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Nos primeiros sete meses deste ano, o 
Brasil registrou 81 milhões de aces-

sos de banda larga móvel— número fe-
chado pela Agência Nacional de Teleco-
municações —, que representam o so-
matório das tecnologias 3G, 4G e termi-
nais de dados banda larga (modens 3G e 
tablets, por exemplo).  Os acessos 3G na 
telefonia celular são os grandes respon-
sáveis por esse montante. De acordo com 
a Associação Brasileira de Telecomunica-
ções (Telebrasil), no segmento móvel da 
banda larga, o crescimento no primeiro 
semestre mostrou-se 45% maior em rela-
ção a  junho de 2012. 

Estes dados dizem, e muito, respeito ao 
mercado de revistas, que vê nos acessos 
móveis uma janela inequívoca para man-
ter a atratividade e a relevância no mer-
cado editorial. Por mobilidade, entenda-
-se tanto os acessos à internet móvel pelo 
3G quanto a navegação mais sofisticada, 
por aplicativos via smartphones. As ven-
das dos celulares avançados dispararam 
no Brasil no ano passado, com aumento 
de  78%, sobre 2011, e alcançado 16 mi-
lhões de unidades, segundo levantamen-
to da consultoria IDC.

Outro dispositivo também atrai as aten-
ções quando se fala em mobilidade: o ta-
blet. Conforme a pesquisa Tecnologia e 
Entretenimento no Brasil — O que Busca 
o Consumidor Brasileiro?, feita pela GfK 
Consumer Choice no varejo brasileiro, 
em 2012, as vendas de smartphones fo-
ram 85,8% maiores que no ano anterior. 
Ou seja, o parque dobrou — isso sem con-
siderar os dispositivos que chegaram ao 
País por meio de compras no exterior. E 
mais: dentre os itens que os consumido-
res pretendem comprar, a GfK aponta 
que 35% citam o tablet como objeto de 
desejo, enquanto 29% pretendem com-
prar um smartphone.

Por tudo isso e mais um pouco, o merca-
do editorial namora com a mobilidade. No 
entanto, para um casamento efetivo, ainda 
é preciso um acordo comum na questão 
da viabilidade comercial, pois o modelo 
de assinatura e venda avulsa não vale pa-
ra todos os dispositivos da mesma forma. 
E a publicidade para os dispositivos mó-
veis ainda requer certo amadurecimento.

Mesmo assim ela começa a ganhar re-
conhecimento: a Editora Abril incluiu 
neste ano, no tradicional Prêmio Abril de 
Publicidade, a categoria Melhor Uso Digi-
tal — Site/Mobile e Melhor Uso Digital — 
Tablet. A AlmapBBDO levou os dois prê-
mios, o primeiro com “Banner automá-
tico”, para Volkswagen, e o segundo com 
“Anúncio falso”, para Bradesco Seguros.

Na Editora Abril, a maior do mercado 
brasileiro, de forma geral a política para 
os tablets é que o título tem preço de capa 
igual ao do papel. No caso das assinatu-
ras, há um incentivo à aquisição do “com-

capa

Mobilidade em pauta
De olho na circulação digital de seus conteúdos, mercado quer ir aonde os celulares e tablets estão
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bo” papel + tablet. Mas a editora come-
ça a fazer experimentos em modelos de 
negócios para assinatura e precificação, 
por exemplo, nos seus aplicativos. Pode 
haver variações, a depender do título ou 
conteúdo, com o app podendo ser gratui-
ta (com ou sem patrocínio) ou vendido.

“A mobilidade é um ponto fundamen-
tal de toda estratégia da Abril”, afirma Ma-
noel Lemos, CDO (Chief Digital Officer), 
que, agora, após recente reestruturação 
de toda a empresa (veja mais à pág. 14), 
tem um foco ainda maior em negócios 
puramente digitais. A unidade comanda-
da por ele reúne as operações Alphaba-
se, iba, Elemidia e e-commerce. A área de 
transmídia, antes centralizada, está sendo 
migrada para as redações de cada título.

“Avançamos muito na frente dos ta-

blets, já que têm grande afinidade com 
o formato das revistas. Agora, percebe-
mos que temos de atender o leitor com 
os produtos independentemente de on-
de ele esteja, seja com o impresso, dian-
te do computador, tablet, celular. Temos, 
também, de abraçar os smartphones em 
revistas”, assegura. 

A relativa demora para lançamento de 
títulos nesta plataforma tem a ver com a 
filosofia de trabalho da empresa, que é 
“nunca soltar nada que não tenha qua-
lidade”, explica o CDO da Abril. “O que 
não significa que só trabalhamos com 
projetos acabados. Sabemos que a im-
perfeição faz parte do desenvolvimento 
de um projeto. Mas isso tem a ver com 
garantir que a experiência seja boa para 
o leitor”, completa.

Não se trata de adaptar um mesmo 
produto para uma nova telinha, mas de 
redesenhá-lo para cada uma das plata-
formas. O conteúdo tem de estar pronto 
para ser consumido em qualquer lugar, 
uma vez que o consumidor também tem 
diferentes contextos de consumo ao longo 
do dia. Daí o motivo de ainda não haver 
uma data fechada para se lançar o pro-
duto específico para smarthphone. Mas, 
uma coisa Lemos garante: sai ainda em 
2013. Sobre o(s) título(s) inaugural(is), 
ele não dá detalhes, adiantando apenas 
que serão escolhidas as prioridades den-
tro do portfólio da editora. O modelo de 
negócios a ser empregado também não 
é revelado.

Já que as barreiras de tecnologia e de 
produção de conteúdo são etapas domi-
nadas, o maior desafio é o design de pro-
duto para gerar experiência, analisa Le-
mos. O modelo de negócios pode até va-
riar, visto que, em alguns casos, o mode-
lo de apps pode ser melhor, e, em outros, 
o mobile site. “O que vale é a mistura de 
melhor conteúdo com melhor design em 
qualquer plataforma”, atesta. O executivo 
da Abril aposta no desenvolvimento pa-
ra produtos high-end, uma vez que não é 
no segmento low-end que o mercado de 
telefones crescerá. E adianta que os lan-
çamentos não serão em nada parecidos 
com os atuais apps da editora para leitu-
ra dos websites em plataformas que não 
são o desktop: “Já desenvolvemos mais 
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“Banner automático” ganhou o Prêmio Abril na categoria Melhor Uso do Digital - Site/Mobile
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de 80 aplicativos assim. Não se trata dis-
so”, arremata.  

E-commerce
Adriana Morrone, diretora de mídia di-

gital da Editora Três, conta como a empre-
sa formatou em site próprio seu e-com-
merce de assinaturas, tanto das edições 
em papel quanto em digital, o Assine3 
(www.assine3.com.br). “Tem muita gente 
que gosta de assinar o combo — a edição 
impressa mais a digital”, ressalta, ao ga-
rantir que os 11 títulos da casa estão dis-
poníveis para compra avulsa, assinatura 
e assinatura combo (digital + impresso) 
nas lojas Apple e Google Play. Para Win-
dows 8, o app de IstoÉ foi disponibilizado 
gratuitamente e, segundo Adriana, a acei-
tação tem tido “números interessantes.”

No caso dos smartphones, a Editora Três 
começou 2013 desenvolvendo aplicativo 
só para o celular (sistemas iOS e Android) 
e o primeiro produto abordou a Copa das 
Confederações, dentro do projeto IstoÉ na 
Copa — que culminará no Mundial da Fi-
fa de 2014. O modelo foi o mesmo de apli-
cativo gratuito, contemplando conteúdo 
referente a notícias, galerias de fotos e ví-
deos, dados esportivos (como tabelas dos 
jogos) e serviços nas cidades-sede — tu-
do bancado por publicidade. O primeiro 
cotista foi o Banco do Brasil.

Outro projeto da Editora Três é um app 
novo para smartphones — ainda em de-
senvolvimento. No campo dos tablets, a 
parte de conteúdo está bem resolvida, 
garante Adriana. O que falta é o lado da 
publicidade (veja mais à pág. 8), mas ela 
garante que há melhora gradativa na per-
cepção do mercado. Segundo a diretora, 
na oferta de projetos integrados tem au-
mentado o interesse por anúncios para 
conteúdos em tablets, além da publici-
dade na edição impressa.

Para Adriana, o smartphone deve ser a 
prioridade. “Mas em celular o modelo de 
negócios é complexo, pois a publicidade 
complica-se quanto aos formatos de visu-
alização (logos, banner, splash), sempre 
com o desafio de deixar a navegação in-
terativa e agradável.” A executiva detalha 

que os novos sites das publicações IstoÉ 
e Dinheiro já contam com o plug-in au-
tomático de reconhecimento da tela de 
recepção para mobile. E lembra que os 
chamados sites web remuneram-se mui-
tas vezes pelas redes de publicidade e ad 
networks. Nesse contexto, um site mobi-
le vai valer quando tiver audiência e ga-
nhar dinheiro com isso. 

Se antes o desenvolvimento tinha de 
olhar para duas plataformas (iOS e An-
droid), agora também entra em cena o 
Windows 8, que é “outro tudo”: outro sis-
tema, outro público, outro modelo. Por 

Manoel Lemos, CDO da Abril: cada produto precisa ser redesenhado para as diversas plataformas

tudo isso, a diretora de mídia digital da 
Editora Três acha que o gargalo na ques-
tão ainda é o grande investimento tecno-
lógico necessário para abarcar todas es-
tas inovações.

Portfólio mobile
No seu portfólio, a Editora Globo con-

tabiliza 15 aplicativos para iPhone e smar-
tphones  Android e BlackBerry. Todas as 
revistas da casa estão disponíveis na ver-
são tablet. A Autoesporte pode ser bai-
xada e lida no iPhone — em breve será 
possível fazer o mesmo com Marie Clai-
re. “Temos sites mobile de Época, Auto-
esporte, Quem e teremos todos os outros 
títulos até o fim do ano”, adianta o dire-
tor de inovação digital, Alexandre Maron.

Ele comenta que muitos leitores se 
queixavam do tempo excessivo para um 
site tradicional carregar em smartphones 
e tablets e da dificuldade de encontrar a 
informação de que precisavam. Com a 
nova versão, os leitores acessam rapida-
mente as notícias e dispõem de imagens 
adequadas para o tamanho da tela.

Para Marcus Gasquez, diretor de reda-
ção da Autoesporte, o site mobile adap-
ta o conteúdo da revista a uma experiên-
cia de leitura mais agradável: “O texto flui 
na vertical, enquanto as fotos podem ser 
apreciadas na horizontal. E ainda intro-
duz como inovação parte das reportagens 
oferecidas em áudio na voz do próprio au-
tor”, conta. A publicação impressa pode 
ter seu arquivo digital no computador, na 
versão para tablets (iPad/Android) e na 
versão mobile. O feed de notícias e o site 
mobile são atualizados simultaneamente 
ao website. A versão da revista para iPad 
e Android circula com a mesma data da 
versão impressa.

O aplicativo para smartphones da se-
manal Época traz notícias produzidas pela 
equipe do site. Os produtos têm formata-
ção própria e diversos conteúdos exclusi-
vos, como vídeos, testes interativos e grá-
ficos, explica Helio Gurovitz, diretor de 
redação de Época e Época São Paulo. No 
caso do app para smartphones, a atuali-
zação é em tempo real. As publicações 

Em Veja, a maior semanal do País, 
e toda sua “família” de publicações 
(Vejinha, Comer & Beber etc.) o foco tem 
sido a diversificação nas plataformas 
móveis. Estão disponíveis as versões 
Veja no Tablet (conteúdo semanal, 
enriquecido com interatividade, vídeos, 
infográficos, galerias e áudios); mobile 
Veja Notícias (aplicativo que abrange 
conteúdos diversos); e 24 horas Veja.
com (notícias diárias). 

No caso de Veja São Paulo, existem 
os aplicativos Veja SP e Comer & Beber 
para iOS. “Ambos exibem conteúdos que 
estão no website, de forma diferenciada 
e focada em roteiro. O usuário de Veja 
SP encontra ainda sugestões baseadas 
no histórico do que navegou no app”, 
detalha Thais Chede Soares, diretora-
superintendente da unidade Veja.

Toda a atualização de apps ocorre 
de forma simultânea ao website. O 
aplicativo Comer & Beber tem nova 
versão a cada quatro meses, por 
causa dos lançamentos da edição nas 

Veja e Exame em múltiplas versões

Sandra conta que tem notado 
crescimento pronunciado da audiência 
para o site vindo de dispositivos móveis. 
Em 16 de julho, por exemplo, 35% dos 
dez milhões de visitas ao site vieram 
desses equiapmentos, praticamente o 
dobro do que há um ano.

diferentes praças. Com aplicativos na 
maioria gratuitos, são mais de três milhões 
de downloads. Veja semanal no tablet 
estampa uma performance invejável: são 
mais de cem mil assinantes.

A maior dificuldade atualmente, para 
Thais, é adequar a realidade do que se faz 
na revista para o website e, depois, para o 
mobile; ou seja, replicar o que já é feito na 
web para os outros dispositivos, de acordo 
com a necessidade do usuário. O desafio 
é manter as três vertentes — produção 
editorial, tecnológica e comercial — bem 
alinhadas entre si, para que o usuário 
encontre bom conteúdo dentro de uma boa 
plataforma, e que o produto seja rentável.

Na área de negócios, a mobilidade 
também se expande. Sandra Carvalho, 
diretora de redação de Exame.com, conta 
que o site viaja por todas as plataformas: 
os downloads de apps para dispositivos 
móveis já passam de 511 mil (dados de 
agosto de 2013). “Temos visto crescer, mais 
recentemente, web apps de Exame para 
smartphones e tablets, que são propostas 

mobile mais enxutas, com design feito sob 
medida. Além disso, para os celulares mais 
antigos, mantemos uma versão wap que 
funciona bem”, explica. Há um ano e meio 
são ofertados web apps leves e rápidos. 
Foram 80 mil visitantes únicos em julho, 
com 686 mil pageviews.

“A divulgAção é importAnte. pArA 
que os Acessos Aos sites mobile 
cresçAm, precisAmos divulgAr 
suA existênciA”

Alexandre Maron

Thais Chede e o aplicativo Veja SP Comer & Beber: nova versão a cada quatro meses
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semanais são atualizadas na véspera de 
a revista ir para as bancas.

Na Globo a política de remuneração 
para o mobile acompanha a dos sites web, 
ou seja, o conteúdo está aberto, sem custo 
ao usuário. “Nossos sites mobile seguem 
o mesmo modelo de negócio; o usuário 
não paga para ler nossas notícias. E esse 
conteúdo não é o mesmo da revista. É algo 
produzido especialmente”, pontua Maron.

O diretor de mercado anunciante da 
Editora Globo, Alexandre Barsotti, expli-
ca que aplicativos gratuitos repercutem as 
notícias do site em todos os produtos da 
editora. “Fomos a primeira a lançar um 
aplicativo mobile, da revista Autosespor-
te”, garante, ao lembrar que o preview gra-
tuito obteve dez mil downloads. Para ele, 
ao considerar que se está falando apenas 
da base de usuários de iPhone, é possível 
verificar a força desse material.

Os desafios para quem trabalha com dis-
positivos móveis estão em constante mu-
dança. Para Maron, os limitadores são a 

Adriana, da Três, e o aplicativo da Copa das 
Confederações, bancado por publicidade

Maron, da Globo, e Autoesporte no celular: 
usuário não paga para ler as notícias 

Na Abril, os títulos voltados ao 
público feminino posicionam-se com 
força nas novas tecnologias. As revistas 
que têm versão para leitura no tablet são 
Claudia, Elle, Máxima e Boa Forma (Gloss 
e Lola também tinham, mas os títulos 
deixam de circular). 

Louise Faleiros, diretora de marketing 

Para facilitar a vida das mulheres
da Abril, ressalta que o portal M de 
Mulher, que reúne na internet o conteúdo 
feminino dos títulos da editora, tem 8,2 
milhões de unique visitors por mês e 
135 milhões de pageviews (NetRatings – 
jan/2013), classificando-o como o maior 
portal feminino do Brasil e um dos dez 
maiores do mundo. Em julho de 2013, o 
site recebeu 508 mil visitantes únicos 
via celular, um crescimento de 100% 
em relação a fevereiro, informa Louise, 
citando o Google Analytics. 

Sobre os apps, a principal aplicação 
nasceu para facilitar a vida dos 
cozinheiros e oferecer navegação 
amigável ao acervo de receitas 
produzidas e testadas pelas redações 
da Abril. Receitas Fáceis adota modelo 
premium: nove pacotes de conteúdo 
gratuitos e mais oito pagos. Novos 
lançamentos estão programados para 
este segundo semestre, adianta Louise.

Dos temas mais acessados via mobile, 
a diretora de marketing da Abril explica 
que há assuntos que a usuária prefere 
consumir na intimidade e com discrição 
proporcionadas pela versão mobile do 
site. “Das dez matérias mais acessadas, 
seis são de sexo”, relata. 

Voltada ao universo da tecnologia, 
a revista Info, da Abril, partiu para o 
chamado conteúdo over the top em TV, 
a OTTV, disponibilizando aplicativos nos 
aparelhos de LG, Samsung, Toshiba e 
Philips, que transmitem vídeos diários 
produzidos para o site, com a interface 
adaptada a telas diferentes. Para 
tablets, a Info tem a revista mensal, 
com interatividade, e a possibilidade 
de compartilhamento das matérias por 
Facebook, Twitter e e-mail. “Publicamos, 
em média, cinco vídeos por edição, como 
conteúdo extra”, conta a diretora de 
redação, Kátia Militello.

No final de 2012, o título colocou 
no ar uma novidade, ao levar para o 
tablet conteúdo renovado diariamente. 
Ao baixar a edição do mês, o leitor 
pode acessar um carrossel de notícias 
exclusivas relacionadas às reportagens  
e aos assuntos abordados. O conteúdo 
desse carrossel tem atualização online. 
Sempre que aparecem novidades, um 
aviso alerta o usuário. 

Tal versão para tablet também conta 
com novos formatos publicitários. “Além 
da possibilidade de atualizar sua peça 
uma vez por semana, o anunciante pode 
ter um link para o site da marca ou para 
um conteúdo exclusivo produzido por 
ele”, explica Kátia. A Info soma 93 mil 
downloads do aplicativo e cerca de 15 mil 
assinantes da versão tablet.

A Superinteressante, também da 
Abril, celebra o volume de recursos 

Tecnologia, ciência e esportes
digitais do título nos tablets. “Sempre 
tem um vídeo, uma reportagem 
em vídeo, infográficos interativos,  
conteúdos extras, novas experiências”, 
afirma o diretor de redação, Denis Russo 
Burgierman. Como nos demais títulos 
da casa, para o celular foram feitos 
aplicativos sem muita ambição, à espera 
do que vem por aí com a marca da Abril.

Placar e Quatro Rodas dispõem de 
versões digitais, sendo que, na Quatro 
Rodas, o digital já representa cerca de 
10% da circulação total. A versão digital 
traz o conteúdo do impresso e alguns 
extras interativos. Além disso, Quatro 
Rodas lançou recentemente seu mobile 
site com patrocínio da Fiat. “Ele já conta 
com audiência expressiva, que cresce 
exponencialmente”, assegura Tiago 
Afonso, diretor de marketing da Abril.

No meio do ano, para a Copa das 
Confederações, Placar lançou o 
aplicativo Placar – Abril na Copa, com os 
patrocinadores ouro do projeto Abril na 
Copa: O Boticário, Itaú e Volkswagen. O 
conteúdo contemplava a cobertura em 
tempo real da Copa das Confederações, 
tabela de jogos, ficha dos jogadores, 
galeria de fotos e blogs, e estava 
disponível para download gratuito.

Por oferecer conteúdo “quente”, 
a direção de Placar acredita que o 
noticiário esportivo exige presença 
forte nas plataformas móveis. “Mais 
do que uma vantagem, essa é uma 
necessidade”, salienta Afonso.

Aplicativo Receitas Fáceis tem pacotes de 
conteúdo gratuitos e pagos

Info impressa e no iPad: revista já tem 15 mil assinantes na versão tablet 

capacidade de processamento dos apare-
lhos e a velocidade das conexões de dados. 
Hoje, a preocupação é com a experiência 
de leitura do usuário e em proporcionar 
as ferramentas de compartilhamento que 
ele está acostumado a usar na web. “Além 
disso, a divulgação é importante. Para que 
os acessos aos sites mobile cresçam, preci-
samos divulgar sua existência”, diz Maron.

De modo geral, as vendas na Editora Glo-
bo estão assim colocadas para o digital: to-
dos os assinantes do impresso têm aces-
so ao conteúdo digital em iPhone, iPad e 
tablets Android, sem pagar nada a mais 
por isso. É possível fazer apenas a assina-
tura digital. Quem tem iPhone e iPad pode 
baixar os aplicativos das marcas na banca 
virtual da Apple, fazer a assinatura direta-
mente pela App Store e conseguir até 70% 
de desconto. Aos com tablet Android está 
disponível assinatura digital entrando em 
contato com a Editora Globo. Há, ainda, a 
possibilidade de adquirir edições avulsas, 
tanto na App Store quanto na Google Play.
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem Especial: Revitsas, São Paulo, p. 4-6, 9 set. 2013.




