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Este ano, 600 jornais no mundo
devem ter cobrança de conteúdo
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Grupo de Diarios América discutiu no Rio o futuro do mercado digital

DOMINGOS PEIXOTO

ANDRÉ MACHADO

amachado@oglobo.com.br

Enquanto isso, no mundo das figurinhas paradas,
uma novidade aqui no Rio: um curso de Instagram
e de fotografia por smartphone, ministrado pelo
Beto Pestana, que se estende por quatro aulas. Fiquei surpresa com a abrangência do roteiro; é que
já uso câmera de celular e Instagram há tanto tempo que nem penso mais nos detalhes. A verdade,
porém, é que há todo um mundo esperando por
quem está começando.
Ter um iPhone é pré-requisito para a matrícula.
Perguntei por que só iPhone. A explicação é que o
curso não é apenas teórico; ele tem todo um lado
prático, inclusive de ensino de uso do aparelho, e
diferentes plataformas em aula tumultuariam o
processo. Faz sentido. O curso vai ao ar a partir do
próximo dia 8 de maio, às 19h, na Cinédia (Rua
Santa Cristina 5, Glória, telefone 2221-2633). l
cronai.wordpress.com
twitter: @cronai
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Encontro no Rio. Ken Doctor, especialista em novas indústrias, analisa tendências do jornalismo
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omos tão viciados em figurinhas em movimento que gastamos nada menos de 25 horas
semanais — um dia inteiro! — assistindo a filmes e televisão. Esse número foi revelado pelo 4º
Barômetro Anual de Audiência de Mídia, um estudo global da Motorola que, anualmente, verifica os
hábitos e preferências de 9,5 mil consumidores em
17 diferentes mercados.
O Brasil é um dos recordistas em tempo de televisão: assistimos a 20 horas semanais só de TV aberta. Estamos atrás dos Estados Unidos, com 23 horas, e de Índia, Turquia, China e Malásia, empatadas em segundo lugar, com 22 horas. Estamos, ainda, entre os mais entusiasmados usuários do conceito de múltiplas telas: 62% dos brasileiros entrevistados assistem a seus programas não só nos aparelhos de televisão, mas em smartphones, tablets e
notebooks, tudo junto e misturado. Argentina e
México, que também gostam de uma novidade,
têm percentual de 58% e 60%, respectivamente. O
mais curioso é observar que o Japão, conhecido
por consumir tecnologia de ponta, figura na pesquisa com modestos 33%. Apesar disso, a sala de
casa, com 75% da preferência, continua sendo o lugar favorito para acompanhar séries, novelas e noticiários.
O uso de aparelhos portáteis para assistir vídeos
está ligado, é claro, à mobilidade que oferecem. Faz
sentido, portanto, que eles passeiem pela casa inteira e até fora de casa. A maioria dos usuários que
veem filmes ou televisão em tablets e smartphones
o faz no quarto; 10% da turma o faz na cozinha. À
medida que os aparelhos vão ficando mais populares e mais baratos — e que, consequentemente,
passam a chamar menos atenção —, ficamos mais
tranquilos e confortáveis em relação ao seu uso.
Assistir a vídeos num celular é, hoje, algo absolutamente corriqueiro; ninguém mais estranha. A disseminação desse hábito se reflete na pesquisa, que
mostra que 43% dos usuários brasileiros de
smartphones já assistem a vídeo em seus aparelhos
fora de casa; o número cresceu bastante em relação
à pesquisa anterior, que indicava 34%.
Muita gente também grava conteúdo de vídeo,
tanto que, ao redor do mundo, cerca de um terço
do que se vê de programação de TV foi gravado previamente. No Brasil, o conteúdo mais gravado são
os filmes, por 43% dos usuários. Em segundo lugar
vêm as notícias, por 36% dos entrevistados, seguidas pelas eternas novelas, com 34%. Por outro lado,
mais de 30% do que se grava jamais chega a ser assistido. Não respondi à pesquisa, mas tenho certeza de que, aqui em casa, contribuímos muito para
esse percentual...
Previsivelmente, a principal queixa dos usuários
diz respeito à dificuldade de transferir conteúdo
entre as diferentes plataformas. Ainda vivemos numa Torre de Babel tecnológica em que os nossos
vários
aparelhos não se entendem.
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Televisor. Gastamos 25 horas semanais vendo filmes e TV
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Brasileiros são adeptos de múltiplas
telas e usam televisores, tablets e
smartphones para assistir a tudo

Um dos principais temas tratados no encontro
semestral do Grupo de Diarios América (GDA),
que este ano aconteceu no Rio, foi o conteúdo
pago na internet. Até o fim deste ano, ou no máximo em 18 meses, todas as versões digitais de
ao menos 600 jornais no mundo deverão ter um
paywall — método pelo qual os leitores acessam determinado número de matérias no site e
depois pagam para continuar lendo. A previsão
é do americano Ken Doctor, analista de novas
indústrias, autor do livro “Newsonomics”, que
lista as tendências do jornalismo na era digital,
e um dos palestrantes do encontro.
— Estamos no momento do “cross-over”, da
busca de um delicado equilíbrio entre o jornal
de papel e sua versão digital — disse Doctor.
Para ele, os jornais de papel vão prosseguir
existindo, mas é preciso investir em novas estratégias para capitalizar os novos leitores on-line.
— O paywall é apenas uma peça desse quebra-cabeças — explica Doctor. — Os jornais devem aproveitar a internet para reforçar o senso
de comunidade que sempre tiveram, de se reconectar emocionalmente com seus leitores. Sim,
porque a relação dos leitores fiéis a um jornal,
dos consumidores fiéis a uma marca (os chamados core consumers) é de cunho emocional.
Para atingir tal fim, contam-se entre as novas
ideias criar eventos envolvendo o jornal; investir em marketing de conteúdo; e, em vez de oferecer assinatura, tornar o leitor um membro da
comunidade do site noticioso, integrando-o
mais a ela com promoções e ofertas.
— A editora Meredith, por exemplo, investe
com suas revistas no “marketing de aceleração”,
um negócio de US$ 250 milhões por ano — conta Doctor. — Vende à Kraft Foods seu conteúdo
especializado através da web e e-mail, além de
apps móveis e publicações personalizadas.
A aposta de tornar o assinante fiel passa por
subscrições com acesso a todas as versões do
jornal, em papel, digital e móvel, em smartphones e tablets. Segundo Doctor, o preço das novas ofertas “all-access” vem subindo e tem tido
boa aceitação dos leitores no mercado internacional. A estratégia ajuda a aumentar a receita
geral com circulação em todas as frentes.
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Como vemos televisão?

sergio.matsuura@oglobo.com.br

AMÉRICA LATINA, MERCADO ESSENCIAL
Se o desafio do mercado internacional de mídia
é enorme, diante das redes sociais e do Google,
o executivo afirma que na América Latina, onde
o crescimento médio do mercado de jornais por
ano é de cerca de 5%, as editoras têm mais tempo para adotar as novas táticas do que tiveram
os jornais nos EUA, afetados pela crise de 2008.
— Com a economia estável e a chegada da nova classe média, especialmente no Brasil, vocês
têm um papel importante no “cross-over”.
No futuro, diz ele, haverá leitura noticiosa em
vários meios. O jornal não deixará de existir,
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SÉRGIO MATSUURA

No encerramento ontem do
encontro semestral do Grupo de
Diarios América (GDA), João
Roberto Marinho, vice-presidente
das Organizações Globo, assumiu
a presidência rotativa do grupo,
em substituição a Juan Francisco
Ealy Ortiz, presidente executivo e
do conselho de administração do
“El Universal”, do México.
No seu discurso de posse, João
Roberto Marinho destacou a luta
do grupo por um jornalismo
profissional e independente em
nações democráticas,
especialmente em países que têm
agredido sistematicamente a
liberdade de expressão. Ele
também ressaltou a importância
das discussões sobre como
monetizar os conteúdos dos
diários nos ambientes digitais e
lembrou que é preciso impedir
que os conteúdos dos jornais
sejam utilizados em benefício de
outras empresas, sem a
remuneração adequada.
Criado em 1991, o GDA reúne
jornais de 11 países, entre eles O
GLOBO, e tem 10 milhões de
leitores aos domingos.

apenas se espalhará por várias mídias. E o tablet
seria a principal mídia eletrônica nesse sentido.
— O tablet foi o primeiro gadget que caiu realmente no gosto dos leitores, um aparelho que
você pode segurar e usar para ler as notícias rapidamente. Muito se fala no iPad, mas o Kindle
Fire, bem mais barato, é um exemplo de como
aparelhos assim podem agradar a novos consumidores, de todas as faixas etárias — sentencia.
O consultor Peter Zollman, do AIM Group,
alerta que os jornais devem estar atentos à compatibilidade com os diferentes dispositivos móveis e sistemas operacionais.
— Nós temos que entregar as notícias, da melhor maneira possível, no dispositivo que o consumidor tem nas mãos — diz.
Para ele, tablets e smartphones também ajudarão a monetizar o negócio de classificados.
Nos últimos anos, empresas de mídia sofreram
perdas no segmento por causa da concorrência
com sites de e-commerce como Craiglist e eBay.
O investimento em soluções móveis pode ser
uma das formas para recuperar as receitas.
— A pessoa pode pegar o celular, tirar uma foto do carro e publicar um anúncio. As possibilidades são imensas — afirma.
Outra estratégia é disputar o mercado digital.
Zollman cita duas iniciativas de sucesso: o Dridco, do argentino “La Nación”, e o brasileiro ZAP,
da Infoglobo. Segundo ele, para classificados, as
ferramentas on-line são melhores.
— Se o consumidor quiser comprar um carro,
pode pesquisar por modelo, cor, ano... — diz.
Porém, isso não significa que os classificados
impressos devam ser extintos. Mas os jornais
devem pensar em modelos para substituir os anúncios em lista. Espaços maiores, com imagens, são algumas das sugestões do especialista.
— Não é uma causa perdida, mas os jornais
precisam se adaptar. l

Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 abr. 2013, Economia, p. 34.

Celular e computador
lideram as reclamações

Twitter lança serviço de
‘streaming’ de música

Segundo Procon-SP,
os dois itens somam
mais de 30% do total
de queixas de 2012

Por enquanto, acesso
à novidade é restrito
a um grupo seleto de
usuários da rede

Aparelhos de telefone, principalmente os celulares, são os
produtos que mais causam dor
de cabeça aos consumidores,
de acordo com a lista dos itens
mais reclamados em 2012, da
Fundação Procon-SP. Foram
registradas 7.204 reclamações
apenas de celulares, o equivalente a 18% de todo o segmento de produtos. Os computadores estão no segundo lugar
do ranking com 5.582 queixas
(14%). Os dois itens representam, juntos, 32% do total de reclamações sobre produtos.
Móveis, na terceira posição,
com 4.192 reclamações (10%),
foram seguidos por produtos da
linha branca (geladeira, fogão,
micro-ondas, máquina de lavar)
com 3.997 (10%) e aparelhos de
TV com 2.689 das demandas
(7%) encaminhadas à entidade.
Segundo avaliação do Procon-SP, os aparelhos de telefone, especialmente os celulares,
ainda apresentam padrão de
qualidade insatisfatório, com
“vícios de funcionamento e

durabilidade abaixo das expectativas dos consumidores.”
O problema se agrava com suporte inadequado da pós-venda, pois frequentemente os fabricantes alegam que o defeito
ocorreu por mau uso, transferindo, assim, a culpa pela falta
de qualidade do aparelho para
o consumidor.
PROBLEMA NO PÓS-VENDA
“Na hora da venda tudo funciona muito bem, mas depois,
quando o consumidor precisa
de uma assistência ou da troca
do produto, a empresa alega
dificuldades para atendê-lo”,
afirma o diretor executivo do
Procon-SP, Paulo Arthur Góes.
Para ele, muitas empresas ainda não se preocupam com o
pós-venda, e com isso deixam
de fidelizar o cliente.
O levantamento destaca
também as lojas virtuais, “que,
além de não realizar a entrega,
se negam ou dificultam o exercício do direito de arrependimento previsto no artigo Código de Defesa do Consumidor.”
De acordo com o Procon-SP,
as reclamações feitas ao órgão
já fizeram com que algumas
empresas mudassem seus processos e passassem a ter mais
agilidade para a solução. l

-SAN FRANCISCO- Um dia após confirmar a compra da empresa
de streaming We Are Hunted, o
Twitter lançou ontem seu próprio serviço de descoberta de
música, que sugere canções e
artistas de acordo com o comportamento do usuário. No entanto, apenas um grupo seleto
de usuários teve acesso às funcionalidades da nova aposta
da rede de microblogs.
De acordo com o site “All
Things D”, a novidade foi disponibilizada inicialmente para
usuários mais influentes da rede, em uma possível estratégia
sincronizada com o festival de

Hoje
na web

oglobo.com.br/digitalemidia
Operadoras fecham
acordo para 4G em estádios

l COPA:

Coachella, nos EUA, que começa neste fim de semana. Para as pessoas comuns, o “Twitter Music” só deve estar disponível na próxima semana.
A página do serviço já está
no ar e quem tem conta na rede social até pode fazer o cadastro em music.twitter.com.
Porém, ao tentar a autenticação no serviço, o usuário recebe uma mensagem de “página
não encontrada”.
Os rumores de que o chamado “Twitter Music” (o nome
não foi confirmado pela rede
social) já estava no ar começaram a circular na internet após
um tuíte do apresentador Ryan
Seacrest, do programa “American Idol”. Na quinta-feira, Seacrest, que tem mais de 9 milhões de seguidores, disse que
estava “brincando com o novo
app de música do Twitter”. l

Bilionário Carlos Slim
prepara ofensiva para o mercado
de TV por assinatura
l MÉXICO:

Procon notifica
Microsoft por erro em Windows 7
l FALHA:

