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Novata Flipboard, dona do popular aplicativo que reúne notícias, fecha acordo com grandes 
grupos  
 
Em julho, a Flipboard, uma pequena companhia iniciante de Palo Alto, na Califórnia, 
movimentou o mundo da tecnologia com um aplicativo para o iPad, da Apple, que prometia 
mudar a maneira como os usuários da internet descobrem e leem notícias on-line. O 
aplicativo, cujo download é gratuito, pede aos usuários que registrem em suas contas no 
Facebookou Twittersuas publicações favoritas e as informações que desejam receber. Então, 
puxa todos os links relevantes relacionados a noticiários, itens de blogs e fotografias 
transmitidas por meio dos feeds [dispositivos que exibe dados atualizados] existentes nas 
redes sociais e os mostra sob um formato atraente e fácil de navegar, que lembra uma revista 
tradicional. 
 
Os donos de iPads e os especialistas em internet imediatamente transformaram o pequeno e 
inovador programa em um dos mais elogiados novos aplicativos para o iPad. Os computadores 
da Flipboard ficaram congestionados durante a maior parte da primeira semana depois que o 
aplicativo foi lançado. 
 
Apesar da abordagem nova, a Flipboard, assim como outros chamados agregadores de notícias 
- que permitem aos usuários da internet coletar artigos de diferentes fontes, apresentando-os 
em um único local - pareceu ter a mesma velha atitude em relação ao conteúdo das 
companhias de mídia. Ela não tinha acordos com essas empresas, mas servia-se das 
manchetes e das primeiras sentenças dos artigos jornalísticos, que então remetiam às páginas 
das publicações na internet. Agora, a Flipboard está mudando sua postura. No início do mês, a 
companhia anunciou parcerias com vários grupos de mídia, incluindo o "The Washington Post"; 
a ABCNews; a revista "Bom Appétit", da Condé Nast; e o All Things Digital, um blog de 
tecnologia de do "The Wall Street Journal". 
 
Sob esses acordos, a Flipboard poderá apresentar os artigos inteiros dessas fontes de notícias 
dentro de seu aplicativo, sem desviar os leitores para a internet. A companhia também 
começará a testar a exibição de anúncios de tela cheia, ao estilo das revistas, com os quais 
espera que gerar grandes receitas para as companhias de mídia e para si própria. "Estamos 
concentrados em trabalhar com as editoras para ajudá-las a apresentar seu conteúdo de uma 
maneira muito mais bonita e fácil de ler, e em última instância, que seja mais rentável" que 
seus próprios sites na internet, afirma Mike McCue, executivo-chefe da Flipboard. McCue foi 
um dos primeiros executivos da Netscape e fundador da Tellme, uma companhia de 
reconhecimento de voz adquirida pela Microsoftem 2007. 
 
Parceria permite ao usuário ler artigos inteiros, de diversas publicações, sem entrar em sites 
diferentes 
A Flipboard, apoiada por US$ 10,5 milhões de investidores que incluem a empresa de capital 
de risco Kleiner Perkins Caufield & Byers, desenvolveu uma certa mágica tecnológica que faz 
esses arranjos funcionarem. Seu aplicativo tira os artigos dos sites das companhias de mídia e 
os reformata em uma linguagem da internet visualmente dinâmica chamada HTML 5, que 
embala automaticamente os textos em torno das fotografias, destacando trechos em letras 
maiores e permitindo aos leitores mudar de uma página para outra com o toque de um dedo. 
 
A companhia também suprime todos aqueles anúncios da internet facilmente ignorados, que 
não dão muita receita. Em vez disso, ela contratou a OMD, uma unidade da gigante de mídia 
OmnicomGroup, para inserir em cada artigo um ou dois anúncios de tela cheia que ajudam a 
evocar a mesma resposta emocional de um anúncio de página inteira em uma revista. A 
oportunidade óbvia que se apresenta para a Flipboard é tomar uma fatia dessas receitas, mas 
McCue diz que é muito cedo para dizer se a Flipboard ou as companhias de conteúdo acabarão 
vendendo esses anúncios - ou como as receitas serão divididas. Por enquanto, tudo é uma 
experiência para ver se o formato conseguirá fazer o usuário ler e compartilhar artigos mais 
longos, e prestar mais atenção aos anúncios. 



 
Executivos de mídia têm se mostrado cautelosos com os novos agregadores. Essas 
ferramentas, como o Reader, do Google; o Netvibes.com e o popular Pulse News Reader para 
o iPad e o iPhone, podem enviar uma onda de novos visitantes para o site de uma publicação. 
No entanto, ao longo do tempo, elas podem afugentar leitores leais. Executivos das 
companhias que estão trabalhando com a Flipboard demonstram graus variados de entusiasmo 
em relação a McCue e sua companhia. "A Flipboard é uma dessas ideias que as pessoas 
passam a conhecer e dizem, nossa, por que não pensei nisso antes?", diz John Boris, vice-
presidente executivo da Lonely Planet, uma companhia de publicações de viagens, e um dos 
parceiros da Flipboard.  
 
Outras companhias de mídia estão centrando esforços em seus próprios aplicativos para o 
iPad. A Flipboard diz que está conversando com a revista "Sports Illustrated", da TimeInc., 
mas ela ainda não é uma de suas parceiras em conteúdo. E o "The Washington Post" está 
fornecendo apenas artigos de sua revista "Sunday", que não está disponível no próprio 
aplicativo de iPad do jornal. Firmar uma parceria com a Flipboard é, de certa forma, uma 
maneira de proteger apostas. "É uma experiência", diz Raju Narisetti, editor-chefe do "The 
Post". "Não temos um mapa claramente estabelecido. Ninguém tem." 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 20 dez. 2010, Empresas, p. B2. 


