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Há dois anos, o publisher Arthur Ochs 
Sulzberger Jr. anunciava num edito-

rial “uma significativa transição para The 
New York Times ao apresentarmos as as-
sinaturas digitais”, com início oficial em 
28 de março de 2011. O modelo redefiniu 
o sentido de paywall e transformou a co-
brança do NYT numa referência para os 
impressos mundo afora. “Nós superamos 
nossas expectativas em todas as frentes”, 
diz Linda Zebian, gerente de comunicação 
corporativa do jornal, ao Meio & Mensa-
gem. “O número de assinaturas digitais 
continua a surpreender nossas projeções 
internas. E observamos também um au-
mento na quantidade de novos assinan-
tes domiciliares desde o lançamento do 
sistema digital”, comemora.

A divulgação do relatório de 2012 do 
grupo, em fevereiro último, revelou que 
pela primeira vez na centenária história 
do jornal a receita proveniente de circula-
ção superou a de publicidade. Ainda que 
tenha colaborado a queda de anúncios — 
menos 5,9% na comparação com 2011 —, 
os dividendos de assinatura e venda avul-
sa aumentaram 10,4% no mesmo período. 
Incluindo 2011 na conta, o crescimento 
de receita em circulação do período de 
paywall foi de 11,97%. Anúncios caíram, no 
geral, 9,66%, mas cresceram no digital: 9% 
em 2011 e 0,15% em 2012. Segundo Linda, 
o grupo pesquisou intensamente, no de-
correr de 2010, uma fórmula que “manti-
vesse o interesse crescente por anúncios 
digitais e, ao mesmo, tempo, mantivesse 
uma fração apropriada entre conteúdo li-
vre e pago”, de modo que não espantasse a 
audiência online, um velho temor do pa-
gamento por conteúdo. 

jornais

Dois anos de escalada
O paywall do New York Times completa dois anos superando metas  
e consolidando-se como modelo de cobrança por conteúdo digital

Por igor ribeiro iribeiro@grupomm.com.br

Veículos de diferentes procedências 
já haviam tentando cobrar por conteú-
do online em momentos diferentes, des-
de que a internet se popularizou comer-
cialmente. O Los Angeles Times perdeu, 
em dois anos de cobrança digital, 97% de 
sua audiência, encerrando a cobrança em 
maio de 2005. O nova-iorquino Newsday 
foi ironizado, no início de 2010, por ter 
atingido a heroica marca de 35 assinan-
tes após três meses de paywall. O inglês 
The Times perdeu 90% da audiência após 
implantar um sistema similar em junho 
daquele mesmo ano. Não só no exterior: a 
mídia digital brasileira também era aves-
sa à cobrança de conteúdo. 

Quem primeiro sinalizou uma solu-
ção foi um concorrente há poucas qua-
dras do NYT, o Wall Street Journal. Seu 
primeiro sistema de cobrança online foi 
lançado ainda em 1997, sendo reestru-
turado através dos anos. Em meados de 
2000, consolidou o formato que permite 
livre acesso a certas partes, mas reserva o 
noticiário econômico e financeiro — sua 
especialidade —, a um pacote premium. 
Em 2007 alcançava a marca de um mi-
lhão de assinantes online, enviando si-
nais aos concorrentes de que seu mode-
lo era sólido. A única ressalva era o fato 
de ser um veí culo financeiro, cujo públi-
co-alvo estaria disposto a pagar por con-
teúdo estratégico para negócios — como 
ocorre com o Valor Econômico no Brasil 
(veja, nesta página, box sobre o paywall 
no País) . A questão era: esse modelo se 
sustentaria num veículo de pauta geral, 

como o New York Times?
Os executivos do NYT contabilizavam, 

à época, cerca de 30 milhões de visitantes 
únicos ao mês, sendo 15% leitores assíduos.  
Desenvolveram um sistema que não es-
pantasse o grosso dessa audiên cia e os 
anunciantes que procuram por ela, atrain-
do, ao mesmo tempo, a maior parte dos 
fieis consumidores para um pacote pre-
mium. Daí a fórmula de acesso livre a 20 
reportagens por mês, além de primeiras 
páginas de editorias, blogs e outras exce-
ções, com cobrança a partir do 21o texto. 

O NYT encerrou 2012 com 668 mil lei-
tores assinantes de paywall, 194% de cres-
cimento em relação ao auge de sua última 
tentativa de cobrança online, o TimesSe-
lect, encerrado em 2007. Atraiu público e 
anúncios, sendo que alguns clientes pas-
saram pelo Idea Lab, centro de criação pu-
blicitária multimídia gestado pelo jornal. 

Neste mês, o Washington Post — um 
dos últimos bastiões americanos do con-
teúdo livre — também aderiu ao paywall. 
Em comunicado oficial, o jornal admitiu 
que cedeu à cobrança como alternativa 
de receita. Recentemente, o NYT também 
emitiu comunicado sobre uma reforma 
no design de suas plataformas digitais, no 
sentido de um layout mais leve, organiza-
do e maior potencial de engajamento. O 
sinal de novos rumos para o digital parece 
claro para concorrentes e admiradores. A 
reflexão, hoje, vai além do fim do papel e 
adentra a sobrevivência da própria insti-
tuição jornalística. Produzir bom jorna-
lismo, todos sabem, custa caro.

Enquanto isso, 
no Brasil

Embora ainda não tenha 
completado seu primeiro ano, o case 
da Folha de S.Paulo, que implementou 
o sistema em julho de 2012, trouxe 
lições à mídia nacional. “É possível 
fazer as pessoas se interessarem 
por um conteúdo jornalístico e pagar 
por ele”, resume Antônio Manuel, 
diretor superintendente do Grupo 
Folha. Além disso, o executivo revela 
que os primeiros meses do paywall 
também renderam resultados 
quantitativos: dos 50 mil assinantes 
de conteúdo digital, 30 mil chegaram 
após a implementação do sistema 
de cobrança. “Estamos atraindo 
leitores mais jovens, que querem 
se aprofundar em um conteúdo de 
qualidade e que estão habituados a 
fazer isso via plataformas digitais”, 
analisa Manuel. 

A mesma impressão positiva 
é relatada pela diretoria da Zero 
Hora, o segundo jornal brasileiro 
a adotar o sistema. Lançado em 
agosto do ano passado, o modelo 
do título gaúcho foi desenvolvido 
pela própria equipe da RBS, “o que 
nos deu muita segurança a respeito 
do funcionamento da ferramenta”, 
conta Marta Gleich, diretora de 
redação do Zero Hora e dos demais 
jornais que a RBS publica no Rio 
Grande do Sul. “Houve, obviamente, 
quem reclamasse, mas fomos muito 
transparentes na comunicação 
e, ao explicarmos as razões da 
cobrança, essas reclamações 
cessaram”, relata. Além de Folha 
e Zero Hora, a Gazeta do Povo, do 
Grupo Paranaense de Comunicação, 
adotou o paywall em dezembro do 
ano passado.

Alguns veículos brasileiros 
preferem apostar em alternativas. 
O Valor Econômico restringe a 
íntegra de seu conteúdo digital 
desde o seu lançamento, há 13 anos, 
e trabalha com dois modelos de 
assinatura: o impresso, que dá ao 
leitor o acesso de todo o conteúdo 
do site, e somente o digital. “Com o 
advento dos smartphones e tablets, 
nossa estratégia de monetização 
do conteúdo digital ficou ainda 
mais fortalecida”, conta Marciliano 
Antônio Silva Junior, diretor de 
circulação do jornal.

Já os Diários Associados preferem 
continuar liberando o acesso ao site 
do jornal Correio Braziliense de forma 
gratuita, mas investiu em assinatura 
digital da edição de papel, relata 
Cilene Vieira, superintendente de 
marketing dos Diários Associados, 
que ainda não descartou 
completamente a adoção de paywall.

Enquanto se prepara para lançar 
seu modelo de cobrança, o Estadão 
mantém um sistema de cadastro, 
gratuito, “para conhecer melhor a 
audiência e, a partir disso, construir 
um cronograma para instalar o 
paywall”, explica Ricardo Gandour, 
diretor de conteúdo do Grupo Estado. 

bárbara Sacchitiello
Veja alguns cases digitais do New York Times em  http://migre.me/dNjqF+
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1552, p. 37, 25 mar. 2013.




