33
jornais

parte da audiência, independentemente
da plataforma utilizada”, explica Neto, “estamos trabalhando para incorporar e trazer mais valor aos assinantes”, completa.

Fatura chega ao leitor
Folha.com adota modelo de assinatura paywall do conteúdo online e inicia política de
cobrança inédita no País; adesão de outros jornais é esperada ainda para 2012
Por nathalie ursini nursini@grupomm.com.br
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lançamos nos últimos meses”, conta José
Papa Neto, diretor de estratégias digitais
do Grupo Estado. “A ideia é evoluir o contexto da assinatura para atender à maior
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do anunciante não vinha reconhecendo.
Segundo dados do IVC, em torno de
9% dos assinantes da Folha acessam o
conteúdo em sua edição digital (ou seja, a versão impressa replicada na web),
o que representa uma média de mais de
26 mil leitores por mês, de uma base de
297 mil da circulação da versão impressa. Já os dados da Omniture mostram que
a Folha.com, tanto na versão digital como conteúdo produzido para o portal,
tem 232 milhões de pageviews por mês.
Em dois meses, o jornal O Globo também começa a dar os primeiros passos
para a implementação de paywall, relata Marcello Moraes, diretor-geral da
Infoglobo. Moraes, que mergulhou durante três dias no sistema adotado por
The New York Times, na sede do jornal
nos Estados Unidos, afirma que a monetização do conteúdo é inevitável. “Nós
gostamos desse modelo de paywall e isso nos agrada bastante”, diz.
Para o diretor-geral da Infoglobo, a implementação tem “condições importantes
que devem ser avaliadas”, como aspectos
de sistema, reconhecimento do público e
estratégias de marketing. “É preciso garantir audiência e monetização do produto”, ressalta. O jornal O Globo apresenta 8,6% dos leitores de sua edição digital,
uma média de 23 mil, na base de 266 mil
na circulação do impresso. Na métrica
apresentada pelo IVC, O Globo tem uma
média de 57 milhões de pageviews mensais em todo seu conteúdo online.
O Estado de S.Paulo contabiliza 8%
dos leitores em sua edição digital, cerca
de 20 mil internautas, na base média de
247 mil exemplares impressos. O portal
do Estadão, que mantém o conteúdo de
graça aos internautas contabiliza uma
média de 144 milhões de pageviews por
mês. “Hoje, temos assinaturas que incorporam os principais produtos extra papel, que são a versão digital, versão específica para tablet e outros produtos que
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Antonio Manuel, diretor superintendente do Grupo Folha: “estamos dando o primeiro passo”
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om lançamento previsto para esta
segunda-feira, 18, a Folha.com passa
a cobrar pelo conteúdo consumido pelo
internauta, independentemente de ser
versão digital do impresso ou o noticiário produzido com exclusividade para
o seu próprio portal. A exemplo do que
vem acontecendo nos Estados Unidos e
na Europa, a Folha decidiu antecipar a
iniciativa de restrição de acesso ao conteúdo até então oferecido na web de forma gratuita. O paywall, como é chamado
o modelo de “assinatura” para o conteúdo digital, segue o mesmo formato implantado pelo jornal The New York Times
há mais de um ano.
“É como o modelo tradicional do jornal impresso: o leitor paga pelo conteúdo
e o anunciante pela audiência. Essa audiência atrai o anunciante”, conta Antonio Manuel, diretor superintendente do
Grupo Folha. De acordo com o diretor, o
investimento na criação deste conteúdo,
atualmente, não tem recebido contrapartida financeira suficiente. Isso porque, segundo ele, o grande investimento publicitário de web não está nos sites noticiosos.
Os usuários poderão ler até 20 artigos
gratuitamente. A partir do 21o, será exigido um cadastro, que dará acesso a mais
20 artigos. Se o leitor quiser acessar mais
do que isso terá de pagar — no primeiro
mês de experimentação a cobrança será
de R$ 2, depois o preço se ajusta em R$
29,90. Caso opte pelo pagamento, o usuá
rio poderá acessar quantos artigos quiser
durante o mês. A diferença é que não será
uma assinatura renovável, ou seja, o leitor paga pelo conteúdo mês a mês. “Se ele
quiser ler apenas 20 notícias nos próximos 30 dias, não irá pagar”, conta Manuel.
O executivo confessa que espera queda no número de pageviews, mas explica que os outros players do mercado devem agir da mesma maneira em breve.
“Discutimos a monetização do conteúdo digital no Maximídia deste ano, tanto a Folha, como Estado, o Globo e o Lance já disseram que têm iniciativas de cobrar pelo produto. Isso deve acontecer
até o fim do ano, estamos apenas dando
o primeiro passo”, explica. À medida que
os demais veículos fizerem o mesmo movimento, a disputa volta a ser pela qualidade. Apesar da queda inicial, o executivo mantém o otimismo. “Deixando
o conteúdo aberto por acesso limitado,
vamos manter a audiência do leitor que
não é heavy user do portal e a fidelidade
do assinante”, conclui. Os assinantes das
versões impressa e digital, além do UOL
terão acesso ilimitado.
Base digital
A adoção de sistemas de pagamento
por conteúdo online resolve um dos grandes dilemas dos jornais na última década:
rentabilizar uma operação que o merca-
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Experiência global
Assim como The New York Times e a
Folha de S.Paulo, outros jornais no mundo já adotaram o modelo paywall para
o conteúdo digital, como o canadense
Globe and Mail, que anunciou em maio
deste ano que vai incorporar modelo similar ao norte-americano. Los Angeles
Times e The Wall Street Journal também
já implementaram a cobrança. The New
York Times alcançou, em pouco mais de
um ano, 454 mil assinaturas digitais e parece mudar o conceito de consumo de
informação na internet. Com a adoção
do paywall, o título é uma das publicações mais bem-sucedidas na cobrança
de conteúdo na web. Na comparação,
The Wall Street Journal, que implantou
o modelo de cobrança em 1996, tem 1,3
milhão de assinantes.
No Brasil, o primeiro jornal a adotar o
formato é a Folha de S.Paulo, mas o mercado sinaliza seguir na mesma direção.
Segundo Antonio Manuel, o jornalismo
de qualidade precisa ser remunerado e
a cultura de consumir conteúdo gratuito no Brasil terá de mudar, e não será fácil de convencer a sociedade que pagar
pela informação é a melhor opção. Para Manuel, a reputação, credibilidade e
confiança dos veículos será determinante no começo dessa nova política, mas
defende que ciclo natural do mercado:
“Estamos oferecendo um produto e cobrando por ele.”
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