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Twitter: "Esses 100 mil assinantes são mais valiosos do 
que 22 milhões de visitas". 

Quase ao mesmo tempo, porém, as boas notícias ficaram 
obscurecidas pelo escândalo das escutas ilegais feitas por 
jornalistas do News of the World, semanário dominical 
sensacionalista com 168 anos de história, que afetou famo
sos e até a família real britânica. Bupert Murdoch, o prin
cipal acionista da News Corp., se viu obrigado a fechá-lo. 

E, talvez como consequência dessa crise, em junho de 
2012 a diretoria aprovou a divisão do grupo em duas em
presas, uma voltada para as operações lucrativas de entre
tenimento, com o estúdio de cinema 20th Century Fox, a 
rede de televisão Fox e o canal de notícias por assinatura 

A reportagem é de Alicia Cerri, colaboradora de HSM 
MANAGEMENT. 

o início de maio último, a Berkshire Hathaway, 
holding do investidor Warren Buffett, desem
bolsou US$ 142 milhões para comprara Media 
General, dona de 63 jornais regionais nos 
Estados Unidos. A aquisição surpreendeu 

muita gente, porque, durante a última década, à medida 
que as pessoas se acostumaram a ter acesso a notícias 
por meio de outras fontes -internet, por exemplo-, houve 
uma redução abrupta da quantidade de jornais vendidos 
e da receita publicitária, com a consequente queda do 
preço das ações das empresas jornalísticas nas bolsas. 

A que se deve a estratégia de Buffett? Seu argumento é 
que os jornais locais e regionais continuam tendo uma 
vantagem competitiva sustentável, pois exercem, de fato, o 
monopólio da distribuição da notícia impressa e da publi
cidade em suas regiões. Mas diz também que, se aspiram a 
continuar rentáveis, devem deixar de oferecer seu produto 
principal gratuitamente na internet Parece que os jornais 
que se caracterizam por colocar relativamente pouco con
teúdo na internet, como os japoneses, lhe dão razão, já que 
suas vendas se mantiveram estáveis. 
TEMPO DE OBSTÁCULOS 
Muitos jornais hoje seguem o exemplo da News Corpora
tion, que desde meados de 2010 tem o The Times e o The 
Sunday Times protegidos por um paywall (sistema que im
pede o acesso livre ao conteúdo das páginas de notícias). 

Assim que o The Times começou a cobrar por seus con
teúdos digitais, registrou uma óbvia queda de visitas e 
perdeu o apoio de seus anunciantes online. Tudo parecia 
bastante negativo, sobretudo quando as vendas da versão 
em papel também se ressentiram. No entanto, um ano de
pois, seus dirigentes afirmaram que tinham mais de 100 
mil assinantes entre página da web e usuários de iPad. 
Tom Whitwell, diretor-editorial da edição digital, disse no 
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egundo um estudo da empresa de 
pesquisa IBISWorld, a indústria 

global de edição de revistas, formada por 
mais de 34 mil empresas que empregam 
572 mil pessoas, gerará receitas no valor 
de US$ 116 bilhõesem 2012, apenas 1,3% 
a menos do que em 2011. 

Há alguns anos, era habitual ouvir: "A 
mídia impressa morreu". Os anúncios 
que mantinham vivas as revistas mi
gravam maciçamente para a web, e os 
editores sentiam que um furacão estava 
arrasando seus negócios. Mas a tormen
ta parece ter passado e, na realidade, a 
ameaça da internet, de acordo com um 
artigo da The Economist de junho último, 
forçou as revistas a tornar-se mais inte
ligentes. O que em algum momento foi 
um negócio quase uniforme —identif i
car um grupo de pessoas que comparti
lhavam os mesmos interesses e desejos, 
escrever histórias que elas quisessem 
ler e vender publicidade atraente para 
esse público preciso— agora se dividiu 
em vários tipos de negócios. 

Com raras exceções, há dois cami
nhos para que sejam rentáveis: produzir 
uma publicação barata, com um tema 
que atraia grande quantidade de leitores 
e desperte o interesse dos anunciantes, 
ou uma de preço alto, para um público 
pequeno, que seja extremamente útil 
e/ou diferenciadora, apostando na recei
ta vinda das assinaturas. Não é algo que 
funcione para os jornais, e muitos sumi
ram do mercado, mas no universo das re
vistas, s im—e há um otimismo renovado. 

Nos Estados Unidos, a Association of 
Magazine Media (MPA) informou que o 
público das revistas está crescendo mais 
rápido do que o daTVe o dosjornais, espe
cialmente entre os jovens. O ponto-chave 
é que representam asaspirações dos lei
tores e inspiram seus sonhos. Como as 
pessoas se identificam com as revistas 
que leem e os anunciantes querem estar 
nelas, continuam sendo essenciais para 
a construção da marca. 

E isso é algo que os títulos dedicados 
ao luxo estão fazendo particularmente 

bem, sobretudo nos mercados emer
gentes, onde uma classe média que 
cresce em tamanho e poder aquisitivo 
desperta o interesse dos anunciantes. 
No Brasil, por exemplo, o Grupo Abri l 
conseguiu que Minha Casa se transfor
masse na revista líderde seu segmento 
em dois anos graças ao foco nos novos 
proprietários de casas. 

Ainda que nos Estados Unidos, segun
do o Publishers' Information Bureau, a 
quantidade de páginas de publicidade 
nas revistas tenha caído nos últimos três 
trimestres, a queda talvez obedecesse 
a razões cíclicas e, além disso, não dá 
conta do número crescente de anúncios 
em formato digital. É indubitável que, em 
matéria de receita, os anúncios online 
representam apenas uma pequena parte 
do que a publicidade impressa gerava. 

Mas, no entender dos especialistas, 
ostablets, como o iPad, da Apple, podem 
mudara situação. Já há indícios de que os 
anunciantesestãodispostosapagartari-
fas mais altas nos tablets do que na web, 
e por uma razão óbvia: vistas nos tablets, 
as revistas se assemelham muito às ver
sões impressas, com design atraente em 
vez de textos e links simplesmente. 

Fox News, entre outros ativos, e a outra dedicada à área 
editorial, com os jornais The Wall Street Journal e The 
Times ofLondon, além da editora HarperCollins e do ne
gócio educacional. 

Em um comunicado, Murdoch assegurou que a nova 
estrutura simplificaria as operações e alinharia melhor 
as prioridades estratégicas, permitindo que cada empre
sa otimizasse seus compromissos com os consumidores. 
E acrescentou que continuaria cobrando dos leitores pelo 
conteúdo. "As pessoas vão pagar pelas notícias", apontou. 
"É o bem básico de maior valor no mundo." Em meados de 
julho, a imprensa anunciou o afastamento de Murdoch do 
comando das empresas, então não se sabe o que vem por aí. 

Mas o arriscado movimento iniciado com o The Times 
londrino foi imitado por outros jornais. Em março de 
2011, o The New York Times revelou seus planos de paga
mento por acesso a conteúdos e confirmou que ofereceria 
um limite de leitura grátis mensal de 20 artigos online, 
além de vídeos. A seção Top News de aplicativos do The 
Times para smartphones e tablets, por sua vez, se mante-
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0 concreto é que os editores ainda 
estão testando formatos de revistas 
—algumas são bem parecidas com 
versões impressas; outras, mais in

terativas—, porém os mais inteligen
tes procuram maneiras de depender 
menos da publicidade e apostam nas 
assinaturas e em fontes alternativas. 

Há empresas que se associam a even
tos de celebridades, a companhias de 
cosméticos ou a sitesde cupons, como 
o Groupon; as que se lançaram com o 
respaldo de programas de TV, entre 
eles o Food Network, da Hearst, e o 
Top Gear, programa sobre carros da 
BBC; e as que aproveitam a emergên
cia de uma classe média mais velha 
para se aventurar pelo mundo por 
meio de franquias, como fez a Hearst 
com a Cosmopolitan, que tem edições 
locaisem 66 países. 

Ainda que os modelos de negócio 
variem, alguns editores descobriram 
que a lealdade dos leitores é lucrativa. 
A XXI, por exemplo, é uma revista tri
mestral francesa de interesse geral 
de mais de 200 páginas, com longas 
reportagens, fotos, ilustrações e qua
drinhos. Apesarde não teranúncio, não 
põe seu conteúdo na web e só é vend ida 
em livrarias, mas é rentável: capitali
za a tradição intelectual parisiense. A 
alemã Landlust, por sua vez, que enal
tece as virtudes de uma vida tranquila 
em contato coma natureza, é outra re
vista que só tem versão impressa, com 
circulaçãode 1 milhão de exemplares. 

ria aberta, assim como a página de abertura do site e todas 
as entradas de seções. Pouco depois do anúncio, ao falar 
no World Editors Fórum, a então presidente e CEO do The 
New York Times, Janet Robinson, disse que, ao empregar 
a estratégia de "primeiro clique grátis", parecida com a 
oferecida pelo Google, o site continuaria sendo parte do 
"ecossistema aberto da web". Já os assinantes da versão 
impressa do jornal teriam acesso ilimitado gratuito ao site 
e ao conteúdo completo em todos os aplicativos. 

"À medida que o mercado e a distribuição de conteúdos 
digitais evoluem, complementar a receita de publicidade 
com assinaturas digitais faz muito sentido", acrescentou 
Robinson. No entanto, a executiva não está mais à fren
te do jornal. Demitida em dezembro de 2011, foi sucedida 
por Arthur Sulzberger Jr. 

O que há de concreto é que no primeiro trimestre de 
2012 as receitas totais da empresa caíram apenas 0,3%, 
com 7,2% de redução nos resultados de publicidade em 
mídia impressa e de 10,3% nos de sites -NYT.com, Bos-
tonGlobe.com, Boston.com e About.com-, passando de 

US$ 79,3 milhões para US$ 71,1 milhões. Se os anunciantes 
ainda parecem relutantes, a curva é ascendente do lado dos 
leitores: em fevereiro, depois de um ano do lançamento de 
seu sistema online parcialmente pago, a empresa confirmou 
que tinha cerca de 454 mil assinantes pagos de seus pacotes 
de assinatura digital para o The New York Times e o Interna
tional Herald Tribune, cifra que representa um aumento de 
16% em relação ao final do último trimestre de 2011. 
EXEMPLOS A IMITAR 
Agora que todas as empresas de mídia estão buscando 
modelos para se adaptar à nova era digital, algumas com
panhias europeias que propuseram soluções inteligentes 
poderiam indicar-lhes alguns caminhos. 

É o conselho de Ken Doctor, analista de mídia da firma 
de consultoria Ousell. Em seu livro Newsonomics: Doze No
vas Tendências que Moldarão as Notícias e o Seu Impacto 
na Economia Mundial (ed. Cultrix), ele destaca os casos da 
Schibsted, na Noruega, que diversificou na área de serviços 
digitais e anúncios classificados online [veja quadro na pá-
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gina 61]; da Gossweiler Media, na 
Suíça, que projetou um modelo 
bem-sucedido para que as empre
sas anunciem em diferentes plata
formas; e da Sanoma, na Finlân
dia, que se saiu bem ao convencer 
seus leitores da versão impressa a 
pagar mais pelo acesso digital. 

É claro que, como garante Doc-
tor, a empresa só pode ser agres
siva se oferece valor diferenciado 
suficiente tanto aos clientes, con
vencendo-os a pagar mais, como 

aos anunciantes, mostrando-lhes os benefícios de sua pre
sença em todas as plataformas. 

Pelo que se viu até o momento, nas empresas de mídia há 
dois modelos. Um, focado no consumidor, é o do The New 
York Times, definido como "um valor para acesso total", 
mas cujo preço aumenta com o passar do tempo. O outro, 
focado no conteúdo, praticado por vários jornais, consiste 
em pedir aos clientes um pequeno pagamento extra pelo 
acesso digital. Nos dois casos, as estratégias funcionam 
apenas se a qualidade do produto for realmente boa (e, no 
segundo, a empresa deve fixar um preço razoável, de 5% 
a 10% adicionais, por exemplo). Mas, além disso, explica 
o especialista, é fundamental integrar essa estratégia ao 
marketing, "assim como fez a finlandesa Sanoma, coisa 
que muito poucos jornais fazem". 
EXPERIÊNCIA DO BRASIL247.COM 
O Brasil, por enquanto, tem preferido inspirar-se no que 
é feito lá fora, como é o caso do modelo The New York 
Times, com assinatura online integrada ao jornal impresso 
e parcialmente gratuita, já seguido por Folha de S.Paulo 
e Estadão. Também o jornal digital Brasil 247, startup 
fundada pelo jornalista Leonardo Attuch com colegas em 
março de 2011, inspirou-se no The Daily, para iPad, e no The 
Huffington Post, na internet, tendo o objetivo de oferecer boa 
edição, interpretação e análise nesse mar de informações - e 
de modo 100% gratuito. "Nosso modelo se ancora única e 
exclusivamente na publicidade; mantemos os custos baixos 
e já chegamos ao breakeven", conta Attuch. O Brasil 247, que 
tem edições regionais, contabiliza 220 mil visitantes únicos 
por dia. A presença forte nas redes sociais e o fato de seu 
aplicativo ser pré-embarcado em vários tablets também 
contribui para sua penetração cada vez maior. 
O PÚBLICO DE SEMPRE 
O problema que persiste? Muitos jornais que inovam ainda 
tentam obter mais dinheiro do mesmo público, sem se esfor
çar para atrair uma audiência mais jovem e sustentável. 

do o conceito era inovador, mas em 
dezembro de 2011 abandonou quase 
todos, alegando que poderia haver ou
tros programas mais vantajosos para se 
conectar com sua audiência. Algo pare
cido aconteceu no The Boston Globe, 
cujos editores deixaram de usá-los por
que consumiam muito tempo e traziam 
poucos benefícios. 

Como explica em um artigo Andrew Phelps, um dos 
jornalistas integrantes da equipe do Nieman Journa-
lism Lab, da Harvard University, não é o caso da S/ate, 
revista online especializada em temas políticos e cul
turais fundada em 1996, atualmente propriedade da 
empresa que edita o The Washington Post. Na verda
de, seus podcasts dão excelentes resultados de par
ticipação dos usuários e geram mais impacto para a 
publicidade, motivo pelo qual constituem um grande 
atrativo para os anunciantes. 

Andy Bowers, produtor-executivo da Slate, que criou 
cada um dos 19 podcasts da revista e tem outros três em 
planejamento, garante que hoje se faz o download de 1 mi
lhão por mês, quase o dobro de 2010. Além disso, centenas 
de pessoas assistem às gravações ao vivo e pagam para 
entrar. Já os anunciantes pagam mais caro para anunciar 
nos podcasts do que nas páginas de notícias ou nos vídeos. 

O primeiro podcast semanal da revista, Politicai Gabfest 
(conversa política], ainda é o mais popular, seguido por Cul-
ture Gabfest (conversa cultural], que começou em 2008. E 
os programas foram crescendo não só em número, como 
também em duração. Originalmente tinham 15 minutos, 
mas os ouvintes passaram a escrever para pedir por mais 
tempo. Agora, a maioria dura cerca de 45 minutos. 

É precisamente esse tipo de participação, gerada pelo 
tom da conversa, que parece atrairos anunciantes e que 
transformou os podcasts da Slate em uma parte muito 
rentável do negócio. 

0 modelo não é diferente do rádio comercial ou dos no
ticiários de TV da década de 1950. Mas os apresentadores 
mencionam os produtos anunciados no meio da conversa 
e, como os anúncios não têm uma fórmula determinada, é 
difícil não prestaratenção. 

"Como venho do rádio, onde o espaço no ar é valiosís
simo, acredito que a internet é o lugar ideal para expe
rimentar", confessa Bowers, para finalmente antecipar 
que a próxima meta dos podcasts são os carros com co
nexão Bluetooth pelo telefone. 
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http://BRASIL247.COM
Text Box
Fonte: HSM Management, São Paulo, v. 5, ano 16, n. 5, p. 60-64, set./ out. 2012.




