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Jornais buscam novas receitas

Acadêmico cobra
do Brasil defesa
da imprensa livre

Na SIP, especialistas e executivos debatem como financiar o setor na era digital
FOTOS DE MARCOS ALVES
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E PAULO JUSTUS
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APOSTA EM SOLUÇÕES HÍBRIDAS
Rosental diz que é válida a discussão
sobre cobrar ou não pela leitura de material na internet, mas aposta em soluções híbridas:
— Não acho que é uma coisa ou outra, é uma coisa e outra — acredita.
O mesmo pensa Marcello Moraes, diretor-geral da Infoglobo, que publica os
jornais O GLOBO, “Extra” e “Expresso”:
— O jornal impresso vai sobreviver
como carro-chefe pelo menos por dez
anos. Só que este é o mundo do “e” e
não do “ou”. O papel vai conviver cada
vez com mais produtos digitais — disse
Moraes. — O país vive um momento
maravilhoso para testar todos os modelos de negócios e o “paywall poroso”,
sistema de cobrança por acesso em termos quantitativos, adotado pelo jornal

Jorge Castañeda
Ex-chanceler mexicano
critica o país por apoiar
Hugo Chávez e Rafael
Correa na OEA

-SÃO PAULO- A proteção autoral de

notícias e reportagens publicadas na internet é hoje um dos
principais pontos de discussão
entre as empresas jornalísticas
e as grandes companhias da
internet, como a Google. De
um lado, os produtores de conteúdo reivindicam uma forma
de remuneração melhor para a
informação que é publicada
on-line, ao passo que, de outro, as empresas de internet
defendem a liberdade do fluxo
de informação na rede.
Durante a 68ª Assembleia
Geral da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP, na sigla em espanhol), ontem, essa
questão foi debatida no painel
“Propriedade intelectual em
tempos digitais”, que apresen-

O senhor diz que a imprensa
na América Latina é mais livre
hoje, que há 30 anos, mas que
em alguns países a liberdade está em risco. Quais são?
Há um país que não está em risco porque a liberdade não existe,
que é Cuba. E há dois ou três países que, havendo a liberdade de
imprensa, há menos que antes,
como Equador e Venezuela. E alguns dizem que a Argentina também, mas não estou seguro disso.
Há avanços enormes em países
grandes e retrocesso em países
medianos e pequenos.
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Modelo. Fernando Rodrigues, da “Folha de S.Paulo”, Juan Luis Cebrián, do “El País”, e Rosental Calmon Alves, da Universidade do Texas

Painel. Marcello Moraes, da Infoglobo (em pé), Silvio Genesini, do Grupo Estado, e Judith Brito, da ANJ, discutem receitas na era digital
“New York Times”, não é a única forma
de monetizar o serviço e garantir a produção de jornalismo de qualidade.

“Não está
decretado o fim do
jornal de papel ou
do jornalismo,
temos é que
descobrir como
fazer novos
modelos”
Rosental Calmon Alves
Da Universidade do Texas

UNIFICAÇÃO DE REDAÇÕES
Para ele, o grande desafio dos meios de
comunicação é mudar a cultura dentro
das redações para fazer conviver os negócios e a produção de conteúdo tanto
do mundo “offline” como “on-line”:
— O conteúdo pago tem de existir,
com o bom jornalismo. E o conteúdo,
para ter valor, deveria vir de um conjunto de produtos e não apenas de um
— disse ele, citando os produtos produzidos hoje pela Infoglobo: jornais impressos, sites de notícias, aplicativos
para celulares, produtos interativos para tabletes, a versão digital do impresso
(flip) e o próprio acervo digital.
A executiva do Grupo Folha e vicepresidente da Associação Nacional de
Jornais (ANJ), Judith Brito, disse que a
ANJ estimula que as empresas fechem
e rastreiem seu conteúdo.

A revolução digital não só criou novas
narrativas jornalísticas e formas de produzir notícia, mas implicou mudanças
na organização física das redações. Duas mudanças foram apresentadas ontem: a nova rotina de edição do “Estado
de S. Paulo” e a unificação das redações
do “El Tiempo”, na Colômbia.
No caso colombiano, em 2007 foram
unificadas as equipes do jornal “El Tiempo”, de um diário econômico, um
periódico popular, um jornal gratuito,
um canal de TV aberta de Bogotá e um
de TV a cabo, além de uma série de revistas. Essa redação, hoje, segundo Roberto Pombo, diretor do “El Tiempo”,
tem 300 jornalistas que produzem 500
notícias por dia e 300 vídeos mensais.
No “Estado de S. Paulo”, a produção
de conteúdo simultaneamente para site, tablet e smartphone exigiu adequação na rotina das decisões editoriais.
— O editor tem de pensar a curto,
médio e longo prazos — diz Ricardo
Gandour, diretor do Grupo Estado. l

O caminho da proteção autoral na internet
Analistas discutem
modelo alemão de
uso da informação
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-SÃO PAULO- Ex-chanceler do México
de 2000 a 2003, o acadêmico Jorge
Castañeda afirma que, no Brasil,
instituições democráticas e meios
de comunicação sólidos garantem
a liberdade de imprensa, diferentemente do que ocorre no Equador e na Venezuela. Em entrevista
ao GLOBO, Castañeda criticou o
Brasil pela falta de protagonismo
internacional e por apoiar Hugo
Chávez e Rafael Correa na oposição à Corte Interamericana de Direitos Humanos da Organização
dos Estados Americanos (OEA).

A

-SÃO PAULO- Diversificar a receita e focar
em novos mercados de mídia e conteúdo são caminhos que algumas empresas jornalísticas vêm tomando para sobreviver em meio à fragmentação das
verbas publicitárias que atinge a indústria da comunicação. Mas ainda não há
uma resposta para a pergunta: como
continuar financiando o jornalismo investigativo em meio à revolução digital
que desafia as empresas de mídia? Da
mesma forma, ainda que a cobrança de
conteúdo esteja sendo adotada por
empresas no Brasil e no exterior, muitas organizações simplesmente optam
por não mexer na audiência porque ter
mais fluxo de leitores as ajuda a faturar
mais com publicidade on-line. Cada
empresa, portanto, deve montar sua
própria fórmula de transição para a realidade da internet e das plataformas
móveis de distribuição de conteúdo.
Essas foram algumas das conclusões
do segundo dia de debates da 68ª Assembleia da Sociedade Interamericana
de Imprensa (SIP, da sigla em espanhol), que acontece até terça-feira no
Hotel Renaissance, em São Paulo, e que
reúne cerca de 600 profissionais de mídias das Américas.
— Não está decretado o fim do jornal
de papel ou do jornalismo, temos é que
descobrir como fazer novos modelos
capazes de subsidiar esse trabalho —
diz Rosental Calmon Alves, diretor do
Centro Knight para jornalismo nas
Américas, da Universidade do Texas
(EUA), para quem a solução não é um
modelo único a ser copiado, mas vários
modelos distintos, cada um adequado
a contextos específicos.
Modelos que permitem a doação de
leitores para financiar investigações
jornalísticas têm funcionado nos EUA,
por exemplo. Mas ainda não emplacou
em países como o Brasil. Ganhar dinheiro com redes sociais também é um
desafio. O especialista lembrou que
90% do tempo gasto hoje com leitura
nos EUA são em tela, não em papel:
— A crise dos jornais dos EUA mostra
o esgotamento do modelo. O problema
não é a queda de circulação, que ocorre
há 60 anos. O problema é a queda da
publicidade. Os anunciantes estão descobrindo outras formas de anunciar.

tou o assunto dentro de várias
perspectivas.
Na Alemanha, a proteção do
direito autoral é objeto de uma
projeto de lei que busca garantir aos jornais uma parcela da
receita publicitária recebida
por buscadores e agregadores
de conteúdo, que reproduzem
total ou parcialmente notícias
de terceiros na internet.
GOOGLE: BUSCA AJUDA JORNAIS
A ideia é proteger o códigofonte das notícias, da mesma
forma que a lei de direito autoral protege a gravação fonográfica das músicas. Isso porque é
justamente esse código que é
copiado parcial ou totalmente
por ferramentas de busca e
agregadores de conteúdo.
— Dessa forma, o uso da informação em blogs, redes sociais ou em artigos científicos
continua permitida — disse
Felix Stang, advogado do escritório RAUE LLP, em Berlim,

durante sua participação no
painel.
O coordenador e professor
do programa de Educação
Executiva da Faculdade de Direito da FGV de São Paulo, Manoel Pereira dos Santos, disse
que a legislação brasileira está
bem aparelhada para proteger
a publicação do conteúdo. Segundo ele, a reprodução de notícias, total ou parcial é proibida, salvo em casos de publicação feita entre empresas jornalísticas, desde que citada a fonte original da notícia.
Para Santos, as formas mais
prejudiciais de cópia de conteúdo no Brasil são os clippings
eletrônicos, que reproduzem
notícias selecionadas de grandes veículos, e os agregadores
de notícia, que também copiam, em tempo real as informações publicadas nos sites noticiosos dos veículos.
— O mecanismo de busca
não é por si só ruim. Ruim é

quando avança e reproduz o
conteúdo da notícia, fazendo
com que o leitor perca interesse em visitar o site — afirmou
Santos.
O diretor de Políticas Públicas e Relações Governamentais da Google no Brasil, Marcel Leonardi, afirmou que na
visão da companhia, as ferramentas de busca são benéficas
para os jornais, argumentando
que esses mecanismos trazem
quatro bilhões de cliques por
mês para os produtores de notícias mundo afora. Segundo
ele, o cerne da discussão está
na verdade em encontrar uma
fórmula de remuneração em
que tanto produtores de notícias quanto as empresas da internet ganhem.
— A tendência é buscar um
equilíbrio para que todos ganhem, em vez de identificar
quem ganha ou perde atualmente — afirmou Leonardi.
(Paulo Justus) l

l O Brasil faz parte desses países
que têm desejos de cercear a liberdade ou estamos seguros?
Seguro nunca se está, mas a força dos meios e das instituições no
Brasil não permitiria nunca que
houvesse um retrocesso.
l O senhor diz que o Brasil é um
“anão diplomático”. Por quê?
O Brasil deveria decidir se é parte do terceiro mundo, do movimento dos não alinhados, se é
parte dos países “soberanistas” ou
se quer ser um país que assume
responsabilidades importantes.
Mas o que vemos, como no caso
de Síria, Líbia e Irã, é o Brasil tomar a mesma posição de África do
Sul e Índia. É a abstenção para não
estar ao lado dos ricos. Quando se
abstém todo o tempo, é porque
não se tem posição.
l E quanto à Corte Interamericana de Direitos Humanos? Como
o senhor vê a atuação do Brasil?
O Brasil deveria projetar seus
valores de liberdade de imprensa
e de uma sociedade muito ativa a
essas instituições internacionais.
(Tatiana Farah) l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 14 out. 2012, Economia, p. 28.

‘El País’ investirá na América Latina
para sobreviver à sua maior crise
Diretor-executivo diz que
demissões são ajuste
‘doloroso’, mas necessário
-SÃO PAULO- Com € 200 milhões a
menos de receita do que há
cinco anos e perto de demitir
30% dos funcionários, o “El País”, maior jornal de língua espanhola do mundo, mira na
América Latina para sobreviver à crise que vive na Europa,
a maior de sua história. O diretor-executivo do Grupo Prisa e
presidente do “El País”, Juan
Luis Cebrián, crê que a incorporação de milhões de cidadãos à classe média em Brasil,
Colômbia e Peru favorece a expansão do grupo. A estabilidade econômica e política são diferenciais dos latino-americanos frente a outros emergentes, como Índia e China.
— O “El País” sofre as consequências da crise econômica

da Europa e, sobretudo, da Espanha. Buscamos um modelo
para financiar o jornalismo de
qualidade em meio à revolução tecnológica e à queda da
receita de publicidade — disse
Cebrián na Assembleia da SIP.
Para ele, a queda da circulação de jornais em Europa e
EUA continuará. Em cinco
anos, o "El País" perdeu 22,5%
da circulação e 66,3% da receita com publicidade. O jornal
anunciou em setembro cortes
e antecipação de aposentadorias que vão encolher a folha
em 150 pessoas. Por causa disso, há uma ameaça de greve.
— Estamos fazendo uma reconversão que implica a redução de custos e de efetivos humanos. É uma mudança dolorosa — disse Cebrián, acrescentando que seus maiores
concorrentes hoje são sites como Google, Facebook e Twitter. (Thiago Herdy) l

