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O GLOBO dá um novo passo no relaciona-
mento com seus leitores e assinantes. A par-
tir de amanhã, para ter acesso ilimitado ao
conteúdo do site será preciso ter uma assina-
tura digital. O assinante do GLOBO, que já
recebe a edição impressa em casa nos sete
dias da semana, e o assinante digital não se-
rão impactados e poderão navegar gratuita-
mente. Omodelo segue uma tendência mun-
dial, inaugurada pelo “The New York Times”
em 2011 e adotada por diversos jornais do
Brasil e do mundo.
Com a mudança, o limite de conteúdo gra-

tuito para não-assinantes será de 30 matéri-
as no período de 30 dias. Depois disso, será
necessário fazer uma assinatura digital, no
valor mensal de R$ 29,90. Os assinantes te-
rão acesso ilimitado ao site e a vários produ-
tos digitais, como a Edição Digital (páginas
do jornal impresso disponíveis no site e em
tablets), o Acervo O GLOBO (com todo o
conteúdo digitalizado do jornal, desde
1925), o site no celular e a revista digital O
Globo a Mais, exclusiva para tablets.
O diretor geral da Infoglobo, Marcello Mo-

raes, destacou as mudanças no relaciona-
mento com os consumidores de informação
e no modelo de negócios das empresas jor-
nalísticas provocadas pelas mídias digitais:
— Nunca tivemos tanta audiência e nossa

oferta de produtos precisa atender às de-
mandas dos clientes atuais e dos novos, que
buscam conteúdo de qualidade a qualquer
hora e em qualquer lugar. Estamos cami-
nhando nessa direção, ampliando e diversi-
ficando nossa oferta de conteúdo, com um
modelo que privilegia o assinante.
Desde janeiro, os leitores já têm o limite de

20 cliques mensais para acessar reporta-
gens, colunas, blogs, fotogalerias e vídeos. A
partir desse número, o leitor é convidado a
preencher um cadastro simples, informando
nome, e-mail, data de nascimento e senha de
acesso. Para quem já é cadastrado, basta en-
trar com login e senha.

NOVA TENDÊNCIA
Segundo a diretora executiva do GLOBO,
Sandra Sanches, o novo modelo levou em
conta experiências adotadas por jornais de
diferentes países num cenário em que a in-
dústria de comunicação discute como ga-
rantir a produção de conteúdo de qualidade.
—OGLOBO acompanha a tendênciamundial,

importante para assegurar um modelo de negó-
cio sustentável, que mantenha a oferta de conte-
údo de qualidade a nossos assinantes. Os dados
cadastrais permitem ainda um maior conheci-
mento sobrehábitosdenavegaçãodanossa audi-
ência, garantindo a entrega de produtos ainda
mais adequados aos perfis dos nossos leitores.
O novo modelo de oferta de conteúdo vem

sendo estudado desde 2012 e, além de levar
em conta as experiências de jornais em outros
países, contou com um estudo detalhado do
comportamento da audiência do site. A partir
da adoção do cadastro on-line, foi possível
aprimorar o conhecimento dos hábitos de na-
vegação e dos perfis dos leitores a fim de ade-
quar a entrega do conteúdo nas diferentes
plataformas. l

Novomodelo dá prioridade ao relacionamento com os assinantes, que terão acesso ilimitado

O GLOBO muda oferta de conteúdo digital
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Segundo Ken Doctor, analista de novas indústrias da
Outsell Research e autor do livro “Newsonomics”,
que lista as tendências do jornalismo na era digital,
mais de um terço dos jornais americanos já adotaram
algum modelo de cobrança de conteúdo. “A
distribuição digital trouxe novos ares à indústria de
mídia e a audiência para notícias nunca foi tão
grande. Os leitores estão aceitando que conteúdo
digital tem valor real e estão dispostos a pagar por

ele. O mito de que informação deve ser grátis hoje não
faz sentido, pois já existe uma consciência bem clara
de que produzir conteúdo jornalístico de qualidade é
caro e dá muito trabalho”.

Na avaliação de Ken Doctor, o fato de que a
receita de assinatura do jornal já é maior do que a
gerada com publicidade levará, em abril de 2014
o ‘NYT’ a flexibilizar ainda mais seu modelo, com
diversas modalidades de cobrança. “Será o início

da era do paywall 2.0”, prevê.
Para Rosental Calmon Alves, diretor do Centro

Knight para Jornalismo nas Américas e professor da
Escola de Jornalismo da Universidade do Texas, o
novo modelo de oferta de conteúdo é um bom passo
adotado pela indústria de mídia em todo o mundo.
“Hoje o mercado está mais maduro e a tecnologia
evoluiu, permitindo criar sistemas que antes seriam
impossíveis. O ‘New York Times’, o ‘El País’ e vários

outros fizeram suas tentativas iniciais sem sucesso.
Só nos últimos dois anos é que se chegou a um
modelo que vem registrando bons resultados”.

Uma das vantagens desse sistema, segundo ele, é o
fato de permitir o acesso a uma audiência bastante
volumosa, mas que busca o site pontualmente, a
partir de ondas nas mídias sociais. “Essa nova
fórmula permite que os jornais estejam nos dois
mundos ao mesmo tempo”, afirmou.

INDÚSTRIA DE MÍDIA PASSA POR TRANSFORMAÇÃO NO MUNDO TODO

O QUE VAI MUDAR NO SITE DO GLOBO

20
SEM CADASTRO

ASSINANTES

30
ASSINATURA

Até
cliques
mensais
gratuitos

cliques
mensais
gratuitos

No 21º clique
mensal, o
cadastramento
simples é exigido

No 31º clique
mensal, é
preciso fazer
uma assinatura

Acesso
ilimitado

Assinantes 7 dias da versão impressa e da versão digital terão acesso a:

Conteúdo integral do site do GLOBO

Edição móvel
para celulares

O Globo a Mais,
revista para o iPad

Acervo – coleção com 88 anos de história do jornalO Globo a Mais, ór

A experiência em outros países
Wall Street Journal
O site do jornal já nasceu, em 1997, com
conteúdo apenas para assinantes. Aos
poucos, permitiu que algumas áreas fossem
lidas por usuários em geral e criou a compra
de artigos por meio de micro-pagamento

Financial Times
Começou a cobrar pelo conteúdo
em 2001. Em 2012, a carteira
digital superou a do impresso,
com 300 mil assinantes

The Times/Sunday Times
Em maio de 2010, iniciou a
cobrança fechando todo o site,
com acesso apenas aos assinantes.
Até julho de 2013, tinha 140 mil
assinantes na carteira

The New York Times
Pioneiro no modelo de cobrança em
que o leitor tem acesso a um
número mensal limitado de notícias
nos produtos digitais. Desde março
de 2011, acumula uma carteira de
700 mil assinaturas digitais

COM CADASTRO

Edição Digital – réplica digital do
jornal impresso em desktop e tablet

Edição óvel
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 15 set. 2013, Economia, p. 35.




