
Assinatura digital

Dinheiro, finalmente!
Impressos desenvolvem estratégias para atrair assinantes, 
encontrando a embocadura para lucrar na web

Por DAnylo MArtins

Abrir a tela, escolher a página que 
quer ler, aumentar o zoom, complemen-
tar o conteúdo com vídeos e áudios. Es-
sas são algumas das ações que podem 
ser feitas nas edições digitais dos prin-
cipais jornais brasileiros. Cada veículo 
está desenvolvendo seu modelo próprio 
de assinaturas, que contempla diversas 
opções, desde a edição para computador 
pessoal até os aplicativos específicos 
para as novas plataformas. 

O norte-americano The New York 
Times já apresentou aos leitores o seu 
modelo de assinatura digital e passou a 
cobrar pelo conteúdo oferecido na inter-
net (veja Box na pág.29). A estratégia, 
bem-sucedida, está sendo seguida em 
parte pelos principais jornais do Brasil. 
Para Marta Gleich, diretora de internet 
do Grupo RBS, que controla dois dos 
grandes impressos brasileiros — Zero 
Hora e Diário Catarinense —, é fun-
damental que haja a cobrança pelo ma-
terial oferecido diariamente ao público 

na versão digital. “Está ficando claro 
para o consumidor que a produção de 
conteúdo de qualidade por uma redação 
de jornal custa caro”, afirma. Para ela, os 
jornais se firmam, cada vez mais, como 
marcas de referência nos tablets e na 
internet, quando se busca informações 
com credibilidade. 

Diante da maior exigência do público, 
não basta desenvolver um modelo pago 
para as assinaturas digitais. Mário Rigon, 
diretor comercial do Infoglobo, que res-
ponde pelo jornal O Globo, destaca que 

Cada veículo desenvolve seu modelo próprio para o assinante digital. Acima, a página na web do Estadão 
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aplicativo para a plataforma da Apple, 
mais moderno e interativo, com patro-
cínio do Bradesco. Foi criado um menu 
personalizável no alto da tela, em que 
é possível navegar por dez editorias, 
blogs e colunas. O conteúdo multimí-
dia ganha mais espaço na nova versão, 
com um mosaico que exibe galerias de 
fotos e vídeos. Outra inovação é que, 
ao escolher uma reportagem, o leitor 
poderá compartilhá-la por e-mail, pelo 
Twitter e pelo Facebook. O aplicativo 
também permite que a edição seja lida 
tanto na versão diagramada do jornal 
quanto em um arquivo de texto. “É im-
portante aproveitar os recursos que a 
plataforma oferece, como som e vídeo. 
Tudo isso é utilizado”, define Rigon. 

No aplicativo desenvolvido pela 
Folha, um dos diferenciais é a dispo-

Urquiza, do Estadão: aperfeiçoamento para ter 
boa funcionalidade em qualquer plataforma
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Estadão foi o 
primeiro jornal
brasileiro a lançar
sua versão para o 
iPad, da Apple

é fundamental aproveitar a experiência 
adquirida com o sistema de venda de 
assinaturas do veículo impresso. “Nosso 
grande know-how é o conhecimento das 
necessidades do consumidor, o leitor. 
Por isso, fazemos alguns pacotes que 
mesclam o impresso com as plataformas 
digitais”, conta.

Buscar atualizações para esse siste-
ma é uma das ações feitas por O Estado 
de S. Paulo. “É fundamental exercer 
um contínuo aperfeiçoamento para que 
o leitor tenha sempre boa funcionali-
dade em qualquer plataforma”, explica 
Luiz Antonio Urquiza, diretor comercial 
de mercado leitor. Para ele, as vanta-
gens da assinatura digital estão centra-
das, principalmente, na mobilidade e na 
portabilidade que o serviço oferece. Um 
exemplo é o leitor que está viajando e 
não consegue receber o jornal no local 
de destino. Nesse caso, a versão digital 
facilita o acesso ao conteúdo fac-símile 
do jornal de forma antecipada, já que 
ele é disponibilizado no início do dia. 

O diretor de circulação e assinaturas 
da Folha de S.Paulo, Murilo Bussab, 
ressalta que a ideia de material multi-
plataforma ganha força no mundo digital 
e precisa ser explorada pelos veículos. 
“O assinante tem a possibilidade de 
acessar o conteúdo no tablet, no PC, 
em qualquer lugar”, explica. Mas não 

adianta somente utilizar os recursos 
que o digital oferece. Segundo Bussab, 
a estratégia da Folha tem como objetivo 
também manter as qualidades do jornal 
em papel. “A ideia é adaptar o impres-
so para o modelo digital sem perder as 
características. Afinal, o leitor compra 
o conteúdo completo”, aponta.

Novos formatos
No modelo digital, ganham espaço 

também os aplicativos específicos para 
as novas plataformas. Em abril do ano 
passado, o Estadão foi o primeiro jornal 
brasileiro a lançar sua versão para o iPad, 
da Apple. Na loja virtual da empresa, 
o leitor pode comprar a edição avulsa 
do jornal por US$1,99. Para os assinan-
tes da edição digital, o custo é zero. Já 
quem assina o impresso precisa pagar 
R$ 10 a mais. 

Nesse ano, o veículo atualizou o 
aplicativo, que passa a se chamar Es-
tadão Tablet. Uma das mudanças, por 
exemplo, é a possibilidade de leitura sem 
dependência da web. Ou seja, depois de 
baixar a edição, o usuário não precisará 
se manter conectado à internet 3G ou 
Wi-Fi para navegar ou ler as matérias. 
E, ainda assim, haverá um botão no apli-
cativo caso deseje se conectar para ver 
mais novidades no portal do jornal.

 “Nós estamos dando muita atenção 
para o digital. A ideia é incentivar o há-
bito de leitura nas novas plataformas”, 
explica Urquiza. “Quando você acessa 
o tablet, tem a possibilidade de rece-
ber infográficos de melhor qualidade”. 
Além de conteúdo com entrevistas em 
áudio e vídeo, complementares às ma-
térias escritas.

O jornal O Globo não fica atrás. 
Apresentou recentemente seu novo 

Novas plataformas são exploradas. Acima, o 
aplicativo para iPad da Folha

Vantagens da 
assinatura digital
são, principalmente,
a mobilidade e
a portabilidade
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Assinatura digital

Diário Catarinense e a solução que elas 
apresentam para o anunciante”, afirma 
Marta Gleich, diretora de internet do 
Grupo RBS. “Há também uma equipe 
exclusivamente on-line, que vende todos 
os produtos digitais do Grupo, incluin-
do jornais, rádios e o portal ClicRBS”, 
completa Marta.

O Estadão registra crescimento 
no número de assinantes digitais. Com 
as vendas em alta, eleva também o in-

O modelo básico de 
assinatura da Folha de S.Paulo 
permite o acesso diário à 
versão impressa por R$ 59,90 
mensais, com a possibilidade 
de desfrutar da edição digital 
sem pagar mais por isso. 
Segundo Murilo Bussab, a 
intenção é que os leitores 
possam ler o jornal de acordo 
com suas necessidades. 
Em relação à assinatura do 
Estadão, o diretor comercial 
de mercado leitor, Luiz 
Antonio Urquiza, explica que o 
modelo segue a mesma linha, 

porém, o valor para assinar o 
jornal de domingo a domingo 
é de R$ 69,90 por mês. 
Caso os leitores queiram 
assinar somente a edição 
digital, também é possível. 
Na Folha, o valor cobrado 
mensalmente é metade 
do preço da assinatura do 
pacote “impresso + digital”, 
equivalente a R$ 29,90 — 
mesmo valor para assinar o 
Estadão no digital. Tanto no 
Zero Hora quanto no Diário 
Catarinense, a versão pode 
ser acessada diariamente 

pelo preço de R$ 24,90 
mensais. Em O Globo, o 
valor do digital custa metade 
do cobrado para assinar o 
impresso com as plataformas 
digitais. Atualmente, o preço 
promocional é de R$ 29,90 
por mês, sendo que, nos 
computadores pessoais, o 
assinante digital tem acesso 
às 30 últimas edições do 
jornal. No iPad, o leitor pode 
baixar e ler todas as edições 
já publicadas no formato 
específico para o tablet. 
Nos cinco casos 

mencionados, as assinaturas 
digitais permitem também 
que o leitor tenha acesso 
às áreas exclusivas dos 
portais de notícias, com 
conteúdos complementares 
ao disponibilizado na versão 
impressa e fac-símile dos 
jornais. Tanto no Folha.com 
quanto no portal Estadão.
com.br, no ClicRBS, que inclui 
os jornais Zero Hora e Diário 
Catarinense, além de 
O Globo.com, a maior parte 
das matérias pode ser 
acessada gratuitamente. 

Como fUNCioNA

marta, do Grupo RBS: desenvolver anúncios com propostas e formatos inovadores

D
iv

ul
ga

çã
o/

RB
S

nibilização da Rádio Folha. O usuário 
pode escolher entre cinco programações 
musicais que são intercaladas com bo-
letins de notícias. Assim, o leitor ouve 
suas músicas preferidas enquanto lê a 
edição fac-símile do jornal ou as notícias 
atualizadas do Folha.com. Recentemen-
te, o jornal inovou também ao lançar 
seu aplicativo específico para o sistema 
Android, da Microsoft. 

Com isso, o veículo da família Frias 
está presente no iPad, no Android e no 
Galaxy Tab, concorrente do iPad, fabri-
cado pela Samsung. O crescimento das 
plataformas digitais já pode ser obser-
vado na Folha, de acordo com o diretor 
comercial do jornal, Antonio Carlos de 
Moura. “Obtivemos um aumento de 50% 
no faturamento publicitário do digital 
no ano passado em comparação com 
2009”, detalha. Os principais segmen-
tos anunciam, como bancos, montado-
ras e  imobiliárias. 

Vantagens para anunciantes
As versões digitais dos jornais não 

trazem facilidade somente para os lei-
tores. Anunciantes também saem ga-
nhando. Por isso, os veículos contam 
com departamentos comerciais cada 
vez mais integrados. No Zero Hora e 
no Diário Catarinense, a equipe, que 
era exclusivamente off-line, agora tam-
bém é responsável pela venda digital. “O 
importante são as marcas Zero Hora e 

O jornal Folha 
de S.Paulo está 
presente no iPad, 
Android e também
Galaxy Tab
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teresse de empresas em colocar seus 
produtos e serviços na internet e nas 
novas plataformas. Os anúncios podem 
ser mais interativos e explorar possibi-
lidades de áudio e vídeo, por exemplo. 
“A ideia é entregar o conteúdo da forma 
que o cliente deseja”, afirma o diretor 
comercial de mercado leitor do perió-
dico, Luiz Antonio Urquiza.

Na Folha, os projetos comerciais 
funcionam também de forma integrada, 
segundo o diretor comercial, Antonio 
Carlos de Moura. “Está disseminada a 
ideia de ‘pacotes’, afinal, o leitor quer 
cada vez mais a multiplataforma”, ex-
plica. “Temos um modelo misto, uma 
equipe de cross selling que vende to-
dos os produtos para os anunciantes”. A 
ação segue o aumento do faturamento 
publicitário no aplicativo para o iPad 
que, de acordo com Moura, acompanha 
o crescimento dos outros produtos.

Na mesma linha, a diretora de inter-
net do Grupo RBS, Marta Gleich, diz que 
cada plataforma, seja ela o computador 
pessoal ou os tablets, tem suas caracte-
rísticas próprias e deve ser trabalhada 

de forma diferente com os anunciantes. 
“Na internet, estamos desenvolvendo 
anúncios com formatos diferenciados 
e propostas inovadoras”, aponta. “No 
iPad, por exemplo, temos notado que 
os anunciantes são clientes arrojados, 
que buscam ligar sua marca à inovação 
e modernidade”, explica. 

Apostando no crescente interesse 
de empresas anunciantes, o jornal O 
Globo lançou recentemente um novo 
modelo de publicidade avulsa para ser 
utilizada no aplicativo para iPad. O pri-
meiro anúncio neste formato divulgou 
o Universe, empreendimento comer-
cial da RJZ/Cyrela na Barra, no Rio de 
Janeiro. A campanha específica conta 

com interação por vídeo, mapa de lo-
calização, galeria de fotos e um hotsite 
mobile do novo empreendimento. Até o 
ano passado, a versão para iPad oferecia 
somente o modelo comercial de vendas 
de cotas de patrocínio.  Segundo Mário 
Rigon, diretor comercial do Infoglobo, 
outros projetos de publicidade avulsa 
para as novas plataformas já vêm sendo 
pensados pelo departamento comercial 
da publicação. “Nesse caso da Cyrela, 
colocamos todos os assuntos da editoria 
de Economia ao lado do anúncio. Hoje, 
a oferta de publicidade é grande e o 
anunciante quer se diferenciar”, afirma. 
Cada vez mais o modelo digital pode ser 
considerado um bom negócio. n

O Globo aposta 
em novo modelo 
de publicidade 
avulsa no aplicativo 
específico para iPad

Recentemente, o jornal The 
New York Times passou a 
cobrar pelo conteúdo que 
disponibiliza na internet. A 
experiência já tem mais de um 
mês e vem dando resultado, 
segundo depoimento do 
publisher do veículo, Arthur 
Sulzberger Jr., no Congresso 
Mundial Inma 2011. No 
evento, ele confirmou que o 
veículo não teve declínio do 

tráfego on-line e que o site do 
jornal já tem mais de 100 mil 
assinantes pagos.
O modelo de assinatura 
digital do impresso foi 
planejado durante um ano 
e meio, após pesquisas. A 
estratégia do veículo segue 
uma linha já adotada por 
outros jornais internacionais, 
como o americano The Wall 
Street Journal, além do 

britânico Financial Times, 
especializado em economia, 
que vem alcançando bons 
resultados após cobrar pelo 
conteúdo  on-line. 
No novo site, há pouco 
conteúdo disponível de forma 
gratuita para os usuários. 
As pessoas que não são 
assinantes do jornal podem ler 
até 20 artigos por mês na web. 
Já os assinantes da edição 

impressa têm acesso completo 
e gratuito ao site NYTimes.
com. A publicação cobra 
US$15 pagos mensalmente 
pelo conteúdo completo do 
site, além de um aplicativo 
para smartphone. Outro 
plano, que custa US$20 por 
mês, possibilita que o leitor 
desfrute do acesso on-line e 
do aplicativo específico para o 
iPad, da Apple. 

o MoDelo Do The New York Times

Rigor, de O Globo: oferta de publicidade é 
grande e anunciante tem diferencial
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moura, da Folha: aumento de 50% no 
faturamento do digital de 2009 para 2010
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