a ser suspensa duas

vezes ontem. Lustosa, Seme-
ghini e o presidente da Comis-
são, Eduardo Gomes (PSDB-
TO), passaram o dia negocian-
do os destaques. A votação só
foi viabilizadaquando os depu-
tadosdecidiramatenderàsde-
mandas das emissoras de tele-
visão – lideradas pela Globo –,
que eram radicalmente contra
a ampliação dos poderes da
Agência Nacional do Cinema
(Ancine), prevista no texto.
O texto que foi aprovado

mantém a atribuição da Anci-
ne de fiscalizar o setor,mas re-
duz a possibilidade de a agên-
cia elaborar, posteriormente,
regras para regulamentar a
lei. O relator também retirou
de seu substitutivo a proposta
de a Ancine fazer a classifica-
ção indicativa dos programas
datelevisãopaga.Essarespon-
sabilidade continuará sendo
doMinistério da Justiça.
Dos22destaquesapresenta-

dos, apenas cinco irão a vota-
ção.Osdemaisouforamretira-
dos ou foram incorporados ao
texto pelo relator. O deputado
Paulo Bornhausen (DEM-SC),
autordoprojetooriginal, apre-
sentoudois destaques para su-
primir o capítulo das cotas e os
artigosqueestendemacobran-
ça da Contribuição para o De-
senvolvimentodaIndústriaCi-
nematográfica Nacional (Con-
decine) para as emissoras, in-
clusive as de TV aberta. ●

Empresa cria sistema que
restringe acesso a conteúdo pago

MÍDIA
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O Google está permitindo que
os editores de conteúdo pago
limitem o número de artigos e
notícias acessíveis de maneira
gratuita pelos usuários de seu
mecanismodebusca, umacon-
cessão à cada vezmais descon-
tente indústria da mídia. Hou-
veuma intensificaçãonascríti-
cas às práticas do Google por
parte das empresas de mídia –
principalmentenavozdopresi-
dente e diretor-executivo da
NewsCorp.,RupertMurdoch–
que se queixam do lucro que o
Googleobtémapartirdaspági-
nas de notícias disponíveis na
rede.
Numa atualização de seu

blog oficial publicada na terça-
feira, Josh Cohen, gerente sê-
niordeprodutosdoGoogle,dis-
sequeaempresa tinha lançado
umanovaversãodoseuprogra-
ma First Click Free (primeiro
cliquegrátis)paraqueosedito-
respossamlimitaroacessogra-
tuitodosusuáriosaapenascin-
co artigos diários antes que se-
ja exigida uma assinatura ou o
registro do usuário.

Anteriormente, cada clique
feito nestes sites por um usuá-
riodosistemadebuscasdoGoo-
gle era tratado como gratuito.
“Para os usuários doGoogle,

pode ser que seja exibida uma
páginasolicitandoaassinatura
depoisdeteremsidoacessados
cincooumaisartigosnummes-
modia no site de umeditor que
faça uso doFirst Click Free. Is-
to permite ao mesmo tempo
que os editores se concentrem
nos assinantes em potencial,
aqueles que acessam seu con-

teúdocomregularidade”,es-
creveu Cohen em seu blog.
Na terça-feira, em confe-

rência realizada em Wa-
shington, Murdoch disse
queasempresasdemídiade-
veriam cobrar pelo acesso
aoconteúdoqueproduzeme
impedir que agregadores de
notícias como o Google
“ajamcomoparasitasdoses-
forços e investimentos
alheios” (ler ao lado).

COEXISTÊNCIA
Cohendestacouqueasedito-
raseoGooglepodemcoexis-
tir,eapontouapossibilidade
deasempresascobrarempe-
lo acesso ao seu conteúdo
mantendo simultaneamen-
te a disponibilidadegratuita
no Google por meio da ver-
são atualizada do programa
de cliques.
“As duas alternativas não

são mutuamente excluden-
tes”,disseCohen.“Afinal,se-
ja para o conteúdooferecido
de forma gratuita ou para
aquele disponibilizado me-
dianteacobrançadeumata-
xa,éfundamentalqueaspes-
soas sejam capazes de en-
contrá-lo.OGooglepodeaju-
dar nesse aspecto.”
Cohen disse que o Google

começaráaclassificar, inde-
xar e tratar como “gratui-
tas” quaisquer páginas ofe-
recidas como amostra grá-
tis–normalmenteamanche-
te e os primeiros parágrafos
deumamatéria –pelaspági-
nas de acesso pago. Dessa
forma, os usuários teriam
acesso ao mesmo conteúdo
que seria exibido gratuita-
menteaosusuáriosdeumde-
terminadositedemídia, e as
matérias de acesso “restrito
a assinantes” seriam exibi-
das no Google News.
“Aclassificaçãodestesar-

tigos será submetida aos
mesmos critérios das de-
mais páginas no Google, se-
jamdeacessopagoougratui-
to”, disse Cohen. ●

Mercedes Bunz
THE GUARDIAN

Rupert Murdoch reiterou na
terça-feira sua convicção de
que os usuários da internet pa-
garão pelo conteúdo, e terão a
maiorsatisfaçãoemgastar“pe-
la informação, porque preci-
samdela para ascender social-
mente”. Murdoch, dono da
NewsCorp.,dirigiu-seàautori-
dadereguladoradascomunica-
ções nos Estados Unidos, que
definiu a reprodução de notí-
cias na internet comoum“rou-
bo”, e afirmou que os modelos
de empresas baseados unica-
mente em anúncios morre-
ram.
“Desde o início, os jornais

prosperaramporumaúnicara-
zão: porque dão aos leitores as

notícias que eles querem”, dis-
se.Murdochafirmouqueosjor-
naisnãodeveriamculparatec-
nologia por seu fracasso. “Se
nós fracassamos, fracassamos
como um restaurante que pre-
para refeições que ninguém
quer comer.”
Os clientes de sua compa-

nhiasão“suficientemente inte-
ligentes” para saber que têm
depagarpelasnotícias,eleafir-
mou num debate da Comissão
Federal do Comércio dos EUA
(FTC) sobre o futuro do jorna-
lismo na era da internet.
Referindo-se aos seus proje-

tos muito criticados de permi-
tir o acesso a seus sites de jor-
nais mediante o pagamento de
assinatura,Murdochdisseque
seu sucesso datadebemantes,
quando ninguém acreditava

queeleseriabem-sucedidones-
sa empreitada. E acrescentou:
“Começamos a Fox quando to-
domundodiziaqueeraumacoi-
sa impossível.”
O Wall Street Journal, que

fazpartedeseugrupo, já cobra
pelo conteúdo na internet e
tem um milhão de assinantes.
“Não hesitaremos em gastar
para aplicar este modelo a to-
das as nossas organizações de
notícias, como o Times de Lon-
dres. No Times, há jornalistas
que investiram dias e semanas
emseus artigos, e nossos clien-
tes são suficientemente inteli-
gentes para saber que não po-
derão ter acesso a algo se não
pagarem por ele.”
“Produzir jornalismo é uma

coisa cara. Investimos enor-
mes quantidades de dinheiro

em nosso projeto, da tecnolo-
gia aos salários. Reproduzir
material jornalístico não é ho-
nesto. Para sermos pouco poli-
dos, é roubo”, afirmou. “Sem
nós, esses copiadores teriam
nasua frente páginas embran-
co. Agora, os produtores de
conteúdo arcam com todos os
custos, enquanto os copiado-
res desfrutam do que já está
pronto.”
Murdoch afirmou que co-

brar do público o que lê é a úni-
ca maneira de criar novos flu-
xos de receitas. “O modelo de
empresa que se baseia apenas
napublicidademorreu.Apubli-
cidade online aumenta a ape-
nasumafraçãodoqueseperde
anunciando num veículo im-
presso, e estásubmetidaauma
pressão constante”. ●

Google defende
sua importância
para que usuário
ache o conteúdo
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Text Box
O Estado de S.Paulo, São Paulo, 3 dez. 2009, Economia & Negócios, p. B21.




