
40 mídia

11 NOV 2013

Com uma hashtag, #ring, o Twitter de-
monstrou na quinta-feira 7 que tinha 

acabado de entrar para o grupo dos gigan-
tes da tecnologia capitalizados na Bolsa. 
Sua tão aguardada oferta inicial de ações 
— ou IPO, na sigla em inglês — rendeu 
US$ 1,82 bilhão para a rede social, com a 
venda de 70 milhões de papéis. Esse mon-
tante não foi superior ao movimentado 
pelo Facebook, em maio de 2012, quando 
a empresa fundada por Mark Zuckerberg 
amealhou US$ 16 bilhões no IPO, mas al-
gumas decisões do Twitter deixaram cla-
ro que a companhia entrou no jogo dis-
posta a atuar de modo diferente.

Ao contrário do Facebook, que lançou 
suas ações na Nasdaq, a rede de microblo-
gs optou pela Bolsa de Nova York. Repor-
tagem da Reuters revelou que o vice-pre-
sidente financeiro do Twitter, Mike Gup-
ta, estabeleceu como objetivo não repetir 
o Facebook, cujos papéis se desvaloriza-
ram, com queda que chegou a 20% dias 
depois da abertura de capital — a em-
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presa demorou meses para obter rendi-
mentos mais condizentes com a expec-
tativa de Zuckerberg. Por isso, procurou 
o Goldman Sachs para coordenar seus 
passos (o Facebook contratou o Morgan 
Stanley). As ações foram lançadas a US$ 

26, enquanto as do Facebook começa-
ram com US$ 38.  

No caso do Twitter, com esse preço ini-
cial, a empresa passou a valer US$ 24,57 
bilhões. Os papéis se elevaram e até atin-
giram US$ 50,09 (o que tornava a compa-

nhia mais valiosa do que a Time Warner) 
para depois recuarem para US$ 44,90, 
uma alta de 73%. No final do pregão, o va-
lor do Twitter chegou a US$ 31,1 bilhões. 
O IPO foi o terceiro maior do ano nos Es-
tados Unidos, atrás das ofertas da petro-
lífera Plains GP Holdings e do laborató-
rio Zoetis, a maior companhia do mundo 
na área de produtos para saúde animal. 

Depois do IPO, o Twitter abre um novo 
capítulo em sua história — mesmo que o 
valor das ações sofra flutuações pelos pró-
ximos dias. Uma das medidas é manter o 
crescimento. Em entrevista à rede CNBC, 
Dick Costolo, CEO da empresa, comen-
tou que o número de usuários aumenta 
no mundo (são 230 milhões de usuá rios 
ativos por mês), mas que a companhia 
estabeleceu estratégias para ampliar a 
base e mostrar que o serviço é uma po-
derosa plataforma de engajamento. “Te-
mos uma perspectiva absoluta a respeito 
da empresa que queremos ser”, declarou, 
enaltecendo o fato de o Twitter ser um am-
biente de conversas públicas em tempo 
real que são distribuídas globalmente (o 
Facebook é mais fechado). “Acreditamos 
que somos a única companhia desse ti-
po que pode amplificar suas característi-
cas e crescer a ponto de realmente fazer 
que os 2,4 bilhões de pessoas conectadas 
do mundo usem a plataforma”, afirmou.

Marta, do Zero Hora: assinaturas digitais ajudam, mas receita exige diversidade de produtos 

Durante Seminário da International 
News Media Association (Inma), que 

ocorreu entre 6 e 7 de novembro em São 
Paulo, os mais influentes jornais do País 
discutiram a situação do paywall e as pers-
pectivas de negócios segundo esse mo-
delo. Executivos de O Estado de S. Pau-
lo, Folha de S.Paulo, O Globo e Zero Ho-
ra creditaram à adoção de assinaturas 
digitais uma fonte de receitas saudável, 
endossando seu sucesso internacional. 

O Estadão, um dos poucos quality pa-

pers de maior circulação do País que ain-
da mantêm seu conteúdo aberto na in-
ternet, anunciou que erguerá seu muro 
poroso em 2014. “Queremos implantar o 
paywall sem aquela imagem negativa de 
que a pessoa pagará por algo que até en-
tão possuía de graça”, disse Ricardo Gan-
dour, diretor de conteúdo do jornal. “Va-
mos oferecer um grande pacote de servi-
ços e vantagens para que o leitor veja o 
valor daquilo que irá consumir.” 

É mais ou menos o que faz O Globo 

ao remodelar seu pacote de produtos da 
assinatura digital. Desde domingo 10, o 
cliente não só tem acesso integral ao site 
e à edição digital do jornal como é benefi-
ciado pelo Clube Sou+Rio. Antes, só os lei-
tores do impresso podiam acessar o pro-
grama, que se chamava Clube do Assinan-
te e, portanto, também muda de nome. 

“O jornal não é apenas um produto im-
presso, mas sim um conjunto de interfa-
ces informativas”, afirmou Ascânio Sele-
me, editor executivo de O Globo, duran-
te o painel. O clube dá direito a descon-
tos em cerca de 400 restaurantes no País, 
além de descontos em farmácias, teatros 
e hotéis, entre outros.

O assinante ainda terá acesso à revista 
vespertina O Globo A Mais, aos e-books 
do jornal e a seu acervo digital, com to-
dos os exemplares, desde 1925. Da sede 
do veículo, no Rio de Janeiro, Marcello 
Moraes, CEO da Infoglobo, explica o no-
vo conceito: “oferecemos uma proposta 
de valor maior e mais adequada ao dia a 
dia de nossos assinantes atuais e pros-
pects”. Ele acredita que é cedo para ava-
liar o paywall, processo iniciado em se-
tembro, mas “já houve um incremento 
nas assinaturas digitais de 40%”.

Pioneiro entre os jornais do País a im-
plantar o sistema de cobrança — em ju-
nho de 2012 — a Folha assegura que a es-
tratégia incrementou o número de visitan-
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El País en portugués
Isabel Amorim Sicherle aproveitou 

seu painel no Inma para fornecer 
detalhes da operação brasileira do 
El País. A jornalista, que é diretora 
executiva do jornal para Brasil e 
América Latina, afirmou que o projeto 
é parte importante do processo de 
internacionalização do Grupo Prisa, 
que tem crescido globalmente seus 
produtos multiplataforma — apesar 
de a circulação do El País na Espanha 
estar estagnada desde o início da crise 
financeira. O grupo estima que 43% de 
seu faturamento vem das Américas, 
assim como 40 % da audiência digital. 
O portal brasileiro terá conteúdo sobre 
política, internacional, esportes, cultura 
e economia, produzido por 12 jornalistas 
numa redação em São Paulo, e estreia 
prevista para 26 de novembro. No Brasil, 
a Santillana, unidade editorial do Grupo 
Prisa, já possui as editoras de livros 
Alfaguara, Moderna e Objetiva.

Igor Ribeiro

tes únicos e aumentou em dois dígitos a 
publicidade digital. “É a única maneira 
de remunerar nossos profissionais e qua-
lificar a informação”, disse Sérgio Dávila, 
editor executivo do jornal, no seminário.  

Marta Gleich, diretora de redação do 
Zero Hora, defendeu que a receita prove-
niente de assinaturas não basta: os jornais 
modernos também devem trabalhar outras 
marcas como plataformas de conteúdo, 
ampliando a conexão com os anuncian-
tes. Ela citou como exemplo o Donna, ca-
derno feminino semanal, que se transfor-
mou numa unidade de negócios separada: 
“Além do próprio suplemento, faz eventos, 
produz edições customizadas e consegue 
realizar ações com as leitoras nas quais ca-
bem diversas inserções de marcas”.

Costolo (primeiro à dir.), entre fundadores, mira os 2,4 bilhões de pessoas conectadas no mundo
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 35, n. 1585, p. 40, 11 nov. 2013.




