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IVC passa a medir acessos móveis
Navegação em sites de notícias via smartphone ou tablet cresce dez vezes

Como o brasileiro lê notícias de jornal na rede
Aumento do tráfego nas páginas dos 75 jornais auditados pelo IVC 

Região Page Impressions Unique Browsers
Centro-Oeste 32% 23%

Norte 41% 33%

Nordeste 69% 36%

Sudeste 27% 19%

Sul 9% 13%

Brasil 23% 18%

O Instituto Verificador de Circulação 
(IVC) mapeia, analisa, audita, com-

para e fornece informações preciosas so-
bre a circulação dos principais veículos 
impressos do País há 52 anos. Fundado 
em novembro de 1961, inicialmente como 
um departamento da Associação Brasilei-
ra de Propaganda (ABP), o instituto,  autô-
nomo, reúne e cruza números e estatísti-
cas sobre mais de 400 títulos de jornais e 
revistas filiados. 

Neste meio século de vida, cresceu, apa-
receu, ganhou credibilidade e se tornou o 
grande banco de dados sobre o comporta-
mento do jornalismo “de papel” nas ban-
cas e casas de assinantes no País. No dia 

Fonte: Audiência de Websites — janeiro de 2011 a dezembro de 2012/ IVC

O Android ultrapassa o iOS nos acesso via tablet

nov/10 fev/13

iOS 99% 85%
Android 1% 15%

Acessos por tablets e smartphones entre os jornais auditados (dezembro/2012)

Região
Page Impressions Unique Browsers

Tablets Smartphones Tablets Smartphones

Centro-Oeste 2,7% 1,9% 4,2% 3,4%

Norte 2,4% 2,0% 3,5% 3,3%
Nordeste 2,1% 1,8% 3,5% 3,5%
Sudeste 3,0% 3,2% 4,5% 6,2%
Sul 2,4% 2,0% 3,7% 4,6%
Brasil 2,7% 2,9% 4,2% 5,8%
Internacional 5,8% 20,1% 7,2% 33,7%

para muito mais coisas. O que vai fazer 
a diferença é o mix, a atuação dinâmica 
de uma empresa rápida, capaz de ler o 
mercado e mudar rapidamente quando 
necessário”, diz.

Até pelo tempo curto de vida, o mo-
delo de convivência entre o jornalismo 
“do papel” e o negócio do online news 
ainda não está definido. Neste ambiente, 
empresários do setor e a ANJ justificam 
a escalada de fechamento de conteúdo 
com algumas projeções. Uma delas: não 
importa o que vai sobrar de papel daqui 
a 20, 40 ou 50 anos. O negócio dos jor-
nais sempre foi vender boa informação 
e espaço publicitário para acompanhá-
-las. O importante é caminhar para de-
finir um modelo para continuar a fazer 
essas coisas. Para isso, a relação com a 
internet precisa ser redefinida em parâ-
metros mais favoráveis a quem produz a 
notícia de qualidade.

Confiança intocada
As constatações dos estudos parecem 

dar força a essas teses. Levantamento 
feito em 2011 por um grupo de profes-
sores universitários de comunicação e 
seus alunos, em universidades norte-
-americanas e europeias, deu números 
e percentuais a algo que a maioria des-
confiava: ao tomar conhecimento de um 
fato importante numa fonte da internet 
“filha legítima” do ambiente virtual, não 
ligada a um “passado analógico”, oito em 
cada dez internautas procuram, logo em 
seguida, o portal, site ou página de uma 
big brand do jornalismo pré-web para 
conferir se a informação é verdadeira.

Outro estudo, feito recentemente pelo 
Pew Research Center, mostra que impres-
sos respondem pela metade da produção 
de conteúdo novo de toda a comunica-
ção jornalística. As demais mídias tradi-
cionais juntas, televisão e rádio à frente, 
produzem quase todo o restante. Apenas 
4% das informações inovadoras surgem 
em novas mídias, como plataformas de 
busca, agregadores e blogs. 

Um terceiro, também novo, realizado 
pelo Fair Syndication Consortium, atesta 
que cada matéria de jornal é reproduzi-
da sem licença, em média, 4,4 vezes na 
internet, atingindo 15 vezes nos casos de 
títulos de maior credibilidade. Tudo is-
so confirma a vocação das novas mídias 
para replicar em escala exponencial os 
conteúdos originais produzidos princi-
palmente pelos jornais.

Para boa parte dos diários brasileiros, 
é provável que a renda obtida com a co-
brança pelo conteúdo tenha, por longos 
anos, mais importância simbólica do 
que financeira. Controladores de mui-
tos desses títulos, entre eles vários po-
sicionados entre os primeiros coloca-
dos, ainda temem gerar, com o paywall, 
uma antipatia que derrube a audiência 
na web de tal forma a ponto de balan-
çar também os pilares de aceitação do 
produto impresso.

Veículos que perderam grande volu-
me de tiragem na última década, jornais 
populares com concorrentes maiores em 
sua área de atuação e mesmo standar-
ds que não ocupem a liderança em su-
as regiões  temem particularmente es-
ses efeitos. O risco pode existir, mas é, 
com certeza, menor e menos perigoso 
do que o ato de dar a coisa mais precio-
sa que se tem para vender. Ou de esva-
ziar a conta bancária pagando sucessi-
vos “almoços grátis”.
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m Crescimento médio anual do número de page impressions dos jornais auditados

Região Desktops Tablets Smartphones Total

Centro-Oeste 29% 220% 162% 32%

Norte 38% 235% 195% 41%

Nordeste 67% 271% 219% 69%
Sudeste 23% 218% 166% 27%
Sul 7% 212% 151% 9%
Brasil 20% 215% 155% 23%

Crescimento médio anual do número de unique browsers dos jornais auditados

Região
Desktops, 

note e 
netbooks

Tablets Smartphones Total

Centro-Oeste 19% 238% 151% 23%

Norte 30% 241% 180% 33%

Nordeste 32% 259% 189% 36%
Sudeste 15% 211% 151% 19%
Sul 9% 223% 146% 13%
Brasil 12% 215% 147% 18%

primeiros meses de 2013, comercializou 
mais smartphones e celulares no mundo 
do que seus três maiores concorrentes so-
mados –, o sistema Android, do Google, 
superou o iOS, da Apple.

Smart ou phone?
Neste ponto, vale destacar uma curio-

sidade. Apesar de o Android ter ultrapas-
sado o iOS em números de smartphones 
e tablets embarcados em abril de 2011, o 
sistema aberto do Google só foi superar 
o rival fechado da Apple em números de 
acessos a esses sites jornalísticos, no Bra-
sil, mais de um ano depois, em meados de 
2012. Após cair de forma leve, mas cons-

tante, por vários meses, o número de en-
tradas pelo sistema iOS se estabilizou no 
segundo semestre de 2012.

“O sistema Android ganhou volume de 
vendas e ultrapassou o iOS em unidades 
embarcadas porque está presente em smar-
tphones e tablets de várias categorias e pre-
ços. Mas, para ultrapassar no número de 
acessos demorou muito mais, porque mui-
tos proprietários de Android não acessavam 
a internet, ou seja, usavam apenas a parte 
phone, e não a smart, de seus aparelhos. E 
isso ainda acontece muito”, explica o presi-
dente executivo do IVC, Pedro Martins Silva.

Informações técnicas como essas são 
fundamentais para abastecer os jornais 

22 de abril, o IVC tirou do forno e divul-
gou, pela primeira vez de forma completa, 
um trabalho que deverá simbolizar, histo-
ricamente, sua renovação e a entrada defi-
nitiva no universo virtual de seus associa-
dos: o estudo IVC — Audiência de Websi-
tes — Janeiro de 2011 a Dezembro de 2012.

A pesquisa monitorou e auditou, por 24 
meses, o tráfego de internet em 75 sites de 
grupos associados, a maioria endereços 
eletrônicos de jornalismo e informação 
online controlados pelas principais mar-
cas da comunicação impressa brasileira. 
O estudo divide o acesso em três formas: 
desktops (que incluem note e netbooks), 
tablets e smartphones. Há revelações úteis 
para veículos e agências entenderem me-
lhor o comportamento de consumo de in-
formação e publicidade do internauta bra-
sileiro usuário de sites jornalísticos. 

Entre as páginas auditadas, o volume de 
acessos cresceu em média 23% no período 
em todo o Brasil. As altas mais impressio-
nantes foram registradas nas regiões Nor-
deste (69%) e Norte (41%), frutos diretos da 
expansão recente da internet entre as cama-
das menos favorecidas da população nes-
sas partes do País. Em seguida estão Cen-
tro-Oeste (32%), Sudeste (27%) e Sul (9%).

Há outras descobertas importantes. 
Uma das quais é o aumento absurdo de 
acessos feitos a partir de dispositivos mó-
veis. A participação de smartphones e ta-
blets em relação ao total do tráfego saltou 
de 0,6%, no início de 2011, para 7%, no final 
do ano passado, com influência decisiva 
da “invasão” recente dos tablets. 

Aberto, com mais aplicativos gratuitos 
e impulsionado pelo sucesso de vendas 
de aparelhos da Samsung — que, nos três 

Fontes:  (1)  Projeção MG Diários Associados,  com base nos leitores dos Estudos Marplan Grande BH e IVC,  média de segunda a domingo,  nos períodos Jan.  a 
Dez.  2012 x Jan.  a Dez.  2011.  (2)  Superintendência de Circulação S/A Estado de Minas Jan.  2013 x Jan.  2009.  (3)  Dados iPad e Android Janeiro 2013.  (4)  Google 
Analyt ics Janeiro 2013.

Estado dE minas. 
Há 85 anos, trabalHando pElo 
futuro quE você quEr lEr.
Um jornal se baseia no dia anterior. Um grande jornal se baseia no dia seguinte.

Foi pensando no futuro que o Estado de Minas vem conquistando diariamente novos leitores e alcançando recordes 
absolutos de audiência, tanto no impresso quanto nas plataformas digitais. Em 2012, conquistamos números expressivos. 
Foram mais de 844 mil leitores, 90 mil a mais que no ano anterior; 20 mil novos assinantes e mais de 365 mil edições 
baixadas para iPad e Android; 1 bilhão de páginas vistas no Portal UAI e, em 2013, um recorde de mais de 114 milhões 
de acessos em um único mês. 

É por um país mais justo e sem corrupção que nossos repórteres lutam pelos interesses do cidadão, defendem os direitos 
do consumidor e promovem a busca diária por conteúdos relevantes, furos de reportagem e matérias investigativas. 

É pelo uso sustentável dos recursos do nosso planeta que, há 11 anos, realizamos o Prêmio Ouro Azul, que promove 
projetos e ideias para preservação da água, com mais de mil projetos inscritos só em 2012.

É por um amanhã melhor para nossos jovens que estimulamos a leitura, o senso crítico e a produção de conteúdo por 
meio do Prêmio Jornal na Escola e do projeto Repórter Guri. E ainda realizamos a Jornada Solidária, que já beneficiou 
mais de 1,6 milhão de crianças de 0 a 6 anos.

E é para que os próximos anos sejam ricos em cultura que promovemos espetáculos, filmes e exposições para mais 
de 2 milhões de pessoas por ano.

Não dá para afirmar como Minas, o Brasil e o mundo estarão em 2098. Mas, com toda certeza, vamos continuar presentes 
na vida dos mineiros todos os dias, nos próximos 85 anos. E trabalhando por um futuro melhor para todos nós.

Em todas as plataformas, com os mineiros, onde eles estiverem.
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Redações integradas, uma realidade
Veículos apostam em mix de veteranos “analógicos” e jovens “digitais” 

Da explosão dos sites e portais de notí-
cias, na década de 1990, até os primei-

ros anos deste século, a maioria dos grupos 
de comunicação, no mundo e no Brasil, re-
solveu criar redações diferentes para o im-
presso e o online. Espaços distintos, equipa-
mentos distintos, jornalistas distintos, salá-
rios distintos, produção e edição distintas. 
De um lado, “velhos lobos” do jornalismo 
“tradicional”. Do outro, portais e versões vir-
tuais de publicações editadas por vetera-
nos pioneiros e sortudos da old generation, 
com altos salários, à frente de uma equipe 
jovem transportada diretamente das cadei-
ras das faculdades e de seus desktops para 
as mesas de redações com cheiro de novas.

Com raras exceções, era gente que jamais 
havia entrado numa redação  pré-web, sem 
noção da diferença entre uma reunião ma-
tinal de pauta e outra, do final de tarde, pa-
ra disputar espaço na primeira página. Ho-
je já existe uma geração de jornalistas com 
mais de 30 anos que nunca frequentou uma 
redação nos moldes “antigos”.

A partir da segunda metade dos anos 
2000, e mais fortemente nos últimos cinco 
anos, boa parte dessas empresas resolveu 
unir a produção de conteúdo para mídias 
impressas e digitais em um só projeto. Na 
maioria dos casos, abrigado em uma única 
redação, mas, algumas vezes, dividido em 
mais de um espaço. 

No Brasil, o modelo foi seguido pela 
maioria dos grandes jornais. Muitas em-
presas fizeram essas fusões em meio a um 
período de crises financeiras importantes, 
que levaram alguns títulos a se confinar na 
internet, outros a reduzir violentamente su-
as dimensões e pretensões e uma terceira 
parte a parar as máquinas, para sempre.

Uma parte dessas dificuldades foi gera-
da por problemas comuns ao setor, como 
as quedas de circulação, venda em banca 
e faturamento publicitário com a concor-
rência da gratuita internet. Outras surgiram 
por questões específicas: gestão ineficien-
te, percalços na transição familiar, falta de 
planejamento estratégico para atualizar o 
produto, entre outras coisas. E uma tercei-
ra parte, talvez a maior, pela soma de to-
dos esses fatores (leia matéria à pág. 20).

Essas fusões sempre capazes, pela sua 
própria natureza, de gerar algum nível de 
demissões, foram feitas em grande parte, 
por aqui, em meio a esse cenário de difi-
culdades de vários grupos, na busca ainda 
existente, por parte dos impressos, de um 
modelo confortável e lucrativo de convi-
vência com a internet. Por tudo isso, as dis-
cussões verdadeiramente procedentes so-
bre vantagens e desvantagens de se ter re-
dações integradas, com profissionais po-
livalentes capazes de escrever, fotografar, 
filmar, escrever, editar e produzir material 
para as duas plataformas, perderam-se em 
meio a acusações vindas de empregados, 
empregadores, sindicatos e representan-
tes de classe.

Experiência e inovação
A união das redações é, afinal, a melhor 

saída para os produtos, o consumidor, a em-
presa e o jornalista? Gera de fato conteúdo 
de melhor qualidade? Ou, batizada de si-
nergia, formação de equipe multifunção e 

outros termos, é a alternativa possível no 
momento, mas menos desejável e eficiente, 
para produzir conteúdo multimídia de for-
ma mais barata? Essas fusões geram com-
provadamente aumento de eficiência? Dá 
para treinar os profissionais “analógicos” pa-
ra o formato virtual ou a eficiência vem ne-
cessariamente com a nova geração digital?

Bruno Vilela, gerente de desenvolvimen-
to de novos produtos do jornal O Popular, de 
Goiânia, do grupo de comunicação Jaime 
Câmara, o maior do setor no Centro-Nor-
te do País, acredita que as redações unidas 
são, sim, mais produtivas, ágeis e indicadas 
aos tempos atuais de transição. “Combinar 
a experiência dos jornalistas da era pré-in-
ternet com os criados no ambiente virtual 
é o  ideal”, diz.

No início, houve resistência em relação à 
união das redações. De um lado, jornalistas 
maduros enciumados com uma nova reali-
dade que parecia tirar protagonismo e im-
portância de seu histórico. Do outro, esta-
giários e jovens profissionais inexperientes 
querendo fazer do jornalismo na internet 
um território exclusivo de atuação profis-
sional. “Com o passar dos anos e o trânsi-
to mais livre entre as mídias tradicionais e 
virtuais, essa conversa perdeu quase toda 
sua força e sentido. Trata-se de uma divi-
são, em muitos casos, até surreal”, analisa 
o gerente de O Popular.

A gerente-geral de negócios digitais de 
O Globo, Melissa Beltrão, endossa a tese de 
Vilela. “A integração é, sem dúvida, a melhor 
saída. Acreditamos ser o caminho para ga-
nhar escala na produção e distribuição de 
conteúdo. Não teria sentido as empresas 
de informação montarem pequenas reda-
ções a cada lançamento de uma nova pla-
taforma digital. Há pouco tempo, não era 
possível imaginar que a Apple lançaria o 
iPad. Hoje, na redação integrada, produzi-
mos conteúdo para mais essa plataforma. 
Outros aparelhos surgirão e as empresas 
serão mais eficientes se estiverem prontas 
para produzir a partir de estruturas inte-
gradas”, afirma.

Redução de custos
Na Folha de S.Paulo a experiência mostra 

que, quando se consegue unir veteranos e 
jovens talentosos, dispostos a evoluir, aca-
ba produzindo uma equipe melhor, mais 
capaz e profissional do que poderia suge-
rir a simples soma desses dois grupos, diz 
o diretor superintendente Antônio Manuel 
Teixeira Mendes. “Resistir à naturalidade 
dessa transição seria o mesmo que ter lu-
tado para impedir a migração da máquina 
de escrever para o computador, ou das ima-
gens de película para as digitais”, relaciona.

Diretora de redação do Zero Hora e dos 
jornais gaúchos do Grupo RBS, Marta Glei-
ch, especialista em mídias digitais, questio-
na até mesmo a diminuição de gastos gera-
da pelas integrações. Para ela, é mito dizer 
que unificar redações reduz o headcount 
ou mesmo o custo total. “Pelo contrário: 
há mais coisas a fazer. Mas, sem dúvida, a 
integração é o melhor caminho. Garante a 
qualidade do produto em todas as plata-
formas”, afirma.

Marta detalha os critérios adotados pelo 
Zero Hora e o Grupo RBS para compor suas 
equipes de jornalistas multimídia. O mais 
importante, segundo ela, é ter um processo 
de seleção rigoroso. O resto acontece natu-
ralmente. “Há um grande tabu sobre como 
os mais experientes fazem e farão a traves-
sia dos meios puramente offline para mul-
tiplataforma. O profissional precisa gostar 
de mudança, porque ela faz cada vez mais 
parte da rotina”, analisa. Quanto ao treina-
mento, Marta acredita ser perfeitamente 
possível fazer profissionais experientes tro-
carem conhecimento com os mais novos.

”A integrAção é, sem dúvidA, A 
melhor sAídA. AcreditAmos ser 
o cAminho pArA gAnhAr escAlA 
nA produção e distribuição de 
conteúdo. não teriA sentido 
As empresAs de informAção 
montArem pequenAs redAções A 
cAdA lAnçAmento de umA novA 
plAtAformA digitAl”

Melissa Beltrão

Redação do Zero Hora: processo de seleção rigoroso para jornalistas multimídia 

associados e também as agências sobre o 
comportamento deste público consumidor. 
Uma das causas da estabilização dos iOS no 
mercado, detectada pelo estudo do IVC, é 
que, ao contrário do Android, o sistema da 
Apple pode ser atualizado na internet. Ou 
seja, quem tem um iPhone com iOS 4.0, por 
exemplo, pode ir à web e passá-lo para 4.5. 
No Android, na maioria dos casos, isso não 
ocorre. Tem versão 2.1? Fique com ela ou 
compre um aparelho mais novo. 

Por isso, os tablets e os smartphones com 
iOS de quem compra aparelhos novos são, 
teoricamente, mais valorizados do que a 
média dos Android. Além disso, o dono de 
aparelhos Apple é, em tese, um consumi-
dor com maior poder aquisitivo, dono de 
pacotes de internet mais rápidos e eficien-
tes, na média, do que os dos rivais. E isso 
ajuda muito na hora de entrar e permane-
cer na web por meio de dispositivos móveis.

Aplicativos
No monitoramento das redes sociais, o 

Twitter brilha nos acessos por smartpho-
nes, reforçando sua vocação mobile. Ao 
contrário do que acontece em desktops, 
notes e netbooks, nos smartphones os usu-
ários chegam aos sites de notícia, na maior 

parte dos casos, via links oferecidos em re-
des sociais e não por sites de busca.

“Aos jornais associados não interessa 
apenas ter dados sobre o público total em 
condições técnicas de acessar os seus ser-
viços nos dispositivos móveis, mas, sobre-
tudo, saber quem efetivamente os usa, de 
que forma e em que circunstâncias eles são 
consumidos. É como acontece na televi-
são: sabemos que ela atinge praticamente 
todo o território nacional, o desafio é loca-
lizar o seu público, em cada ocasião, den-
tro dessa abrangência praticamente total”, 
pondera Silva sobre a importância desse 
mapeamento detalhado.

Há outra novidade importante na in-
cursão do IVC no universo virtual: o ins-
tituto já possui tecnologia, profissionais 
e capacidade técnica para auditar o con-
teúdo obtido por meio de aplicativos, ou 
seja, aquele que o usuário baixa no seu 
computador e lê, em seguida ou tempos 
depois, com o aparelho off-line, desconec-
tado da internet. 

Pedro Silva, do IVC: auditagem de  
acessos via aplicativos já disponível
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Fonte: Meio & Mensagem Especial: Jornal, São Paulo, p. 8-12, 13 maio 2013.




