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Empresas | Te c n o l o g i a & C o m u n i c a ç õ e s

Mídia Modelo tenta unir serviços
dos meios impresso e de internet

Public idade
integrada é
desafio para
jornais no país

EVANDRO MONTEIRO/VALOR

Marcelo Benez, diretor de publicidade do grupo Folha: “É uma questão de mudança cultural nas agências de publicidade e nas empresas a n u n c i a n te s ”

Bruna Cortez e Moacir Drska
De São Paulo

A produção de conteúdo digital
e a definição de modelos de negó-
cio sustentáveis no meio on-line
não são mais os únicos desafios
das empresas de mídia. Com a
maior influência do consumo de
informações na internet e em dis-
positivos móveis, em paralelo com
o formato impresso, uma das prin-
cipais dificuldades dos departa-
mentos comerciais dessas compa-
nhias passa a ser a venda de publi-
cidade que integre tanto o meio
on-line quanto o impresso.

“É uma questão de mudança
cultural nas agências de publicida-
de e nas empresas [anunciantes]”,
disse Marcelo Benez, diretor de pu-
blicidade do grupo Fo l h a , durante
apresentação no 9o Congresso da
Associação Nacional de Jornais
(ANJ), que começou ontem e pros-
segue até hoje em São Paulo.

A existência de agências de pu-
blicidade que desenvolvem cam-
panhas apenas para o meio on-li-
ne e de outras que trabalham so-
mente com o formato impresso é
um dos fatores que dificulta a
venda de campanhas publicitá-
rias integradas, de acordo com o
executivo. “Mesmo quando a em-
presa contrata uma única agên-
cia, na maioria dos casos há de-
partamentos distintos para os
meios on-line e off-line [impres-
so]”, afirmou Benez.

Segundo o executivo, as vendas
de campanhas que integram os
dois serviços vêm ganhando força
nos últimos quatro anos. O uso de
campanhas publicitárias integra-
das, entretanto, ainda é mais co-
mum em ocasiões pontuais.

Apesar da necessidade de adap-
tação a esse novo cenário, aos pou-
cos o mercado publicitário come-
ça a perceber o jornal como um
veículo multiplataforma, e não
apenas como “mídia tradicional”,

avaliou Benez. “É um processo que
vai acontecer gradativamente”.

A crescente dependência tecno-
lógica trazida pelo meio digital é
outro desafio adicional para os
grupos de mídia. Para acompa-
nhar a mudança dos hábitos de
consumo de informações, essas
companhias estão tendo de fazer
investimentos maciços em tecno-
logia da informação (TI), justa-
mente no momento de transição
do modelo de negócios.

“No nosso caso, o orçamento
de TI já representa 20% da receita
total do grupo. Hoje, é impossí-
vel dissociar nossos negócios da
t e c n o l o g i a”, disse José Papa Neto,
diretor-executivo de estratégia
corporativa e mercados digitais
do grupo E s t a d o.

n â m i c a”, explicou Melissa Bel-
trão, responsável pela área de ne-
gócios digitais do jornal “O Glo-
b o”. A Infoglobo, que publica “O
G l o b o”, está concentrando seus
investimentos em novos conteú-
dos digitais, como o “Globo a
Mais”, uma edição exclusiva para
tablets que é publicada de segun-
da a sexta-feira, às 18h.

Desde o lançamento do pro-
duto, em fevereiro, o “Globo a
Mais” ampliou em três vezes a
quantidade de conteúdos baixa-
dos pelos usuários e quadrupli-
cou o número de seus assinantes.
O serviço trouxe reflexos tam-
bém para toda a oferta digital.
“Quando foi lançado, o tempo
médio de navegação em nossos
serviços era de 26 minutos. Hoje,
esse índice é de 1 hora e 17 minu-
tos”, afirmou Pedro Doria, editor-
executivo de plataformas digi-
tais de “O Globo”.

A despeito das dificuldades na
área de publicidade e dos investi-
mentos demandados pela tecno-
logia, estabelecer o preço do con-
teúdo digital ainda é uma ques-
tão que frequentemente volta a
ser alvo de preocupações nos
grupos de mídia.

“Há uma cautela natural na
precificação do conteúdo, o que
acaba impedindo, em certa me-
dida, um avanço mais rápido
[das receitas] no digital”, disse Ri-
cardo Garrido, diretor de opera-
ções da loja on-line de conteúdo
digital da Abril Mídia, IBA.

Segundo o executivo, essa
preocupação constante com o
preço é necessária para que as
empresas não tomem uma atitu-
de precipitada, colocando em
risco a receita com publicidade.

Multa derruba ações
da TIM e Telecom Italia
M e rc a d o
Natalia Viri
De São Paulo

A TIM divulgou em comunica-
do, ontem, ter entrado com um
recurso contra o pagamento de
R$ 1,3 bilhão referente a proces-
sos tributários.

Segundo a companhia, o re-
curso está sendo julgado pelo
Conselho Administrativo de Re-
cursos Fiscais (Carf), que terá a
palavra final sobre o processo.

A Telecom Italia, controladora
da TIM, mencionou em seu rela-
tório sobre os resultados do pri-
meiro semestre que poderia ter
que pagar uma multa no Brasil
por conta de problemas tributá-
rios. Esse fato acabou derruban-
do as ações de operadora italiana
e de sua controlada brasileira.

Os papéis da TIM fecharam a
R$ 8,52, ontem, com queda de
1,84%. Na mínima do dia, chega-
ram a marcar baixa de 4,37%. Em
Milão, as ações da Telecom Italia
caíram 3,6%, para 0,73 euro.

A TIM esclareceu que, em
março de 2011, a subsidiária
TIM Celular recebeu da Secreta-
ria da Receita Federal um auto
de infração no valor aproxima-
do de R$ 1,26 bilhão. Os débitos
dizem respeito ao pagamento
de Imposto de Renda (IR) e Con-
tribuição Social Sobre Lucro Lí-
quido (CSSL) referentes, princi-
palmente, a operações societá-
rias, cujos efeitos são questiona-
dos pela Receita.

A companhia afirmou que
contestou a cobrança e que, em
abril, a Justiça confirmou o auto
de infração em primeira instân-
cia, “como era de se esperar”. A
TIM recorreu de decisão no Carf.

“O Carf vem firmando juris-
prudência favorável aos contri-
buintes em matérias semelhan-
tes que compõem a autuação
realizada, razão pela qual reafir-
mamos nosso entendimento
que não são prováveis as chan-
ces de perda nas questões objeto
de questionamento pela fiscali-
z a ç ã o”, afirmou a companhia,
no comunicado.

Política de incentivo
agrada setor privado

REGIS FILHO/VALOR

Almeida, do Ministério da Ciência e Tecnologia: de pequenas empresas a múltis

S of twa re
Cibelle Bouças
De São Paulo

O programa do governo federal
TI Maior, criado para estimular o
desenvolvimento e as exportações
de software, agradou representan-
tes das empresas. Em evento reali-
zado ontem em São Paulo para a
imprensa e o setor privado, o mi-
nistro da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, Marco Antonio Raupp,
anunciou o programa, que terá re-
cursos de R$ 500 milhões, prove-
nientes da Financiadora de Estu-
dos e Projetos (Finep) e do Conse-
lho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico (CNPq),
para aplicação até 2015.

“O recurso é pouco, mas o fato
de o governo criar um programa
para um setor que não tinha políti-
ca de incentivo já é algo positivo”,
avaliou Luís Mário Luchetta, presi-
dente da Associação das Empresas
Brasileiras de Tecnologia da Infor-
mação (Assespro Nacional). O exe-
cutivo considerou muito “conser -
v a d o r a” a meta estabelecida pelo
governo para o setor de tecnologia
da informação (TI), de crescer 96%
até 2020, passando de US$ 102 bi-
lhões em 2011 para US$ 200 bi-
lhões. Essa elevação equivale a um
crescimento anual médio de 9%,
abaixo da média do setor nos últi-
mos dez anos. “O setor já atingiria
essa meta, mesmo sem programa

de incentivo”, observou.
Gerson Schmidt, presidente da

Associação Brasileira das Empre-
sas de Software (Abes), salientou
que esse mercado cresceu, em
média, 20% ao ano no país, nos
últimos dez anos. “É muito posi-
tiva a iniciativa do governo de
definir uma política para a pro-
dução nacional de software. A
Abes aguarda a consulta pública
com o projeto que regulamenta
o TI Maior para avaliar de forma
mais crítica o programa.

Um dos pontos de grande inte-
resse das indústrias de software,
segundo Schmidt, é que o governo
federal adote para as compras de
software condições semelhantes
às da Lei 12.349/2010, que estabe-
lece uma margem de até 25% para
a compra de produtos com tecno-
logia nacional. A Lei de Informáti-
ca permite atualmente à empresa
com software nacional dar um no-
vo lance quando a diferença de
preço frente a um produto estran-
geiro for de até 10%, na rodada fi-
nal de uma licitação.

O programa TI Maior prevê a
criação de uma certificação para
software desenvolvido no Brasil,
para estimular a produção no
mercado interno e facilitar a iden-
tificação da tecnologia nacional
nos processos de compras gover-
namentais. “O governo federal
gastou R$ 7,5 bilhões nas compras
de software no ano passado. Va-
mos usar o poder de compra do

governo para estimular o setor”,
afirmou o ministro Marco Anto-
nio Raupp. A certificação será rea-
lizada pelo Centro de Tecnologia
da Informação Renato Archer e as
regras serão submetidas à consul-
ta pública a partir de hoje.

Virgílio Almeida, secretário de
políticas de informática do Minis-
tério da Ciência, Tecnologia e Ino-
vação, considera que o programa
favorecerá micro e pequenas em-
presas brasileiras, que atualmente
representam 94% do mercado de
software no país. Ao mesmo tem-
po, o programa também poderá
apoiar a instalação de quatro cen-
tros globais de pesquisa e desen-
volvimento na área de software e
serviços de TI. De acordo com Al-
meida, a meta é atrair investimen-
tos de grandes grupos na constru-
ção de unidades locais de pesqui-
sa, a exemplo dos centros instala-

dos nos últimos anos pelas compa-
nhias General Electric (GE) e IBM,
ambas no Rio de Janeiro; Hewlett-
Pa c k a r d (HP), em Porto Alegre; e
Google, em Belo Horizonte.

O programa anunciado ontem
inclui a abertura de unidades para
o desenvolvimento de tecnologias
no exterior, sendo que a primeira
será instalada em San Francisco,
no Vale do Silício, Estados Unidos.
Também está prevista a oferta de
cursos profissionalizantes para
formar 900 mil profissionais até
2022 e selecionar quatro acelera-
doras para auxiliar 150 empresas
novatas de software. No alvo estão
novatas que desenvolvam aplica-
ções nas áreas de educação, defesa
e segurança, saúde, petróleo e gás,
energia, aeroespacial/aeronáutico,
grandes eventos esportivos, agri-
cultura e ambiente, finanças, tele-
comunicações e mineração.

‘New York Times’
recomenda
conteúdo pago
De São Paulo

Diante dos desafios impostos
pelo ambiente digital e os novos
hábitos de consumo de informa-
ção, a busca por um modelo de
cobrança pelo conteúdo está no
centro das estratégias de grande
parte dos veículos de comunica-
ção. Mais do que a forma como se
dará esse novo formato, crescem
as discussões sobre qual é o mo-
mento certo de colocar em práti-
ca essa abordagem.

“Se eu pudesse dar um conselho
aos jornais brasileiros, diria que o
tempo é agora. No nosso caso, eu
lamento que não tenhamos feito
isso antes. Há muitas oportunida-
des nesse caminho”, afirmou on-
tem Michael Greenspon, gerente-
geral da divisão de News Service do
“New York Times”, durante a aber-
tura do 9o Congresso Brasileiro de
Jornais, ontem, em São Paulo.

O “New York Times” começou a
cobrar pelo seu conteúdo digital
em março de 2011. No segundo
trimestre deste ano, o grupo alcan-
çou a marca de 509 mil assinantes
digitais, alta de 12% em relação ao
trimestre anterior e um salto de
81% frente ao total de 281 mil assi-
nantes no mesmo intervalo, um
ano antes. O montante atual está

distribuído por três modelos de
pacotes, cujos assinantes gastam,
em média, US$ 20 por mês.

Greenspon contou que uma
pesquisa realizada quando foi
criado o modelo de cobrança do
jornal, 40% dos participantes afir-
maram que estariam dispostos a
pagar por algum tipo de conteúdo,
distribuído por diferentes disposi-
tivos. Hoje, ele estima que as recei-
tas digitais representam cerca de
5% do faturamento total do “New
York Times”.

Para alcançar esse estágio, no
entanto, o jornal precisou adotar
medidas para reduzir custos e
gerar novos recursos. Entre essas
iniciativas figuraram a terceiriza-
ção dos serviços de entrega, fe-
chamento de uma gráfica e a re-
dução de seis para quatro cader-
nos, além de cortes na equipe.

Superado esse estágio, Greens-
pon ressaltou que o grupo está fo-
cado agora em quatro pilares es-
tratégicos: mobilidade, vídeo, re-
des sociais e expansão internacio-
nal. O grupo já conquistou 12% de
sua base de assinantes digitais fora
dos Estados Unidos. “Estamos bus-
cando as economias emergentes e
planejando sites, conteúdos e apli-
cativos móveis em idiomas locais”,
explicou. (MD)

Companhias do setor
enfrentam dependência
crescente da inovação
tecnológica trazida
pela área digital

A dependência tecnológica to-
mou conta do setor, reconhece a
diretora de redação do jornal “Ze -
ro Hora” e das publicações do gru-
po RBS, Marta Gleich, referindo-se
à terceirização de tarefas da área
de TI: “A tecnologia tornou-se um
negócio central e é importante cui-
dar disso dentro de casa.” Recente -
mente, o “Zero Hora” adotou o
modelo de cobrança do conteúdo
digital, seguindo o exemplo de di-
versas empresas de mídia nacio-
nais e internacionais.

Mas, para acompanhar as inova-
ções é preciso pensar no negócio
como um todo. Isso inclui a im-
plantação de uma infraestrutura
tecnológica robusta, que suporte a
plataforma de conteúdo digital.

“Além disso, é necessário ade-
quar os sistemas a todo instante,
porque a tecnologia é muito di-

Mais verba
do governo
para a web
De São Paulo

O governo federal investiu apro-
ximadamente R$ 92 milhões em
publicidade na internet em 2011 e
planeja dobrar a cifra neste ano,
disse Roberto Messias, secretário
executivo da Secretaria de Comu-
nicação da Presidência da Repúbli-
ca, ontem, no 9o Congresso Brasi-
leiro de Jornais, em São Paulo.

Os recursos representam cerca
de 5% do investimento total do go-
verno em publicidade no ano pas-
sado. Segundo Messias, a internet
vem ganhando importância na es-
tratégia de publicidade porque
permite segmentar mensagens pa-
ra diferentes públicos. Além de
grandes portais de internet, o go-
verno está intensificando o investi-
mento em sites regionais

O número de jornais que rece-
bem investimentos de publicida-
de do governo federal aumentou
de 499 para 8.519, entre 2003 e
2011, informou o secretário.

A ampliação do número de jor-
nais está relacionada à estratégia
do governo de fazer com que suas
propagandas cheguem a um nú-
mero maior de municípios, disse
Messias. Entre 2003 e 2011, o nú-
mero de cidades com jornais que
veiculam alguma publicidade do
governo, incluindo estatais, pas-
sou de 182 para 3.450. (BC)
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 21 ago. 2012, Empresas, p. B3.




