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-SÃO PAULO- Os veículos de comunicação brasilei-
ros deveriam pensar logo em como passar a co-
brar pelo acesso às notícias disponíveis em seus
sites e nos diferentes dispositivos, como note-
books, smartphones e tablets, na opinião do ge-
rente geral daDivisão de Serviços deNotícias do
“New York Times”, Michael Greenspon, um dos
criadores dobem-sucedido sistemade comerci-
alização de conteúdos do jornal americano. Em
palestra na abertura do 9º Congresso Brasileiro
de Jornais, promovido pela AssociaçãoNacional
de Jornais (ANJ), em São Paulo, Greenspon dis-
se que, quantomais cedo essa decisão for toma-
da e o processo de cobrança começar, mais re-
cursos financeiros os jornais conseguirão obter.
No Brasil, somente os jornais “Folha de S.Paulo”
e “Zero Hora” já cobram por parte de seus con-
teúdos digitais.
Greenspon lamentou que o “NYT” não tenha

iniciado antes a cobrança pelo seu noticiário
on-line. Em 2011, o jornal passou a cobrar por
parte das notícias oferecidas em todas as suas
plataformas digitais, depois que pesquisa feita
pelo veículo mostrou que 40% dos leitores esta-
riam dispostos a pagar algo pelo conteúdo on-
line. Atualmente, o “NYT” tem 509 mil assinan-
tes em algum dos três tipos de pacote digitais
oferecidos, que gastam, emmédia, cerca de US$
20 por mês com esse serviço. As receitas com o
modelo somam cerca de US$ 120 milhões anu-
ais. A cobrança média de conteúdo no “NYT”
tem três faixas: US$ 15, US$ 25 e US$ 35.

— Deveríamos ter aderido ao modelo de pa-
gamento (por notícias on-line) bem antes. Sabí-
amos que 40% das pessoas estavam dispostas a
pagar algo— disse. — Para nós, o quanto antes,
melhor. Mas não poderíamos ter começado a
cobrar antes, foi um processo. Para os brasilei-
ros, eu digo, quanto antes,melhor—completou
ele no congresso, cujo tema central é
“Jornalismo e Inovação - Construindo
Novos Modelos de Negócios”.

MODELO DE DISTRIBUIÇÃO MUDOU
De acordo como gerente geral do “NYT”,
a cobrança na plataforma digital não re-
sultou em canibalização do veículo im-
presso, que não sofreu com diminuição
do número de leitores devido ao público
que acessava as notícias pela internet.
Segundo ele, cerca de 75% dos leitores
da versão impressa acessam também o
conteúdo digital do jornal.
Greenspon lembrou que, em 2008, de-

vido à crise econômicamundial, o jornal
americano teve que fazer uma série de
cortes de custos. Por isso, fechou uma
gráfica, mudou o modelo de distribui-
ção do jornal impresso e diminuiu o nú-
mero de cadernos de seis para quatro.
Em quatro anos, entre 1.500 e 2.000 pes-
soas foram demitidas da empresa, sen-
do que a redação foi poupada.
A presidente da ANJ, Judith Brito, que

abriu o congresso, afirmou estar otimista em re-
lação ao futuro dos jornais. Para ela, as inova-
ções tecnológicas e as mídias digitais estão re-
volucionando o jornalismo, multiplicando de
forma exponencial a audiência dos veículos.

— É preciso buscar novosmodelos de negóci-
os que possibilitem continuarmos a produzir
informação de qualidade e de credibilidade. Sa-
bemos que omodelo consagrado do jornalismo
impresso dificilmente se replicará nos mesmos
moldes nomundo digital—disse Judith.—Não
nos acomodamos. O nosso negócio deve ter um

belo futuro pela frente. Informação de
qualidade, produzida com indepen-
dência, editada com profissionalismo é
um produto preciosíssimo — comple-
tou ela.
A adoção da cobrança pelos conteú-

dos digitais dos jornais foi tema de um
outro painel do congresso. Para enfren-
tar esse que é hoje considerado umdos
principais desafios das publicações jor-
nalísticas, o diretor de assinaturas da
Editora Abril, Fernando Costa, disse
que o segredo é equilibrar o desenvol-
vimento digital com a manutenção do
modelo das assinaturas em papel, que
responde por boa parte da receita pu-
blicitária do negócio.
— Por isso, estamos priorizando a

venda de combos (que combinam assi-
natura de papel e edição digital), por-
que leva o impresso junto— disse Cos-
ta, em debate no painel “Modelos de
Cobrança pelo Conteúdo”.
A fim de valorizar o produto impres-

so, muitas publicações estão optando
por cobrar pelo conteúdo da internet.
— Estamos apostando em oferecer uma expe-

riência diferenciada para o usuário que paga—
contou Bruno Vilela, gerente de novos produtos
da Organização Jaime Câmara. l

Executivo do ‘NYT’ diz que jornais brasileiros devem começar logo cobrança pelo acesso a notícias
FOTOS DE ELIÁRIA ANDRADE

Informação em debate. Bill Kovach, ex do “NYT”, dá palestra. Sentados, Maria Sandra Gonçalves (“Gazeta do Povo”), Fernando Rodrigues (“Folha”) e Ascânio Seleme, do GLOBO

O valor da informação de qualidade

Informações, no entanto,
precisam ser checadas, alerta
diretor de Redação do GLOBO

-SÃO PAULO- Ex-diretor da sucursal do
"The New York Times" emWashington,
o jornalista americano Bill Kovach de-
fendeu ontem, no 9º Congresso Brasi-
leiro de Jornais, uma colaboração mais
ampla entre jornais e os leitores. Para
ele, os cidadãos deveriam ser treinados
para ajudar a noticiar fatos sobre os
quais veículos tradicionais da impren-
sa muitas vezes não ficam sabendo.
Kovach relatou a experiência de uma

rádio americana que construiu uma re-
de com 30 mil pessoas. De acordo ele,
esses ouvintes eram considerados con-
fiáveis, pois a rádio tinha informações
sobre vida, reputação, família e profis-
são deles. A emissora deu-lhes orienta-
ções sobremetodologia jornalística, ex-
plicando como checar a veracidade de
uma notícia. Para Kovach, a imprensa
tem a função não apenas de informar
as pessoas, mas também de fazer com
que elas, de certa maneira, se transfor-
mem em jornalistas.
— Não vejo como eles (grandes veí-

culos de comunicação) podemsobrevi-
ver se não fizerem algo similar a isso,
porque as pessoas podem ir a qualquer
lugar que quiserem para pegar a infor-
mação que querem— disse Kovach.
O diretor de Redação do GLOBO,

Ascânio Seleme, disse que a interação
entre os leitores e o jornal é importante,
mas afirmouque é preciso que jornalis-
tas chequem as informações que rece-
bem dos cidadãos, como as que che-
gam pelas redes sociais.
—Não há como produzir notícias co-

lhidas em mídias sociais sem antes
checar profundamente. A informação
bruta colhida em rede social não é con-
fiável. Ela é produzida por gente que
tem preferências pessoais e por grupos
que têm interesses próprios. Essa infor-
mação que chega pelas redes tem viés
próprio e muitas vezes tem até partido
político próprio — disse Seleme. — Es-
sa informação não só tem que ser che-
cada, mas desidratada das agendas es-
cusas e interesses oblíquos, que podem
comprometer o fato e falsear a história.
O colunista e repórter do jornal “Fo-

lha de S.Paulo” Fernando Rodrigues
disse ser cético em relação a um jorna-
lismo colaborativo:
— Checar informações custa dinhei-

ro e requer mão de obra treinada. l

Colaboração de
leitores ganha
mais importância

-SÃO PAULO- O avanço da internet e o sur-
gimento dos tablets e smartphones
mudaram o modo de se fazer jornalis-
mo. Os veículos estão desenvolvendo
novos produtos, como o vespertino on-
line “Globo a Mais”, com conteúdo do
GLOBO exclusivo para iPad, e estraté-
gias, como a criação de uma equipe de
Tecnologia da Informação (TI) exclusi-
va para conteúdos digitais, caso do jor-
nal gaúcho “Zero Hora”.
— No iPad resgatamos a leitura com

calma, típica do jornal, acompanhada
de um jornalismo multimídia — disse
Pedro Doria, editor-executivo de plata-
formas digitais do GLOBO, no painel
“Desenvolvimento e Proteção de Con-
teúdos Digitais”, ontem, no 9º Congres-
so Brasileiro de Jornais, em São Paulo.
A opção pelo vespertino digital de-

veu-se ao comportamento da audiên-
cia do iPad, que cresce a partir das 18h,
num padrão diferente do site.
— Após o lançamento do “Globo a

Mais”, o aplicativo do GLOBO para iPad
teve três vezes mais downloads, quatro
vezes mais assinantes — disse Doria.
Já o “Zero Hora” criou um grupo de

70 profissionais, que trabalha em um
prédio da PUC-RS que abriga ainda as
equipes de TI de Dell e HP. Marta Clei-
ch, diretora de redação do “Zero Hora”,
explicou que esse grupo administra o
sistema de conteúdo pago do site. l

Smartphones e tablets
criam nova forma de
vender os jornais

Brasil está atrás no processo de cobrança, mas mudança é inevitável

‘Envolvimento do
leitor é fundamental
no jornalismo que
se faz hoje. Passou
das cartas’, afirma
gerente geral do ‘NYT’

Michael Greenspon

‘As pessoas estão dispostas a pagar’

-SÃO PAULO- Gerente geral da
Divisão de Serviços de Notí-
cias do jornal “The New
York Times”, o americano
Michael Greenspon foi um
dos autores do projeto de
cobrança por conteúdo do
jornal. Hoje, supervisiona a
distribuição das notícias do
“NYT” em todas as suas pla-
taformas.

lA experiência do “New York
Times” com cobrança de
conteúdo pode ser replicada
em outros países, especial-
mente emergentes, merca-
dos em crescimento, com jo-
vens construindo o hábito de
leitura já na internet?
Eu diria que algumas coisas

podem ser replicadas. No ge-
ral, as pessoas que se dispõem
apagar por conteúdo impresso
são as mesmas que concorda-
rão empagar por conteúdoon-
line, uma vez que o jornal deci-
da criar um sistema de paga-
mento por conteúdo na rede.
Em alguns mercados emer-
gentes, como é o caso do Bra-
sil, a circulação de jornais im-
pressos vem aumentando, e as
pessoas estão dispostas a pa-
gar por informações que jul-
gam qualificadas. Digitalmen-
te, esta característica se man-
tém. Em outros mercados, co-
mo a Índia, em que a circula-
ção não é tão grande e o valor

unitário dos jornais é muito
baixo, não há estímulo para
pagamento por conteúdo digi-
tal. Há situações diferentes.

l A ligação leitor-jornal se
ampliou?
O envolvimento do leitor é
fundamental no jornalismo
que se faz hoje. Passou das car-
tas dos leitores, de um tempo
atrás, para e-mail e comentári-
os atualmente. Esta interação
nos permite usar jornalistica-
mente a colaboração dos leito-
res com pautas e vídeos.

l Há situações em que a
publicidade continua sen-
douma formade financiar
o negócio jornalístico?
Há balanços e fórmulas

diferentes. No jornal "The
Boston Globe", optamos
por ter um site, com conte-
údo local e de serviços, que
permanece aberto e gratui-
to. O tráfego gerado nos
permite fazer mais receita
com publicidade e outras
parcerias. Outro site, que
traz omaterial de qualidade
publicado pelo jornal, tem
um sistema de cobrança de
conteúdo como o do “NYT”.

l Estar em todas as plata-
formas — on-line, papel,
iPad, celular — é uma
obrigatoriedade para to-
dos os veículos?
Para o “NYT”, é. Num con-

glomerado de notícias e ve-
ículos, não sei ao certo. A
curto prazo pode ser a ten-
dência, mas, a longo prazo,
talvez haja consolidação. l

Entrevista

Mercados
emergentes.
“A circulação de
jornais
impressos
nesses países
vem
aumentando”,
diz Greenspon
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