
No mundo todo o digital é o grande 
desafio dos players da indústr ia de 

revistas (leia entrevista à pág. 8), que se
guem investindo em versões para todas 
as plataformas — internet, mobile, ta-
blets — à medida que v ã o e x p e r i m e n -
tando quais modelos de comercialização 
servem melhor em cada formato. Na pro
dução de conteúdos, o presidente execu
tivo da Abril Mídia, Jairo Leal, aponta as 
estratégias para as plataformas online e 
off-line: "O conteúdo dos sites é diferen
te do das revistas, sejam elas impressas 
ou digitais. Os sites oferecem cada vez 
mais conteúdo vivo e serviços interativos 
para os usuários. As revistas entregam o 
tradicional con teúdo de alta qualidade 
e profundidade, que é marca registrada 
da Abril . Mas sabemos que, no meio da 
revolução digital, não se pode trabalhar 
com divisões estanques e eternas. Esta
mos sempre experimentando alternativas 
para tornar as plataformas cada vez mais 
complementares e oferecer uma experi
ência única para nossos leitores" 

Na Abril, Veja encerrou o ano com cerca 
de 20 mil assinaturas para iPad. A questão 
agora diz respeito a como ampliar ainda 
mais a operação de maneira sustentável, 
tanto em tablets quanto em smartphones. 
"Trabalhamos com aplicativos grátis e fi
nanciados por publicidade, e também com 
aplicativos pagos. A estratégia vem dando 
bons resultados. Vários dos nossos aplica
tivos estão entre os mais baixados e mais 
vendidos" comemora Leal. Ele cita como 
exemplo o aplicativo Veja Comer & Beber, 
que está na lista dos mais vendidos da App 
Store Brasil. O próprio aplicativo da revis
ta Veja é o mais baixado para iPad na filial 
brasileira da loja virtual da Apple. 

A loja virtual iba, criada pela Abril, po
de ajudar mais ainda. "A ideia de criação 
do iba não foi desenvolver uma banca 
digital, e sim uma solução completa de 
venda e distribuição de conteúdo digital 
para várias plataformas (tablets, desktops 
e notebooks), voltada tanto para o leitor 
quanto para os editores" explica Leal, ao 
garantir que, naquele ambiente, os edi
tores ganham um novo canal de vendas 
com acesso total às informações dos seus 
assinantes. 

Para a Abril o lançamento da banca di
gital aconteceu no momento certo, pois se 
trata de um mercado ainda em formação. 
"Já temos a adesão de vários dos princi
pais jornais e editores de livros do País -
são mais de seis mil e-books nas nossas 

prateleiras. Além, é claro, de 26 das prin
cipais revistas da Abril" contabiliza o exe
cutivo. Outra banca digital disponível pa
ra os leitores brasileiros é O Jornaleiro, da 
Digisa, que pertence à editora Escala e ao 
Grupo Digerati (leia matéria à pág. 22). 

Melhor aproveitamento 
A Editora Globo terá assinaturas pa

ra tablets a partir deste mês de abril. "O 
momento de transição é enorme" resu
me o diretor-geral, Fred Kachar. "Esta
mos avaliando todas as possibilidades 
para disponibilizar assinaturas para os 
tablets" complementa, ao adiantar que o 
investimento para as novas plataformas 
já aconteceu. Hoje, segundo ele, não se 
considera a entrada nos tablets como ve
tor de mais custos: "Na verdade, isso per
mite reduzir desperdícios. Diferentemen
te do conteúdo dos sites, que foram efe
tivamente produtos novos" 

Para ele, com o tablet, é possível apro
veitar mais integralmente o con teúdo . 
"Por uma questão de empregabilidade na 
mídia como um todo, uma rede é também 
de internet e de celular. As pessoas têm de 
ser multiplataforma. A tecnologia propi
cia a produtividade. O jornalista contri
bui com mais geração de conteúdo e de 
negócios. Os profissionais perceberam 
que é uma questão de sustentabilidade 
das próprias carreiras" avalia. 

A Editora Três começou recentemente 
a cobrar pelas edições para tablets, que 
estavam gratuitas em aplicativos para as 
três semanais: IstoÉ, Dinheiro e Gente. 
Há dois anos disponíveis nas lojas Apple 
e Android Market, os apps já foram bai
xados 300 mil vezes, entre os três títulos. 
De acordo com Adriana Morrone, dire
tora de mídias digitais da Editora Três, o 
início da cobrança, em janeiro, não signi
ficou redução do número de edições bai
xadas: "Vimos que se trata de um leitor 
que precisa da notícia" diz ela, destacan
do a publicação IstoÉ Dinheiro. 

Na área digital, a editora Trip expande 
sua expertise de comportamento às pla
taformas de terceiros, como, por exem
plo, a rede de varejo C&A - para quem 
administra o conteúdo das redes sociais 
ao lado da DM9DDB, agência responsá
vel pela comunicação do anunciante. Co
nhecedora de longa data das plataformas 
digitais — "Entramos no UOL há 15 anos" 
lembra Paulo Lima —, a editora vê o ta
blet, por enquanto, ainda como investi
mento nos títulos próprios. 
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Revista, São Paulo, p. 17, 9 abr. 2012.




