
"New York Times" faz mudanças para integrar Redação 
 
Jornal começa a cobrar pelo conteúdo na internet a partir do início do ano que vem 
 
O "New York Times" anunciou mudanças na sua estrutura para aumentar a integração das 
suas operações on-line e impressa. 
 
Segundo o blog The Cutline (especializado na cobertura da mídia norte-americana), a partir de 
agora, os produtores de internet vão se reportar diretamente a suas respectivas editorias. 
 
Além disso, a chefe de Redação da web, Fiona Spruill, será editora de plataformas emergentes, 
e o editor de notícias digitais, Jim Roberts, foi nomeado editor-assistente de notícias. 
 
Em comunicado enviado aos jornalistas, o editor-executivo do "New York Times", Bill Keller, 
disse que, apesar de a integração do jornal em uma só Redação ainda estar sendo discutida, 
"nós estamos prontos para começar a nomear as pessoas que terão papel-chave em nos levar 
para o próximo patamar". 
 
Keller afirmou ainda que novos anúncios deverão ser feitos nos próximos dias. 
 
A integração das Redações é uma das apostas do "New York Times" para que a cobrança pelo 
conteúdo on-line seja bem-sucedida. 
 
O jornal americano já disse que começará a cobrar pelo seu conteúdo na internet a partir do 
início do ano que vem, que o sistema será misto e que os leitores terão que se inscrever para 
ter acesso ao material na web. 
 
A cobrança será feita de acordo com o tempo que o leitor passa on-line e a quantidade de 
reportagens que lê -em alguns casos, ele não precisará pagar nada. 
 
Apesar da proximidade do início da cobrança, o "New York Times" ainda não divulgou o valor a 
ser cobrado nem o número limite de textos gratuitos. 
 
O "Wall Street Journal" e o "Financial Times", que são considerados os modelos mais bem-
sucedidos em cobrança por conteúdo na web, liberam parte do seu material para não 
assinantes. 
 
No caso do jornal econômico britânico, os não assinantes têm que fazer uma inscrição gratuita 
para ter acesso limitado mensal ao conteúdo on-line. Já o "Wall Street Journal" não exige 
inscrição, mas determina quais reportagens são abertas. 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 18 nov. 2010, Mercado, p. B8. 


