
O que o brasileiro paga na web   
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Páginas de informações necessárias para o desenvolvimento profissional e sites de entretenimento 
são os conteúdos mais procurados  
  
A maioria dos brasileiros não aceita pagar por conteúdo na internet. Os que pagam, ou pagaram, 
buscam principalmente informações e serviços que possam ajudá-los profissionalmente. Sites de 
entretenimento, que oferecem jogos e música, também têm boa receptividade. Entre os motivos 
que levam à rejeição do conteúdo pago está a dispon ibilidade de informações similares gratuitas. 
As conclusões são de pesquisa quantitativa online do Instituto Qualibest, realizada entre 15 de 
março e 15 de abril deste ano com 438 pessoas das classes A e B. O objetivo do levantamento foi 
entender o comport amento do internauta em relação ao conteúdo pago. 
Para Elizabeth Saad Corrêa, estrategista de internet e professora da Escola de Comunicação e 
Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), o estudo bate com o que se sabe sobre o 
comportamento do brasileiro na rede. "Se compararmos esses dados com pesquisas sobre compra 
de produtos na internet veremos que existem muito mais pessoas dizendo sim. Isso mostra que o 
conteúdo valorado só faz sentido quando tem utilidade profissional ou é mais barato que o 
disponível em outros formatos - caso de músicas e jogos -, o que mostra grande capacidade de 
discernimento dos internautas", diz. 
Para a estudiosa, a tendência dificilmente irá mudar, principalmente porque o conteúdo pago da 
web brasileira é muito similar ao gratuito. "As pessoas não estão encontrando em áreas restritas 
algo tão bom, mas tão bom que as faça pensar que vale a pena. Mas, ainda que achassem, a 
decisão dependeria muito da utilidade", diz. Como contraponto, Elizabeth cita sites estrangeiros 
que oferecem pesquisas sob encomenda, nos bancos de dados de suas publicações, e sites que 
permitem baixar livros eletrônicos, principalmente de conteúdo técnico, a preços convidativos se 
comparados aos de versões impressas. 
Roberta Raduan, sócia-diretora da Euro RSCG 4D, faz uma análise diferente. A publicitária 
acredita que a familiaridade e o tempo de uso da rede, dados desconsiderados pelo estudo, 
poderiam ter influência sobre o resultado. "Existem pesquisas que mostram que internautas 
maduros são mais abertos à compra e a operações de maior complexidade porque entendem que 
alguns serviços têm custos. Acabam fazendo comparações como pagar para ir ao cinema", diz. 
"Como vários portais usam o conteúdo como diferencial, fica difícil para os usuários novos 
entenderem se estão pagando por acesso ou por conteúdo." 
O ideal, segundo Roberta, seria que o estudo fosse repetido. Com uma série histórica e a inclusão 
de questões relativas ao tempo de uso da internet seria possível ter um retrato mais rico da 
situação, acredita a publicitária. "Seria mais interessante uma análise evolutiva do que uma 
fotografia estática. Será que o número de pessoas dispostas a pagar por conteúdo está 
crescendo? Será que ele aumenta à medida que os usuários vão se familiarizando com a web? 
Acho que o tema também mereceria um estudo qualitativo", diz. 
Para Geraldo Adelizzi, diretor da ADD Games Brasil, representante comercial no País da empresa 
sueca de jogos online ManagerZone AB, o sucesso na venda de conteúdo de entretenimento na 
internet - de jogos, em particular - está em detalhes como a cobrança por demanda. Lançado por 
aqui há seis meses, o site, que permite ao internauta gerenciar e ser o técnico de equipes 
esportivas, já conta com cerca de 70 mil usuários ativos. "Antes de lançar o produto fizemos 
pesquisas qualitativas para evitar rejeição e descobrimos que cobrar apenas uma taxa de adesão 
pelo conteúdo básico seria uma boa opção. Dessa forma, o internauta fica desobrigado de pagar 
mensalidades pelo resto da vida e pode escolher alguns serviços extras, comprados 
separadamente", diz. 
De acordo com o executivo, outro ponto importante no ramo é oferecer aos usuários um tempo de 
degustação para que percebam os diferenciais. "Muitas pessoas acham que tudo é de graça na 
internet. Por isso, é bom não cobrar nada antes", diz Adelizzi. Robson Pereira, gerente de internet 
do Grupo Estado, diz que os resultados do estudo confirmam as pesquisas realizadas pelo jornal O 
Estado de S. Paulo antes de fechar o conteúdo, há cerca de quatro meses. "Se um em três 



concorda em pagar, ótimo. É um percentual maior que nos Estados Unidos, onde entre 18% e 
20% estão dispostos a pagar por conteúdo", diz. 
De acordo com o executivo, houve reclamações pelo fechamento apenas nos 15 primeiros dias. 
Depois, a maioria das mensagens eletrônicas passou a ser de pedidos de esclarecimento sobre 
como abrir arquivos em PDF, formato adotado na mudança. "Não posso falar os números 
absolutos, mas já atingimos dois terços da meta de assinaturas para o ano e temos 250 mil 
pessoas cadastradas para ter acesso gratuito ao jornal por 30 dias (período de degustação)", 
revela Pereira. De acordo com ele, de modo geral, quem está assinando o jornal online são 
consumidores que não têm acesso fácil à versão impressa. "Pode ser em Teresina, no Piauí, ou 
em Nova York", diz. "São pessoas que estão procurando informações locais de qualidade." 
Para o executivo, o formato PDF também tem contribuído para as vendas por permitir que o leitor 
visualize o jornal com a mesma diagramação da versão impressa. E faz um paralelo entre a venda 
de música online e a venda de jornais. "Por que as pessoas compram música pela internet? A 
música é a mesma, independentemente da plataforma. Então, elas devem estar buscando alguma 
outra coisa, como segurança, praticidade ou comodidade." 
 
Pesquisa mostra por que os jovens americanos lêem menos jornal 
 
Preocupadas com a diminuição do hábito de leitura dos jornais entre os jovens, a Newspaper 
Association of America e a McCormick Tribune Foundation realizaram nos Estados Unidos uma  
pesquisa para identificar os principais pontos de interesse desse público. O levantamento revelou 
que os jovens estão mais interessados nas coberturas sobre estilo de vida, nas reportagens sobre 
as comunidades locais e também no jornalismo voltado à prest ação de serviços. 
A pesquisa demonstrou que os jornais não deveriam se basear na mentalidade conservadora de 
que quanto mais velho o leitor se torna, maior o seu interesse por ler jornais. De acordo com o 
estudo, apenas um terço dos jovens na faixa etária de 18 a 24 anos é considerado leitor freqüente 
e lê o equivalente à metade de uma edição dominical e não mais que um terço de uma edição em 
dia útil. 
Esse público demonstra maior interesse por assuntos relacionados com casa, saúde, alimentação, 
entretenimento e ciência. O estudo revelou que a experiência se torna positiva quando o jovem 
leva consigo a informação para discutir entre seus conhecidos e quando considera úteis os 
anúncios de interesse pessoal. 
A experiência é negativa quando o jovem percebe alguma discriminação ou estereotipia por parte 
do jornal e, segundo a pesquisa, há uma resistência também a artigos muito longos e a extensas 
reportagens. 
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