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DIGITAL & MÍDIA
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SÁBADO
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MAIS DIGITAL & MÍDIA
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Acompanhe a cobertura
de tecnologia e de mídia
no Twitter:
twitter.com/digitalemidia

HEWLETT-PACKARD:
Empresa pode ressuscitar

tablet TouchPad

E-BOOKS: Barnes &

Noble faz previsão de que

vendas de seu leitor

eletrônico Nook vão

dobrar este ano

TELECOM: Governo

pretende desonerar

construção de redes de

telecomunicações

Jornaisdeolhonaascensãodanovaclassemédia
Veículos vão traçar planejamento estratégico para conquistar leitores no segmento de público da classe C

Marcelle Ribeiro
marcelle@sp.oglobo.com.br

● SÃO PAULO. Os jornais brasi-
leiros precisam compreender
melhor os consumidores da no-
va classe média e traçar es-
tratégias para conseguir con-
quistar leitores nesse segmento
de público. O desafio foi apre-
sentado por especialistas em
consumo que participaram on-
tem do VIII Seminário Nacional
de Circulação promovido pela
Associação Nacional de Jornais
(ANJ), em São Paulo. Um dos
debatedores no painel “O con-
sumo da informação nas classes
emergentes”, Fábio Mariano, da
Escola Superior de Propaganda
e Marketing (ESPM), observou
que, embora 60% das classes C,
D e E tenham menos de 30 anos,
não há no país jornais voltados a
esse público.

— Os jornais brasileiros não
entendem essa classe C, estão
distantes. Quando a gente fala
de classe C, falamos de um
século de exclusão, sem saú-
de, sem saber o que é político.

Muitas vezes o jornalista per-
de isso de vista e acaba es-
crevendo para um outro tipo
de público — disse.

Há ainda a questão da edu-
cação. Por isso, os jornais bra-
sileiros, segundo Mariano, estão
longe de ganhar a disputa que
travam pelo dinheiro que a clas-
se C tem para gastar com bens
não essenciais, onde concorrem
com eletroeletrônicos.

— É uma disputa cruel. Quan-
do foi que a gente educou esse
público para a informação? Entre
comprar uma batedeira e assinar
um jornal, ele prefere ficar com a
batedeira — afirmou.

Já para o sociólogo e autor do
livro "A Cabeça do Brasileiro",
Alberto Carlos Almeida, os jor-
nais têm, sim, feito experiências
para tentar atrair a classe C ao
consumo de informação.

— O que a gente tem visto são
vários experimentos, vários jor-
nais sendo lançados. Alguns vão
funcionar, outros não — disse.

No segundo dia do congresso
da ANJ, executivos de empresas
que editam os maiores jornais do

Brasil voltaram a debater os de-
safios da comercialização do
conteúdo digital. Segundo o di-
retor de Marketing e da Unidade
de Negócios Digitais da Infoglobo
— empresa que edita O GLOBO
—, André Furlanetto, o mercado
pode passar a ter, por exemplo,
versões diferentes de conteúdos
para públicos diferentes, ou mais
produtos sazonais.

O diretor-executivo de Negó-
cios do Grupo Lance! e diretor
do Comitê de Mercado Leitor da
ANJ, Afonso Cunha, acredita que
o Brasil pode aprender com al-
gumas das iniciativas já tomadas
por jornais americanos.

— Se você quer atrair o pú-
blico jovem, como o “Wall Street
Journal”, pode ter um preço di-
ferente para estudantes. Você
pode entregar o tablet para o seu
público (como o “Philadelphia
Inquirer” fará). Tem experiências
que podem ser usadas em parte
ou integralmente. Hoje, não faz
mal olhar para todas as expe-
riências. Ninguém tem a receita
do bolo pronta — disse Cunha.
■ NO CONGRESSO da ANJ: Toni Boulos, Afonso Cunha, André Luís Furlanetto e Marciliano Júnior

Eliária Andrade

Brasil terá sua versão do
‘HuffPost’ ainda em 2011
Arianna Huffington, criadora do site, revela
que está em busca de parceiros brasileiros
● O Huffington Post, um dos
dez sites de notícias mais
visitados de todo o mundo,
promete lançar sua versão
brasileira até o fim do ano,
afirmou sua criadora, Arian-
na Huffington.

Em entrevista concedida ao
site “Info Online”, a empresária
americana declarou que está à
procura de parceiros no Brasil
e que o HuffPost Brasil terá o
mesmo modelo de negócios da
matriz americana.

— Vamos fazer as mesmas
coisas: agregar conteúdo, criar
blogs, abrir as reportagens pa-
ra comentários e nossas pró-
prias histórias. A receita virá
de anúncios — afirmou a em-
presária na entrevista.

Arianna já havia anunciado
seu plano para lançar uma ver-
são brasileira do site quando o

HuffPost foi comprado pela
AOL (America On-Line), em fe-
vereiro deste ano. À época, a
jornalista havia escrito que era
uma das prioridades do novo
The Huffington Post Media
Group lançar as seções inter-
nacionais no Huffington Post
(começando pelo HuffPost
Brasil).

Arianna está no Brasil para
participar do evento In-
fo@Trends, em São Paulo,
que acontece amanhã e sex-
ta-feira.

Criado em 2005, o site atrai
mensalmente cerca de 25 mi-
lhões de visitantes com seu
conteúdo que mistura notícias
escritas por jornalistas pro-
fissionais e por uma legião de
colaboradores blogueiros. A
AOL comprou o site por US$
315 milhões. ■

Pai de Steve Jobs quer conhecê-lo
Arrependido, ele quer aproximação ‘antes que seja tarde’

● RENO, Nevada. O pai biológico de Steve Jobs,
Abdulfattah John Jandali, um imigrante sírio
que trabalha como vice-presidente de um
cassino em Nevada, declarou que só há pou-
cos anos ficou sabendo que o filho que ele deu
para adoção há mais de 50 anos é Steve Jobs,
um dos homens mais admirados do setor de
tecnologia. Em entrevista ao “The New York
Post”, ele disse que deseja conhecê-lo “antes
que seja tarde” e que se arrepende de ter
abandonado seu filho.

Jandali disse que se mantém distante pois
seu orgulho o impede de procurá-lo, com
medo de ser acusado de estar interessado
em sua fortuna.

O pai biológico de Jobs e sua ex-esposa
Joanne Simpson se separaram antes do nas-
cimento de Jobs em razão de a família da
noiva não aprovar o casamento de uma
americana com um sírio.

Ele afirma que, se fosse sua escolha, ele teria
optado por ficar com o menino. Entretanto,
Joanne se mudou para São Francisco, onde teve
o bebê sozinha e o entregou para adoção.

“Honestamente, não sei até hoje se Steve

sabe que, se a escolha tivesse sido minha, eu
teria optado por ficar com ele”, afirmou.

Jandali, que teme o pior em razão da grave
doença de Steve Jobs, diz que chegou a
trocar e-mails com o ex-diretor-executivo da
Apple, mas nunca o convidou para uma
conversa por temer não ser compreendido.

“Agora, eu vivo na esperança de que, antes
que seja tarde demais, ele se aproxime de mim,
porque tomar apenas um café com ele já faria
de mim um homem muito feliz”, disse.

Ainda de acordo com a reportagem, meses
depois do nascimento de Jobs, o pai de Joanne
morreu, o que deu chance para o casal se
reconciliar e ter uma filha, Mona, irmã de Jobs.
Ele conheceu Mona quando tinha cerca de 30
anos e os dois se tornaram amigos, mas ele
nunca foi próximo do pai.

O ex-diretor-executivo da Apple tem lutado
contra uma forma rara de câncer e chegou a
fazer um transplante de fígado em 2009, ge-
rando boatos na mídia sobre seu estado de-
bilitado de saúde. Mesmo assim, ele tenta
proteger sua vida privada e pouco fala sobre
sua doença.

‘Square’, modalidade de pagamento
móvel por cartão, faz sucesso nos EUA
Sistema só precisa de pequeno leitor plástico e de aplicativos gratuitos

Carlos Alberto Teixeira
cat@oglobo.com.br

● Está fazendo grande sucesso
nos EUA o Square, um serviço de
pagamentos via cartão de cré-
dito usando iPhone, iPad, iPod
Touch e smartphones com An-
droid. O nome vem do formato
dopequenoaparelhoplásticode
leitura de cartões de crédito,
que é quadrado e se encaixa no
conector do fone de ouvido.

Cada operação paga 2,75% à
Square, valendo para Visa, Ame-
rican Express, MasterCard e Dis-
cover. O pagamento é creditado
no dia seguinte, redirecionado
automaticamente para uma con-
ta bancária.

O aplicativo é gratuito, bem
como o leitor de cartão, mas,
por ora, o aparelho só é enviado
para endereços nos EUA, me-
diante fornecimento do número
de seguridade social (social se-
curity) do aspirante a usuário na
página de cadastramento no site
oficial, no link <squareup.com>.

O sistema é de uma simpli-
cidade quase revoltante: o ca-
dastramento é feito on-line e
demora poucos minutos, não
envolve contratos, não cobra
taxas mensais e não exige que o
usuário abra uma conta de co-
merciante. Qualquer um pode
operar em qualquer lugar que
haja conexão com o celular.

O Square é baseado em crip-
tografia forte (SSL e PGP) e pos-

sui um sistema analítico em-
butido, pelo qual o usuário
acompanha vendas, pode dis-
criminar e receber gorjetas, con-
trolar impostos e enviar recibos
por e-mail ou por SMS. Nos EUA,
já está sendo usado por taxistas,
cafeterias,quiosques,butiquese
vários outros tipos de estabe-
lecimentos de pequeno porte e
também por particulares.

A empresa Square recebeu

recentemente um investimen-
to de US$ 100 milhões e passou
a contar em seu conselho de
diretores com Larry Summers,
ex-secretário do Tesouro dos
EUA. Um dos cofundadores do
Square foi Jack Dorsey, criador
do Twitter. Marissa Meyer, vi-
ce-presidente de serviços geo-
gráficos e locais da Google, foi
uma das primeiras investido-
ras na empresa. ■

A SIMPLICIDADE é o que está fazendo o Square ter tanto sucesso

Divulgação

QUER GANHAR UM CONVITE DUPLO
PARA O ROCK IN RIO 2011?

SE VOCÊ É ASSINANTE DO GLOBO, É SÓ
RESPONDER à PERGUNTA ABAIXO:

Os quatro primeiros assinantes que responderem corretamente a esta pergunta hoje,
a partir das 14h, no site do Clube, ganharão ingressos duplos para o dia 23/09.

Para participar e consultar o regulamento da promoção, acesse
oglobo.com.br/clubedoassinante. Resultado hoje, no site do Clube, a partir das 16h.

O GLOBO. O Jornal oficial do Rock in Rio 2011.
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Qual o nome completo
deste vocalista Que se
apresentou com a sua
banda no rock in rio 1?
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 31 ago. 2011, Primeiro Caderno, p. 31.




