
IVC e Digital Pages 
medem aplicativos 
Iniciativa, pioneira no mundo, permite aferição de acessos em tablets e smartphones 

Por SÉRGIO DAMASCENO sdamascenogrupomm.com.br 

AS medições atuais de dispositivos mó-
veis já permitem aos publishers saber 

a partir de qual sistema operacional — iOS 
ou Android — o usuário acessou o app, ' 
mas ainda não registravam detalhes, co-
mo zoom em fotos, cliques em anúncios 
e vídeos assistidos. Para ampliar as infor-
mações sobre os hábitos de consumo de 
conteúdo em dispositivos móveis, uma so-
lução criada pelo Instituto Verificador de 
Circulação (IVC) e Digital Pages começa 
a ser oferecida ao mercado editorial com 
recursos para medir a interação do usuá-
rio com o conteúdo. "Para o publisher, is-
so cria a possibilidade de medir e consoli-
dar as informações de acesso para o mer-
cado publicitário e significa investimento 
mais adequado do anunciante em dispo-
sitivos móveis" assegura Pedro Silva, pre-
sidente do ivc. 

Até o final deste ano, o consimidor bra-
sileiro deve adquirir 2,6 milhões de tablets 
e, em 2013, a previsão é que sejam ven-
didos mais 5,4 milhões desses dispositi-

vos. Esses dados são da consultoria IDC 
Brasil. Estimativas do mercado calculam 
a base atual de tablets em cerca de cinco 
milhões de unidades. Até janeiro de 2011, 
o acesso de usuários brasileiros por apli-
cativos (apps), e não por meio de brow-
sers, era de quase 1% do total. Agora, já 
está em quase 5%, segundo Silva. 

A disputa entre os sistemas operacio-
nais iOS (Apple) e Android (Google) es-
timula a discrepância da medição da au-
diência, que leva em conta apenas os pa-
drões das plataformas. Em março do ano 
passado, os smartphones com Android 
superaram os iPhones, equipados com 
iOS. Em dezembro, no entanto, o núme-
ro de páginas acessadas com dispositivos 
baseados em iOS (iPad e iPhone) já era 
superior às páginas acessadas por An-
droid. "Atualmente, as páginas acessadas 
por Android estão em 40% do total e as 
por meio do iOS em torno de 30%. Mas, 
evidentemente, a base de iPhones é me-
nor do que a de celulares com Android" 

afirma Silva. E os dados recentes do IDC 
provam isso: o Android detém 75% do 
market share de sistemas operacionais 
ante 14,9% de sistemas iOS. Com as no-
vas métricas de apps, será possível des-
vendar não apenas o sistema mas tam-
bém o tempo de visualização de página, 
a permanência no app e a geolocalização. 

Detalhamento 
"A medição de apps retratará a quanti-

dade de usuários que se relacionam com 
o conteúdo, bem como a forma como fa-
zem isso" explica o CEO da Digital Pages, 
Youssef Mourad. A mensuração desenvol-
vida pela Digital Pages com o IVC, que é 
um modelo pioneiro no mundo, possi-
bilita avaliar o comportamento do usuá-
rio dentro de cada edição de uma revis-
ta ou jornal que use um aplicativo, res-
salta o executivo. Dentro de cada edição 
do veículo será possível "enxergar" deta-
lhes da interatividade como a abertura de 
imagens e acessos a itens de áudio e ví-

Yousseff Mourad destaca semelhanças entre 
experiência dos aplicativos e de impressos 

deo. E, claro, se poderá saber também o 
volume de apps bancados por venda ou 
obtidos de forma gratuita. 

"A experiência no tablet precisa ser di-
ferente do acesso via browser,. E está mui-
to mais próxima da forma que se consome 
o conteúdo impresso do que por meio de 
site" observa Mourad, para defender a te-
se de que faz mais sentido adotar a tabe-
la de precificação do papel para os aces-
sos a conteúdos via app. Para o executivo, 
não se trata do volume de impressões de 
banners geradas pelos sites, e sim de que 
modo o leitor se relaciona com o suporte 
no dia a dia. Os aplicativos têm atraído ca-
da vez mais a atenção do consumidor: no 
primeiro semestre deste ano, a comScore 
divulgou estudo pelo qual os usuários de 
smartphones gastaram 81,5% do tempo on-
line em apps e apenas 18,9% em browsers. 

DIGITAL 

Crackle chega a mobile e segue gratuito 
Serviço de VOD da Sony ganha aplicativos para Android e iOS e mantém modelo financiado por publicidade 

Depois de ter lançado seu aplicativo 
para PlayStation e Smart TVs, em ou-

tubro, o Crackle, plataforma de VOD da 
Sony Pictures Entertainment, acaba de 
chegar também ao universo móvel, com 
a oferta de aplicativos tanto para o siste-
ma operacional Android quanto iOS. As-
sim como na web e na TV, o Crackle não 
cobra assinatura de seu serviço e é total-
mente financiado por veiculação publi-
citária, o que o difere de muitos dos seus 
concorrentes. "O modelo de negócios do 
Crackle combina uma oferta de conteú-
do premium de Hollywood, crescente al-
cance de audiência e um mercado pode-
roso de publicidade online, que tem tido 
sucesso em outros mercados e está bem 
posicionado para ser sustentável no Bra-
sil no longo prazo" adianta o vice-presi-
dente e gerente-geral de Crackle para a 
América Latina e Brasil, Jose Rivera Font. 
O serviço começou a operar no País em 
março deste ano. 

Com o lançamento dos aplicativos pa-
ra plataformas móveis, a Sony espera am-
pliar ainda mais a audiência do serviço, 
estimada, atualmente, em mais de um 
milhão de usuários únicos por mês, em 

média. Para isso, conta ainda com o in-
teresse do usuário brasileiro por víde-
os: de acordo com a Comscore, 85% dos 
brasileiros consomem vídeo online (ju-
lho/2012). "Estamos constatando o rá-
pido crescimento de smartphones e TVs 
conectadas à internet e outros dispositi-
vos no mercado, reforçando a estratégia 

de distribuição multiplataforma do Cra-
ckle em toda a região" conta Font. 

Grátis 
"A maioria dos serviços de vídeo Pre-

mium disponíveis atualmente no merca-
do baseia-se em assinaturas, o que não é 
o modelo de negócios do Crackle" lem-

bra Font, destacando que esse diferencial 
permite ao mercado publicitário o contato 
com um público fiel e altamente engaja-
do. "Em média, a cada visita, os usuários 
passam 50 minutos assistindo a filmes on-
line no Crackle, o que confirma que nos-
sos viewers estão envolvidos com o nos-
so conteúdo por períodos constantes de 
tempo. Além disso, estamos percebendo 
níveis bem mais elevados de engajamento 
em múltiplas plataformas, incluindo inter-
net, TVs, dispositivos de games, tablets e 
smartphones, o que é bem interessante pa-
ra os anunciantes" considera o executivo. 
Já veicularam campanhas na plataforma 
os anunciantes Unilever, Heineken, Cor-
reios, Sony Electronics, Nextel, entre ou-
tros. "Por meio de uma abordagem multi-
plataforma, Crackle oferece aos anuncian-
tes a oportunidade de associar suas mar-
cas a conteúdos de entretenimento de alta 
qualidade, o que lhes permite atingir seu 
público-alvo a qualquer hora, em qual-
quer lugar. Isso traz benefícios especiais 
para as marcas que acreditam no poder 
da publicidade em vídeo para comunicar 
a sua mensagem" constata Font. 

Rodrigo Manzano 
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