
Modelo de negócio 

A chegada dos tablets tem sido vista pelos publishers como a solução para 
f ina lmente o mundo digi ta l ser rentável aos meios de comunicação. 

Não é à toa que jornais e revistas de todo o mundo estão correndo para lançar 
seus apl icat ivos para o iPad, o novo Motoro la Xoom e os demais tablets a 
serem lançados nos próximos meses. 

M u l t o menos se t ra ta de modismo ou de mera preocupação desses players 
de serem percebidos por seu públ ico como veículos antenados com a tec-
nologia. 

Atrás do frenesi da mídia impressa com os tablets está a percepção de que 
agora sim surgiu uma ferramenta digi ta l que pode gerar mais receitas do 
que despesas às empresas jornalíst icas e não o contrár io, como ocorre com 
a p lataforma desktop. 

Isso porque, vo l tando no tempo, quando a internet começou a ser d i fundida 
e explorada pelos veículos de comunicação ao criarem seus primeiros sites e 
portais, aqui lo era um terr i tór io novo e, por tanto, desconhecido. 

O objet ivo de todos naquele momento era conquistar audiência. Mu i to di-
nheiro fo i investido no desenvolv imento visual das versões onl ine de jornais e 
revistas, conteúdos de publicações diversas foram inseridos nos portais, t udo 
para atrair mais internautas e vencer a inf indável guerra de audiência. 

Mas aí, depois de alguns anos, com o amadurecimento do mundo digi tal , veio 
uma constatação. Essa luta insana por audiência, que fez todos abrirem seus 
conteúdos sem nada cobrar, to rnou a gratuidade um hábito mui to difícil de 
ser revert ido, quiçá Irreversível. 

Todos nós nos acostumamos a ler nossos jornais e revistas na internet sem 
pagar por isso. Mesmo os veículos que t inham seu conteúdo fechado nos Idos 
dós anos 90 fo ram obr igados a abr i - lo sob pena de perderem leitores. 

Antes a gratu idade não preocupava os publishers, pois por mui to tempo o 
mercado acredi tou que a venda de publ ic idade na internet logo alcançaria 
bons números de fa turamento . 

Porém isso ainda não ocorreu. A publ ic idade onl ine está maior em faturamen-
to e em quant idade do que há 20 anos, mas por enquanto é mul to aquém do 
que imaginávamos que seria. Talvez não por uma razão específica, mas sim 
por inúmeras. 

Uma das explicações mais convincentes é a tese de que ainda não dominamos 
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o fazer publ ic idade na internet e, em razão disso, usamos nela as formas de 
anunciar que deram e dão certo nas demais mídias, mas que já se mostraram 
pouco eficientes para o mundo digital. 

Há outro fator para nos atentarmos que pode explicar a fat ia da publicidade 
online se l imitar em 4% do bolo publ ici tár io brasileiro, em que pese a Internet 
ter o maior crescimento entre os meios nos úl t imos anos. 

Trata-se da nova concorrência aos veículos de comunicação prat icada pelos 
sites de varejo. 

Sim, a internet possibi l i tou às redes varejistas se tornarem verdadeiros veícu-
los de comunicação com seu públ ico-alvo. Entre em sites como submarino. 
com.br, americanas.com, fastshop.com.br, f loresonline.com.br, dentre outros, 
e você verá diversos anúncios, muitas vezes em maior número do que nos 
sites dos veículos de comunicação propr iamente ditos. 

Há toda espécie de banner. Ultra, super, expansível etc. Mui tos deles extre-
mamente bem feitos e produzidos com o que há de mais moderno em comu-
nicação digi tal . 

E é mais fáci l o anunciante redirecionar aos sites varejistas parte da sua verba 
publ ici tár ia onl ine do que aumentar o budget do seu depar tamento de mar-
ket ing para manter o mesmo nível de invest imento publ ici tár io nos sites de 
notícias ao mesmo tempo em que anuncia nos sites de varejo. 

Sejam quais forem as razões, o fato é que a mídia impressa vem desde o início 
de sua entrada na rede gastando mui to com recursos humanos e infraestru-
tura tecnológica para manter e atual izar sites e portais, e até o momento o 
retorno f inanceiro não foi suficiente sequer para cobrir tais despesas. 

A saída está no que aprendemos com o erro da gratuidade comet ido no pas-
sado. É consenso entre as empresas jornalíst icas que o conteúdo para tab le t 
deve ser cobrado, f icando aberto apenas por um período curto chamado de 
degustação para o usuário. 

Talvez o fa turamento relevante no mundo digi ta l e tão aguardado pelos veícu-
los de comunicação não esteja na publ icidade, mas sim na venda de assinatu-
ras das suas edições digital izadas para tablets, cuja prat icidade e conforto de 
leitura têm fei to com que o usuário aceite pagar pelo conteúdo, ao contrár io 
dos tradicionais computadores, nos quais o hábi to de não pagar pelo acesso 
a conteúdo jornalíst ico torna arr iscado às empresas fechá-lo. 
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