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Não existe almoço de graça. A conta 
pode até não pousar ao lado da xí-

cara de café do convidado, mas alguém 
certamente vai bancá-la. Uma década e 
meia depois do lançamento dos primei-
ros sites de jornais e portais de notícias 
no Brasil e no mundo, poucos setores fo-
ram — e ainda são — tão chamados a qui-
tar “almoços grátis” quanto o jornalismo 
impresso. Jornais sempre tiveram a qua-
lidade bem vendida a leitores, em bancas 
ou por assinatura, além do espaço publi-
citário remunerado por anunciantes. Na 
internet, o modelo desandou.

Por isso, a nova ordem entre as em-
presas — assumidamente estudada, cal-
culada e incentivada pelo principal ór-
gão representante do setor, a Associação 
Nacional de Jornais (ANJ), cujos associa-
dos respondem por mais de 90% da cir-
culação no País —, é a seguinte: colocar 
o quanto antes nos sites os paywalls, as 
barreiras de pagamento, e passar a cobrar 
de quem lê, reproduz, direciona ou con-
some de qualquer  outra forma conteúdo 
jornalístico na justa proporção da quali-
dade, do trabalho consumido e do inves-
timento exigido para a produção. E fazer 
isso, de preferência, antes que o risco de 
pagar “almoços indevidos” se transforme 
em ameaça à sobrevivência do negócio.

O processo de implantação de cobran-
ça de leitura de conteúdo em sites de jor-
nais impressos brasileiros começou em 
julho de 2012, com a Folha de S. Paulo. 
Além dela, Zero Hora (RS), Diário Cata-
rinense (SC), Gazeta do Povo (PR), O Po-
pular (GO), Estado de Minas (MG), Cor-
reio Braziliense (DF) e Valor Econômico 
já implantaram paywalls. Embora existam 
diferenças entre eles (veja quadro ao la-
do), todos acabam por cobrar.

web

Muro das negociações
Jornais brasileiros entram na era do paywall, a cobrança pela leitura de seus conteúdos na internet

Por EDUARDO MARINI

Uma parte libera textos gratuitamente 
antes de convidar o leitor a assinar o jor-
nal. A Folha permite a leitura gratuita de 
até 20 textos. No lançamento, liberava até 
30, como fazem hoje Zero Hora e Diário 
Catarinense, do Grupo RBS. “O Popular, 
de Goiânia, tem um modelo interessan-
te, com bônus”, aponta Caio Tulio Costa, 
consultor da ANJ e diretor do comitê de 
estratégias digitais da associação. Mais ou 
menos porosos, os jornais que adotaram 
o sistema convidam o leitor a fazer uma 
assinatura e ter acesso pleno ao produto.

O Estado de S.Paulo e O Globo liberam 
a reprodução completa de suas edições 
em PDF apenas para assinantes. Só assi-
nante da versão impressa ou de uma espe-
cífica para o PDF abre esse material, mas 

Modelo  
em expansão

Fora do Brasil há um pouco de tudo 
nesta área. Jornais norte-americanos, 
em dificuldade há mais tempo do que, 
por exemplo, os brasileiros, sofreram 
antes de todos os outros os impactos 
das mídias digitais. Na Grã-Bretanha, 
Rupert Murdoch, proprietário do The 
Sun e do tradicional The Times (ele 
também é dono do The Wall Street 
Journal, dos EUA), fechou totalmente 
o conteúdo, adotando um modelo mais 
rígido do que o do The New York Times, 
hoje referência mundial inspiradora da 
maioria dos novos projetos. 

The Guardian, dono de um dos 
sites em inglês mais acessados do 
mundo, não pretende fechar seu 

Barreiras em cinco versões
Conheça os cinco principais mecanismos de controle de acesso a conteúdo na internet (paywall) 
adotados ou em implantação nos sites de jornais impressos brasileiros e que abrangem pra-
ticamente todos os modelos de barreiras de registro e pagamento utilizadas hoje no mundo

Livre (free) – Permite (ainda) a leitura de todo o material do veículo impresso (exemplos: O Estado 
de S.Paulo e O Dia). Tem a vantagem de incentivar o crescimento de audiência, mas não gera receita 
e facilita a canibalização do impresso.

Rígido (hard) – Em relação ao livre, é o extremo oposto: para o assinante, tudo; para o visitante, na-
da. Gera receita, protege a tiragem do impresso, mas dificulta o crescimento da audiência, soa arro-
gante e limita as ações de engajamento.

Taxímetro (metered) – Mais usado no Brasil e no mundo, é o clássico paywall poroso. O site do jor-
nal libera determinada quantidade de reportagens por semana ou mês ao visitante. Ao estourar o li-
mite, o internauta é convidado a fazer uma assinatura. Em casos mais raros, é oferecido o preço in-
dividual da leitura daquela reportagem. É o modelo da Zero Hora e da Folha de S.Paulo, ambos inspi-
rados na experiência do The New York Times. Minimiza a queda de audiência e monetiza os leitores 
assíduos. Em contrapartida, não é difícil de ser burlado, protege pouco o impresso e requer muito 
desenvolvimento e manutenção.

Freemium – É a “luta de classes”: o assinante pode tudo; o visitante, muito pouco – e, mesmo as-
sim, um pouco que é determinado, não muda nunca. Como vantagens, monetiza o assinante, não im-
põe limite aos visitantes e protege o impresso. Requer cuidado especial com a indexação e impede 
a degustação do conteúdo premium por quem se quer conquistar. Costuma ser adotado e funcionar 
melhor em publicações especializadas e direcionadas. É o modelo de paywall do Valor Econômico.

Metered-Freemium – Adotado por O Popular, de Goiânia: um mix de conteúdos abertos com cotas 
de conteúdo premium oferecidos na forma de créditos. Anunciantes podem comprar esses créditos 
e fornecer aos leitores que acessarem seus anúncios. Monetiza assinantes, dá acesso ao conteúdo 
premium, protege o impresso, é difícil de burlar, transforma conteúdo premium em moeda de en-
gajamento e fornece rica base de dados sobre os leitores e seus hábitos. Em contrapartida, é tec-
nicamente complicado, requer manutenção contínua e pede cuidados adicionais com a comunica-
ção e a indexação.

Fonte: Bruno Vilela/ Organizações Jaime Câmara

Barreiras de  
acesso na Folha de 
S.Paulo, O Globo 
e Lance: modelo 
avança no Brasil

material, segundo atesta o editor, 
Alan Rusbriger. Na Espanha, El País, 
um dos grandes do mundo, enfrenta 
uma crise própria, severa, agravada 
pelo aperto econômico que atinge o 
País. Mas nem assim pretende impor 
barreiras à leitura online. Aposta no 
projeto de se tornar o grande provedor 
mundial de informação jornalística 
em espanhol. 
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a edição digital de ambos já está regulada 
por signwall — a barreira de registro ou 
assinatura, que exige o  preenchimento 
de um cadastro antes de liberar o acesso. 
Estadão, O Globo (RJ), A Gazeta (ES), O 
Povo (CE), Correio Popular (Campinas/ 
SP), o diário esportivo Lance e o Jornal do 
Commercio, do Recife (PE), deverão im-
plantar sistemas de cobrança de conteúdo 
nos sites de seus jornais ainda em 2013.

Adesão em massa
No dia 20 de abril último, o portal Lan-

ce.net, do Lance, inaugurou seu signwall, 
convidando os internautas a preencher 
um cadastro antes de ler as notícias. O 
acesso continua sem custo, mas isso não 
durará muito tempo. O paywall do Lan-
ce é pedra cantada desde agosto de 2012, 
quando foi anunciado no 9º Congresso 
Brasileiro de Jornais. Seu modelo será 
uma adaptação do utilizado pela Folha.

Estadão e O Globo implantaram seus 
signwalls no início de 2013. Outras de-
zenas de títulos importantes de todos os 
cantos do País estudam a melhor manei-
ra de implantar o sistema. Um deles é O 
Dia, que realizou campanhas anteriores 
de cadastro e tem recebido a visita e a co-
laboração de especialistas de diários bra-
sileiros em estágios mais adiantados de 
implantação.

“A ANJ tem estimulado o fechamento 
do conteúdo e o pagamento pelo acesso, 
bem como o impedimento de que tercei-
ros se apropriem de tais materiais sem a 
devida autorização e pagamento. O prin-
cípio passa a ser o de que o acesso inte-
gral aos conteúdos dos jornais deve ser 
sempre remunerado; aos usuários pa-

gantes devem ser reservados os grandes 
privilégios, incluindo o acesso a acervos 
históricos”, afirmou Judith Brito no arti-
go Democracia e Jornalismo na Era Di-
gital, divulgado durante o congresso da 
ANJ, quando a então presidente da enti-
dade transmitiu o cargo para Carlos Fer-
nando Lindenberg Neto.

O anúncio dos signwalls de Lance, O 
Globo e Estadão e o texto sem meias pala-
vras de Judith Brito deixaram claro que o 
congresso mais recente da ANJ foi o mar-
co político e empresarial da adoção da 
cobrança de conteúdo na internet pelos 
empresários do setor de jornalismo im-
presso. Muitos associados importantes 
se apressaram em seguir as orientações.

Bruno Vilela, gerente de desenvolvi-
mento de novos produtos de O Popular, 
é um dos mais atentos estudiosos des-
sa nova realidade de cobrança por leitu-
ra de conteúdo na internet. O sistema de 
paywall montado por ele e seu time pa-
ra o jornal goiano, talvez o mais sofistica-
do em utilização no Brasil hoje, ganhou 
destaque internacional ao receber convi-
te para ser apresentado no simpósio anu-
al Atex Talking Point 2012, da Atex, maior 
fornecedora mundial de tecnologia para 
publicações impressas. Para ele, o valor 
histórico de circulação do produto notícia 
precisa ser retomado também na internet.

“O modelo de monetização dos jornais 
sempre foi duplo: publicidade e circula-
ção. Por um breve momento, acreditou-se 
que a notícia passaria a ser permanente-
mente distribuída de forma gratuita. Hoje 
compreendemos que esse modelo é in-
sustentável e os jornais estão retornan-
do ao conceito inicial, de que ofertas que 

projetam uma percepção de alto valor são 
monetizáveis”, analisa Vilela.

A questão central é: se a oferta tradicio-
nal dos jornais está perdendo a percep-
ção de valor aos olhos dos internautas, o 
que pode ser feito para restaurá-la? Co-
brar por produtos de qualidade desen-
volvidos dentro de um contexto comer-
cial não é errado, aponta o gerente de O 
Popular. “Equivocado é não saber dimen-
sionar o valor verdadeiro destes produ-
tos de forma que se chegue a um mode-
lo de precificação adequado ao mercado 
interessado”, argumenta.

Informações de valor
A solução para o déficit de receita entre 

o digital e o impresso passa pelo ganho 
de maturidade digital por parte do mer-
cado de mídia e de publicidade, apon- 

Bruno Vilela, de O Popular: “cobrar por produtos de qualidade não é errado” 

“A AssinAturA não é o único, 
mAs um dos modelos. o Ambiente 
digitAl dá espAço 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”

Alexandre Magno Pereira Neto
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Pela dimensão, ineditismo e caráter “li-
bertário e revolucionário” da internet, 

os primeiros anos de entrada do jornalis-
mo impresso no mundo online, a partir 
da segunda metade da década de 1990, 
foram marcados pela dúvida sobre o mo-
delo de negócio a ser proposto por jornais 
e revistas para oferecer o seu conteúdo. 
Com raríssimas exceções, o setor não sa-
bia o que fazer na rede, mas estava certo 
de que deveria estar nela.

O caminho inicial foi inspirado no mo-
delo das TVs abertas: colocar a produção 
jornalística do impresso à disposição do 
internauta sem nada cobrar, conquistar 
uma audiência tão grande quanto fiel e 
vender a agências e anunciantes a possi-
bilidade de conversar com esse público. 
Aparentemente, era uma boa forma de 
criar uma fonte de renda para se juntar 
às tradicionais do mundo analógico — 
venda em banca, assinaturas e publicida-
de. E, ao mesmo tempo, esticar elegan-
temente a mão a este novo ser, e tratá-lo 
como suposto amigo, antes que viesse o 
risco de tê-lo como inimigo.

Assim, praticamente todas as big brands 
do jornalismo impresso brasileiro jogaram 
a produção de suas redações na web sem 
restrição de acesso. Subvertiam, como ha-
veriam de perceber anos depois, a versão 
de mandamento fundamental dos negó-
cios: não me peça para dar as únicas coi-
sas convenientes que tenho para vender.

Essa experiência levou os grupos de 
comunicação a várias constatações. A 
primeira: ao contrário do que se deseja-

Era para ter sido  
um bom negócio
Internet frustrou expectativas de  
geração de receitas para os jornais

va, os sites tiveram pouco retorno publi-
citário em troca do que o negócio do im-
presso acumulou de risco e do que per-
deu com a entrega de suas reportagens 
nobres — e caríssimas de serem produ-
zidas. No Brasil, nos Estados Unidos e 
em grandes mercados europeus e asiá-
ticos, o faturamento com sites das gran-
des marcas de impresso raramente che-
gou a 10% do gerado pelas versões em 
papel, mesmo após as quedas de receita 
e circulação, produzidas em grande par-
te pela própria internet.

Como a web devolveu pouco, impresso 
que se aventurou na rede de peito aber-
to perdeu muito. A luz amarela no setor 
não foi acesa apenas pela internet, é ver-
dade. Outras mídias, entre as quais os ca-
nais de TV por assinatura, entraram na 
história com fome, requisitando fatias 
maiores do bolo publicitário. Mesmo as-
sim, é impossível não ligar boa parte das 
quedas regulares de receita e circulação 
dos impressos brasileiros nos últimos 20 
anos ao jornalismo online free, que ades-
trou toda uma geração para rosnar dian-
te de tentativas de fazê-la pagar por no-
tícias na internet. Hoje há no País aproxi-
madamente 80 milhões de pessoas com 
acesso à rede. 

As estatísticas dessa relação conturbada 
saltam aos olhos como uma manchete du-
pla em seis colunas. Em 2000, atesta o Ins-
tituto Verificador de Circulação (IVC), os 
83 maiores jornais brasileiros tiveram, so-
mados, tiragem média de 5.473.466 exem-
plares. Em 2012, os 106 de maior tiragem 

somaram 4.568.302 exemplares. Vinte e 
três títulos auditados a mais, quase um 
milhão de unidades (ou 16,5%) a menos. 

Os cinco maiores jornais do País em 
circulação em 2000 (pela ordem, Folha 
de S.Paulo, O Estado de S.Paulo, O Globo, 
Extra e O Dia) fecharam o ano com 32,2% 
da tiragem auditada pelo IVC — na prá-
tica, um em cada três exemplares vendi-
dos. Doze anos depois, os top cinco do 
ranking do mesmo IVC (Super Notícia, 
Folha, O Globo, Estadão e Extra) baixa-
ram para 29,5% do total. Menos 2,8 pon-
tos percentuais de participação.

O faturamento publicitário e a parti-
cipação nas verbas investidas em mídia 
também explicitam sintomas negativos do 
encontro do impresso com a internet. De 
acordo com o Projeto Inter-Meios, a mí-
dia jornal fechou 2000 com faturamento 
de R$ 2,114 bilhões e 21,4% de share. Re-
cebia, então, um pouco mais do que R$ 2 
de cada R$ 10 destinados aos veículos de 
comunicação. Em 2012, as contas foram 
fechadas em R$ 3,389 bilhões e 11,2% do 
mercado. Menos 10,2 pontos percentu-
ais de participação no bolo. Diante dis-
so, fica fácil chegar à segunda constata-
ção importante: se a internet englobou 
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uma parte importante da produção jor-
nalística impressa nos últimos anos, de-
volveu em troca muito menos do que se 
esperava. Assim, os jornais chegaram à 
conclusão que o mais oportuno, ao me-
nos no momento, é estabelecer barreiras 
e cobrar pela maior parte ou todo o seu 
conteúdo ofertado na web. 

“É uma tendência mundial que cres-
ce na medida em que as empresas jorna-
lísticas constatam que publicidade em 
meios digitais não é suficiente para as-
segurar a sustentabilidade de seu negó-
cio. Quando ficou claro que essa conta 
não fechava, e com base na experiência 
de pioneiros no uso do paywall, os bra-
sileiros começaram a esboçar seus mo-
delos fechados”, aponta a diretora supe-
rintendente do Grupo Folha, Judith Bri-
to, ex-presidente da ANJ e hoje uma das 
dez vice-presidentes da entidade.

Para ela, no futuro uma parte dos in-
ternautas consumidores de notícias po-
derá optar por usar exclusivamente o que 
ainda restar de conteúdo gratuito. “Mas 
quem deseja informação de qualidade 
vai continuar a recorrer a quem produz 
jornalismo de qualidade. E vai topar pa-
gar por isso”, acredita.

ta Vilela, ao lembrar que hoje é possível 
mensurar, com grande precisão, a qua-
lidade do acesso que chega às platafor-
mas dos jornais. “Aplicado corretamen-
te, o paywall pode vir a ser a melhor fonte 
de inteligência para um jornal”, acredita.

Um dos desafios da indústria, na sua 
visão, é aprender, de forma sistêmica, a 
capitalizar o valor de dados de alta qua-
lidade, como o perfil dos conteúdos mais 
vistos, o tempo médio de estadia no si-
te e a média de impressões por visita. 
Dessa forma, o volume total de impres-
sões deixaria de ser o grande indicador 
de  audiência e o custo da publicidade 
começaria a subir para os espaços que 
concentrassem audiência nos nichos de 
interesse dos anunciantes.

Marta Gleich, diretora de redação do 
Zero Hora e dos diários gaúchos do Gru-
po RBS, explica como funciona o paywall 
no jornal (outro título do grupo, o Diá-
rio Catarinense, implementou o sistema 
a partir de 17 de março): por PC, tablet 
ou smartphone, o usuário tem direito a 
30 matérias  gratuitas por mês. A partir da 
31ª, é convidado a fazer uma assinatura 
digital. Se já for assinante do impresso, 
tem acesso gratuito. O conteúdo em ta-
blets e smartphones é pago. Quando o 
usuário acessa qualquer matéria, é con-

vidado a fazer uma assinatura. “O paywall 
nos aplicativos é mais rígido do que o da 
web”, conta Marta.

O processo é ainda mais recente em O 
Globo, como explica a gerente-geral de 
negócios digitais do grupo, Melissa Bel-
trão. “Ainda não fazemos cobrança pe-
lo acesso ao conteúdo do site do jornal. 
O que temos, desde fevereiro de 2013, é 
o chamado signwall, ou register wall, a 

necessidade de cadastro gratuito a partir 
de certa quantidade  de consumo de no-
tícias no site, tanto em desktop quanto 
no celular.” Algumas áreas de conteúdo 
do site só podem ser acessadas por ca-
dastrados, o que permite conhecer me-
lhor o leitor, seus hábitos de leitura e na-
vegação, garante Melissa.

No paywall da pioneira Folha de 
S.Paulo, o internauta encontra a primei-
ra barreira ao acionar a décima reporta-
gem dentro de um mesmo mês. Neste 
ponto, é convidado a fazer um cadastro. 
A partir daí, consegue outras dez. Ao cli-
car na 21ª, é chamado a fazer uma assi-
natura (atualmente a R$ 29,90 mensais) 

para ter acesso a todo o conteúdo do si-
te do jornal, incluindo o texto da edição 
diária publicada em papel. Um clássico 
exemplo de paywall poroso.

Alguns especialistas acham poros de 
20 reportagens mais abertos do que de-
veriam ser, mas o calibre parece correto 
na avaliação do diretor superintendente 
da Folha, Antônio Manuel Teixeira Men-
des. “O sistema tem menos de um ano 
e estamos com 50 mil assinantes digi-
tais. Destes, 20 mil possuem assinatu-
ras acopladas à versão impressa, 30 mil 
são exclusivamente internautas. Então, 
pelo menos até agora, os números nos 
dizem que achamos a modulação cor-
reta”, afirma.

Correiro Braziliense e Estado de Minas, 
dos Diários Associados, possuem os por-
tais Uai e Correioweb, com atuações nos 
moldes do UOL. O conteúdo dos jornais 
é totalmente fechado. Alexandre Magno 
Pereira Neto, gerente de negócios digitais, 
explica que o grupo estuda o atual movi-
mento de muros feito pela imprensa bra-
sileira para implantar possíveis adapta-
ções em seus modelos. Acredita, no en-
tanto, que não há mais como fugir total-
mente da escalada de cobranças. “A as-
sinatura não é o único, mas um dos mo-
delos. O ambiente digital dá espaço 

Fonte: Projeto Inter-Meios



Melissa Beltrão e 
O Globo no celular: 
ideia é conhecer 
melhor os hábitos 
do leitor
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(    )
RecupeRação RecoRde 
de floRestas no BRasil

Como voCê quer que sejam
os próximos 85 anos?
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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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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Jornal, São Paulo, p. 4-8, 13 maio 2013.
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