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Resuumo:
Os modeelos de neg
gócios ilusttram como empresas criam valoor, afetando
o variáveis-chavve na gestãoo. Este trabaalho trata dee um caso nesse
n
sentid
do. Ao longgo de décad
das, o jornall
The New York Times con
nstruiu reputtação de jo
ornalismo qu
ualificado, ganhando milhares
m
dee
leitorres fiéis. No
N entanto, essa fideliddade se esv
vaneceu com a internnet, pois os leitores see
tornaaram menoss predisposstos a pagaar por inforrmações dissponibilizaddas de graçça na rede..
Diannte disso, o New York Times m
mudou seu modelo de negócios, adotando o chamadoo
payw
wall poroso. Em um primeiro
p
moomento, essse novo mo
odelo inverrteu a deterrioração doo
desem
mpenho opperacional do
d jornal. P
Porém, ele voltou
v
a peerder rentabbilidade, anu
unciantes e
leitorres. Por esssa razão, este traballho analisou
u o modello de negóócios paywa
all poroso,,
procuurando idenntificar as razões pelaas quais elee foi insufiiciente paraa dar ao jo
ornal a altaa
rentaabilidade doo passado. Essa análi se centrou--se na coleta de inforrmações em
m relatórioss
oficiaais do jornnal, bem como
c
em eentrevistas realizadas com seus funcionáriios. Assim,,
mapeeou-se a rede de ativid
dades do paaywall poro
oso do jorn
nal, defininddo-se as escolhas e ass
conseequências das decisõ
ões tomaddas pela direção.
d
Utilizando aas recomen
ndações dee
Casaadesus-Masaanell & Riicart (2010)), este trab
balho detecctou que o paywall poroso
p
tevee
eficáácia limitadda porque continha
c
círrculos vicio
osos que atrapalhavam
a
m a criação
o de valor..
Desssa forma, cooncluiu-se que
q o New York Timees precisaráá elevar o vvalor perceb
bido de seuu
produuto, ajustanndo seu mod
delo de negóócios e as escolhas
e
táticas dele deccorrentes paara elevar a
taxa de conversãão de vendaas das assinaaturas digitaais sobre a base
b de usuuários.

Palavvras-chave: modelo dee negócios,, internet, paywall
p
po
oroso, estrattégia, The New Yorkk
Timees.
1. INTROD
DUÇÃO

Historicaamente, os modelos dde negócioss de jornaiss impressoss têm dois pilares: 1))
fideliização de leitores interessados noo conteúdo produzido pelas emprresas jornallísticas e 2))
comeercializaçãoo de espaço
os publicitáários para interessado
os em se ccomunicar com essess
leitorres. Emboraa esse modeelo bilaterall (Parker & Van Alstyn
ne, 2005) tennha sido bem
m sucedidoo
no paassado, hojee ele está am
meaçado peela queda na
n base de leeitores de joornais imprressos. Essaa
quedda foi causadda pela mud
dança nos hhábitos do consumo de mídia decoorrentes do aumento
a
doo
uso ddas novas teecnologias de
d informaçção e comun
nicação pelaa populaçãoo.
Na contrramão da qu
ueda na circculação imp
pressa dos jornais,
j
o coonsumo de notícias naa
a
da penetração da internett. Em 2010,, o tempo médio
m
gastoo
socieedade cresceu com o aumento
pela população dos Estado
os Unidos foi de 70 minutos
m
diáários, com um crescim
mento de 3
minuutos (+4,3%
%) sobre a média
m
os úlltimos cinco
o anos, concentrado noo consumo de notíciass
1

onlinne (Pew Ressearch Centter, 2010). C
Cabe notar que mais da
d metade ddos 25 sites de notíciass
de m
maior audiêência nos EUA estãoo ligados a empresass editoras de jornais impressoss
(Olm
mestead, Sasssen & Mitcchell, 2013)).
Na migrração do co
onsumo de nnotícias im
mpressas parra o online os jornais conseguem
m
susteentar e até mesmo
m
ampliar sua auddiência, mass o mesmo não
n se podee afirmar em
m relação ass
suas receitas puublicitárias. O mercadoo de publiciidade digitaal norte-am
mericano é amplamente
a
e
domiinado por apenas
a
cincco empresass (Google, Facebook, Yahoo, Miicrosoft e AOL),
A
que,,
sozinnhas, faturaam 64% de todo o boolo publicitáário (Olmesstead, Sasseen & Mitch
hell, 2013)..
Com
mo consequêência, os jo
ornais imprressos estão
o perdendo sete dólarees de receitta impressaa
para cada dólar que conquistam de recceita publiciitária digital (Gráfico 11), sofrendo
o um ataquee
decorrente de estratégias de enveloopamento adotadas por
p essas eempresas de
d internett
(Edm
mounds, Guskin, Mitch
hel & Jurcow
witz, 2012)..
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Gráfi
fico 1: Evoluução das Reeceitas Publlicitárias do
os Jornais Norte-Americcanos
Fontee: Newspapper Associattion of Ameerica, 2013.
Não são muitas as alternativas
a
disponíveiss para o prov
vedor de um
ma plataform
ma que estáá
ma das alternnativas existentes é pro
omover muddanças em seu
s modeloo
sendoo envelopadda, mas um
de nnegócios (E
Eisemann, Parker
P
& V
Van Alstyn
ne, 2006). Sobre isso,, há consen
nso de quee
prom
mover inovaações no mo
odelo de neegócios é uma
u
necessiidade de em
mpresas quee percebem
m
seus mercados atacados
a
po
or entrantes disruptivoss (Chistenseen, Johnsonn, & Kagerm
mann 2008;
Doz & Kosonenn, 2010; McGratth, 20110).
Porém, há
h autores que
q afirmam
m ser mais difícil paraa as empressas já estabelecidas noo
merccado promoverem essaas alteraçõess do que paara os novoss entrantes. Três possíveis causass
para isso são: 1) não conhecem seeu modelo de negócio
o em profuundidade (C
Chistensen,,
Johnnson, & Kaggermann , 2008),
2
2) ppermanecem
m fazendo o que semppre fizeram por tempoo
demaais (Doz & Kosonen , 2010) ou 33) não são capazes de adaptar seuus comporttamentos àss
novaas necessidaades do amb
biente (Che sbrough & Rosenbloo
om , 2002). A indústriaa de jornaiss
forneece evidênccias a favor desta últim
ma, na medid
da em que suas
s
empressas não foraam capazess
de prromover evoolução relev
vante em seeu modelo de
d negócios nos primeirros quinze anos
a
de suaa
preseença na inteernet (Mesin
ng & Rejfekk , 2005).
2

A partir de 2007, um
u modelo online híbrrido começo
ou a ganharr espaço. Denominado
D
o
payw
wall poroso (metered paaywall), essse modelo está
e entre a gratuidade completa do
d conteúdoo
(adottada pelo jornal inglêês The Guaardian) e a cobrança quase que irrestrita pelo
p
acessoo
(adottada pelo joornal norte--americano The Wall Street
S
Journ
nal). Nesse modelo de negócio, o
leitorr tem o direito de ler um determi
minado númeero de matéérias de forrma gratuitaa. Uma vezz
atinggido esse liimite, o leittor tem seuu acesso reestringido, sendo
s
convvidado a se tornar um
m
usuárrio pago.
Desde suua implantação pelo Thhe New Yorrk Times em
m março de 2011 e, em
m especial, a
partirr da divulgação dos prrimeiros ressultados positivos obtidos com a iniciativa, um
u númeroo
cresccente de em
mpresas jorn
nalísticas eem todo o mundo passou a repliicar o payw
wall porosoo
quasee que indisscriminadam
mente. Os ccríticos desse modelo argumentam
m que não há clarezaa
sobree a viabiliddade ou repllicabilidadee do paywalll poroso paara todos oos tipos e taamanhos dee
jornaais, pois nãoo há certezaa de que os lleitores iden
ntificarão prroposta de vvalor suficieente grandee
no coonteúdo gerrado pelos jo
ornais a ponnto de se dispor a pagar por ele.
Isso posto, o objetiivo deste arrtigo é analisar o mod
delo de neggócios payw
wall porosoo
adotaado por Thee New York
k Times e sseu posicion
namento naa era da inteernet. A esccolha dessee
jornaal ocorreu por se trattar de umaa empresa de capital aberto, coom farta e disponívell
docuumentação de
d resultado
os operacionnais, econô
ômicos e fin
nanceiros e de estar em
m evidênciaa
no seeu setor.
Este trabbalho está dividido
d
em quatro parttes. A primeira cuida dda revisão da
d literaturaa
sobree modelo de
d negócios e sobre o ppaywall po
oroso do Neew York Tiimes. A seg
gunda partee
detallha a metoddologia destte trabalho,, enquanto a terceira apresenta
a
oss resultadoss. A quartaa
partee engloba ass conclusõess deste estuudo.
22. MODEL
LOS DE NEGÓCIOS
Apesar de
d haver referências annteriores ao
o termo mo
odelos de nnegócios (Verstraete &
Jouisson-Laffittee , 2011; Ossterwalder, Pigneur & Tucci, 2005), foi a paartir do cresscimento daa
quanntidade de empresas
e
com atuaçãoo exclusivaamente onlin
ne, no finaal dos anos 90, que o
conceito passouu a ser usaado com frrequência no
n meio em
mpresarial. Ao contrário do quee
afirm
mou Magrettta (2002), o tema moodelo de neegócios não
o saiu de m
moda com a crise dass
emprresas “pontoocom”, passsando a merrecer atençãão crescentee do mundoo acadêmico
o. Pesquisass
recenntes verificaaram a quan
ntidade de reeferências ao
a termo no meio acadêêmico e dem
monstraram
m
esse nível cresceente de aten
nção (Osterw
walder et al. (2005); Zo
ott, Massa & Amit, 201
10).
Entende--se que o modelo
m
de negócios deve
d
ser visto como uuma nova unidade dee
análiise (Salas-F
Fumás , 200
09; Zott, M
Massa & Am
mit, 2010), adequada ao atual momento
m
doo
munddo dos negóócios, progrressivamentte mais com
mplexo. Essa complexiddade decorrre tanto dass
novaas possibilidades de comunicaçãão e inform
mação, viaabilizadas ppelo cresciimento dass
tecnoologias onliine, como de
d mudanç as nas configurações socioeconôômicas prop
porcionadass
pela globalizaçãão, pela cresscente desreegulamentaçção dos merrcados e pella ascensão econômicaa
de países e classses sociaiss emergentees (Casadessus-Masanelll & Ricartt, 2010). Bo
oa parte doo
esforrço teórico inicial
i
a respeito de moodelo de neg
gócio teve por
p objetivoo separá-lo do
d conceitoo
de esstratégia (Z
Zott et al., 2010).
2
Atuaalmente há um consen
nso de que m
modelo de negócios e
estraatégia são dois
d
constru
uctos distinntos, ainda que relaciionados (M
Magretta, 20
002; Teece,,
20100; Chesbrouugh & Rosen
nbloom , 20002). A gran
nde maioriaa dos autorees posicionaa modelo dee
negóócio como um
u nível intermediário de análise, entre a estrratégia da em
mpresa e su
ua operaçãoo
(Casaadesus-Massanell & Riccart, 2010; L
Lecocq, Deemil & Warn
nier, 2006; McGrath, 2010).
2

3

Apesar do
d interessee crescentee por parte de acadêm
micos e gesstores, bem
m como doss
benefícios perceebidos em sua
s utilizaçãão, modelo de negócios é um connceito que ainda carecee
de um
ma definiçãão clara e amplamente aceita na comunidade
c
e acadêmicaa (Casadesu
us-Masanelll
& Riicart, 2010 ; Osterwald
der, Pigneurr & Tucci, 2005;
2
Hedm
man & Kallinng , 2003; Chesbrough
C
h
& R
Rosenbloom , 2002 ; Zo
ott, Massa & Amit). Háá um entend
dimento de qque essa laccuna teóricaa
está intimamentte ligada a seu caráteer multidiscciplinar (Leecocq, Dem
mil & Warnier, 2006;;
Teecce, 2010).
Zott, Maassa e Amitt (2010) pe squisaram as
a abordageens e as priincipais con
nclusões dee
diverrsos autoress acadêmico
os a respeitoo do constru
ucto, identifficando quaatro grandess consensoss
em ttoda a literratura analiisada: 1) m
modelo de negócios é uma novaa unidade de análise,,
posiccionada enttre a empreesa e seus sstakeholderss; 2) esse conceito
c
esttá ligado a uma visãoo
integgral e não appenas funciional da em
mpresa, ou seeja, busca entender
e
o nnegócio com
mo um todoo
e com
mo ele é feiito); 3) o conceito incluui atividades organizaccionais, tantto da empresa como dee
parceeiros; 4) moodelo de negócios está mais ligado
o à geração
o de valor coom foco no
o cliente, doo
que à captura deesse valor.
A definiçção de mod
delo de negóócios adotad
da neste trab
balho foi prroposta por Casadesus-Masaanell e Ricaart (2010). Para
P eles, m
modelo de neegócios é a lógica da eempresa, a forma
f
comoo
ela oopera e com
mo cria valor para os sttakeholderss, sendo con
nstituído, esssencialmen
nte, de duass
partees: as escolhhas sobre como
c
a emppresa deve operar e as consequên
ências dessaas escolhas.
Eles argumentam
m que defin
nições de deeterminadoss autores (C
Chesbrough & Rosenbloom, 2002;
Hedm
man & Kaalling, 200
03; Chistennsen, Johnsson, & Kaagermann; Teece , 2010;)
2
sãoo
excessivamente normativass ao levarem
m em conta cada um dee seus aspecctos particullares. Essass
definnições funccionam com
mo guias paara constru
ução de um
m bom moddelo de negócio, mass
acabaam imponddo barreiras e limitaçõees à definiçãão do conceeito. Casadeesus-Masan
nell e Ricartt
(20100) se alinhaam a autorees que proppõem uma definição mais
m conceititual para o constructoo
(Amiit & Zott , 2001; Magretta , 20002; Lecocq
q, Demil & Warnier, 22006; Badeen-Fuller &
Morggan, 2010,D
Doz & Kosonen, 20110), que in
ndepende dee sua qualiidade e, em
m paralelo,,
propõõem um moodelo para avaliar
a
a eficciência de modelos
m
de negócios.
Segundoo Casadesuss-Masanell e Ricart (2
2010), as escolhas poddem ser dee três tipos:
relaccionadas àss políticas, aos ativoos e à estrrutura de governançaa da emprresa. Já ass
conseequências podem
p
ser rígidas
r
ou fflexíveis, dee acordo co
om a rapideez com que se alteram
m
em raazão de muudanças nas escolhas quue as produzziram.
Toda em
mpresa em atividade
a
tem
m modelo de
d negócio, mesmo quee implícito. Em últimaa
instâância, a mellhor medidaa de sucessoo ou de fraccasso de um
m modelo dde negócio é o sucessoo
econnômico da empresa
e
(C
Chesbrough & Rosenb
bloom , 200
02). Porém
m, entre o sucesso e o
fracaasso de um
m modelo de
d negócios existem níveis
n
interm
mediários dde efetividaade, que see
traduuzem em maior
m
ou men
nor sucessoo econômico
o. O objetiv
vo final da organização, qualquerr
que sseja ele, nunnca será um
ma escolha; será sempree uma conseequência dee escolhas previamente
p
e
realizzadas. A dinâmica deecorrente daa relação en
ntre as escolhas e suaas consequêências, quee
variaam no tempoo, dá origem
m a ciclos dde feedback (escolhas gerando
g
connsequências,, que geram
m
outraas escolhas)). Esses cicllos podem sser virtuosos (quando dão
d origem a resultados positivos))
ou vviciosos (ressultados neg
gativos). Em
m ciclos viirtuosos as escolhas e consequências vão see
s transform
mam numa força que não
n pode serr facilmentee quebrada..
reforrçando mutuuamente e se
Eles são, portannto, desejáv
veis. Especiialmente qu
uando afetam
m as conseequências reelacionadass
Casadesus-M
Masanell & Ricart , 2007).
aos oobjetivos daa empresa (C
Um moddelo de negó
ócio pode sser considerrado efetivo
o se permitirr à organizaação atingirr
seus objetivos. Segundo Casadesus-M
C
Masanell e Ricart (2007) essa effetividade é medida a
partirr da avaliação de quaatro critérioos Alinhameento aos Objetivos: R
Reforço, Vittuosidade e
4

Robuustez. O Alinhamento
A
aos Objettivos, avaliaa se as esccolhas geraam consequ
uências quee
levam
m a organizzação a cam
minhar na dirreção de seu
us objetivoss definidos. O Reforço, que avaliaa
se ass escolhas feitas
f
se refforçam mutuuamente, o que leva à noção de ccomplemen
ntaridade dee
escollhas (semellhante à noçção de conssistência in
nterna de Po
orter (1996))) e Virtuossidade, quee
avaliia a presennça e a forçça de cicloos virtuososs em ponto
os-chave doo modelo de
d negócio.
Virtuuosidade poode ser enteendida comoo uma versão dinâmica do reforçço, e robusteez: avalia a
habillidade do modelo
m
de neegócio de suustentar suaa efetividadee ao longo ddo tempo.
Para ilusstrar a aplicação dos m
modelos de negócios
n
este trabalho se concentrrou no casoo
do N
New York Times.
T
Esse caso é relevvante para este
e estudo por permitiir analisar o modelo dee
negóócios em um
ma empresaa que precissou se repo
osicionar deevido ao im
mpacto negaativo que a
internnet teve em
m seus resu
ultados. Paara melhor especificar essa situaçção, a próx
xima seçãoo
detallhará o novoo modelo dee negócios aadotado pello jornal.

33. O PAYW
WALL PORO
OSO DO NE
EW YOR TIMES
The New
w York Tim
mes foi funddado em 185
51. Ele está sob controlle acionário
o da mesmaa
famíllia desde 18896, quando foi comprrado por Adolph S. Ochs. Em seuus primeiro
os 150 anoss
de exxistência consolidou-sse como o jornal de maiores prestígio e innfluência dos
d Estadoss
Uniddos, atuandoo via jornaliismo de quaalidade e in
ntegridade, associado
a
a uma marcaa forte e dee
alta ccredibilidadde. A esses atributos
a
doo produto e da marca, somou-se
s
a execução de
d uma bem
m
suceddida estratéégia de expaansão geogrráfica em du
uas ondas: no
n início da década de 80 e depoiss
no finnal da décaada de 90. Elas garantirram a presen
nça nacionaal do jornal, que, em 20
004, atendiaa
315 rregiões mettropolitanas dos EUA.
A qualiddade de seu jornalismo é a marca do New Yo
ork Times. E
Essa é umaa escolha dee
negóócio feita deentro da em
mpresa, ampplamente reeconhecida fora dela. IInternamente, a opçãoo
por uum jornalism
mo de alta qualidade e integridad
de está registrada na de
declaração de
d valores e
propóósitos da empresa,
e
reefletindo naa estrutura organizacio
onal: ele é o maior empregador
e
r
indivvidual de joornalistas em
m todo o muundo, com mais de 1.1
100 trabalhaando. Exterrnamente, o
New
w York Timees é o maiorr ganhador do Prêmio Pulitzer
P
em
m toda a histó
tória, com 112 prêmioss
acum
mulados (NY
YTCO, 2013b).
Apesar de
d todo o prrestígio, rel evância e qualidade,
q
o New Yorkk Times não
o conseguiuu
identtificar adeqquadamentee a velociddade e a intensidade
i
da transfoormação no
o ambientee
comppetitivo quee a expansão da interneet começou
u a produzirr a partir dee meados daa década dee
90. E
Em 1996 o jornal lanççou seu sitee, deixando o conteúdo
o disponíveel gratuitam
mente com a
preteensão de gerar
g
receitaa a partir de anúncio
os publicitáários (Lewi
wis, 1996). Entretanto,,
contiinuou dediccando toda sua
s atenção na expansãão geográficca da ediçãoo impressa. O relatórioo
anuaal aos acioniistas de 200
02 celebravva aquele co
omo tendo sido
s
um graande ano paara o jornal,,
uma vez que os resultados econômicoos haviam siido excelentes e que o jornal haviia avançadoo
adeqquadamente na expansãão geográficca da edição
o impressa (NYTCO, 20003).
Contudoo, por trás dos
d bons reesultados ecconômicos e de audiênncia, uma significativaa
transsformação estava
e
em cu
urso em algguns dos priincipais ind
dicadores int
nternos de performancee
do jornal: 1) perda
p
signiificativa dee audiênciaa na região
o metropoliitana de Nova
N
York,,
comppensada pello crescimen
nto de circuulação em outras
o
regiões do país; 2) perda accentuada noo
volum
me de anúúncios da edição
e
imprressa, com destaque para
p
o voluume de claassificados,,
comppensada porr aumentos de preços dde tabela qu
ue sustentavam o cresciimento da reeceita total;;
3) crrescimento acelerado da
d audiênciaa online do jornal, no site NYTim
mes.com (Tabela 1). O
princcipal pilar de
d sustentação dessa traansformação era o gran
nde crescim
mento da pen
netração dee
5

internnet, que prraticamente dobrou de 1997 a 20
003, saltand
do de 35% para mais de 60% daa
popuulação adultta norte-ameericana (Maadden, 2006
6).

IIndicador dee
perrformance/aano
Circulação na reegião
meetropolitanaa de
Nova York (eem
milhares dee
eexemplares))

1998

1999

2000

2001

2002

2003

Variação
acumulada

66
64

6666

662

663

622

600

-10%
%

Voolume total de
anúncios
pub
blicitários paagos
(em
m milhares de
polegadas)

2.97
77

3.1344

3.230

2.626

2.473

2.375

-20%
%

Anú
úncios nacioonais

1.39
93

1.5822

1.692

1.370

1.346

1.334

-4%
%

An
núncios locaais
((Nova York
k)

58
87

5677

574

475

434

411

-30%
%

Anúncios
cclassificadoss

99
97

9844

965

781

692

630

-37%
%

Au
udiência do site
s
N
Nytimes.com
m

5,,6

10,11

14,3

n/d

n/d

n/d

155%
%

Tabeela 1: Circullação na reg
gião metroppolitana de Nova York
k, volume dee anúncios e audiênciaa
onlinne do New York
Y
Timess entre 19988 e 2003.
Notaa: n/d = não disponível
Fontee: dados da pesquisa.
Esses resultados indicam que é mais diffícil para em
mpresas já estabelecid
das fazerem
m
ue para novvos entranttes (Doz e
mudaanças robuustas em seeus modeloos de negócios do qu
Kozoonen, 2010)). Por sua vez,
v
essa ddificuldade está relacio
onada à neccessidade de empresass
estabbelecidas dee ter um maior nível dde previsibiilidade e efficiência dee sua operaçção, que ass
leva a reforçar a estabilidad
de de seu m
modelo de neegócios.
Em 20055 a New York
Y
Times Company entendeu que precisavva se transfformar paraa
lidar com a novva realidadee trazida pella internet. No relatóriio aos invesstidores daq
quele ano a
emprresa afirmaava que “... nossos coonsumidorees têm hojee maiores opções de mídia e a
circuulação dos jornais
j
estáá sob pressãão (...).The New York
k Times esttá respondeendo a essee
novoo ambiente de negócio
os construinndo de form
ma agressiv
va uma orgganização de mídia doo
sécullo XXI” (N
NYTCO, 200
06). A partiir daquele ano,
a
o jornall começou a sofrer con
ncretamentee
os effeitos da intternet em seeus negócioos, o que fo
oi agravado pela crise eeconômica mundial dee
20088 e 2009. Enntre 2006 e 2010 o jornnal perdeu 40%
4
de sua receita pubblicitária, co
omo mostraa
a tabbela 2.
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Reeceita

2003

2004
2

20005

20
006

200
07

20088

2009

2010

Publlicitária

1.141

1.222

11.262

1..269

1.2
223

1.0777

797

7800

Circculação

623

616

616

637

646
6

6668

684

6844

Ou
utras

148

161

157

172

183
1

1881

101

93

1.911

1.999

22.035

2..077

2.0
052

1.9226

1.582

1.5577

T
Total

Tabeela 2: Receitta publicitárria do New York Timees entre 2003 e 2010.
Notaa: dados em milhões dee dólares.
Fontee: dados da pesquisa.
Para respponder a esssa mudanç a em seu am
mbiente com
mpetitivo, o New Yorrk Times see
repossicionou neesse novo ceenário. Dent
ntre as princcipais ações destacam-sse: 1) aquisiição do sitee
Abouut.com e dee outras emp
presas de innternet, com
m o objetivo
o de assimillar competêência digitall
e de se posicioonar para competir maais efetivam
mente pelass receitas ppublicitáriass online; 2))
lançaamento do serviço Tim
mesSelect, que previaa a cobrançça de assina
naturas paraa acesso aoo
conteeúdo dos prrincipais co
olunistas naa internet e representou
u a primeiraa tentativa concreta
c
dee
cobraança por coonteúdo onlline por um
m grande jo
ornal nos EUA; 3) criaação de um
m centro dee
pesquuisa e desennvolvimento, com o obbjetivo de desenvolver
d
r pesquisas relacionadaas ao futuroo
da distribuição de conteúd
do online e posicionarr o jornal à frente da curva de evolução
e
dee
tecnoologia; 4) redução
r
agressivas dee custos, deesde que não
n impactaassem a qu
ualidade doo
jornaalismo; 5) diversificação das pllataformas de distribu
uição de sseu conteúd
do, com o
desennvolvimento de aplicaativos paraa leitores elletrônicos e dispositivvos móveis (NYTCO,,
20055, 2006, 20007, 2008, 20
009).
Entretanto, a ação de
d maior ressultado no lo
ongo prazo foi a rentabbilização daa circulaçãoo
imprressa. Historricamente, o New Yorkk Times sem
mpre subsid
diou de form
ma agressivaa o lado doss
leitorres de sua rede bilaterral, com o objetivo dee maximizaar a receitaa publicitáriia vinda doo
outroo lado da reede. Com a receita pubblicitária em
m queda, o jornal
j
viu-sse obrigado a reduzir o
subsíídio aos leitores e inicciou um seqquencia de aumentos de
d preços enntre 2006 e 2010, quee
elevaaram em cerrca de 40% o preço méédio da circu
ulação (Tab
bela 3).
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Circculação

2003

2004
2

2 005

20
006

200
07

20088

2009

2010

Sem
manal

1.132

1.125

11.136

1.104

1.0
067

1.0334

959

9066

Dom
minical

1.682

1.670

11.685

1.638

1.5
530

1.4551

1.405

1.3577

Circculação
m
média

1.211

1.203

11.214

1.180

1.1
133

1.0993

1.023

9700

Recceita de
circculação

623

616

616

637

646
6

6668

684

6844

P
Preço
méd
dio (em
dóólares
amerricanos)

515

512

507

540

570
5

6111

668

7044

-

0%

-2%

5%

11%

199%

30%
%

37%
%

Vaariação
(an
no-base
22003)

Tabeela 3: Volum
me e receita de circulaçção do New York Timees entre 20003 e 2010
Fontee: dados da pesquisa.
Além dee obter beenefício ecoonômico de curto prazo, o jornnal percebeu o quãoo
valorrizado peloss leitores erra seu produuto. No relaatório anual aos acioniistas de 200
08, o jornall
afirm
mava que “aa disposição de nossos lleitores de pagar
p
mais por
p nosso joornal é um testemunho
t
o
do vaalor que enttregamos” e afirma quee o volume total de assinantes quee assinavam
m o jornal háá
dois anos ou mais atingiu o número dde 830 mil assinantes, contra 6500 mil no iníício do anoo
20000 (NYTCO, 2009). Essa
E
constat
atação, aliad
da à audiêência do joornal na in
nternet e à
necessidade de geração de novos fluxxos de receitta, levou o New York Times a an
nunciar, em
m
c
onnline.
feverreiro de 20110 a adoção de um sisteema de cobrrança pelo conteúdo
Vale ressaltar que a aquisição de assinan
ntes digitais parte do ppressuposto de que elee
passaará a dar mais
m
valor ao
a conteúdoo digital. Essa
E
percepçção tem de estar cristaalizada noss
assinnantes. Diannte disso, é pouco proovável que a maioria dos
d usuárioss aceite pag
gar por um
m
serviiço que anteeriormente era
e gratuito.. Portanto, se
s não for possível agreegar valor ao
a conteúdoo
produuzido, a bussca por assinantes digittais será um
m trabalho difícil.
44. METOD
DOLOGIA
O estudoo de caso see mostrou seer a melhor abordagem
m para o objeetivo propo
osto. Optou-se poor um estuddo de caso único,
ú
tendoo como uniidade de análise o New
w York Tim
mes, a partirr
de um
ma pesquisaa do tipo qu
ualitativa. O estudo dee caso único
o se justificaa por ser essse um casoo
decissivo, pois o objeto de estudo
e
é o joornal mais influente
i
e de
d maior prrestígio no mundo,
m
quee
está ppromovenddo uma transsformação rrelevante em
m seu modelo de negóccios.
As fonttes de evid
dências utiilizadas foram análisse documenntal, entrev
vistas com
m
especcialistas e observação
o
participantee. Foi impo
ortante apoiiar-se nessees três instru
umentos dee
coletta de dadoss para viabilizar a trianngulação dee evidências oriundas de múltiplaas fontes, o
8

que reforçou a qualidade das concluusões obtidaas. A fonte primária dda análise documental
d
l
foram
m os relatórios anuais aos acioniistas dos úlltimos dez anos, exigiidos pela co
omissão dee
valorres mobiliáários dos Esstados Uniddos (U.S. Securities
S
and
a Exchannge Commission), quee
fazem
m um resum
mo da perfo
ormance anuual das com
mpanhias de capital abeerto no merccado. Essess
relatóórios estão disponíveiss publicameente no site da holding The New Y
York Timess Company,,
no enndereço ww
ww.nytco.co
om/investorrs/financialss/annual_rep
ports.html. A consulta a jornais e
revisstas especiaalizadas foii usada paara confirm
mar, detalhar ou confrrontar as in
nformaçõess
obtiddas nos relaatórios oficiiais. As enttrevistas reaalizadas tiveeram por obbjetivo cen
ntral obter a
perceepção de especialistas brasileiros
b
a respeito dos
d fatores de
d sucesso ddo modelo de
d negócioss
payw
wall poroso do The New
w York Tim
mes, da releevância de cada
c
uma daas escolhas de negócioo
feitass pelo jornaal e da posssibilidade dda replicaçãão do modeelo para os jjornais brasileiros. Oss
especcialistas enntrevistadoss foram M
Marcelo Rech,
R
direto
or-executivoo de jorn
nalismo doo
GruppoRBS e Chhristiano Ny
ygaard, direetor-executiv
vo de mercaado leitor e operações do jornal O
Estaddo de São Paulo.
P
A ob
bservação pparticipante foi realizad
da a partir dda experiên
ncia pessoall
do peesquisador com
c
o modeelo de negóócios, na con
ndição usuáário (assinannte) do jornal.
A análisse de dadoss foi centraada na triaangulação de
d evidênciaas entre ass diferentess
fontees, como foorma de refforçar os reesultados allcançados. O trabalho de análise teve inícioo
com o levantam
mento de relações de caausa-efeito, com a iden
ntificação dee padrões e tendênciass
preseentes nas informaçõ
ões obtidass nos relaatórios anu
uais pesquuisados. Objetivou-se
O
e
princcipalmente identificar a correlaçãão entre ass decisões de negócioos e seu im
mpacto noss
resulltados econôômicos e dee audiência do jornal. Dessa
D
etapaa inicial cheegou-se a um conjuntoo
prelim
minar das escolhas
e
e consequênci as feitas pelo The New
w York Tim
mes, que con
nstituem seuu
modeelo de neggócios. Essa lista iniccial foi en
nriquecida e confrontaada com in
nformaçõess
oriunndas dos jorrnais e reviistas especiaalizadas e se
s chegou a um conjunnto semifinaal de dadoss
que foi submettido à análise dos esppecialistas entrevistado
os. Esse prrocesso seq
quencial dee
testaggem de ideiias culminou com a listta final de escolhas
e
e consequênciaas identificaadas.
A efetiviidade do modelo
m
de neegócios foi avaliada a partir da coonfrontação
o dos dadoss
levanntados na pesquisa
p
co
om a teoria proposta por
p Casadesus-Masaneell e Ricartt (2010). A
discuussão a resppeito da replicabilidadee do modelo
o de negóciios do The N
New York Times paraa
outroos jornais fooi feita a paartir de inferrências, parra outros jornais, dos rresultados obtidos
o
peloo
jornaal norte-am
mericano. Essa
E
discusssão foi en
nriquecida a partir doo ponto dee vista doss
especcialistas enntrevistadoss e de daados levan
ntados na análise doocumental das fontess
secunndárias.

5. ANÁLISE
E E DISCU
USSÃO DOS
S RESULTADOS
A partir do trabalho
o de pesquiisa e teste dos
d dados, o presente estudo iden
ntificou um
m
conjuunto de onzze escolhas fundamentaais feitas peelo New Yo
ork Times, aassociadas a dezessetee
conseequências diretas
d
e in
ndiretas desssas escolhaas, que estãão detalhaddas no Quad
dro 1. Elass
repreesentam o modelo
m
de negócios
n
payywall porosso em um níível agregaçção compatíível com oss
objettivos proposstos. Uma vez
v detalhaddas as escollhas e conseequências, ffoi possível construir a
repreesentação grráfica do modelo
m
(Figuura 1), realiizar a análisse de sua effetividade e finalmentee
fazerr uma discussão acercaa da replicabbilidade dessse modelo para
p outros jornais.
Escolha 1: Jornalismo
o da mais allta qualidad
de e credibillidade
9

Escolha feita pelo
p The Neew York Tim
mes desde sua
s aquisiçãão por Adollph S. Ochs, em 1896,
que continuou sendo um dos princippais pilaress de sustenttação de seuus resultados durante
todaa a história do jornal.

Connsequênciass

•

Alta percepção de valor do
o produto, que se tradduz diretamente numa
alta disposição
d
ppara pagar (RÍGIDA);

•

Marcca forte e addmirada (RÍGIDA);

Escolha 2: Diversificação dos caanais de disttribuição do
o conteúdo
O ttítulo do reelatório anu
ual aos invvestidores de 2005 (“Perseguinddo um futu
uro multiplattaformas”) deixa
d
clara a escolha ddo jornal, qu
ue lançou su
ua versão paara o Kindlee em 2007,
paraa iPhone em
m 2008, paraa iPad em 22010 e a inicciativa “NY
YT Everywhhere” em 2012.

Connsequênciass

•

Alto
os níveis dee audiência (RÍGIDA);

•

Atração de novvos segmen
ntos: público
o jovem (FL
LEXÍVEL).

Escolha 3: Diversificação dos fluuxos de receeita
Em 2012, pelaa primeira vez
v na histtória, as recceitas de circulação paassaram a representar
r
maiis de 50% da receita total
t
do jorrnal, como decorrência do novo fluxo deco
orrente das
assiinaturas diggitais. No relatório aos investidores daquele an
no o jornal menciona a produção
de vvídeos e a realização de eventoos, como no
ovas fontess a serem ppriorizadas no futuro
próxximo.

Connsequênciass

•

Con
nstrução de novos fluxos de receitta (FLEXÍV
VEL);

•

Cob
brança pelo acesso ao conteúdo
c
do
o site (FLEX
XÍVEL).

Escolha 4: Opção porr um model o poroso dee cobrança pelo
p conteúddo online
Feitta a opção pela
p
cobran
nça do contteúdo onlinee, o jornal optou pelo modelo po
oroso. Essa
não é uma escoolha tática, pois a opçãão por um modelo
m
de cobrança
c
differente daria origem a
um modelo de negócio disstinto.

Connsequênciass

•

Rellevância da receita de leitores fiéiss (RÍGIDA));

•

Alto
os níveis dee audiência (RÍGIDA);

Escolha 5:
5 Concentrração do poortfólio de negócios da
d holding na marca “The
“
New
York Timees”
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A ppartir de 20006, já sob os efeitos claros do crescimento
o da internnet, o jornall passou a
desffazer-se de boa parte de
d seus ativvos de telev
visão, rádio e internet ppara concen
ntrar-se na
marrca mãe. Em
m 2012 collocou a vennda o jornall Boston Gllobe e renoomeou o Intternational
Herrald Times para
p Internaational New
w York Timees.

Connsequênciass

•

Marca forte e aadmirada (R
RÍGIDA);

•

Aum
mento da caapacidade de
d investimeento na marcca (FLEXÍV
VEL).

Escolha 6: Expansão da atuação global
O T
The New York
Y
Timess sempre essteve preseente na Eurropa, a part
rtir de seu título The
Inteernational Herald
H
Times, editado em Paris. Em 2012 o jornal lannçou uma edição em
línggua chinesa e anunciou planos paraa uma ediçãão em portu
uguês. Em 22013, anuncciou planos
paraa diversificaar preços daas assinaturras digitais de
d acordo com
c
o país ddo leitor, co
omo forma
de eexpandir as vendas ao redor
r
do muundo.

•

Connsequênciass

Marca forte e aadmirada (R
RÍGIDA);
• Altos níveiss de audiência (RÍGIDA);

Escolha 7:
7 Investimen
ntos expres sivos em prromoção e comunicaçã
c
ão de marketing
A aagressividadde dos inveestimentos em marketting feitos pelo jornaal no lançam
mento das
assiinaturas diggitais (cercaa de US$133 milhões) foi consideerada até inncompatíveel com sua
reallidade do joornal por allguns analisstas. A ela se
s somam campanhas
c
de degustaação, ações
prom
mocionais e outras inicciativas quee levaram o jornal a veender 676 m
mil assinaturras digitais
em dois anos.

•

Marca forte e aadmirada (R
RÍGIDA);
• Altos níveiss de audiência (RÍGIDA);

Connsequênciass

•

Altaa percepçãoo de valor do
d produto, que se tradduz diretam
mente numa
altaa disposiçãoo para pagarr (RÍGIDA);

Escolha 8: Estrutura de
d custos ennxuta
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Em 2008 e 2009
2
o jorrnal reduziiu seus cu
ustos totais de operaçção em 5%
% e 17%
resppectivamentte. Consolid
dação de paarques gráficos, reduçãão da largurra do jornal e corte de
pesssoal contrattado foram
m algumas ddas medidaas tomadas para se chhegar a umaa estrutura
enxxuta. Importtante destacar o cuidaado com a preservação da quallidade do produto:
p
o
núm
mero de jornnalistas trabalhando em
m 2012 era o mesmo de 2003.

Connsequênciass

•

Elevação do reesultado eco
onômico do jornal (FLE
EXÍVEL)

Escolha 9: Rentabilizzação do prooduto impreesso
Com
mo evidenciado anterio
ormente, a rentabilizaçção do prod
duto impressso entre 20
006 e 2009
foi uma escolhha decisiva para se cheegar à decissão pela cob
brança do cconteúdo on
nline. Essa
escoolha permannece válida, uma vez qque o jornal continuou
u praticandoo elevações relevantes
de ppreços em 2012
2
e 2013.

Connsequênciass

•

Rellevância da receita de leitores fiéiss (RÍGIDA));

•

Queeda na circuulação imprressa (FLEX
XIVEL)

Escolha 10: Cultura organizacion
o
nal orientad
da para o dig
gital
O ccompromissso da cúpula da empreesa com a construção
c
de uma culltura orientaada para o
digiital ficou evvidente em duas movim
mentações recentes dee pessoal: a substituiçãão da CEO
Janeet Robinsonn, em 2011
1, e a nomeeação de do
ois conselheeiros com aampla expeeriência no
munndo digital,, em 2012: Joichi Ito e Brian McAndrews. Elas se som
mam a aqu
uisições de
starrtups e negóócios online realizados desde 2005
5.

Connsequênciass

•

Aqu
uisição dee
(FL
LEXIVEL)

competêências

lig
gadas

aos

negócioss

•

Inteegração das operações online e offfline (FLEX
XIVEL)

digitais

Escolha 111: Alavancaagem das reedes sociais a partir de uma abordaagem ativa
O crrescimento e o volumee do númeroo de seguido
ores do jorn
nal no Twittter e no Facebook (8,7
milhhões e 3,1 milhões,
m
resspectivamennte) e a deciisão de man
nter o acessoo através deessas redes
de ffora da barreeira de cobrrança pelo cconteúdo sãão evidênciaas dessa escoolha.
• Altos níveiss de audiência (RÍGIDA);

Connsequênciass

mentos: púb
blico jovem (FLEXÍVE
EL).
• Atração de novos segm
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Quaddro 1: Escollhas e conseequências qu
que são o mo
odelo de neg
gócios do T
The New Yo
ork Times
Fonte: daados da pesquisa.
O métoddo utilizado
o para a reppresentação gráfica dessse modelo de negócio
o seguiu ass
orienntações de Casdesus--Masanell e Ricart (2010)
(
As escolhas são demaarcadas em
m
subliinhado, as consequênci
c
ias rígidas ssão apresen
ntadas em caixa e as coonsequências flexíveiss
se appresentam normalmente
n
e sem nenhuum destaqu
ue. As conseequências fllexíveis sign
nificam quee
a cadda modificaação na ação de uma eescolha surg
ge um novo
o resultado. Em contraaposição, ass
rígiddas correspoondem aos resultados mudarem gradualmente quandoo se modifi
fica algumaa
instâância da escoolha estabellecida.
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Figurra 1: Repressentação gráfica do moodelo de neg
gócio do Neew York Tim
mes
.
144

Como visto
v
anterio
ormente, a melhor meedida (aind
da que simp
mplista) de sucesso ouu
fracaasso do moodelo de negócio
n
de uma emp
presa é, em
m última innstância, seu sucessoo
econnômico. A taabela 4 apreesenta um rresumo dos principais resultados
r
dde receita do
d The New
w
Yorkk Times no período co
ompreendiddo entre 2010 (primeirro ano anteerior à impllantação doo
modeelo) e 2012 (últimos reesultados dissponíveis).

2010

2011

20
012

2011 x 22010

201
12 x 2011

Receeita publiciitária (em milhões
m
de dólares am
mericanos)
Imprressa

639,9

589,8

54
41,0

-8%

-8%
%

Digittal

140,5

166,4

17
70,8

18%

3%
%

Totaal

780,4

756,2

711,8

-3%

-6%
%

705,2

79
95,4

3%

13%
%

Receeita de circu
ulação
Totaal

683,7

Outrras receitass
Totaal

92,7

93,3

88
8,5

1%

-5%
%

Receeita total

1.557

1.555

1..596

0%

3%
%

Tabeela 4: Receitta total do The
T New Yoork Times, por origem,, entre 20100 e 2012
Fontee: dados da pesquisa.
o de receitass do jornal dos últimos dez anos,,
Comparaando esses dados com o histórico
apressentado na tabela
t
2, é possível
p
peerceber que a implantaçção do novoo modelo de negócios,,
em m
março de 20011, contrib
buiu diretam
mente para que a receiita total do jornal se estabilizassee
em 22011 e apressentasse até um pequenno crescimeento em 2012 (pela prim
meira vez deesde 2006).
Perceebe-se aindda que essse crescimeento estevee relacionad
do integralm
lmente às receitas
r
dee
circuulação, que cresceram 3% e 13% em cada um
m dos anos.. Esses daddos apontam
m para umaa
efetivvidade do modelo
m
de negócios.
n
Entretanto, essa não
o é a únicaa forma de se analisarr a efetividaade de um modelo dee
negóócios. Segunndo Casadeesus-Masannell e Ricaart (2007) a efetividadde de um modelo dee
negóócios pode ser
s adequadamente avaaliada a parttir de quatro
o critérios pprincipais: alinhamento
a
o
aos oobjetivos, reeforçamento
o, virtuosidaade e robusttez.
Quando avaliado a partir
p
do aliinhamento das
d escolhas aos objetiivos e do reforçamentoo
dessaas escolhas,, o paywall poroso do N
New York Times
T
pode ser consideerado efetiv
vo. Percebe-se quue o jornal persegue, essencialmen
e
nte, dois grrandes objettivos, sendoo o primeiro
o a geraçãoo
de valor para os
o acionistas. O segunndo está relacionado ao
o jornalism
mo de alta qualidade
q
e
integgridade, quee o jornal enxerga
e
com
mo um doss pilares daa democraciia norte-am
mericana. A
análiise das onzee escolhas indica
i
que eelas estão alinhadas a esses
e
dois oobjetivos, ao
o buscarem
m
preseervar a quallidade do jo
ornalismo e criar as con
ndições paraa gerar resuultado econô
ômico maiss
relevvante. Verifica-se, tam
mbém, quee as escolh
has realizad
das uma vvez, em su
ua maioria,,
155

reforrçam-se muttuamente, contribuindo
c
o para gerarr consequên
ncias mais foortes do quee se algumaa
delass não estiveesse presentee. O ponto dde atenção em relação ao reforçam
mento está relacionado
r
o
ao faato de o joornal ainda precisar coonviver com
m suas caraacterísticas online e offfline. Essee
paraddoxo precisará ser reso
olvido ao lonngo do temp
po.
No que se refere à sua virtuossidade e rob
bustez, entretanto, o m
modelo payw
wall porosoo
não pode ser considerado
c
efetivo. S ua baixa virtuosidade
v
e está relaccionada à presença
p
dee
pouccos ciclos virtuosos (ap
penas dois ppuderam seer identificaados na reprresentação gráfica)
g
eà
existtência de um
m ciclo viciioso (de reaalimentação
o negativa) relevante. E
Esse ciclo vicioso
v
estáá
ligaddo à rentabiilização da circulação impressa, que reduz o volume dde exemplares e exigee
novoos aumentoss de preços para
p sustenttação da recceita.
A baixa robustez do
o modelo esstá ligada esssencialmen
nte ao risco concreto de “assalto”,,
quanndo um tercceiro se apropria de paarte relevan
nte do valor gerado pella empresa.. Esse riscoo
está presente noos dois lado
os da rede bilateral do
o jornal. No
o lado dos leitores háá o risco dee
cópiaa indiscrimiinada do co
onteúdo gerrado pelo jo
ornal, em esspecial no aambiente on
nline, o quee
ameaaça sua reeceita de assinaturas digitais. No lado dos anunciiantes o risco
r
é dee
aproffundamentoo do cenário
o de enveloopamento a que o jorn
nal já está ssubmetido: as receitass
publiicitárias im
mpressas con
ntinuam em
m franco deeclínio e as receitas puublicitárias online nãoo
conseeguem cresscer a ponto
o de se tornnarem relev
vantes (Tab
bela 4). Parra sustentar a robustezz
obtidda nos prim
meiros dois anos
a
ao lonngo do temp
po o jornal precisará ccapturar maais valor doo
lado dos leitoress de sua red
de, numa veelocidade su
uperior à que vê o valorr do outro laado da redee
ser capturado peelas empresas de internnet.
A concluusão a respeeito da efetiividade do modelo
m
de negócios paaywall poro
oso adotadoo
pelo New York Times é qu
ue ele pode sser considerrado moderadamente eefetivo. Se por
p um ladoo
ele se mostrou efetivo
e
nessse período iinicial de dois
d anos, por outro laddo fica evid
dente que o
modeelo possui fragilidadess estruturaiss e está sub
bmetido a ameaças
a
quue não asseguram essaa
efetivvidade ao loongo do tem
mpo.
Mesmo que seja possível
p
parra uma em
mpresa imitaar algumass das escolhas de um
m
modeelo de neggócios adotaada por ouutra, será bastante
b
difí
fícil reproduuzir as con
nsequênciass
rígiddas desse moodelo, especcialmente aaquelas relaccionadas à reputação,
r
eexperiência, cultura ouu
relaccionamento privilegiad
dos, que levvam tempo
o e exigem altos inveestimentos para
p
serem
m
consttruídas. Porr outro lado
o, as conseequências fllexíveis são
o mais facillmente repllicáveis, naa
mediida em quee se alteram
m rapidameente a partiir das escolhas que ass produzem
m. Por essee
motivvo, a atençãão da análisse estará foccada nas co
onsequências rígidas doo modelo, em especial:
1) Allta percepçãão de valor do produto / Alta dispo
osição dos clientes
c
parra pagar; 2)M
Marca fortee
e adm
mirada; 3) Relevância
R
da
d receita dde leitores fiiéis.
Pelo expposto até aq
qui, pode-see dizer que o New Yorrk Times faaz de seu prroduto umaa
fontee de vantageem competiitiva na meedida em qu
ue constrói, a partir delle, uma altaa percepçãoo
de vaalor do prodduto e uma alta dispossição para pagar
p
no seu
u público. A
Apesar de produzir
p
um
m
conteeúdo aparenntemente geenérico, a eescolha porr um “Jornaalismo da M
Mais Alta Qualidade
Q
e
Creddibilidade” (com o reforçamentoo de outras escolhas) consegue transformá--lo em um
m
produuto valorroso, raro
o, não imitável e sem substitutoss (Barney
y, 1991)..
Assim
m, é difíccil para outras
o
emppresas jorn
nalísticas conseguirem
m obter esssa mesmaa
confi
figuração dee valor para um produtoo genérico.
Para a grande
g
maiioria dos joornais do mundo,
m
a maior oporrtunidade de
d produzirr
vantaagem comppetitiva susttentável a ppartir de seu
u produto está
e vinculaada ao relaccionamentoo
com comunidaddes regionaais ou locaiis em que eles atuem
m. Jornais qque sejam capazes dee
r
ento próxim
mo, um vínculo com
m sua com
munidade-seede, e quee
consttruir um relacioname
desennvolvam a partir desse vínculo uum conteúd
do indispenssável e dessejado por seu
s públicoo
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locall, terão alta probabiliidade de c onstruir um
ma consequ
uência rígidda semelhaante àquelaa
produuzida pelo The New York Timees. Essa viabilidade ficou
f
claram
mente demo
onstrada naa
afirm
mação do reeconhecido investidor Warren Buffet
B
a respeito de suua recente decisão dee
adquuirir 28 jornnais regionais nos Esttados Unido
os: “Jornais continuam
m a reinar su
upremos naa
entreega de noticcias locais. Se
S você quee saber o qu
ue está aconttecendo em
m sua cidade (...) não háá
substtituto para um
u jornal lo
ocal que esteeja fazendo sem trabalh
ho” (Badkar
ar, 2013).
A constrrução de uma marca forte e adm
mirada é taambém umaa consequêência rígidaa
repliccável para outros
o
jornaais em seus respectivos mercados, desde quee um trabalh
ho de longoo
prazoo, com connsistência e com níveiis adequado
os de investimento sejja posto em
m prática, a
partirr de escolhhas que se reforcem
r
m
mutuamente. Ainda quee a consequuência rígida possa serr
repliccável, as esscolhas que produzirãoo uma marcaa forte e deesejada paraa cada jornaal não serãoo
as m
mesmas feitaas pelo The New Yorkk Times. Especialmentee no que see refere à seegmentaçãoo
do cconteúdo e à atuação geográfica,, onde cadaa jornal preecisa ser caapaz de ideentificar ass
escollhas mais addequadas paara sua realiidade.
A conseqquência rígiida do moddelo de negó
ócios do Neew York Tiimes mais dificilmente
d
e
repliccável é rellevância daa receita dde leitores fiéis. Mesm
mo com uum produto
o altamentee
valorrizado por seus
s
leitoress, que têm aalta disposiçção para pag
gar, o New Y
York Timess conseguiuu
realizzar uma taxxa de conveersão de veendas de ap
penas 0,74%
% sobre a bbase de 43 milhões dee
usuárrios únicoss de seu siite no ano de lançam
mento da asssinatura diigital (320 mil novass
assinnaturas foram
m vendidas naquele anno). Mesmo com essa baixa
b
taxa dde conversão
o, o volumee
total vendido noos dois prim
meiros anoss é relevantte (676 mil assinantes)) e consegu
ue gerar um
m
fluxoo de receitass significativo para o joornal (estim
mado em US$77 milhõees anuais).
Para a grande maio
oria dos jornnais do mun
ndo será mu
uito difícil replicar cad
da uma dass
três vvariáveis que
q compõem esse fluxxo de receiitas: não co
onseguirão atingir umaa audiênciaa
onlinne da mesm
ma dimensãão (em esp ecial pela restrição
r
daa abrangênc
ncia geográffica de suaa
atuaçção), dificillmente conseguirão obbter taxas de conversão de venddas maioress do que a
obtidda pelo New
w York Tim
mes (considderando quee a alta perrcepção de valor do jo
ornal norte-amerricano é um
ma referência para todaa a indústriaa) e tampou
uco conseguuirão cobrarr preços tãoo
altos (pela mennor disposiçção para ppagar dos leeitores, deccorrente daa menor percepção dee
valorr).
É possívvel entenderr melhor a extensão deessa limitaçção ao se annalisar os números
n
doo
maioor jornal braasileiro, a Folha
F
de Sãão Paulo, qu
ue também adotou o m
modelo payw
wall porosoo
em jjunho de 2012. O jornal
j
aleggava ter co
onquistado, nos prim
meiros oito meses dee
funciionamento do
d modelo, 30 mil novvos assinanttes digitais (Valor
(
Econnômico, 201
13), a partirr
de um
ma base de 22 milhõess de usuárioos únicos (F
Folha de Sãão Paulo, 20013a). Isso leva a umaa
taxa de converssão de vendas sobre uusuários ún
nicos de 0,4
48%. Consiiderando-see um tickett
médiio de R$200 por mês (entre
(
pagaantes complletos e degustações) sse poderia inferir
i
umaa
receiita de cerca de R$750m
mil por mês ao fim do primeiro
p
ano
o do novo pproduto, quee está longee
de seer um fluxo relevante para
p o princcipal jornal do Brasil. Nesse
N
caso, tem-se uma audiênciaa
onlinne 48% mennor do que o do jornal nnorte-ameriicano, uma taxa de connversão de vendas
v
55%
%
menoor e um preçço médio 20
0% menor.
Dado quue as receitaas publicitárrias digitais dos jornaiss também nnão veem crrescendo dee
form
ma significattiva em razzão dos alttos estoquees disponíveis (Olmsteead et al., 2013) ficaa
evideente que, de
d uma man
neira geral, o modelo de negócio
os paywall poroso não
o conseguee
prom
mover uma independên
i
ncia dos jornnais em rellação à sua versão imppressa. É prrovável quee
para a grande maioria deles sua implementação tenh
ha como pprincipal benefício
b
o
proloongamento da vida do produto
p
imppresso a parrtir do mesm
mo efeito coolateral reportado peloo
The N
New York Times: elev
vação nas ttaxas de ven
ndas e reten
nção dessa vversão. Parra se atingirr
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esse objetivo serrá necessáriio planejar cuidadosam
mente a definição de alggumas esco
olhas táticass
relaccionadas à precificação
p
e à venda eem bundles..
66. CONCLU
USÃO
O objetivvo deste traabalho foi aanalisar o modelo
m
de neegócios payywall poroso, que vem
m
sendoo adotado em
e jornais de todo o mundo, a partir
p
da ex
xperiência iimplantada pelo jornall
nortee-americanoo The New York Timees. Buscou-sse, fundameentalmente, entender as
a razões doo
sucessso inicial dessa expeeriência e a viabilidad
de de sua replicação ppara outros jornais. O
estuddo de caso mostrou qu
ue o modeloo de negócios paywalll poroso addotado pelo New Yorkk
Timees é fruto de
d experimentações, errros, acertoss, aprendizaados e decissões tomadaas ao longoo
de um
m período de
d pelo men
nos sete anoos, compreeendido entree 2004 e 20010. Isso está em linhaa
com o que afirm
mam Teecee (2010) e McGrath (2
2010), de que
q é imposssível se ch
hegar a um
m
modeelo de negóócios adequaado a partir de um trabaalho de análise ou plannejamento.
Apesar de
d o modeelo paywalll poroso terr contribuíd
do para a rreversão do
o resultadoo
operaacional do jornal nos dois primeeiros anos de
d funcionaamento, ele pode ser considerado
c
o
apennas moderaddamente efetivo. Esse rresultado se deveu à difficuldade doo modelo su
ustentar suaa
efetivvidade ao loongo do tem
mpo, em funnção da baix
xa robustez decorrente da ameaça de reduçãoo
do vaalor gerado pelo lado dos
d anunciaantes de suaa rede bilateeral. Para coonseguir sustentar essaa
efetivvidade ao loongo do tem
mpo o New Y
York Times precisará ser capaz dee continuar elevando o
valorr percebidoo de seu pro
oduto e preecisará fazer ajustes em
m seu mode
delo de negó
ócios e nass
escollhas táticass dele deco
orrentes, dee forma a elevar
e
a taaxa de convversão de vendas
v
dass
assinnaturas digittais sobre a base de usuuários único
os.
Em relaçção à possibilidade dee replicação do modeelo para ouutros jornaiss, o estudoo
mosttrou que havverá dificulldades na im
mitação da consequênc
c
cia rígida reelacionada à relevânciaa
das receitas dee usuários fiéis, em rrazão da dificuldade
d
na construução de um
m universoo
suficcientemente grande de potenciais assinantes digitais
d
e naa obtenção de taxas dee conversãoo
de veendas suficiientemente elevadas paara a constru
ução de um fluxo relevvante de receeitas.
Em resuumo, a replicação do m
modelo de negócios paywall
p
porroso é posssível de serr
feita,, mas os jorrnais em geral precisarrão olhar paara ela com objetivos ddiferentes daaqueles quee
o Neew York Tiimes vem perseguindo
p
o. O objetiv
vo para eless, nesse moomento, precisará estarr
mais orientado para o prollongamentoo do ciclo de
d vida do produto im
mpresso do que para a
obtennção de um
m fluxo releevante de rreceitas oriu
undas de asssinaturas ddigitais. O sucesso noo
proloongamento do produto impresso ppoderá dar a essas emprresas o temppo necessárrio para quee
elas possam exxperimentarr, ousar, innovar em seu modelo
o de negóccios e a partir
p
dissoo
pavim
mentarem um
u caminho
o possível paara o seu fu
uturo.
.
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