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O desenvolvimento de infraestrutura 
local para a oferta de velocidade no 

acesso à internet e os novos dispositivos 
que proporcionam às pessoas ficar cada 
vez mais conectadas tornaram a infor-
mação mais acessível e explicitaram uma 
nova realidade que as empresas de mídia 
não previam — e, principalmente, com a 
qual não estavam preparadas para lidar. 
Graças ao acesso de qualidade à web, as 
pessoas passaram a publicar conteúdo 
e conhecimento na rede online, usando 
isso para transformação, evolução, em-
pregabilidade e empreendedorismo. O 
desafio agora é disputar audiência com 
um universo que já foi a grande estrela 
das reuniões de pauta dos veículos seg-
mentados de tecnologia, ou TI (tecno-
logia da informação), como é chamada 
dentro do seu metier. 

Mesmo tendo o seu papel de oferta de 
informação em voga, já que a internet por 
si só não distingue o conteúdo bom do 
ruim, o que não se discutiu até agora foi 
o impacto que as mídias tiveram na co-
bertura jornalística da própria internet. 
Como o jornalismo que nasceu com ela 
se adaptou e conseguiu seguir relevan-
te frente ao crescimento do universo di-
gital e da sua capacidade de reunir uma 
infinidade de conteúdo especializado? 
Conteúdo este que, a princípio, foi mui-
to explorado e rendeu bons ganhos à no-
va mídia especializada que surgia com a 
incorporação da rede online no cotidia-
no das pessoas. Como cobrir um setor 
que, ao mesmo tempo em que é pauta, 
é concorrente?

Diante de um cenário de acelerada 
inclusão digital, os veículos segmenta-
dos buscam caminhos para se posicio-
nar neste novo momento da comunica-
ção. Segundo Wharrysson Lacerda, pu-
blisher do Olhar Digital, estamos na fase 
de choque, em que todos se questionam 
sobre como será o novo modelo. “Muita 
gente nem percebeu isso ainda. Outro dia, 
conversando com estudantes de jornalis-
mo, fiquei surpreso ao ouvir deles que a 
maioria pensava em trabalhar em veícu-
los impressos, ou seja, é a aposta em um 
segmento que está em plena crise, numa 
transformação em que ninguém sabe o 
horizonte”, conta.

Na opinião de Lacerda, a internet não 
é um concorrente poderoso: tem mais 
chances as empresas de comunicação 
que estiverem mais alinhadas com a evo-
lução da tecnologia do que as apegadas a 
modus operandi consolidados. O Olhar 
Digital já nasceu multiplataforma no seg-
mento de tecnologia: tem programa de TV, 
site, coluna em rádio e presença maciça 
nas redes sociais. Teve como principal 
parceira a fabricante de chips Intel, em 
uma iniciativa pioneira de produção de 
conteúdo para marca. “Foram oito anos 
de parceria nos quais criamos um dos ca-

ses brasileiros mais interessantes de bran-
ded content, o Momento Intel”, lembra.

A concorrência que as novas fontes de 
informação espalhadas pela internet fa-
zem à mídia tradicional não incomoda a 
Info, principal veículo de tecnologia do 
Grupo Abril. Kátia Militello, diretora de 
redação da revista, enfatiza que os  blogs 
não se preocupam com aspectos como 
relevância ou análise da informação e 
essa produção desenfreada de conteú-
do não prima pela separação do que é 
mais importante. Ao citar os quatro mi-
lhões de visitantes únicos por mês e as 24 
milhões de visualizações, ela frisa que os 
números são bons se comparados a por-
tais que têm áreas dedicadas a downloa-
ds de programas e jogos. 

No Grupo Info, a plataforma digital 
corresponde a 17% do faturamento. Na 
publicidade representa 31% das recei-
tas, contra 69% do impresso. Pauta criati-
va, boa apuração, relevância nos temas e 
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Incentivo à transformação
Publicações especializadas em tecnologia encaram o desafio  
de concorrer com o próprio segmento que cobrem
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estar sempre um passo à frente são itens 
essenciais da receita da Info para ser re-
levante nesse cenário. A interação com o 
leitor tem um papel importante. “Antes da 
reunião, sempre perguntamos aos leito-
res, pelas redes, o que eles gostariam de 
ler na edição que vamos começar a pre-
parar”, diz.

Tentativa e erro 
Embora tenham enfoques diferentes, 

a cobertura de B2C (Business to Consu-
mer) se confunde muito com a B2B (Bu-
siness to Business). Até porque, o usuá-
rio de informação B2C pode ser um to-
mador de decisão de uma empresa de 
tecnologia. Por isso, a maioria das edi-
toras que tem publicações direcionadas 
a B2B publica pelo menos um título vol-
tado ao B2C. Nesse sentido, os veículos 
ainda trabalham na tentativa e erro no 
mundo digital. 

Traçar um perfil de cada um desses 
leitores é difícil, na medida em que eles 
não seguem padrões definidos. Para Sil-
via Bacci, publisher da NowDigital, a dife-
rença entre os dois segmentos é cada vez 
mais cinza. “Hoje temos um cruzamen-
to de leitores. Por isso, estamos fazendo 
um cross site de verdade, ou seja, cobri-
mos um mesmo assunto com diferentes 
graus de aprofundamento da informação 
e, nos nossos portais, um site leva a ou-
tro. Por sermos uma vertical, cada veículo 
tem de entender a sua audiência e ir até 
lá embaixo na cobertura. Chamamos de 
Teoria das Fossas das Marianas”, explica 
ela, fazendo referência ao local de maior 
profundidade do oceano. A NowDigital 
publica os títulos ComputerWorld e CIO, 
além dos portais PC World, MacWorld e 
IDGNow.

Recentemente, a IDG norte-america-
na anunciou a descontinuação da revis-
ta impressa PC World nos Estados Uni-
dos, que passa agora a ter seu conteúdo 
todo voltado para a internet. A NowDigi-
tal é uma licenciada da marca no Brasil 
e, por aqui, fez esse movimento em 2008. 
De acordo com Silvia, aqui o mercado da 
PC World era muito menor do que nos 
Estados Unidos, sendo a audiência on-
line dez vezes maior do que a impressa. 
“Na época, identificamos crescimento no 
online e decréscimo da venda em banca. 
Depois que fechamos o papel, ela conti-
nuou crescendo normalmente. Não fez 
diferença nenhuma”, conta Silvia.

Mesmo tendo começado pelo univer-
so B2C — com a publicação no Brasil da 
revista Byte —, o presidente da IT Mí-
dia, Adelson de Souza, conta que sentiu 
os impactos da internet em meados dos 
anos 1990, quando a publicação circula-
va por aqui. “Quando a Byte foi vendida 
nos Estados Unidos, o grupo que a adqui-
riu anunciou que ela iria somente para a 
internet. Foi uma das grandes rupturas 
de publicações tradicionais que saiu do 
mundo físico para o online. Era a época 
da bolha da internet e acabou sendo um 
fiasco”, lembra.

A IT Mídia partiu então para o univer-
so B2B e trouxe outras publicações pa-
ra o Brasil, como a Computer Reseller 
News (CRN), ainda na década de 1990. 
Passados mais de dez anos da experiên-
cia vivida pela Byte, a IT Mídia resolveu 
dar um passo parecido e anunciou que 
transformaria a Information Week, publi-
cação voltada a CIOs, em revista digital 
trimestral (antes, era mensal). A exemplo 
da Byte, Souza classifica a decisão como 

Depois Do estouro Da chamaDa 
“bolha Da internet”, em 2000, 
as eDitoras segmentaDas 
passaram a investir novamente 
em publicações, sites e eventos 
para garantir crescimento

Revista Info no papel e no tablet: palataforma digital representa 17% do faturamento do Grupo Info 
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O doce universo dos games
desastrosa. “Ela era consumida de manei-
ra recorrente pelos nossos leitores e prin-
cipais tomadores de decisões de TI, que 
estão na faixa de 45, 50 anos. Apesar de 
estarem conduzindo uma grande área de 
TI, eles consomem muito papel e a revis-
ta tinha importância para eles. Só fomos 
perceber isso depois de fechar. Tanto que 
recuamos neste ano da decisão”, explica.

O caminho foi inverso para a Conver-
ge Comunicações.  A revista Teletime, um 
dos principais produtos da editora, come-
çou primeiro na internet para depois par-
tir para o impresso. Em meados de 1998, 
o momento era de privatização das teles. 
“Naquela época ainda era possível via-
bilizar uma revista”, pontua o presiden-
te da empresa, Rubens Glasberg. Além 
da Teletime, a PayTV, voltada ao público 
de TV por assinatura fez um movimento 
pioneiro: migrou do papel para a internet.

O modelo de negócios era assinatu-
ra paga de newsletter, mas foi necessá-
rio ceder ao impresso. “Abrimos mão da 
receita de assinantes. O mercado de pu-
blicidade para a internet passou a adotar 
os mesmos critérios usados para a televi-
são e audiência era o principal. Isso não 
é viável para um veículo de internet seg-
mentado. Hoje temos receita razoável de 
internet, mas nada que substitua a recei-
ta do impresso”, admite.

Alternativas de relevância
Depois do estouro da chamada “bolha 

da internet”, em 2000, as editoras segmen-
tadas passaram a investir novamente em 
publicações, sites e eventos para garantir 
crescimento. O modelo de receita basea-
do em vendas de exemplares ou de espa-
ço publicitário não era mais sustentável. 
Uma alternativa encontrada pelas empre-
sas foi a oferta de um conjunto de servi-
ços aos clientes, o chamado cross mídia, 
que abrange impresso, site e eventos di-
rigidos à comunidade de TI.

Para Souza, da IT Mídia, a aposta se 
provou acertada. “Não tenho dúvida de 
que foi o caminho certo. O cliente quer 
vender mais e, para isso, patrocina fórum, 
seção no site, compra publicidade. Nós o 
ajudamos a vender mais com visibilida-
de e conexão”, explica. Além de gerar con-
teúdo proprietário, todas as mídias ali-
mentam a comunidade de informação. 
Ir só atrás de audiência é estratégia falha. 
“A indústria de TI está comprando cada 
vez menos publicidade. Eles buscam vá-

rios formatos, porém mais que tudo estão 
olhando lead generation: ações de web-
cast, webinars, white papers, sites inteiros 
patrocinados por um grande fabricante. 
Esse é o caminho”, ensina.

Entre outras ações que a editora rea-
liza, a proximidade e o relacionamento 
com o seu público é essencial. Por isso, 
Souza está em vias de criar uma rede so-
cial privada baseada no conteúdo pro-
prietário produzido pelos jornalistas da 
casa. Com um portfólio formado por re-
vistas, portais, eventos e estudos/pesqui-
sas, a IT Mídia cresceu de 2011 para 2012 
pouco mais de 10% e a expectativa é atin-
gir o mesmo patamar em 2013.

Para Glasberg, da Converge, sobrevi-
ve hoje quem tem um negócio comple-
mentar. “Somos uma empresa jornalís-
tica onde a receita dessa área representa 
30% do total. Os outros 70% vêm de uma 
área que, para mim, teria o menor nível 
de conflito de interesse com o jornalismo, 
a organização de eventos.” A criação de 
produtos para nichos específicos é ou-
tra alternativa. A Teletime tem o Mobile 
Time, publicação dirigida a quem traba-
lha com mobilidade, especialmente na 
área corporativa.

Priorizar a velocidade na entrega da in-
formação, fortalecer a presença em mí-
dias sociais e ter informações que não 
beiram o rumor (muito comum no mer-
cado de TI) é essencial para cativar a au-
diência, ensina Silvia Bacci, do NowDigi-
tal. Outro aspecto importante é ter o si-
te preparado para a versão mobile — até 
porque 92% dos leitores dos sites da casa 
têm smartphones.

Estratégia de SEO também é de extre-
ma importância, já que, segundo identifi-
cou pesquisa do IDG, o leitor busca sem-
pre uma marca forte para referendar a in-
formação. O mais importante na visão do 
cliente, de acordo com ela, é a qualifica-
ção do leitor. “Transformo um leitor em 
um lead de vendas sabendo quem ele é, 
porque o grande mistério do online é que 
você recebe 30 milhões de visitantes mas 
não sabe o nome e o endereço de todos 
eles. A estratégia de geração de lead res-
ponde hoje por quase 40% da nossa re-
ceita online”, detalha.

Impacto nos grandes
No Brasil, os grandes grupos de mídia 

também foram impactados com a nova 
concorrência de conteúdo. A saída, se-

Dos nichos da tecnologia, o de games 
foi o mais afetado com a grande oferta de 
tutoriais pela web. No entanto, a virada 
dos players do setor foi a mais bem-
sucedida. É o caso da Tambor Digital, que 
passou a usar sua expertise a favor dos 
negócios. Além dos produtos impressos e 
dos sites (Nintendo World, Game World e 
Herói), a editora desenvolveu uma rede de 
publicidade dedicada ao público de games.

Esse trabalho apareceu porque 
as empresas do setor precisavam de 
gente especializada que conseguisse 
falar a linguagem do público. “Grandes 
varejistas como Saraiva, Walmart, 
Ricardo Eletro e diversos outros queriam 
entrar nesse mercado, mas não tinham 
expertise de marketing e comunicação”, 
explica o diretor de conteúdo da Tambor 
Digital, André Forastieri. 

A editora tem sido bem-sucedida 
em continuar imprimindo uma revista 
que foi descontinuada nos Estados 
Unidos, a EGM. Segundo Forastieri, a 
chave está em diferenciar o público 
conforme a mídia consumida. “No 
caso da internet falamos com muita 
gente. No caso das revistas, o caminho 

é outro. É falar com o gamer adulto 
que tem os games como hobby.”

Para Luiz Siqueira, diretor executivo 
da Editora Europa, o setor no Brasil 
não para de crescer e, atualmente, é o 
país onde a maior parte das empresas 
de games investe para expandir suas 
receitas e os lucros. Ele explica que 
diferencia o público da internet e das 
impressas e que seus leitores são mais 
engajados e menos voláteis. “Nossas 
revistas são para os chamados hardcore 
gamers. É aquele público que gosta 
muito de jogar, que investe muito 
dinheiro em jogos, consoles e produtos 
relacionados.”

Revistas em formato digital, para 
iPad, Android, Windows 8 e HTML 
passaram a completar o portfólio da 
editora. “O acesso digital vem crescendo 
muito e rapidamente. Nossa circulação 
aumentou de 2011 para 2012, em 18%, e, 
em 2013, deve acontecer algo similar. 
Apenas 9% da circulação de revistas 
de games é digital”, aponta o diretor da 
Europa, que não descarta o lançamento 
de uma revista de games somente em 
formato digital.

gundo Sérgio Dávila, editor executivo da 
Folha de S.Paulo, é ser um porto seguro 
no mar de desinformação que pode ser a 
internet e, principalmente, fincar os pés 

nas redes sociais. Para seguir relevante é 
preciso cobrir tecnologia com olhar crí-
tico e enfoque profissional. 

“As novas tecnologias ampliam a difu-
são, mas a geração e a produção da infor-
mação vai sempre depender de recursos 
e talentos”, concorda o diretor de conte-
údo do Grupo Estado, Ricardo Gandour, 
ao garantir que não perdeu leitores com 
a mudança do caderno Link. “O Estadão 
ampliou o contato do universo Link com 
o seu público. Antes, era apenas um ca-
derno às segundas-feiras. Agora, além 
da página dupla às segundas, o Link sai 
quando for necessário, às vezes em dias 
consecutivos.”

Mais do que um questionamento do 
modelo de produção, o que vemos hoje 
é um jornalismo que patina diante das 
dificuldades impostas pela vastidão de 
informações oferecidas e armazenadas 
na rede. A sensação que se tem é que 
está todo mundo tentando algo que não 
sabe exatamente se vai dar certo. Pe-
lo menos até agora, o que ficou claro 
é que a capacidade de aceitar desafios 
e de se adaptar continuamente às mu-
danças é essencial para ser bem-suce-
dido nesse cenário.Computer World, da NowDigital, e Information Week, da IT Mídia: leitores usam as informações na vida pessoal e profissional
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: internet e mídias digitais, São Paulo, p. 36-37, 26 ago. 2013.




