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Estudo pode elevar o número de veículos de comunicação que cobram por conteúdo na web 
 
Pela primeira vez, as notícias publicadas na internet têm mais público que as de jornais 
impressos nos Estados Unidos. A internet é agora a terceira plataforma mais popular para ter 
acesso às notícias, superada apenas pela televisão (canais locais ou nacionais) e pelo rádio, de 
acordo com estudo da Pew Research Center, divulgado pela BBC. "A preocupação com as 
notícias agora é para que ela esteja disponível a qualquer hora e por qualquer dispositivo. É 
esta a política de quem quer estar sempre informado", explica Amy Mitchell, diretora do   
projecto do Pew Research Center. 
 
O estudo revelou ainda que os agregadores de conteúdos como Google News ou AOL são os 
mais procurados na busca por notícias, encaminhando depois os leitores para sites como CNN 
ou BBC. Cerca de 60% dos leitores afirmaram que é pela internet que acompanham as notícias 
do dia, contra 78% que afirmam informar-se pelos canais de televisão local. Outros 71% dos 
entrevistados afirmaram preferir os canais de informação nacional, como a NBC ou ainda os 
canais de televisão por assinatura, como CNN e Fox News. E 54% dos americanos escolhem 
ainda os blocos informativos das rádios, seja em casa ou no carro. 
 
Novo modelo 
 
Dados como estes renovam os receios das empresas de mídia que, por todo o mundo, 
procuram modelos na internet que respondam às necessidades crescentes de lucro na 
operação on-line. O estudo revelou ainda que mais de 90% das pessoas não se limitam a um 
único veículo para se informar e 57% consultam entre dois e cinco sites para reunir toda a 
informação que buscam. 
 
"Os americanos tornaram-se ruminantes de informações on e off-line. Apesar de não terem um 
site favorito, procuram as notícias com objetivo específico", disse Amy. O estudo revela ainda 
que o número de leitores assíduos de jornais como The New York Times caiu para 50%. Entre 
os empresários de comunicação, os dados revelados pelo estudo deverão preocupar 
especialmente o magnata Rupert Murdoch, da News Corp., que incita uma batalha contra os 
conteúdos noticiosos gratuitos na internet. Ele acusa o Google de lucrar com o jornalismo sem 
o merecer, porque o site divulga conteúdo produzido por outros veículos. Murdoch é 
atualmente dono de jornais como The Sun, The Times, The Wall Street Journal e The New York 
Post, além da Fox e da Sky.  

 
Lucro do Financial Times na internet sobe quase 50% 
 
O grupo Pearson, proprietário do jornal Financial Times e da editora Penguin, informou que o 
lucro proveniente da operação on-line subiu quase 50% no último ano. Com isso, o lucro da 
área somou € 472 milhões. "Aproveitamos a oportunidade para ganhar terreno numa seara 
difícil, aumentamos as nossas vendas e lucros ao investirmos fortemente no futuro", afirmou 
Marjorie Scardino, diretora-executiva, em comunicado. "Estamos prontos para continuar a 
crescer, porque somos líderes em mercados onde há uma grande procura de informação", 
acrescentou. 
 
A revista Newsweek foi outro veículo que se rendeu as evidências e atuou de imediato na 
internet. No final de 2009, lançou uma série de medidas para relançar o seu nome junto de um 
público mais intelectual. Até agora, o esforço não compensou. 
 
A Washington Post Co., proprietária da Newsweek, afirma que os números do último trimestre 
revelam uma perda de US$ 28,1 milhões. Os responsáveis esperam, no entanto, que o 
investimento feito no ambicioso plano da corporação se pague em 2011. A Newsweek baixou 
sua circulação de 2,6 milhões para 1,5 milhão de unidades, uma quebra que levou à dispensa 
de quase 50 funcionários. 
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