
uma banca convencional, a exposi
ção é tudo: quanto mais visibilida

de os jornais e revistas tiverem, melho
res serão as vendas. Portanto, os espaços 
nobres das bancas são, por isso mesmo, 
os mais disputados. Nas bancas virtuais, 
mais do que a exposição, o que impor
ta é a venda: se o usuário assina o jor
nal ou a revista, o próprio aplicativo en
trega a publicação, seja diária, semanal 
ou mensalmente. E sem necessidade de 
disputar espaço nobre. Exatamente por 
esse motivo, três gigantes disputam não 
mais o espaço, e sim a preferência. Da 
publicação e do leitor. Apple, Yahoo e 
Google são os mais novos proprietários 
de bancas... virtuais. E buscam as revis
tas e jornais que valorizem seus respec
tivos espaços. 

Antes que estas gigantes aportem por 
aqui, os players nacionais se armaram. A 
Editora Abril e a Gol Mobile estão com su
as novíssimas bancas digitais. Ambas es
tão de olho num mercado que pode che
gar a quatro milhões de tablets em 2015 
- nas estimativas da Editora Abril - e que 
já figura como a mais desejada nova jane
la para revistas, jornais, filmes e games. 

No ano passado, a Next Issue Media, 
uma joint-venture que agrega as bancas 
digitais das principais editoras de revis
tas dos Estados Unidos (Condé Nast, He-
arst, Meredith, News Co. e Time Inc.) re
alizou um estudo sobre o valor que os ta
blets representam para os publishers de 
jornais e revistas e concluiu que as recei
tas adicionais podem chegar a US$ 3 bi 
lhões em 2014. E numa previsão conser
vadora. Mesmo depois de feitas as contas 
com a potencial canibalização de assina
turas de impressos, o estudo aponta que 
a receita adicional para os veículos pode 
chegar a US$ 1,3 bilhão. Ainda nos EUA, 
cerca de 300 publicações já estão dispo
níveis para o tablet da Apple. 

A Condé Nast, ainda que numa ava
liação precoce, atribuiu à Newsstand o 
salto de 268% nas vendas de assinaturas 
digitais semanais de suas revistas. Exe
cutivos da editora admitem que muito 
desse crescimento está relacionado ao 
lançamento do iPhone 4S, simultâneo à 

chegada do iOS 5, a nova versão do sis
tema operacional que, entre outras atu
alizações, trouxe a Newsstand. 

Competição digital 
As bancas — Newsstand, da Apple, lan

çada em outubro; Livestand, do Yahoo, 
que chegou este mês; e Propeller, do Goo
gle, que ainda chegará — competirão com 
nomes como CNN, que comprou o Zite; 

com a AOL, que tem o Editions; com o 
Pulse; e com o mais famoso entre os agre-
gadores-bancas, o Flipboard, que foi elei
to o melhor aplicativo para iPad no ano 
passado pela Apple e chegou, em setem
bro deste ano, a 3,5 milhões de downloads 
e impressionantes 550 milhões de page-
views mensais. 

Ao lançar a Newsstand, a Apple a re
cheou com grandes editoras como Con

dé Nast (Allure, Brides, Glamour, Golf Di
gest, GQ, Self, The New Yorker, Vanity Fair 
e Wired), Bonnier, Future, Nomad e As
sociated Newspapers (The New York Ti
mes e The Daily). A Livestand, do Yahoo, 
é ainda mais completa: o portal deve i n 
cluir mais de cem títulos populares de 
editoras como a ABC News, Bonnier (Pa
renting), Forbes, Rodale (Men's Health) 
e Source Interlink Media (Bike, Powder, 
Surfer), com novos acréscimos a cada se
mana. E ainda tem o conteúdo premium 
do Yahoo, com os principais canais - no
tícias, finanças, esportes e OMG (de en
tretenimento). 

A Newsstand traz duas novidades: fa
cilidade de se mover no ecossistema da 
App Store e a capacidade do aplicativo de 
entregar ao assinante, automaticamente, 
as novas edições, sem a necessidade de 
baixá-las manualmente. Antes, as apps 
de veículos ficavam soltas, com ícones 
próprios. Agora, o que for revista e jor
nal ficará armazenado dentro do aplica
tivo, como se fosse uma banca particular 
do usuário. E, melhor, com a entrega do 
jornal ou revista da mesma forma como 
se recebem fisicamente os veículos - au
tomaticamente. 

Como a app é dedicada exclusivamen
te aos jornais e revistas, a vantagem é que 
os publishers já não terão que brigar mais 
com games, utilitários e outras apps com 
as quais antes disputavam espaço. Ou se
ja, na versão virtual, vencia a briga quem 
estava no espaço mais nobre. Na nova 
banca, a visibilidade está destinada ape
nas aos veículos, sem outras apps que t i 
rem a atenção do usuário-leitor. 

Para o Yahoo, que contabiliza 700 m i 
lhões de visitantes mensais (em todos os 
dispositivos), o Livestand é a forma de fa
zer chegar ao usuário, dentro do universo 
do portal, a personalização de um apli
cativo (com vários itens que concentram 
diversos tipos de conteúdo), um design 
que torna fácil ao usuário-leitor localizar 
todo o conteúdo da banca virtual (recur
sos como News in Pictures e Sports in Pic
tures agilizam e tornam dinâmico o aces
so às notícias) e, por fim, uma imensa ga
ma de conteúdos próprios e de terceiros. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 33, n. 1485, p. 44, 14 nov. 2011.




