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Sumário Executivo 
 

Os novos meios de produção e distribuição estão a conduzir a novos comportamentos de 

compra e novos padrões de interacção entre consumidores num ambiente digital. Não 

indiferente, a actividade jornalística e o sector dos media atravessam uma “terceira 

revolução industrial”, fundada na reconfiguração de uma “Sociedade de Massas” numa 

“Sociedade em Rede”. Este contexto coloca grandes desafios ao sector, sendo ainda pouco 

claro como a nova conjuntura social e tecnológica irá impactar a organização económica da 

indústria, estando neste ponto o foco do presente trabalho. A progressiva migração dos 

meios de comunicação para a “grande ecosfera electrónica”, isto é, a arena relevante dos 

media, é uma migração para um ambiente continuamente interligado (computação ubíqua 

permanente) e interactivo (aberto ao protagonismo dos utilizadores) onde os vários bens 

informacionais (conteúdos digitais) e dinâmicos (animados e em evolução em tempo real) 

competem pela atenção do público, um activo escasso e cada vez mais valioso, sobre 

plataformas intensivas em tecnologia.  

 

O contexto de expandida rivalidade que se vive no sector não foi ainda acompanhado por 

uma formalização plena de modelos de negócio embebido da especificidade no novo meio 

comunicacional. Assim sendo, nos primeiros anos de ciberjornalismo, as páginas online 

tratavam-se de meros repositórios da informação produzida para as plataformas tradicionais, 

ou seja, a rádio, televisão e papel. O tempo ditou uma nova abordagem das empresas aos 

seus espaços na rede, justificando um contínuo investimento na produção de conteúdos 

adaptados. Isso não aconteceu ao nível do modelo negócio, porém, estando até hoje o 

sector tradicional quase exclusivamente dependente de receitas publicitárias cada vez mais 

disputadas pelo modelo online puro. Para compreender a indústria dos media, todavia, é 

necessário olhar as suas envolventes a nível macro e micro, identificando quais são os 

vectores de mudança ou aqueles que exercem maior pressão sobre o modelo de negócio. 

Este relatório articula estas abordagens de “macroenvolventes”, “microenvolventes” e de 

“modelo de negócio” para tentar chegar a entendimentos actualizados sobre os desafios que 

afectam o sector dos media. Um “empreendorismo digital permanente” bem-sucedido 

dependerá da antecipação constante e da adaptação dinâmica à nova paisagem de desafios 

que a cada dia se consolida. 

 

No panorama nacional, ao nível das macroenvolventes, ainda está por avaliar o impacto da 

actual e profunda crise económica e financeira nacional no tecido empresarial português. A 

somar a este facto, é de referir que o sector é atravessado por outros factores de incerteza a 
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nível político-legal cujo impacto pode ser substancial, sendo eles a indefinição sobre o futuro 

do papel do Estado no sector audiovisual em Portugal, a ausência de legislação específica 

para os meios online e, por fim, a eventual evolução do enquadramento de protecção dos 

direitos de autor. A realidade da indústria é ainda afectada pela rápida dinâmica do sector da 

comunicação, protagonizada pela introdução de novas tecnologias que não só respondem 

como criam necessidades nos utilizadores, e também pela adaptação a um consumidor que, 

entre outras preocupações, formaliza a sua opinião com base em factores externos ao 

produto em si, como por exemplo o desempenho social e ambiental de uma empresa, o que 

poderá fazer com que estas incorram em custos adicionais.  

 

No que se refere à avaliação das microenvolventes, dado o elevado grau de rivalidade, 

assim como as baixas perspectivas de rendibilidade, os significativos custos de instalação 

da actividade e a incapacidade de novos entrantes beneficiarem no curto prazo de 

economias de escala (volume), economias de gama (variedade), economias de 

aprendizagem (eficiências dinâmicas), o sector apresenta-se como pouco apelativo à 

entrada de novos players. Um olhar mais atento à evolução das microenvolventes permite 

salientar que se tem destacado neste domínio o crescente poder de mercado dos grandes 

fornecedores de acesso digital (os “meta-distribuidores”) e, ao mesmo tempo, o crescente 

poder negocial do consumidor (os “utilizadores-produtores”). À actuação destas duas forças 

centrífugas de poder de mercado para fora da zona de conforto dos tradicionais grupos de 

media chamamos aqui a “nova tensão digital”. Assim sendo, na ponderação de novos 

modelos de negócio para as marcas de comunicação na rede, o consumidor final deverá 

estar no eixo central das considerações.  

 

De facto, o advento da internet significou para os órgãos de comunicação social a 

oportunidade de operar numa nova plataforma cujo potencial foi visto como determinante 

para a indústria dos media. O tempo veio mostrar que a internet não é apenas um 

desdobramento das valências de um órgão de comunicação, mas antes uma nova 

plataforma de consumo e produção com potencialidades e fragilidades próprias que estão 

ainda em muito por explorar. Todavia, esta alteração profunda de paradigma aumentou 

significativamente a complexidades da gestão das empresas de comunicação. Nesse 

sentido, é fundamental conhecer bem a natureza do negócio sem estar espartilhado por 

noções pré-determinadas do produto ou serviço: neste momento os comportamentos dos 

utilizadores estão a evoluir mais rapidamente que as estratégias dos media tradicionais e a 

grandes empresas tecnológicas, como o Youtube, forjam parcerias com produtores de 

conteúdos noticiosos, consolidando-se simultaneamente como um dos players no mercado 

que mais beneficia do lucro gerado online. Assim sendo, propomos a utilização da “tela” de 
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negócio de Alexander Osterwalder (2004), que permite compreender e partilhar a lógica de 

geração de lucro de uma empresa num contexto de confronto entre o que a organização 

oferece e aquilo que os utilizadores procuram como solução para o problema 

comunicacional; analisar essa lógica com vista à obtenção de resultados positivos e 

potenciar uma adaptação mais eficaz da empresa aos novos desafios. 

 

É com recurso a este enquadramento de fundo que se desenvolve um conjunto de pistas 

para a inovação e renovação dos órgãos de comunicação presentes na rede. As pistas 

propostas colocam no eixo central o consumidor, assentando, assim, num aumento 

substancial do valor dos produtos ou serviços oferecidos. Em suma, as propostas são a 

formalização de parcerias entre várias marcas de informação, a criação de plataformas que 

visem responder às necessidades de cada consumidor em particular, a aposta em produtos 

ou serviços multiplataforma e, por fim, a implementação de métodos de pagamento que 

dêem resposta às reticências demonstradas pela população portuguesa em relação aos 

pagamentos electrónicos. Subjacente a este conjunto de pistas está a tentativa de 

permanentemente encontrar soluções integradas na combinação de qualidade e quantidade 

no contínuo de conteúdos produzidos pelos produtores e reprodutores de informação. Um 

modelo de negócio robusto (que será um padrão multilateral de criação de valor) terá na sua 

base invisível uma confluência virtuosa entre tecnologia e organização e no seu vértice 

visível um foco na “ergonomia de navegação participativa” e no saber desenrolar estórias 

pertinentes que mereçam ser acompanhadas. 
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Introdução 
 

O presente trabalho considera uma grande área de interesse académico, económico e 

sociopolítico: o sector dos media. O negócio da comunicação social atravessa um período 

de grande turbulência e incerteza associado a uma significativa transformação na sua 

envolvente e da natureza do negócio. Essa transformação tem sido lida como uma 

consequência de verdadeira “Revolução Industrial”, uma mudança estrutural do sistema 

económico assente na importância dos novos meios digitais de produção e distribuição. Se 

mudanças radicais têm perpassado o sistema económico, a vida social tem também 

evoluído aceleradamente. Os novos nexos de práticas individuais e modelos de consumo 

grupais têm, por sua vez, afectado as direcções e ritmos de inovação tecnológica. Este 

quadro dinâmico de pressão interactiva entre factores tecnológicos (supply push) e sociais 

(demand pull) tem moldado os desafios por que vários sectores de actividade têm passado 

nos últimos anos. Este relatório estuda a forma como a área da comunicação social tem sido 

reorganizada por estas mudanças e como se têm definido os caminhos de transição para 

novos modelos de negócio. 

 

O presente estudo adopta uma perspectiva teórica que é tributária da escola dos “estudos 

de inovação” (vide, e.g., Freeman e Soete, 1997, e Fagerberg et al., 2004). Esta escola de 

pensamento é também designada de economia “Neo-Schumpeteriana”, em homenagem ao 

primeiro economista moderno que colocou a inovação no centro da análise económica 

Joseph Schumpeter (vide Hanusch e Pyka, 2007). Esta visão sobre o fenómeno da 

mudança económica atribui um eminente protagonismo causal aos esforços de inovação 

tecnológica. Assim, a inovação é, do ponto de vista macroeconómico, o grande 

determinante do processo crescimento económico e, do pondo de vista microeconómico, 

representa a fonte da capacidade de adaptação de empresas e indústrias perante novos 

desafios de natureza técnica e competitiva. Neste relatório, seguindo Schumpeter, 

procuramos compreender o processo de mudança qualitativa que está a moldar o sector dos 

media, em particular, a área de prática tradicionalmente conhecida como imprensa escrita. 

 

As perspectivas dinâmicas sobre o estudo das economias constituem-se, também, como 

uma influência marcante nas teorias sociológicas que tentam descrever as transformações 

que atravessam as sociedades inovação-intensivas (e.g. Castells, 2004 e 2010). Para este 

sociólogo as práticas sociais contemporâneas são sobretudo práticas de rede, isto é, 

associativas e recombinantes de múltiplos actores e tecnologias. É nestes alicerces teóricos, 

isto é, entre a economia da inovação e a sociologia da comunicação, que o presente 
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trabalho se baseará para legitimar as interpretações que resultarão da confrontação com o 

objecto de estudo: os media contexto digital ubíquo e em evolução. 

 

A eficácia da gestão dos fluxos de informação potenciados pelas novas tecnologias é 

determinante tanto ao nível da produção como no exercício de marketing e na experiência 

individual. A nova economia digital está organizada em torno de redes globais de informação 

que têm transformado por dentro os “media clássicos” (a imprensa, a televisão, a rádio) e 

feito surgir “novos media” (jornais digitais, agregadores de notícias, blogues, redes sociais 

etc.). Os finais dos anos 1990 foram marcados por grandes investimentos na digitalização 

das redacções (mudanças de back-office: processo de produção do jornal) e do próprio 

interface com o público (mudanças de front-office: disponibilização de páginas electrónicas). 

Estes primeiros anos de jornalismo digital foram experimentalistas mas, por vezes, 

marcados por apostas pouco reflectidas. Os modelos de negócio tradicionais, como que 

rapidamente frustrados pela crise do dot.com, incorporavam o elemento digital apenas 

parcialmente, isto é, sem um conceito integrado nos métodos de organização do trabalho e 

de difusão de conteúdos. Hoje em dia, com a ubiquidade da internet e com a difusão dos 

novos dispositivos móveis, a transição incompleta para um novo e consistente modelo de 

negócio está, mais que nunca, sob escrutínio. As perguntas a que esta pesquisa procura dar 

resposta são: como podem evoluir as propostas de valor dos media tradicionais 

portugueses? Como é possível que o elemento digital seja utilizado para alavancar os 

modelos de negócio destes meios? 

 

Dado o dinamismo da área, o presente estudo procura contribuir para a elaboração de uma 

síntese actualizada dos desafios do sector. Ou seja, o presente relatório capitaliza o trabalho 

já disponível em Portugal na área dos estudos de media (por exemplo, os vários relatórios 

do Observatório da Comunicação e variadas obras vindas a lume nos últimos anos sobre os 

condicionantes “macro-estratégicos” e os “meso-determinantes” dos media em Portugal), 

sem porém descurar dados fornecidos por estudos aplicados a mercados externos. Esta 

motivação é complementada pela oportunidade fornecida pelo aparecimento de uma nova 

ferramenta conceptual de orientação “micro”. A definição de “modelo de negócio” proposta 

por Alexander Osterwalder (2004) oferece um dispositivo de enfoque analítico que pode ser 

empregue na compreensão deste sector. A aplicação explícita da óptica do “modelo de 

negócio” ao caso dos media tradicionais em Portugal que estenderam a sua actividade aos 

sites noticiosos é um dos traços diferenciadores do presente estudo em relação à literatura 

disponível. Uma das conclusões a que chegamos é que a inovação nos meios de 

comunicação tradicionais tem de ser mais abrangente para completar a transição iniciada 

em meados da década de 1990. Um novo modelo de negócio mais coerente terá de ter em 
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consideração não só as múltiplas plataformas de distribuição, como também um consumidor 

com preferências mais diferenciadas (i.e. perfis individualizados) muitas vezes afectadas por 

tendências de “viralidade” (i.e. dinâmicas comunitárias). Um modo de encontrar novas 

soluções pode passar por combinar inovações tecnológicas (novos dispositivos de leitura e 

software de produção e consumo de informação) com inovações “organizacionais” e 

“comerciais”, ampliando o mix de variáveis estratégicas que define o modelo de negócio. 

Com vista a consolidar esta transição, o presente trabalho propõe pistas para a renovação e 

inovação das marcas de informação presentes online, tendo como eixo fundamental o 

consumidor final. Um modelo de negócio robusto será, no seu back-office, uma intersecção 

virtuosa entre tecnologia e organização, e, no seu front-office, uma integração de boa 

experiência de navegação participativa e uma capacidade de desenrolar estórias pertinentes 

que mereçam ser acompanhadas. 

 

O presente relatório está organizado da seguinte forma. Após a introdução, o primeiro e 

segundo capítulos apresentam o pano de fundo teórico e empírico contra o qual se vão 

produzir descrições e interpretações em relação ao objecto de estudo, assim como reflectem 

sobre o processo de transição dos media tradicionais para o meio digital. O terceiro capítulo 

dedica-se à decomposição dos desafios apresentados pelo contexto da indústria da 

comunicação, salientando quais os elementos de maior preponderância para o futuro da 

mesma. O capítulo quatro debruça-se sobre a análise das microenvolventes que moldam o 

sector e, por fim, o capítulo cinco aplica o prisma de “modelo de negócio” para analisar as 

várias dimensões da transição dos meios de comunicação tradicionais portugueses para 

novas soluções melhor adaptadas à paisagem social e tecnológica em evolução.  
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1. A sociedade enquanto conjunto entrelaçado de fios de 
comunicação  
 

1.1 A actividade económica em tempos de “Revolução Informacional” 
 

Os actuais tempos são de “Terceira Revolução Industrial”, nas palavras de economistas 

como Freeman e Louçã (2001). A revolução das tecnologias da informação e da 

comunicação, espelhada no desenvolvimento de sistemas de rápido processamento e 

transmissão de dados, transformou e continua a transformar as actividades económicas. 

Esta é uma era marcada pela ênfase em factores intangíveis de crescimento e 

competitividade, ou seja, uma “economia baseada no conhecimento” (Dolfsma e Soete, 

2006) ou um “capitalismo intelectual” (Granstrand, 2000). Como referem Cook et al. (2011: 

14), o presente processo de mudança é “epocal” e não “episódico”, ou seja, é uma profunda 

transformação estrutural e não uma mera fase passageira. 

 

A emergência de um “paradigma tecno-económico” novo é também uma crise do velho 

paradigma, isto é, dos esqueletos institucionais e dos estilos organizativos que 

caracterizavam o “modelo de produção fordista” e a “sociedade de consumo de massas” 

(Freeman e Soete 1997: 136). O novo paradigma traduz-se num novo padrão histórico de 

produção e distribuição que assenta na informatização dos processos e na interconexão 

electrónica dos produtos do sistema económico (Freeman e Louçã 2001: 301-35). Tal como 

articulado pela análise económica neo-Schumpeteriana, os sectores ligados à produção de 

software, microelectrónica, dipositivos portáteis e internet correspondem a “actividades-

chave” que influenciam a economia como um todo mas que também fornecem os exemplos 

de referência para os novos modelos de gestão dominantes. Estas novas técnicas de 

organização são, por exemplo, a produção flexível, o multi-tasking, o outsourcing, a 

virtualização do produto final, o investimento intensivo em inovação, etc. Estas modalidades 

de funcionamento material e imaterial fornecem arquétipos que depois são emulados por 

outros sectores da economia. Segundo Louçã (2008: 165) “(é) precisamente no contexto 

destas grandes vagas que surgem novas empresas, novos produtos e novas zonas 

económicas com peso importante na economia mundial”.  

 

O advento dos computadores (tecnologia de informação) e depois dos computadores em 

rede (tecnologia de comunicação) nas últimas décadas do século XX viria a provocar uma 

profunda recomposição do sistema económico. Trata-se, como argumentam alguns autores, 

de uma verdadeira transformação do “sistema operativo” da economia. Contudo, o impacto 

da nova vaga tecnológica não é apenas económico. As alterações implicam o 
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desenvolvimento de um novo modelo de sociedade, provocando consequentemente 

extensas alterações ao nível dos comportamentos e atitudes, bem como nas formas de 

relacionamento e nas estruturas sociais vigentes (Amaral, 2007: 87). É neste quadro que os 

recentes estudos sociológicos se referem a uma “Sociedade em Rede” e à emergência do 

espírito do “informacionalismo” (vide Castells 2004 e 2010). Neste novo contexto, a vivência 

social é baseada na informação e na comunicação, como sempre foi, mas agora elevada a 

uma nova intensidade e frequência. Segundo Manuel Castells (1998), o mais influente 

teórico desta transformação social, os fluxos de informação “constituem a nova morfologia 

da sociedade”. O domínio sobre estes fluxos altera irremediavelmente os meios e processos 

de produção, a própria reprodução de valores, o exercício do poder e até, refere o autor, a 

experiência individual. 

 

1.2 Criação de valor numa “Sociedade em Rede” 
 

Numa economia dominada por fluxos de informação, esta constitui-se como uma matéria-

prima estratégica inesgotável, contrariamente aos casos do carvão ou petróleo. A 

inteligência passa a desempenhar um papel determinante no modelo de desenvolvimento da 

sociedade (Amaral, 2007: 68). Poderá então dizer-se que a “nova economia está organizada 

em torno de redes globais de informação, de capital e de gestão, onde o acesso tecnológico 

e o conhecimento estão na base da competitividade” (Castells,1998: 469). A consequência 

desta mutação, em termos de desenvolvimento económico, traduz-se numa diminuição 

acentuada dos custos e uma crescente desmaterialização da produção industrial (Amaral, 

2007: 87). De facto, no produto final “o valor da componente de carácter físico reduz-se face 

às componentes de carácter intangível” (Amaral, 2007: 87).  

 

Houve quem se questionasse se estávamos perante o fim da sociedade capitalista. No 

entanto, a análise deste fenómeno indica que a “Sociedade de Informação”, ou “Sociedade 

em Rede”, mantém uma condição essencial da sociedade capitalista: a separação funcional 

da acumulação de capital e do trabalho explorado (Neves, 2007: 68). No entanto, esta 

separação deixou de condicionar linearmente a estrutura social. O indivíduo pode deter ele 

próprio dispositivos informáticos baratos e muito poderosos que o tornam um “produtor”. 

Estamos, assim, perante uma mutação interna da sociedade capitalista que torna a 

democratização do trabalho criativo uma possibilidade real. Um fenómeno já há muito tempo 

captado por Alvin Tofler (1980) ao referir-se a “pro-sumidores”, isto é, consumidores activos 

capazes de controlarem em parte o fornecimento de novos bens e serviços, conteúdos e 

mercadorias. 
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A Sociedade em Rede, então, difere do sistema económico industrial como o conhecíamos 

até aqui. Todavia, são os processos característicos da sociedade em rede e a capacidade 

de trocar informação de forma veloz e ininterrupta através da internet que servem uma 

sociedade capitalista apta para dar resposta a novas exigências, sendo elas, a inovação, a 

globalização e a descentralização do trabalho e, consequentemente, das empresas 

(Castells, 1998). A informação e comunicação digitais reconfiguram o espaço e re-misturam 

o tempo: globaliza e acelera um capitalismo em mutação. Assim, num mundo aberto e 

interconectado, os fluxos de dados são ininterruptos e as lógicas empresariais herdadas de 

eras anteriores entram em crise, forçando a adopção de novos modelos de negócio (Amaral, 

2007: 87). De facto, e no caso específico do impacto das tecnologias digitais, estas têm 

vindo a forçar negócios de vários sectores a repensar como se adaptam a um ambiente 

económico em constante mutação (OCDE, 2012: 159). Torna-se, portanto, necessário que 

as empresas tenham uma capacidade de adaptação constante, que passa, naturalmente, 

pela sua construção e reconstrução permanente, dando resposta às mutações sociais 

ininterruptas e à supressão da distância e do tempo, características de uma sociedade em 

rede (Castells, 1998).  

 

O real e total impacto da internet na economia, vector fundamental da criação de uma 

sociedade em rede, ainda não é claro. Todavia, é indubitável o facto de a internet se ter 

tornado numa infra-estrutura crítica da economia, que não só revoluciona negócios e 

serviços, como serve de plataforma para a inovação (OCDE, 2012:209). A paisagem 

relevante dos vários sectores da economia contemporânea, mas sobretudo daqueles que 

estão ligados aos serviços e aos bens informacionais, é cada vez mais intensiva em 

informação e densa em comunicação, isto é, uma arena que poderíamos designar por 

“grande ecosfera electrónica”. 

 

A arena relevante para os media é hoje uma “grande ecosfera electrónica”, isto é, um 

ambiente operacional e estratégico continuamente interligado (internet ubíqua) e interactivo 

(influenciado pelos utilizadores), onde os bens informacionais (conteúdos e objectos 

culturais digitais e dinâmicos) competem pelo público através de propostas que capitalizam 

as tecnologias através quais são servidas. O elemento do que sempre chamámos “jornais” é 

cada vez mais o pixel e não o papel (Furtado, 2007). Neste contexto, tal como a Rainha de 

Copas em Alice no País das Maravilhas, estar a correr é condição básica para não ficar para 

trás. A sobrevivência e o sucesso parecem depender de uma capacidade para um 

“empreendorismo digital permanente”. 
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1.3 A produção jornalística no novo contexto digital: a nova “tensão digital” 
 

Tal como as restantes áreas da sociedade, também o jornalismo entrou de forma irreversível 

numa economia assente em activos e práticas intensivas em informação e comunicação 

digitalmente assistidas. O embate com a nova estrutura social e económica da Sociedade 

em Rede seria inevitável, face ao rápido e extenso avanço de tecnologias com enorme 

aplicação ao sector da comunicação social. Por exemplo, todo o negócio dos media 

clássicos tem sido afectado pela convergência de computadores e telecomunicações (vide 

Alves, 2006: 2). Ou seja, os media tem sido um território onde a “comunicação em rede” tem 

penetrado com significativa velocidade e abrangência. 

 

O impacto das novas tecnologias tem sido holístico e não circunscrito ou parcial. Não se 

tratou somente da entrada ao serviço de um novo instrumento de trabalho (o jornalista 

dotado de um computador em vez de uma máquina de escrever). Pelo contrário, trata-se do 

início de uma co-adaptação de todas as áreas funcionais e estratégicas do negócio (desde a 

obtenção de dados, à paginação, ao envio do material para a gráfica, até à disponibilização 

do produto final aos leitores, e à produção de conteúdos derivados pelo próprio público). 

Temos assistido nas últimas duas décadas a alterações estruturais ao longo do processo de 

produção e distribuição como um todo, i.e., desde as técnicas de produção de notícia até 

aos hábitos de consumo dos conteúdos jornalísticos. Por outras palavras, o impacto no 

negócio da produção jornalística é sentido nas diversas tarefas sequenciais entre a geração 

dos inputs até ao usufruto dos outputs, isto é, em toda a “cadeia de valor” (Obercom, 2005; 

Mendonça, 2008). De um lado e de outro, isto é, a montante e a jusante do eixo clássico das 

operações jornalísticas, avolumam-se novas dinâmicas que retiram aos media clássicos o 

poder de definir a agenda. Esta “tensão digital” decorre da nova importância dos 

fornecedores de plataformas de dados e infraestruturas tecnológicas (agregadores e 

detentores de bazares de aplicações aos quais poderíamos chamar “meta-distribuidores”) e 

do novo activismo dos consumidores de conteúdos enquanto produtores e reprodutores de 

informação (“pro-sumidores” ou “utilizadores-produtores”). 

 

O elevado ritmo das mudanças tecnológicas tem levado a uma grande instabilidade de 

conceitos operativos, a uma significativa incerteza comercial e a movimentações 

inesperadas no mercado. Por exemplo, a tendência para o crescente consumo via 

dispositivos móveis tem levado a que parte do poder negocial na “grande ecosfera digital” 

comece a ser apropriado por empresas tecnológicas globais que oferecem os activos 

complementares de acesso aos conteúdos. O estudo do Pew Research Center, The State of 

the News Media 2012, sobre o mercado americano dava conta do facto de apenas cinco 
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firmas tecnológicas, sem incluir a Apple e a Amazon, captarem 68% dos lucros da 

publicidade online. Ou seja, a “canalização informática” do sistema digital ao ser equilibrada 

no nexo “cloud/apps” (could computing nos bastidores, applications no contacto como 

público) tem levado a um novo protagonismo dos actores tecnológicos transnacionais num 

negócio que era tradicionalmente dominado por grupos de media de base nacional.  

 

No presente contexto turbulento do ponto de vista organizacional e tecnológico, um dos 

vectores principais de mudança tem sido o desenvolvimento de plataformas de consumo e 

produção jornalística novas que cruzam produção e distribuição em tempo real com total 

abertura de inputs (multitude de potenciais contribuidores) e de outputs (gratuitidade do 

acesso). Estas plataformas (Youtube, Twitter, Facebook, Tumblr) podem ser utilizadas por 

leitores que se tornam escribas, ou seja, essas plataformas tornam-se “novos media” 

quando os seus utilizadores se tornam eles próprios novos jornalistas (ver a este respeito 

Sendim, 2006). O ciberjornalismo, ou o jornalismo online, é uma realidade profissional que 

tem vindo a consolidar-se como um ramo de jornalismo específico, assente em novos 

formatos e linguagens (Bastos, 2010). Dada a possibilidade de interconexão e de 

cumulatividade de contributos existe actualmente um universo de possibilidades de “wiki-

jornalismo” numa área que se pode chamar de wiki-economia (termo introduzido por 

Tapscott e Williams, 2006). Seja qual for o cenário é certo que no universo interactivo e 

multidireccional em que se insere hoje o jornalismo, a dificuldade está em vislumbrar um 

modelo empresarial capaz de responder aos desafios tecnológicos e sociais de modo 

economicamente sustentável e financeiramente remunerativo, estando na base desta 

preocupação o papel central das notícias para a manutenção de uma sociedade 

democrática (Wunsch-Vincent e Vikery, 2010).  

 

A Figura 1, que mostra um protótipo de página, dá testemunho de como New York Times 

está a tentar abrir os seus conteúdos aos contributos dos leitores. Existe aqui um esforço 

por maximizar o grau de “costumização”, ou seja, de ser possível ao utilizador fazer uma 

selecção das áreas de maior interesse na página do jornal e criar uma lista de “atalhos”. Em 

Portugal o jornal Público tentar seguir uma outra lógica para o mesmo fim: permite aos 

utilizadores guardar os seus artigos favoritos. Aqui, o registo pode ser feito através da conta 

do Facebook, o que significa um nível da crescente integração com as (e uma dependência 

das) redes sociais. Esta abordagem é também comum ao portal SAPO (onde as contas de 

Facebook e Twitter dos utilizadores podem ser associadas quando se fazem comentários). 

No caso do New York Times, dá-se o passo seguinte, ou seja, permite-se a criação de um 

espaço público dentro do jornal, dinamizando esta área com "os mais votados", as 
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"respostas do jornal" e "as escolhas do jornal". Estas são tendências cuja interpretação tem 

alcance no contexto das grelhas de significado do presente relatório. 

 

Figura 1 - Novos testes de interface com o leitor do New York Times 

 
Fonte: www.nytimes.com  

 

Neste contexto é de referir o constante esforço de modernização levado a cabo pelos meios 

de comunicação social aos novos padrões de consumo, não só através da crescente 

disponibilização de conteúdo em multiplataforma, como também através da adopção de 

formas refrescadas de oferecer esse conteúdo. A título de exemplo, serve de referência o 

site do USA Today, lançado em 2012 (ver Figura 2), que adopta o conceito de visualização 

das aplicações para smartphones à sua página web. A ideia é adaptar as páginas aos novos 

dispositivos e não o contrário. Nesta linha, para além de uma navegação vertical (típica das 

páginas na internet), é possível uma navegação horizontal, destacando-se ainda o espaço 

privilegiado concedido às imagens. Ou seja, temos a migração da linguagem associada ao 

iPhone e ao iPad para o ambiente antes monopolizado pelo PC. É de salientar também aqui 

a distribuição da informação em profundidade, ou seja, na página principal são apenas 

visíveis títulos e imagens, e só clicando nestas é possível entrar na notícia propriamente 

dita. Está subjacente a estes exemplos uma visível tentativa de adaptar as páginas web a 

um tipo de consumo mais natural, ou seja, a uma navegabilidade impulsiva, caracterizada 

pelo controlo através de “toque no ecrã” e não por intermédio de “teclas e rato”, permitindo a 

utilização rápida de um dispositivo pessoal num contexto de movimento, seja ele um 

smartphone, um tablet ou soluções intermédias (phablets ou padphones, isto é, dispositivos 

num contínuo entre os dois polos – smartphones grandes ou tablets pequenos).  

 

http://www.nytimes.com/
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Figura 2 - Nova linguagem gráfica do USA Today na internet 

 
 

Fonte: www.usatoday.com  

 

 

Em suma, estamos perante o processo de transformação ainda em fluxo, uma transição em 

curso que importa conhecer melhor, inclusivamente nos seus fundamentos de negócio. 

 

1.4 Síntese e conclusões preliminares 
 

A noção de “Terceira Revolução Industrial” está atravessar a actividade jornalística e o 

sector dos media. A nova economia é baseada na informação, na comunicação, na 

intensidade de conhecimento, movendo-se os media numa “grande ecosfera digital”. O 

elemento da imprensa é já o “pixel” e não mais o “papel”. Nesta paisagem operacional e 

estratégica, o “empreendedorismo digital permanente” surge como resposta relevante para 

uma gestão adaptativa dos media. Os novos meios de produção e distribuição estão a levar 

a novos comportamentos de compra e novos padrões de interacção entre consumidores 

num ambiente digital em que a troca de mensagens é rápida, descentralizada e cómoda.  

 

A “Sociedade em Rede” emerge como o entorno de referência para os media, e para a 

imprensa escrita em particular. O que este contexto social e tecnológico pode significar para 

o modo de organização económica do sector é ainda um problema sem solução clara. Em 

particular, existe uma “tensão digital”, isto é, uma combinação de forças centrífugas que 

fazem com que os activos críticos (plataformas de acesso) e as competências-chave 

(ligação à comunidade) se afastem das tradicionais áreas de domínio dos media clássicos. 

http://www.usatoday.com/
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Para tentar compreender melhor os desafios concretos que colocam sob pressão o “modelo 

de negócio” dos meios de comunicação tradicionais que migraram para a rede, é necessário 

compreender mais detalhadamente a estrutura e a evolução das envolventes da indústria 

em Portugal. 
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2. A sociedade de informação em Portugal 
 

2.1 Evolução para um Portugal em rede 
 

É reconhecido que a emergência de uma sociedade de informação não é apenas uma 

ameaça às rotinas pré-estabelecidas. A adopção das tecnologias informacionais é um factor 

capaz de melhorar a qualidade de vida dos cidadãos, a eficiência empresarial, e a 

organização social e política (Coelho, 2007). Ou seja, a transição digital pode ter aspectos 

de melhoria de bem-estar e desejabilidade humana. No entanto, apesar dos progressos 

realizados em Portugal, há ainda um longo caminho a percorrer e áreas a desenvolver, 

sendo elas a da saúde, a da justiça, sem esquecer o domínio da governação electrónica e, 

em última instância, a da administração central, regional e local (Monteiro, 2007). De referir, 

neste aspecto, que muito para lá da construção de plataformas informativas online, novos 

modelos de governação estendem-se ao ponto das ferramentas de comunicação com os 

serviços centrais passarem inevitavelmente pela internet, sendo disso exemplo o actual 

portal das finanças português, cujo acesso e uso é indispensável para os trabalhadores 

independentes passarem os seus recibos ou apresentarem o IRS, ou, por outro lado, o 

serviço Via CTT, cuja subscrição é já obrigatória para esta classe de trabalhadores e que 

visa substituir o tradicional envio de carta como meio privilegiado de comunicação entre 

cidadãos e Estado.  

 

Para Portugal, a adaptação a uma Sociedade em Rede revestiu-se de inúmeros desafios. 

Em 1980 existia uma distância incomensurável entre o universo das ideias sobre a 

sociedade da informação e aquilo que era então entendido pelas instituições nacionais. Algo 

que começou a alterar-se apenas na década seguinte, altura em que se vivia em Portugal 

um ambiente de entusiasmo em torno nas novas tecnologias digitais de informação e 

comunicação (Monteiro, 2007: 340). De referir, na segunda metade dos anos 1990, todo um 

conjunto de iniciativas de cariz governamental que visavam o desenvolvimento destas 

tecnologias, entre elas a iniciativa Mosaico, a iniciativa Terra à Vista (Ministério da Cultura), 

a iniciativa Nónio (Ministério da Educação) e a Unidade de Missão para a Sociedade da 

Informação. Mais tarde, dezenas de fóruns e encontros viriam a dar origem ao Livro Verde 

para a Sociedade de Informação (Cadima, 2007: 542). 

 

Nestes anos, todas as organizações e empresas procuraram alterar o seu posicionamento 

no mercado, com vista a uma actualização tendo como referência as congéneres 

internacionais. Uma aposta que dependia necessariamente da disponibilidade de recursos 

(Monteiro, 2007: 341). E, de facto, estas intenções foram precedidas de um investimento em 



 
 

20 

recursos humanos e financeiros, por parte do sector privado. No caso dos meios de 

comunicação social, estes foram tempos de grande investimento em tudo o que estivesse 

relacionado com o novo recurso-base, a internet. 

 

Todavia, a indústria portuguesa de produção de conteúdos deparava-se neste período com 

diversas dificuldades, entre elas a incapacidade de se afirmar e de dar uma resposta 

adequada ao consumo e às exigências de mercado. A insuficiente resposta do sistema de 

ensino e das universidades na área das novas tecnologias, a deficiente intervenção do 

Estado enquanto cliente, a incapacidade de produzir e disponibilizar conteúdos, quer em 

termos de recursos informativos, quer de interface, contribuiu para esta realidade (Cadima, 

2007).  

 

2.2 O elemento electrónico no jornalismo na transição de século 
 

Num primeiro momento os meios de comunicação social que se lançaram no universo da 

internet, alimentavam as suas páginas com algumas notas, seguindo-se a transposição de 

conteúdos tradicionalmente produzidos para outros suportes como, por exemplo, o papel. 

Esta prática, denominada repurposing ou shovelware, denunciava o carácter experimental, 

residual e “dependentista” dos sites informativos, os quais cresceram expressivamente entre 

1995 e 1998 (Bastos, 2006). 

 

O primeiro jornal português a actualizar diariamente a informação na sua página na internet 

foi o Jornal de Notícias. No mesmo ano, em 1995, também o Público e o Diário de Notícias 

ocuparam o seu espaço online. Nenhum destes meios conseguiu fugir à tendência dos 

primeiros anos de ciberjornalismo, caracterizando-se por serem nada mais que um 

reservatório híbrido do que era produzido para a versão em papel (Bastos, 2010). 

 

No ano seguinte, a TVI e da TSF Online lançaram-se na rede, respondendo a uma 

“necessidade obrigatória e imperiosa, quanto mais não fosse pelo efeito da concorrência”, 

testemunhou António Jorge Branco, então responsável pela página da estação de rádio 

(Bastos, 2010). 

 

Em 1997, o Expresso torna-se o primeiro semanário português a estar presente na internet 

e só um ano depois nasce aquele que se acredita ser o primeiro meio de comunicação 

exclusivamente online, o Setúbal na Rede. Outros novos projectos se seguiram, sendo eles 

o Diário Digital, que se propunha a actualizar a informação em permanência, o portal 

Imagine Online, que agregava os conteúdos dos órgãos de comunicação social do grupo 



 
 

21 

(nomeadamente, a TVI, a Rádio Comercial, Cidade, Nostalgia e Nacional, o jornal Diário 

Económico, o Semanário Económico e diário O Independente) e os portais 

multimediaportugal.com e o Lusomundo.net. 

 

Os anos 90 caracterizaram-se por um desembarque paulatino dos meios de comunicação 

social na internet, evidenciando dificuldades em adoptar uma linguagem específica ou 

mesmo em explorar possibilidades de negócio com base nas especificidades do novo meio 

(Bastos, 2010). 

 

A partir do ano 2000, porém, “o sentimento geral do país face à sociedade de informação 

era de profundo alheamento, profunda confusão ou, pelo contrário, profunda excitação” 

(Monteiro, 2006: 348). Este sentimento vê-se reflectido no congresso digital em Huesca, 

onde os protagonistas do sector da imprensa caracterizavam o momento como sendo de 

“euforia comedida”, pois, o rebentamento da bolha do sector “dot.com” deixava a descoberto 

as fragilidades de subsistência deste novo meio, ainda muito dependente das receitas 

provenientes da venda de edições impressas (Bastos, 2010). 

 

De facto, o início do ano 2001 marcaria já a tendência dos anos seguintes, caracterizados 

por um processo de recessão: diminuem os investimentos, reestruturam-se publicações, 

acabam projectos e há lugar a vários despedimentos. Neste período, onze funcionários 

foram dispensados do Diário Digital, o semanário Expresso dispensou metade da redacção 

que assegurava a edição digital do jornal, os conteúdos do portal Lusomundo.net integraram 

o portal SAPO (grupo Portugal Telecom), a SIC Online reduziu postos de trabalho e o Diário 

de Notícias assumia já que a informação na rede enfrentava um período de contenção 

(Bastos, 2010). 

 

Os bloqueios desta primeira vaga tecnológica foram sentido no sector dos media não só em 

Portugal como no estrangeiro. O então estado de crise no mercado do ciberjornalismo 

reflectia a inexistência de uma estrutura empresarial sólida nas empresas, a escassez de 

alianças estratégicas estabelecidas entre estas, o esgotamento das fontes de financiamento 

e, por fim, o colocar em causa a eficácia da publicidade online (Bastos, 2010). Assim, em 

poucos anos a euforia deu lugar à estagnação, motivada pelo crash internacional das 

“dot.com” e pela reviravolta internacional que fez desaparecer vários gigantes empresariais 

por mau comportamento ético e de gestão (Monteiro, 2006: 348) 

 

Em meados da década de 2000, as opiniões dividiam-se quanto ao balanço dos primeiros 

dez anos de sociedade de informação em Portugal e, em particular, sobre a evolução do 
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ciberjornalismo. Enquanto uns, como Rosental Calmon Alves (2006), consideravam que este 

período havia ficado negativamente marcado pela incapacidade das empresas olharem para 

a internet como um novo meio, outros salientavam que o ciberjornalismo saia reforçado da 

sua primeira década de existência já que se tornara inquestionável a indispensabilidade de 

estar presente na rede, tornando-se este canal prioritário para o jornalismo (Bastos, 2010). 

 

Apesar da atribulada entrada na rede, a grande maioria das empresas portuguesas que 

operam actualmente no mercado no sector da comunicação não dispensam a presença 

online, reflexo da importância crescente deste novo meio para o sector. Uma tendência aliás 

que perpassa os vários sectores da economia. Em 2011, a grande maioria das empresas da 

OCDE estavam ligadas à internet (OCDE 2012: 134), sendo que 70% dos negócios tinham 

uma página online em dois terços da OCDE (2012: 139).  

 

Se numa fase inicial os sites não eram mais que um mero repositório da informação 

produzida tradicionalmente para outros meios, hoje, no que concerne o sector da 

comunicação, distinguem-se quer pelo nível de actualização noticiosa, quer pela quantidade 

de conteúdos, quer pelos formatos adoptados para veicular a informação. De facto, na rede 

é ténue a distinção entre cada marca de informação porque independentemente do meio 

que lhes deu origem todas recorrem ao texto, ao vídeo e ao áudio para informar online. A 

internet veio efectivamente alargar os horizontes da actividade jornalística, acrescentando 

porém todo um novo conjunto de desafios aos quais ainda hoje se pretende dar resposta. É 

neste contexto que se destaca a crescente discussão em torno de novos modelos de 

negócio para alavancar o elemento digital, o que se reflecte num conjunto de movimentos de 

tentativa e erro por parte das publicações que passa, muitas vezes, pelo desenvolvimento 

de novos projectos. Do regresso às origens ao experimentalismo, são muitos os projectos 

que apostam, acima de tudo, na diferenciação, crendo ser esse o meio de se afirmarem no 

mercado. Assim, enquanto um grupo de jornalistas anda por Lisboa a colar nas paredes 

folhas de jornal semelhantes às do início do século passado (projecto Espelho, lançado em 

2012), estudos recentes dão conta de novas tendências de mercado: grandes empresas 

tecnológicas como o Youtube optam por investir na produção de conteúdos originais, ou 

investem em parcerias com media tradicionais, como é o caso da Yahoo e a ABC News. É 

de salientar a este nível que “a indústria dos media, incapaz de se adaptar e culturalmente 

mais ligada à criação de conteúdos do que à engenharia, encontra-se agora mais numa 

posição seguidor do que de líder quanto à definição dos contornos de novos modelos de 

negócio na indústria” (The State of the News Media, 2012). Está longe de ser claro o 

caminho a percorrer para o jornalismo, mas em última instância está em causa nesta 
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discussão a saúde e a viabilidade de um sector determinante para a democracia, ou seja, 

fundamental na estrutura social vigente nos países ocidentais e industrializados. 

 

2.3 Síntese e conclusões preliminares 
 

Nos primeiros dez anos de ciberjornalismo, a evolução para um Portugal em rede teve um 

cariz paulatino e, de alguma forma impreparado. Forçados pela concorrência, todos os 

órgãos de comunicação social não só se sentiram impelidos a criar as suas marcas online, 

como são altamente desincentivados a libertar-se delas, ainda que conscientes de que a 

migração para a rede não foi acompanhada da formalização de um modelo de negócio 

assente nas especificidades deste meio.  

 

Ou seja, mesmo na rede, os meios de comunicação social mantém os seus fluxos de 

rendibilidade dependentes dos investimentos publicitários. Estamos assim perante uma 

plataforma comunicacional do futuro, assente quase exclusivamente em modelos de 

negócio tradicionais. Concluindo, em Portugal, a internet representou um novo desafio de 

investimento mantendo-se, no entanto, o lado da receita “misteriosamente desaparecido” da 

equação do negócio electrónico informacional. 
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3. Decompondo os desafios: As macroenvolventes 
 

3.1 A análise de diagnóstico macroambiental 
 

Na procura de novos e adequados modelos de negócio é imperioso considerar factores que 

condicionam o contexto em que estas empresas operam e, consequentemente, o seu 

desempenho a longo prazo. Tratam-se, assim, de factores que, alterando-se ao longo do 

tempo, condicionam as decisões dos gestores e determinam o sucesso e insucesso das 

empresas. Estas forças, independentes de uma eventual manipulação das firmas do sector, 

desenrolam-se nas esferas Político-legal, Económico-financeira, Socio-cultural, Tecnológica 

e Ecológica. É com base no quadro de análise ambiental PESTE (ver Mendonça et al., 

2012) que aqui se procura avaliar o impacto da envolvente sobre o sector dos media 

nacionais. 

 

3.2 Envolvente político-legal 
 

A liberdade de expressão e informação é um direito dos portugueses, consagrado tanto na 

Constituição da República Portuguesa, como na Lei da Imprensa, referência primeira da 

legislação dos meios de comunicação nacionais. Em ambos os documentos é consagrado 

que “todos têm o direito de exprimir e divulgar livremente o seu pensamento (...) bem como 

o direito de informar, de se informar e de ser informados, sem impedimentos nem 

discriminações” (Constituição, Art. 37). Um direito porém limitado quando está em causa “o 

rigor e a objectividade da informação, o direito ao bom nome, à reserva da intimidade e a 

defesa da ordem democrática” (Lei 2/99, Art. 3). De forma mais abrangente, a lei 

fundamental prevê ainda a defesa da actividade jornalística, definindo que cabe ao Estado 

assegurar “a liberdade e a independência dos órgãos de comunicação social perante o 

poder político e o poder económico, impondo o princípio da especialidade das empresas 

titulares de órgãos de informação geral” (Constituição, Art. 38). Por fim, é também 

formalizada a existência de um órgão de regulação a quem cabe garantir a manutenção das 

condições de liberdade, assim como assinalar incumprimentos.  

 

O exercício da regulação em Portugal está a cargo da Entidade Reguladora da 

Comunicação (ERC) desde 2006. Este regulador sectorial trabalha lado-a-lado com a 

Autoridade da Concorrência na determinação de mercados relevantes no sector da 

comunicação social. É também função da ERC pronunciar-se sobre aquisições de 

propriedade, sendo o seu parecer vinculativo sempre que estiver em risco a livre expressão 

e confronto das diversas correntes de opinião. Podemos então concluir, num primeiro 
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momento de análise, que os órgãos de comunicação em Portugal tem contemplado na lei a 

liberdade para levar a cabo a sua actividade, estando porém sujeitos à monitorização 

dedicada de órgãos específicos.  

 

Num segundo plano de análise, são de salientar três questões que se configuram como 

determinantes e cujos desenvolvimentos a médio prazo tenderão a impactar profundamente 

o sector, sendo que duas destas questões são particularmente relevantes para o jornalismo 

na rede. O primeiro aspecto prende-se com a incerteza que tem envolvido a privatização, 

restruturação ou concessão do grupo RTP, que reúne os órgãos de comunicação públicos, 

logo, detidos pelo Estado e sustentados pelo contribuinte. O segundo aspecto está 

relacionado com recentes trabalhos parlamentares com vista ao desenvolvimento de uma lei 

contra a cópia privada, cujo objectivo é preservar os direitos de autor. O terceiro, está 

relacionado com a ausência de legislação específica que vise regular a actividade portais e 

sites informativos. 

 

No que concerne o futuro do grupo público de media, a RTP, a proposta inicial do governo 

encabeçado por Pedro Passos Coelho passava pelo fim da RTP2 e pela concessão por 15 a 

25 anos da RTP1. A intenção foi anunciada a 23 de Agosto de 2012, mas uma vez colocada 

em causa a constitucionalidade da decisão por várias personalidades nacionais, entre elas 

Arons de Carvalho, vice-presidente da ERC, o Primeiro-ministro decidiu, então, pronunciar-

se dizendo que a questão seria ponderada com a calma e o distanciamento necessários. O 

assunto dos mass media públicos não é recente: já em 2002 havia intenções do então 

governo em abrir a RTP2 à sociedade civil, e em 2007 estudava-se uma proposta cujo 

objectivo era impedir que os organismos públicos detivessem meios de comunicação, 

garantindo por essa via a independência e imparcialidade do serviço informativo prestado 

(Castro et al., 2007). Dado que a RTP é um dos grandes grupos do sector dos media, 

qualquer alteração do seu estatuto irá naturalmente reconfigurar a indústria da comunicação 

social nacional. 

 

No que diz respeito à regulação das práticas de cópia, uma proposta de lei foi apresentada 

em 2012 pela deputada socialista Gabriela Canavilhas (projecto Lei 118/XII), ambicionando 

garantir uma compensação equitativa pela reprodução de obras intelectuais, prestações e 

produtos legalmente protegidos. A equipa parlamentar formada para discutir os contornos 

desta proposta ouviu diversas entidades, entre elas a Associação para a Gestão da Cópia 

Privada (AGECOP), a Associação Empresarial dos Sectores Eléctrico, Electrodomésticos, 

Fotográfico e Electrónico (AGEFE) e a Associação dos Operadores de Telecomunicações 

(APRITEL). Apesar da proposta ter tido uma aceitação generalizada por parte dos grupos 
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com assento parlamentar, gerou polémica entre os cidadãos e peritos, indisposição que se 

reflectiu nas redes sociais, um novo palco de cidadania, cujos contornos teremos aqui a 

oportunidade de delinear. A proposta, que acabou não ser aprovada no imediato, com vista 

a uma análise mais profunda dos seus contornos e consequências, previa que os 

dispositivos de armazenamento fossem taxados consoante a sua capacidade de 

armazenamento, substituindo assim a taxa fixa de três por cento aplicada actualmente a 

todos os equipamentos. O valor gerado por via desta taxa reverteria para as entidades 

colectoras de direitos de autor, levantando-se aqui várias questões, como, por exemplo, os 

mecanismos de distribuição de dividendos pelos profissionais não registados nestas 

entidades. Apesar de não estar directamente relacionada com o universo da informação, 

esta medida, caso aprovada, teria um impacto significativo no sector, uma vez que encarece 

substancialmente os equipamentos utilizados para a produção e consumo dos produtos e 

serviços prestados pelos media. Celso Martinho, Director de Tecnologia do SAPO, explicava 

então que os “discos rígidos evoluem na mesma proporção do poder computacional, 

segundo uma adaptação da Lei de Moore”, um conhecido facto estilizado que mostra a 

capacidade a expandir dramaticamente e a ser acompanhada por baixas de preço. Assim, 

em 2020, um disco de 14TB deveria custar cerca de 30 euros. Caso esta medida fosse 

aplicada, a este preço acrescia o IVA e 280 euros de taxas (SAPO Notícias, 2012). Novos 

desenvolvimentos certamente se seguirão. Mas é hoje claro que legislar sobre esta matéria 

implica necessariamente o sector da comunicação social, hoje inseparável do vector 

tecnológico e da opinião das comunidades auto-organizadas na rede. 

 

Se neste campo, o dos direitos autorais, se nota alguma ansiedade por parte do legislador, o 

mesmo não acontece relativamente ao universo específico e complexo dos media online. Os 

portais e sites informativos que hoje existem são, na sua maioria, encarados como fruto e 

extensão natural dos órgãos de comunicação social já existentes. Assim sendo, estão 

sujeitos ao enquadramento legal aplicado aos seus meios de origem, factor que ignora a 

multifuncionalidade e a especificidade deste meio, que é a internet e que, numa lógica de 

afirmação, tenderá a constituir-se como um instrumento diferenciado de produção e difusão 

de informação. Reflexo desta convicção é o facto de se começarem a vislumbrar alterações 

estruturais no sector alavancadas pelo produto online, sendo de salientar que em Outubro 

de 2012 a circulação edições digitais nos EUA ajudou a combater a pressão sobre as 

edições impressas dos diários norte-americanos (The State of News Media 2012). Ainda que 

esta tendência se possa considerar localizada, é de considerar que se trata de uma 

significativa alteração de paradigma, onde é o digital a fomentar a sustentabilidade do 

impresso, lançando pistas para aquilo que poderá vir a ser uma mutação profunda no 

sistema operativo da indústria. Todavia, a realidade económica portuguesa tem as suas 
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especificidades, cujos desafios ao sector são preponderantes e que abordaremos em 

seguida. 

 

3.3 Envolvente económica 
 

Vivem-se actualmente tempos de grande contenção financeira, fruto da crise iniciada em 

2008-2009, obrigando à tomada de várias medidas de austeridade que condicionam o poder 

de compra e, em última instância, o reflorescer da economia nacional. Naturalmente, o difícil 

contexto económico nacional tende reduzir os resultados das empresas, incluindo as que 

estão inseridas na indústria da comunicação social, existindo já alguns testemunhos desta 

realidade (ver Figura 3 onde, por exemplo, as versões electrónicas de vários jornais 

reportam as consequências laborais da situação económico-financeira e do impasse 

estratégico no sector nos finais de 2012). 

 

Figura 3 - A imprensa (versão online) reportando a crise no sector 

(sobretudo na versão papel) 
 

 

 

Fontes: www.expresso.pt e www.economico.pt 

 

Ainda não é possível avaliar com exactidão o impacto da crise económica que o país vive no 

sector da comunicação, estando aqui presente uma linha de pesquisa determinante no 

futuro. Em 2012, no entanto, a grande maioria das publicações jornalísticas da imprensa 

diária, generalista e económica, bem como semanários e newsmagazines baixaram a sua 

circulação paga (APCT, 2013). A quebra de tiragem entre os gratuitos foi ainda mais 

pronunciada.  

 

http://www.expresso.pt/
http://www.economico.pt/
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De facto, é de salientar que esta não é uma condição exclusiva do país, estando vários dos 

países da OCDE a enfrentar uma conjuntura económica e financeira difícil, onde a 

recuperação é débil e se mantêm os riscos de uma recaída (OCDE, 2012: 32). A 

sustentabilidade da dívida dos estados da união monetária e níveis de desemprego 

continuam no centro das preocupações sobre o futuro do euro (OCDE, 2012: 32). 

Resultados do relatório da OCDE (2011) mostram que as empresas do sector das 

tecnologias da informação e comunicação (TIC) que sobreviveram ao rebentar da bolha 

“dot.com”, referida anteriormente como um dos principais factores que desencadeou o 

período de recessão no que concerne o investimento dos órgãos de comunicação social na 

expansão das suas marcas ao universo online, surgem agora mais fortes para dar resposta 

aos presentes desafios. Até ao momento a indústria sofreu dois períodos de forte 

contenção, o primeiro entre 2001 e 2003 e o segundo entre 2009 e 2010, sendo que neste 

segundo intervalo temporal os lucros da indústria caíram cerca de -2.5% (OECD, 2011), 

Desde então assistiu-se, de uma forma generalizada, a um aumento na rendibilidade da 

indústria das tecnologias e engenharias. De facto, estas criaram mecanismos que lhes 

permitem responder a períodos recessivos da economia, fruto também da necessidade de 

operarem num mercado dinâmico, que assiste a rápidas mudanças comerciais e 

tecnológicas. Todavia, apesar das empresas no sector das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TIC) se terem mostrado resilientes face à presente crise, facto é que esta 

afecta as empresas da indústria de forma diferenciada, dependendo do produto ou serviço 

que fornecem.  

 

Num mundo cada vez mais globalizado onde as downturns e upturns da economia afectam 

agentes de vários países, as empresas portuguesas, à medida das suas congéneres, que 

conseguiram sobreviver à bolha “dot.com” podem ter agora uma outra capacidade para lidar 

com momentos de forte recessão, como aquele que agora se configura na realidade 

nacional e cujos impactos apenas poderão ser globalmente avaliados mais adiante. Todavia, 

está ainda por definir o impacto real desta crise especificamente sobre os meios de 

comunicação, cuja expansão para o universo online se configura como uma realidade que 

perpassa todos os níveis da actividade jornalística. Além do presente momento de recessão 

económica vivida no país, há ainda outras duas questões a considerar na dimensão 

económica, nomeadamente: o grau de concentração das empresas no mercado e a 

crescente presença de grupos económicos internacionais sector da comunicação nacional. 

 

Em Portugal, e há semelhança daquilo que acontece na Europa e nos EUA, há um 

movimento de concentração dos media, um fenómeno que se acentua a partir de 2005 

(Castro et al., 2007), e que tem despertado um aceso debate científico em torno das 
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implicações desta tendência sobre a democracia. Apesar da legislação existente, continua a 

temer-se que “a existência de poucos proprietários no mundo da comunicação social possa 

potenciar o afunilamento de vozes, expressões políticas e manifestações culturais” (Silva, 

2007: 671). No sentido de reforçar os mecanismos de manutenção da liberdade, a União 

Europeia recomendou, em 2007, que cada Estado-membro adoptasse legislação específica 

nesta matéria sempre que o enquadramento legal sobre a promoção e defesa da 

concorrência existente não fosse suficiente para garantir o pluralismo.  

 

A mais recente proposta parlamentar neste domínio, aprovada por maioria do Partido 

Socialista e vetada em 2009 por Cavaco Silva, pretendia impedir que o Governo, governos 

regionais ou autarquias pudessem ser proprietários de órgãos de comunicação social, 

excepção feita ao serviço público de rádio e televisão. O veto foi justificado pelo facto da 

“União Europeia estar, no mesmo momento, a promover a definição de critérios fiáveis e 

indicadores objectivos sobre o pluralismo dos meios de comunicação social”, podia ler-se no 

comunicado à data divulgado pela presidência da República (2009). Todavia, se por um lado 

se pondera o elevado grau de concentração dos meios de comunicação em Portugal, por 

outro há quem defenda que o país não tem capacidade para acomodar financeiramente 

tantos grupos de média. Robert Picard (2009), professor de economia e director do Media 

Management and Transformation Center, na sua intervenção dedicada ao “Pluralismo dos 

Media e a Concentração”, proferida no âmbito do seminário comemorativo dos 15 anos da 

Confederação Portuguesa dos Meios de Comunicação Social, em 2009, defendia que 

Portugal só devia ter dois grupos de média. Na sua avaliação, Picard explicou que no caso 

português existem cinco grandes grupos (Cofina, Impresa, Media Capital, Controlinveste e 

Estado), o equivalente a um país com 100 milhões de habitantes, reconhecendo assim que 

o mercado não é suficientemente dimensionado para que todas as empresas do sector 

sejam economicamente viáveis.  

 

De referir que entre os grupos citados por Picard se encontra a Media Capital. A empresa 

espanhola Prisa detém 80% do Grupo Media Capital, onde se insere um dos quatro canais 

acesso livre nacionais, a TVI. Ou seja, uma parte significativa do panorama mediático 

nacional é controlado por uma empresa estrangeira, testemunho da crescente presença de 

players internacionais na indústria. Ainda neste contexto, valerá a pena referir que um dos 

dois semanários generalistas nacionais, o jornal Sol, pertence ao grupo angolano Newshold, 

que também tem vindo a reforçar a sua posição no grupo Cofina (Diário de Notícias, 2011) e 

mostrou ainda interesse na privatização da RTP (Jornal de Notícias, 2012).  
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3.4 Envolvente sociocultural 
 

Portugal é hoje um país com mais de dez milhões e quinhentos mil habitantes que enfrenta 

uma pirâmide etária envelhecida, reflexo de uma sociedade que encontra grandes 

dificuldades em atingir um ciclo de renovação, ou seja, apesar dos constantes apelos do 

Governo e das medidas de incentivo à natalidade, há um aumento progressivo do número 

de idosos. 

 

Os valores provisórios dos Censos (2011), divulgados pelo Instituto Nacional de Estatística 

(INE), apontam para um “fenómeno do duplo envelhecimento da população, caracterizado 

pelo aumento da população idosa e pela redução da população jovem” (Censos, 2011: 11). 

Ou seja, “há 30 anos, em 1981, cerca de ¼ da população pertencia ao grupo etário mais 

jovem (0-14 anos), e apenas 11,4% estava incluída no grupo etário dos mais idosos (com 65 

ou mais anos)”. Em 2011, Portugal apresenta cerca de 15% da população no grupo etário 

mais jovem (0-14 anos) e cerca de 19% da população tem 65 ou mais anos de idade 

(Censos, 2011: 11). 

 

Este enquadramento demográfico é particularmente relevante, pois têm um impacto 

significativo na actividade dos órgãos de comunicação social, que deverão assim responder 

às necessidades dos seus consumidores tendo em consideração os seus hábitos e, no caso 

da internet, a natural iliteracia digital de uma camada da população mais idosa, que não 

domina o conhecimento específico necessário para utilizar as novas tecnologias da 

informação. Se no começo da internet houve quem tivesse sobre o futuro da imprensa 

escrita uma visão apocalíptica, essa consideração parece desajustada face a uma 

sociedade com tão baixos níveis de renovação, onde terão de ser sempre providas, pelo 

menos a médio prazo, as necessidades da população mais idosa. Assim sendo, a internet 

configura-se não como uma plataforma de substituição, mas antes um novo espaço 

comunicacional, direccionado naturalmente para uma população mais jovem, capaz de 

dominar o universo das TIC. Dados recentes da Obercom (2012), confirmam esta tendência, 

revelando que a utilização da internet e do computador por escalão etário diminui à medida 

que a idade avança, sendo os mais novos quem mais tira partido. A utilização deste meio é 

de 92,7% entre os jovens com idades compreendidas entre os 16 e os 24 anos, seguindo-se 

os jovens adultos, com idades compreendidas entre os 25 e os 34 anos (72,1%). À medida 

que a geração mais nova vai envelhecendo, levará consigo todo o conjunto de 

conhecimentos e práticas que lhes permitirá usufruir dos produtos e serviços oferecidos pela 

internet, no entanto, até que se dê esta renovação demográfica, é necessário adoptar 
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políticas que colmatem o fosso existente entre estas duas camadas da população, provendo 

as suas necessidades (OCDE, 2012: 124).  

 

No longo prazo, a escola tem um papel determinante na literacia digital, uma vez que existe 

uma diferença muito significativa no uso da internet por nível de escolaridade. Um maior 

nível educacional geralmente implica níveis de rendimento superiores e maior literacia 

digital, factores fundamentais que alavancam a utilização da internet (OCDE, 2012: 121). 

Enquanto 94,8% da população portuguesa com o ensino superior utiliza este meio, apenas 

37,3% da população com o ensino básico o faz (Obercom, 2012). A crescente 

democratização do ensino viabiliza a disseminação de conhecimentos que potencializem o 

uso de novas tecnologias, no entanto, é de referir que parte significativa da população não 

chega a concluir o ensino obrigatório, alargado até ao 12º ano de escolaridade em 2009. 

Apesar de vir a sofrer uma progressiva e acentuada diminuição desde 1992, a taxa de 

abandono precoce da educação e formação nacional em 2010 situava-se nos 28,7%, sendo 

que, de uma forma generalizada ao longo do tempo, a maior parte dos desistentes é do 

sexo masculino (Pordata, 2011).  

 

Todavia é de salientar o esforço dos sucessivos governos em integrar nos currículos 

escolares uma componente lectiva exclusivamente dedicada ao ensino das Tecnologias da 

Informação e Comunicação (TIC) e o investimento no apetrechamento das escolas, que têm 

desempenhado um papel fundamental na forma como os portugueses incorporam os 

computadores e outros equipamentos semelhantes no seu dia-a-dia, criando novos padrões 

de consumo e utilização específicos. 

 

O Anuário da Comunicação da Obercom de 2010-2011 (2012) revela ainda um vasto 

conjunto de dados que são de salientar, e que referimos em seguida, Os agregados 

familiares com computador eram 26,8% em 2002, aumentando consideravelmente para os 

67,7% em 2011, ou seja, mais de metade dos agregados familiares portugueses. Na mesma 

medida, os utilizadores de computador passaram de 27,4%, em 2002, para 58,2%, em 2011, 

confirmando assim a tendência de crescente integração nas novas tecnologias no dia-a-dia 

dos cidadãos. A diferença é porém mais significativa no que concerne os agregados com 

ligação à internet, cujo aumento foi ainda mais intenso, passando de 15% em 2002 para 

58% em 2011. Relativamente ao consumo individual, é de registar que os utilizadores de 

internet aumentaram de 19,4%, em 2002, para 55,3%, em 2011. Todavia, é de salientar que, 

apesar do exponencial aumento, quase  metade dos agregados familiares portugueses não 

têm ligação à internet, vendo-se assim reforçada a necessidade de olhar para a internet 

como um novo meio comunicacional adicional e não de substituição. 
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No que respeita aos prestadores de serviço fixo de internet activos, registam-se algumas 

oscilações, marcadas por uma quebra em 2003 e sucedida por um aumento progressivo no 

período seguinte, fixando-se nos 35 em 2011. Entre os dados presentes neste relatório, é de 

destacar o considerável aumento do número de utilizadores com acesso a internet em 

banda larga móvel, que passou dos 659.812 (em 2007) para os 2.924.470 (em 2011). Ainda 

no âmbito do acesso através de dispositivos móveis, é de ressaltar que a expansão das 

redes wireless tende a ser um dos vectores que irá moldar o futuro da conectividade, sendo 

que, no conjunto da OCDE, o tráfego via wireless tem assistido a um aumento significativo, 

potenciado por pacotes de dados ilimitados (OCDE, 2012).  

 

Os homens são quem mais utiliza o computador e a internet, sendo que a diferença 

percentual em relação ao universo feminino não é muito acentuada, e, em 2011, 75,2% da 

população afirmava usar a internet numa base diária. Aqueles que não têm acesso internet 

em casa apontam como principais razões o facto de não a saberem utilizar, a falta de 

utilidade e o custo elevado do equipamento (Obercom, 2012), motivos que se pretendem 

ultrapassados com a integração dos computadores nas escolas, com o leccionar de 

disciplinas específicas de Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) e com o garantir 

que os alunos do ensino obrigatório têm, através de programas governamentais (como o 

Plano Tecnológico da Educação, promovido pelo XVII Governo Constitucional) um acesso 

financeiramente facilitado a estes equipamentos e a pacotes de dados.  

 

Quando estão online, os indivíduos concentram a maior parte da sua atenção na pesquisa 

de informação sobre produtos ou serviços (75,1%), sobre saúde (65,8%), educação, 

formação e ofertas de cursos (59,9%). É também muito frequente utilizar-se a internet com o 

propósito de aprender (58,4%) e ler notícias online (58,1%). O comércio online é um dos 

mercados que regista um dos mais rápidos crescimentos na Europa (OCDE, 2012: 92), mas 

em vários países da ainda representa uma parcela modesta do total de vendas OCDE 

(2012: 148). De facto, em Portugal, o e-commerce mantém uma expressão reduzida no 

universo de actividades realizadas online, factor relevante quando se ponderam novos 

modelos de negócio para os media digitais. Apenas 20,6% da população, em 2011, optou 

por fazer compras via internet, sendo apontadas como principais barreiras ao comércio 

electrónico a fidelidade aos seus fornecedores habituais (32%), a ausência de necessidade 

de comprar online (26,3%), problemas de confiança na recepção dos bens (17,4%), 

preocupações com a segurança dos pagamentos (23,8%) e problemas de privacidade 

(21,2%) (Obercom, 2012). As questões da privacidade e segurança podem ditar o futuro da 

economia digital, cujo sucesso depende do quão seguras as empresas e os Estados se 



 
 

33 

sentem utilizando a internet (OCDE, 2012:16). Vírus, constrangimentos de acesso, ataques 

que comprometem a confidencialidade dos dados e outros muitos possíveis incidentes no 

uso de ferramentas e serviços críticos online são questões cada vez mais frequentes, às 

quais os Estados conferem uma atenção crescente (OCDE, 2012:16). A comissão Europeia 

está a estudar uma reforma profunda das normas europeias relativamente à protecção de 

dados, com vista a “aumentar o controlo dos cidadãos sobre os seus dados pessoais, 

contribuindo assim para reforçar a confiança destes na economia digital” (Jornal de Notícias, 

25 de Janeiro de 2012, edição online). Encabeçada pela comissária europeia da Justiça, 

Viviane Reding, esta iniciativa propõe a criação de uma legislação única para todos os 

estados membros, “que acabará com a atual fragmentação e os dispendiosos encargos 

administrativos para as empresas, contribuindo para a poupança de cerca de 2,3 mil milhões 

de euros por ano” (Europa. eu, 25 de Janeiro de 2012). 

 

De facto, e se a formalização de novos modelos de negócio assentar, parcial ou totalmente, 

na cobrança pelo consumo de conteúdos ao utilizador, e considerando que o factor 

fidelização é o que mais compele a compra, assim como as preocupações de segurança, é 

de reflectir se a subscrição e pagamento de assinaturas da versão digital das publicações 

não deveria estar disponível de forma mais familiar para o consumidor, assemelhando-se à 

compra ou pagamento de bens que este faz habitualmente. É natural que os padrões de 

consumo se alterem à medida que aumenta a familiaridade com o meio e os mecanismos de 

pagamento online, no entanto, a médio prazo, é de considerar se a burocratização dos 

pagamentos via internet não contribui para o afastamento dos consumidores, limitando a 

projecção de novos modelos de negócio para publicações ou produtos online. Todavia, é de 

salientar também o papel fundamental do e-commerce na mudança da cadeia de 

fornecimento de um produto ou serviço, pois redefine a forma como um consumidor se 

informa, selecciona, compra e usa os produtos ou serviços adquiridos (OCDE, 2012: 96), 

sendo fundamental o desenvolvimento de mecanismos de e-commerce “user-friendly”, ou 

seja, de manuseamento fácil, seguro e acessível a todos os consumidores, sustentando, 

assim, novos modelos de negócio na era digital. 

 

3.5 Envolvente tecnológica  
 

As mudanças tecnológicas são um dos factores que caracteriza e condiciona a indústria da 

comunicação, nomeadamente através da introdução de novas plataformas de distribuição, 

de novas formas de comunicar, novos produtos, serviços e, por fim, de infra-estruturas mais 

rápidas, que permitem uma veloz transmissão de informação com base em conteúdos 



 
 

34 

codificados uniformemente, e sendo possíveis de consumir numa largado conjunto de 

plataformas (Sendim, 2006). 

 

De facto, a rápida dinâmica do sector da comunicação é protagonizada pelo 

desenvolvimento de infra-estruturas cada vez mais eficazes para a transmissão de 

informação, como a recente aposta da internet 4G, o desenvolvimento e generalização do 

uso de armazenamento virtual (cloud computing), pelo desenvolvimento de equipamentos 

que não só respondem como criam necessidades no utilizador, como os tablets e os 

smarthphones, pela aposta em novos serviços, pela liberalização o sector das 

telecomunicações, que permite oferecer serviços a baixo custo e, mas não menos 

importante, por um consumidor cada vez mais exigente (Sendim, 2006).  

 

Existem dois factores-chave a considerar que alavancam o sector das TIC: a omnipresença 

das redes e a diminuição progressiva dos preços dos serviços, que permitem que um 

número crescente de dispositivos venham equipados com ligações à rede (OCDE, 2012: 

23). No que concerne a vertente da inovação tecnológica, o relatório da OCDE (2012) 

distingue ainda duas tendências que tendem a moldar o futuro da conectividade, 

nomeadamente, a expansão da fibra óptica de alta velocidade e a disseminação das 

ligações wireless com maior capacidade e abrangência (OCDE, 2012: 64). O contexto digital 

da sociedade está em mutação, e reflexo disso é o facto de no conjunto da OCDE o número 

de subscrições individuais de serviços de internet móvel ter ultrapassado o número de 

subscrições de serviços fixos, assim como é crescente a popularidade dos smartphones e 

tablets, (OCDE, 2012: 160) que representam actualmente cerca de 7% do tráfego global de 

internet via wireless (OCDE, 2012: 163). 

 

A título de exemplo, a empresa Ericsson estima que, em 2020, estejam ligados à internet, 

via wireless, cerca de 50 mil milhões de dispositivos e prevê ainda que o número total de 

dispositivos ligados à internet ascenda aos 500 mil milhões (OCDE, 2012: 23). 

 

Como resposta, e face àquilo que se pode configurar como sendo uma revolução no modo 

de produzir e consumir informação, as publicações apostaram progressivamente na 

constituição de redacções multimédia, um investimento que testemunha que as empresas 

do sector não ficaram indiferentes a este rápido e constante apetrechamento tecnológico da 

sociedade. Como referido anteriormente, nenhum dos grandes grupos de comunicação 

social portugueses abdicaram da sua presença online, seja como complemento dos seus 

canais de informação tradicionais, seja como espaço para explorar novas formas de 

comunicação. A febre dos sítios online sobreviveu à crise do “dot.com” e fortaleceu-se, 
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reafirmando a ruptura causada pelo advento da internet e a sua importância enquanto meio 

de comunicação. Entre 2009 e 2010 foram várias as marcas de comunicação que decidiram 

investir no alargamento do seu portfólio online (Bastos, 2010). A indústria procura assim 

responder a uma tendência global de integração das novas tecnologias no dia-a-dia dos 

cidadãos.  

 

No caso português configura-se como inevitável abordar o papel fundamental das escolas 

no apetrechamento tecnológico, materializado nos vários programas que têm vindo a ser 

desenvolvidos desde a segunda metade dos anos 1990. O mais recente, o Plano 

Tecnológico da Educação, promovido pelo XVII Governo Constitucional, liderado por José 

Sócrates, tomou como sua missão “promover o acesso à Sociedade da Informação e 

fomentar a infoinclusão, através da disponibilização de computadores portáteis e ligações à 

internet de banda larga, em condições vantajosas” (vide: eescola.pt). Iniciado em 2007, este 

projecto atingiu o seu expoente com a distribuição do Portátil Magalhães, produzido por uma 

empresa portuguesa, a JP Sá Couto, e direccionado para um público jovem, com idades 

compreendidas entre os seis e os onze anos. Todavia, este projecto, que abrangeu todos os 

alunos inscritos no ensino obrigatório, visava a distribuição a custo zero ou a preços 

reduzidos de computadores com acesso à internet, tendo sido entregues mais de 400 mil 

portáteis em 2011.  

 

O Plano Tecnológico da Educação é apenas mais um entre os vários programas 

desenvolvidos pelos sucessivos governos com o intuito de promover a integração das novas 

tecnologias no universo escolar. A primeira iniciativa deste género foi o projecto Minerva, 

iniciado em 1985 e com uma duração de nove anos, que inaugurou o processo de 

introdução das TIC na escola (Pereira e Pereira, 2011). Rico e multifacetado, este envolveu 

inúmeras vertentes, professores e instituições, tornando-se um marco na sensibilização de 

alunos e professores para o universo das novas tecnologias. Os objectivos desta iniciativa 

eram o apetrechamento informático das escolas, a formação de professores, o 

desenvolvimento de software educativo, a promoção da investigação no âmbito da utilização 

das TIC nos Ensinos Básico e Secundário (Pereira et al., 2011). O esforço dos sucessivos 

governos nos últimos vinte e sete anos em integrar as novas tecnologias no universo 

escolar, foi fruto da convicção de “que por via da modernização tecnológica será possível 

fazer face a alguns dos problemas económicos do país” (Pereira et al., 2011: 164), uma 

perspectiva partilhada não só a nível interno como europeu. A vice-presidente da Comissão 

Europeia para a Agenda Digital, Neelie Kroes, defendeu no Parlamento Europeu que “a 

Europa só poderá beneficiar verdadeiramente da revolução digital se todos os cidadãos e 

empresas da UE estiverem envolvidos numa nova sociedade digital activa e participativa, 
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que trará benefícios económicos e sociais” (sessão de 17 de Maio de 2010, onde se discutiu 

a Agenda Digital para a Europa, citada por Pereira et al., 2011: 164).  

 

O rápido e intenso apetrechamento tecnológico da sociedade provocou uma mutação 

importante nos padrões e hábitos de consumo, aos quais deve ser dada uma crescente 

importância, e que passa por ser possível aos indivíduos aceder e consumir conteúdos e 

serviços online em qualquer lugar e em diversos momentos. Do computador, ao telemóvel, 

passando pelo tablet, a forma de consumir e produzir informação tem vindo a mudar 

radicalmente à medida que são introduzidos novos produtos e serviços de base tecnológica, 

cuja evolução é tendencialmente rápida, o que obriga a uma mais eficaz capacidade de 

resposta dos meios de comunicação social. Através de um telemóvel, o jornalista é capaz de 

captar imagem e som, criar o texto e enviar todo o conteúdo para a redacção, permitindo 

que este seja publicado num tempo recorde. Por outro lado, ao utilizador é possível não só 

consultar estes conteúdos, tendencialmente disponibilizados de forma gratuita, como 

também utilizar as mesmas ferramentas para interagir com os meios de comunicação social, 

ou seja, assumir uma posição de “pro-sumidor”, como refere Alvin Tofler (1980).  

 

3.6 Envolvente ecológica 
 

A variação no preço da pasta de papel configura-se ainda hoje como uma das principais 

ameaças ao sector dos jornais impressos, uma realidade reflectida nas notícias, e que 

condiciona a rendibilidade do sector da imprensa escrita, alimentando a crença de uma 

possível substituição a longo prazo do meio impresso pelo online, ou eventualmente, a 

alteração profunda dos formatos impressos ou da periodicidade das publicações. No 

entanto, é de considerar que substituição do papel pelo formato electrónico pode colocar 

outros desafios, nomeadamente a necessidade de, a médio prazo, equacionar quais os 

impactos ambientais desta mudança, isto porque a velocidade com que evolui o hardware e 

software informático rapidamente obriga à substituição dos equipamentos de produção 

jornalística. Em apenas dois anos ou menos todo o sector pode mudar em função do 

lançamento de uma nova tecnologia, aplicação ou serviço (OCDE, 2012: 64). No âmbito de 

crescentes preocupações em torno da sustentabilidade é possível ainda que venha a ser 

imposto às empresas de comunicação social, quer por via legal que por questões de 

imagem, que adoptem uma atitude “verde”. Ou seja, que lhes seja exigido que tratem dos 

“resíduos” da sua actividade, o que pode passar por custos de contratação de empresas 

especializadas na reciclagem de dispositivos electrónicos.  
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Há trinta anos atrás era pouco relevante qual a pegada ambiental de uma empresa, mas o 

facto é que hoje isso se pode configurar como determinante, constituindo muitas vezes uma 

bandeira de marketing (ver Figura 4). Esta realidade é testemunho de como a sociedade 

está a mudar, não só ao nível da integração e utilização das novas tecnologias no dia-a-dia, 

como ao nível do posicionamento face a determinadas temáticas, como a sustentabilidade.  

  

 
Figura 4 - Jornal Expresso promove “Mês do Ambiente” 

 
 

Fonte: Expresso 

 

3.7 Síntese e conclusões preliminares 
 

As empresas TIC que sobreviveram à crise do “dot.com” ressurgiram no mercado com uma 

maior capacidade de fazer frente aos ciclos negativos. Mas depois destes anos os grupos 

de meia nacionais tornaram os seus investimentos mais modestos. Hoje em dia, e no seio 

da última crise internacional, está por apurar qual o impacto da actual profunda crise 

económico-financeira nacional sobre o tecido empresarial português. Este é talvez, na 

actualidade, a envolvente macro mais determinante para a performance das empresas 

portuguesas, no entanto, há todo um vasto conjunto de desafios específicos da realidade 

nacional a que estas são obrigadas a solucionar.  
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A nível político-legal é de salientar a eventual privatização ou concessão do grupo público 

de rádio e televisão, a possibilidade de ser aprovada uma lei contra a cópia privada e a 

ausência de legislação específica que vise regular os portais e sites informativos. No que 

concerne a envolvente social, é exigido às empresas nacionais que dêem resposta às 

necessidades de um consumidor que integrou positivamente as novas tecnologias no seu 

dia-a-dia, sem porém esquecer que se produz para uma população envelhecida, com fracos 

níveis de renovação, e num país onde cerca de metade dos agregados familiares não tem 

ligação à internet. Por fim, mas não menos importante, a nível económico, as empresas 

operam num mercado com vários grupos de média, onde além da rivalidade no sector é 

necessário atender à sustentabilidade económica num país com apenas dez milhões de 

habitantes. No negócio da imprensa inscrita a conjuntura tem sido muito severa. A estes 

desafios é de somar ainda a rápida dinâmica do sector da comunicação, protagonizada pela 

introdução de novas tecnologias que não só respondem como criam necessidades nos 

utilizadores, e também a adaptação a um consumidor que, entre outras preocupações, 

formaliza a sua opinião com base no desempenho social e ambiental de uma empresa, o 

que poderá fazer as marcas incorrer em custos adicionais. O Quadro 1 sumariza a análise. 

 

São grandes os desafios que se colocam às empresas nesta nova era comunicacional e, 

assim sendo, após uma análise PESTE, passaremos à descrição das microenvolventes do 

sector dos media digitais. Ou seja, factores que determinam e influenciam a posição da 

empresa no mercado, a forma desta lidar com a rivalidade da indústria, com o poder de 

fornecedores e clientes, e as suas estratégias de retaliação face à potencial entrada de 

novas empresas no sector.  
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Quadro 1 - Análise P.E.S.T.E. do sector da comunicação social 

PESTE Político-
legal 

Económico-
financeira 

Sócio-
cultural 

Tecnológica Ecológica 
A

m
e

a
ç

a
s
 

 
- Possível 
alineação ou 
concessão dos 
activos do grupo 
RTP 
 
- Possível reforço  
da protecção 
contra a cópia 
ilegal 
 
- Inexistência de 
legislação 
específica para 
os meios de 
comunicação 
online 
 

 
- Ciclo negativo da 
economia 
acentuando a 
diminuição das 
receitas de 
publicidade nos 
media clássicos 
 
- Ciclo negativo da 
economia a 
reflectir-se em 
menor 
investimento das 
empresas de 
comunicação 

 
- População 
portuguesa 
envelhecida 
 
- Nova geração de 
consumidores mais 
proeficientes na 
navegação 
 
- Novos hábitos de 
consumidores- 
produtores 
 
- Consumo 
tradicionalmente 
gratuito consumo 
de conteúdos 
online 
 

 
- Competição por 
parte de novas 
plataformas, 
como as redes 
sociais e os 
agregadores de 
notícias 
 
- Prevalência de 
serviços 
baseados em 
cloud computing 
 
 
 
 

 
- Substituição do 
papel por meios 
electrónicos 

O
p

o
rt

u
n

id
a
d

e
s
 

 
- Regulação pode 
virar-se par a 
monitorização de 
parcerias 
estratégicas entre 
vários grupos de 
comunicação 
social e 
administradores 
de sistemas de 
distribuição 
 
- Programas 
governamentais 
de promoção das 
TIC 
 

 
- A internet 
permite servir um 
mercado mais 
abrangente, global 
 
- Possibilidade de 
oferecer serviços 
“em pacotes” que 
desincentivem a 
mudança de 
operador ou o 
cancelamento do 
serviço. 

 
- Consumos 
móveis 
 
- Dinâmicas 
comunitárias na 
apreciação de 
fontes de 
informação de 
confiança 
 
- Crescente 
familiaridade com 
as novas 
tecnologias 

 
- Banda larga 
móvel   
 
- Acesso a 
internet e 
computadores 
gratuitos no 
universo escolar 
 

 
- Menor oscilação 
de preços relativos 
a serviços 
ambientais ligados 
aos media 

 

Fonte: Elaboração própria 
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4. Especificando o enfoque: as micro-envolventes 
 

4.1 O modelo das 5 forças competitivas 
 

Em 1979 Michael Porter, da Harvard Business School, influenciou decisivamente a forma 

como se avalia a rendibilidade de um sector com o artigo “How competitive forces shape 

strategy”, uma observação sobre as forças que influenciam a indústria em que a empresa 

opera, determinando não só os seus lucros, como o seu posicionamento no mercado. 

Tradicionalmente, os gestores olhavam a rivalidade considerando apenas o seu concorrente 

directo e não os factores estruturais que se conjugam como resistências e que condicionam 

a actuação da empresa. Uma análise da indústria com base nas cinco forças de Porter 

permite compreender “o que cria lucro numa indústria, quais são as tendências que podem a 

vir alterar a indústria, quais os constrangimentos e qual o posicionamento estratégico a 

adoptar”, referiu o investigador numa entrevista à Harvard Business Publisher, em 2008, 

altura em que lançou um novo artigo, “The five competitive forces that shape strategy”, uma 

reafirmação e actualização do seu primeiro trabalho. Segundo Porter, as cinco forças são a 

existência de produtos substitutos, o poder negocial dos fornecedores, o poder negocial dos 

clientes, a ameaça de potenciais entrantes e a rivalidade entre as empresas do sector. 

Quanto menor for a intensidade conjunta destas, maior o lucro obtém as empresas (Castro 

et al. 2007). 

 

De facto, as cinco forças de Porter (ver Figura 5) não são mais do que os vários factores 

que determinam a capacidade de uma empresa ter lucro, mas, apesar de ser um grande 

contributo, a sua análise peca por assentar numa observação estática no tempo e por 

assumir que todas as forças têm a mesma relevância num determinado período. 

Observando as mutações da indústria da comunicação social, é possível identificar 

diferentes tendências em determinados intervalos temporais. Se no ano 2000 a entrada de 

novas empresas no mercado, nomeadamente a imprensa gratuita e os sites informativos, se 

constituam como principal ameaça ao sector, agora é poder negocial dos clientes que 

exerce maior pressão sobre a indústria. Assim sendo, também neste caso, “a grande 

questão é: como a indústria está a mudar”, salientou Porter na entrevista à Harvard 

Business Publishing. No caso da comunicação social esta questão é particularmente 

relevante porque se trata de uma indústria muito dinâmica. Todavia, e tendo em conta que 

“as cinco forças constituem uma análise holística de uma indústria, permitindo verificar quais 

são as condicionantes estruturais da rendibilidade e da competição”, como refere nesta 

entrevista, pretendemos assim aplicar o modelo de Porter à indústria da comunicação, com 

especial enfoque sobre o sector dos órgãos de comunicação social da imprensa escrita, 
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salientando factores que possam causar impor constrangimentos estruturais no médio ou 

longo prazo. 

 

Figura 5 - As microenvolventes competitivas de Porter 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

4.2 Rivalidade no sector 
 

No que concerne a rivalidade no sector da comunicação é de salientar a concentração das 

marcas de informação em cerca de uma dezena de grandes grupos de comunicação social 

privados, destacados pela ERC, na sua página de internet em Abril de 2012, em razão da 

sua dimensão ou relevância, quer a nível nacional ou regional. Apenas o grupo Adriano 

Lucas, a Socapital e o Grupo Cofina se dedicam exclusivamente ao sector da imprensa, os 

dois primeiros num âmbito regional e o terceiro num âmbito nacional. Fundado em 1985, o 

grupo Cofina detém actualmente 5 jornais e 8 revistas, entre eles o Correio da Manhã, o 

jornal generalista mais vendido em todo o país.  

 

Os grupos Controlinveste, Impresa e Lena controlam não só publicações impressas como 

rádios, canais de televisão e portais, que representam fortes marcas no mercado, como é o 

caso do Diário de Notícias e a TSF (Controlinveste), ou o caso do Expresso e da SIC (Grupo 

Impresa). Exclusivamente dedicado ao sector da Rádio é o grupo Renascença, propriedade 

do Patriarcado de Lisboa e Conferência Episcopal Portuguesa.  

Rivalidade 

Poder 
negocial dos 
fornecedores 

Ameaça dos 
produtos 

substitutos 

Poder 
negocial dos 

clientes 

Novos 
entrantes 
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Parte do panorama de media nacional é controlado pelo grupo espanhol Prisa que detém 

80% do Grupo Media Capital, onde se insere um dos quatro canais acesso livre nacionais, a 

TVI. De recordar também, ao nível da crescente presença de empresas internacionais no 

sector dos media nacionais, a recente venda do grupo Controlinveste a um grupo angolano 

(Jornal de Negócios, 2012) e a presença da Newshold, empresa angolana, que controla o 

jornal Sol e detém uma participação de 15% na Cofina e uma presença residual no grupo 

Impresa (África21, 2012). 

 

Existem outras três empresas que conjugam o sector da informação com outras actividades 

empresariais na área das telecomunicações, sendo o caso da Portugal Telecom, da Zon 

Multimédia e do Grupo Sonae. No caso da Portugal Telecom, a área informativa prende-se 

essencialmente com o portal SAPO, o maior portal de informação em Portugal. A Zon 

Multimédia detém participações no canal SPORTV e o Grupo Sonae é possuidor do jornal 

Público. 

 

Todos estes grupos têm, ainda que a origem das suas marcas de informação não seja na 

internet, uma aposta forte na dinamização de serviços online, uma segunda plataforma para 

disponibilizar os conteúdos para um grupo mais abrangente de consumidores e, na 

generalidade dos casos, de forma gratuita.  

 

Esta é talvez uma das questões mais determinantes do sector: a gratuitidade do acesso e 

consumo de conteúdos informativos. De facto, a migração dos vários órgãos de 

comunicação social para a rede não foi acompanhada da formalização de um modelo de 

negócio assente nas particularidades deste meio, mantendo-se a actividade dependente 

quase de forma exclusiva dos fluxos de rendibilidade provenientes dos investimentos 

publicitários. Destacam-se, no entanto, novas experiências ao nível da cobrança de 

conteúdos levadas a cabo pelos media nacionais, como é o caso da SIC e da TVI, enquanto 

a primeira cobra pelo acesso a vídeos online, a segunda já tem uma versão paga da 

transmissão, disponível para iPad e iPhone (Público, 2013). 

 

Ainda ao nível da rivalidade, é de salientar o dinamismo das marcas de informação no 

mercado, que ao longo do tempo têm vindo a investir na renovação da sua imagem, no 

reforço de conteúdos ou no lançamento de novos projectos (Bastos, 2010). Entre 2009 e 

2010, pelo menos sete marcas de comunicação lançaram novos projectos online, entre eles 

o projecto TVI24, a integração do Inimigo Público no Público.pt, e o lançamento do iOnline. 

Nove órgãos de comunicação com presença online, entre eles a Renascença e A Bola 



 
 

43 

decidiram reformular as suas páginas de internet. Já o Público, o Setúbal na Rede e a TVI24 

apostaram num reforço de conteúdos (Bastos, 2010). Mais recentemente, são de referir o 

lançamento de dois novos projectos: a Bola TV, em 2012, e o Correio da Manhã TV, em 

2013. 

 

Ainda que de forma relativamente superficial, a ferramenta Netscope, da Marktest, permite 

fazer uma leitura do dinamismo deste sector, muito marcado pela necessidade de atrair 

consumidores, sendo que isso tenderá a traduzir-se em investimento publicitário. 

Comparando resultados do ranking de visualizações obtido pela Netscope de Agosto de 

2009 e Agosto de 2012, o portal SAPO, o jornal A Bola e o jornal Record mantém as 

primeiras posições, sendo que daí para baixo se têm dado várias alterações de 

posicionamento com o jornal O Jogo a descer duas posições, o Correio da Manhã a subir de 

9º para 5º lugar, e a homepage Clix a desaparecer dos 15 primeiros classificados em 2012 

quando em 2009 ocupava o 11º lugar.  

 

Face a um mercado concentrado em onze grandes grupos de média, onde não existem 

custos de mudança para o consumidor e onde os players investem consideravelmente no 

posicionamento das suas marcas no mercado, podemos concluir que as empresas de 

comunicação em Portugal operam num contexto de significativa rivalidade. Soma-se a estes 

aspectos o crescente poder negocial do cliente, foco das mudanças estruturais que se têm 

vindo a operar na indústria e que analisaremos em seguida.  

 

4.3 Poder negocial dos clientes 
 

O poder negocial dos clientes é uma das cinco forças de Porter e, como tal, pode impelir 

uma mudança na estrutura de lucros de uma determinada empresa ou ditar o seu 

posicionamento estratégico. No actual contexto destaca-se o crescente poder do 

consumidor final que tem ao seu dispor um vasto conjunto de ferramentas que não só 

facilitam e diversificam o acesso à informação, como o capacitam para ser também um 

produtor. O poder negocial dos consumidores tende a reflectir-se na diminuição de preços 

cobrados pelas empresas, na exigência de produtos de maior qualidade, ou no obrigar as 

firmas a entrar numa espiral de rivalidade, que inclua estratégias predatórias de preço, que 

beneficiam o consumidor, mas prejudicam grandemente os agentes do mercado.  

 

Na indústria em análise podem ser identificados vários grupos de clientes. Comum a todas 

as empresas é o segmento dos consumidores finais, ou seja, o leitor ou telespectador que 

consome estes produtos para se manter informado ou cujo consumo é fundamental para a 
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sua actividade profissional; e o dos anunciantes, que, ao mesmo tempo se constituem como 

fornecedores e clientes dos órgãos de comunicação social. No caso específico da imprensa 

é necessários acrescer a esta listagem os agentes intermédios, como os quiosques, 

papelarias e empresas de distribuição. Já no que concerne os portais informativos, é de 

considerar a existência de parceiros, também eles simultaneamente fornecedores e clientes 

que, neste caso específico, contratualizam a visibilidade dos seus conteúdos e a divisão de 

lucros associada às receitas de publicidade. 

 

Consumidor final 

O consumidor final, ou seja, os cidadãos que consomem informação regularmente por forma 

a satisfazer as suas necessidades, não são a parcela total dos clientes do mercado dos 

órgãos de comunicação social, mas representam uma grande fatia. Ao longo do tempo e 

face às alterações do contexto da indústria, estes têm visto reforçado o seu poder negocial 

alavancado pelo facto do cidadão comum ter cada vez mais ao seu dispor um conjunto de 

ferramentas que lhe permite ter acesso a um vasto leque de informação, na maior parte das 

vezes de forma gratuita, satisfazendo o seu propósito de estar informado e enfrentando 

custos reduzidos (OCDE, 2012: 159). O valor acrescentado no negócio da informação 

assenta cada vez mais ao nível da gestão informacional. Na passagem do “deserto da 

informação” para a “selva a informação”, onde a atenção do consumidor é um activo valioso, 

a capacidade de oferecer uma leitura da realidade, organizando o universo informacional 

para o consumidor final, é uma serviço útil e potencialmente remunerativo. 

 

É de somar a esta realidade o facto de os meios de comunicação social em Portugal 

oferecerem um produto muitas vezes não diferenciado, fruto não só a realidade onde 

operam e que os obriga a noticiar os mesmos acontecimentos, como do reduzido 

investimento ou limitada capacidade de produção de conteúdos exclusivos. Estes factores 

que moldam a indústria e que tendem a agravar-se em momentos de retracção económica 

têm reforçado indirectamente o poder negocial do cliente, tornando-se o factor “atenção” um 

activo de considerável importância e de difícil conquista. De facto, a atenção do consumidor 

configura-se como um bem escasso face à multiplicidade fontes de informações, 

plataformas e marcas existentes no mercado.  

 

Analisando o poder negocial de um consumidor final do ponto de vista do indivíduo, este é 

reduzido e não se vislumbram tendências de congregação (Castro et al., 2007). No entanto, 

e tendo em consideração que o investimento publicitário num determinado órgão de 

comunicação social depende do seu sucesso junto dos consumidores, torna-se cada vez 

mais importante para as empresas atrair e fidelizar consumidores. A título de exemplo, em 
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parte dos pacotes de publicidade negociados na internet, onde a eficácia deste investimento 

é mensurável, o preço é determinado por cada conjunto de mil visualizações.  

 

Ainda ao nível do segmento dos consumidores finais, destaca-se a importância dos 

consumidores profissionais, ou seja, e a título de exemplo, as grandes empresas nacionais, 

muitas delas cotadas em bolsa, que não dispensam a recolha e análise de toda a 

informação produzida pelos média, que poderá, inclusivamente, impactar o desempenho 

das suas acções. No caso dos consumidores cujo consumo de informações se configura 

essencial à sua actividade profissional, a subscrição de diversos órgãos de comunicação 

social tenderá a não depender em grande medida dos preços praticados por estes, o que 

reduz o seu poder negocial face aos media. Todavia, é de referir que esta realidade lança 

pistas sobre o poder dos nichos de mercado, ou seja, a produção jornalística poderá 

encontrar alternativas de exploração de novos mercados caso opte por satisfazer 

necessidades muito específicas de determinados clientes. Sendo que, neste caso, o cliente 

poderá estar disposto a pagar um preço mais elevado por um serviço personalizado. 

Resumindo, quando mais raro o produto fornecido pelos órgãos de comunicação social e 

quanto maior a sua necessidade para determinado cliente, maior o seu valor comercial. 

 

Ao oferecer produtos ou serviços de valor acrescentado para o consumidor, os órgãos de 

comunicação social têm mais hipóteses de atrair e fidelizar clientes, o que poderá traduzir-

se num aumento do investimento publicitário. Isto porque o interesse dos agentes 

publicitários, cujo poder negocial analisaremos em seguida, tende a aumentar na mesma 

medida que o número de consumidores de uma marca de informação. A este nível, Filipa 

Caldeira, CEO da Iberia Fullsix, salienta a diferença entre “fazer digital” e “ser digital”.  

Segundo a CEO, “as marcas não podem continuar numa lógica de “broadcasting”, têm que 

mudar significativamente a sua atitude e apostar no “friendcasting”. Para isso é “fundamental 

estar onde o consumidor está e fazer parte da vida dos consumidores através de uma 

experiência relevante e integrada” (Marketeer, 30 de Janeiro de 2013, edição online). Assim, 

o consumidor tem vindo a constituir-se como a força motriz da indústria, um elemento-chave 

do novo enquadramento micro em que operam os meios de comunicação social e cujo 

impacto não só aqui é salientado como utilizado posteriormente como rampa de lançamento 

para a construção de novos modelos de negócio para o sector da comunicação social. A 

esta tendência, que atravessa variados sectores, alguns comentadores têm chamado 

“capitalismo dos consumidores” (Martin, 2010) 
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Anunciantes 

A publicidade é, ainda hoje, a principal fonte de receita dos órgãos de comunicação social e, 

por isso mesmo, os negociantes revestem-se de um poder negocial elevado. No entanto, 

este varia consoante o peso do anunciante em questão. Ou seja, um cidadão que pretenda 

comprar um espaço de publicidade tem um poder negocial reduzido, enquanto uma grande 

empresa que pretenda investir em publicidade está em posição de negociar melhores 

condições e preços com os órgãos de comunicação social. Logicamente, este poder 

negocial deve ser relativizado, pois irá depender também do órgão de comunicação em 

questão, ou seja, se se trata de uma marca relevante no segmento de mercado a que 

aquela empresa pretende dar a conhecer os seus produtos ou serviços.  

 

É de considerar, a este nível, um importante agente do mercado que são as agências de 

meios, ou seja, firmas que gerem os investimentos em publicidade de várias outras 

empresas do sector e que assim se revestem de um elevado poder negocial. Do mesmo 

modo, do outro lado da questão, encontram-se os portais que não só reúnem sobre a sua 

rede vários órgãos de comunicação social como, muitas vezes, gerem a publicidade 

presente nos vários sites dos parceiros, sendo a posterior divisão de lucros definida em 

acordos prévios, ou seja, contractos. Os portais, por congregarem diferentes marcas de 

informação, e tendo em consideração que não existem mais do que cinco portais de relevo 

em Portugal (SAPO, MSN, IOL, Clix e AEIOU) tem um poder considerável, relativizando 

assim a pressão exercida pelos anunciantes.  

 

Agentes intermédios 

No conjunto dos agentes intermédios, característicos do sector da imprensa, são referir os 

quiosques, papelarias, hipermercados, ou seja, os pontos de venda. Apesar de serem 

numerosos, não se antevêem tendências de junção a montante que forcem uma baixa de 

preço ou qualquer outro tipo de regalia. Esta realidade justifica-se pelo facto dos produtos 

em causa, jornais e revistas, serem comprados à consignação, e também porque não é 

elevada a margem de lucro dos agentes intermédios, que vendem este tipo de bens 

essencialmente como chamariz para atrair clientela aos seus estabelecimentos (Castro et 

al., 2007). 

 

Parceiros de conteúdos  

Os portais, como o SAPO, o IOL ou o MSN são espaços na rede que fornecem um conjunto 

alargado de serviços, como a pesquisa, a meteorologia, os classificados, conteúdos 

informativos, ferramentas de conversação, entre outros, suprindo as várias necessidades do 

consumidor. É exactamente esta característica, aliada à curadoria informacional, que os 
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torna espaços de eleição também para o consumo de informação. Assim sendo, existe 

interesse por parte dos vários órgãos de comunicação social em integrar estas plataformas 

porque elas aumentam exponencialmente a visibilidade dos seus conteúdos e, em última 

instância, das suas marcas. Por outro lado, os portais têm grande proveito em agregar no 

seu espaço um conjunto de órgãos de comunicação social variado que atraia e fidelize 

diferentes públicos e, consequentemente, aumente as receitas de publicidade (pois os 

investidores tendem a publicitar nos meios mais visitados pelos consumidores finais). A 

visibilidade dos conteúdos cedidos por parceiros nos portais, assim como a repartição das 

receitas publicitárias são contratualizadas previamente. Sendo que na relação entre portais 

e parceiros, a avaliação sobre o poder negocial tem de ser analisado e discutido caso a 

caso, já que está intrinsecamente relacionado com o peso de uma determinada marca no 

mercado. 

 

Além dos consumidores, há que considerar o poder negocial dos fornecedores, que 

analisaremos em seguida. Esta é outra das peças fundamentais na estrutura de uma 

indústria e que influencia o posicionamento de uma empresa no mercado. 

 

4.4 Poder negocial dos fornecedores 
 

Um fornecedor com um elevado poder negocial pode não só expropriar lucros de uma 

empresa cobrando preços elevados, como mudar a estrutura de custos dos participantes de 

toda a indústria. Para ter e manter um poder negocial elevado, um fornecedor deve não só 

apresentar um produto diferenciado, como não fazer depender os seus lucros de uma única 

empresa para a qual produza e, por fim, conseguir que as empresas para as quais produz 

incorram em custos de mudança de fornecedor. A situação é particularmente favorável aos 

fornecedores, e consequentemente difícil para as empresas, quando não existem produtos 

substitutos no mercado. Considerando que uma firma tem vários fornecedores, multiplicam-

se assim os desafios e resistências que devem ser consideradas no plano estratégico da 

organização. No sector da comunicação social podem referir-se os seguintes fornecedores: 

de conteúdos, de recursos humanos, de equipamentos e, finalmente, de recursos imateriais. 

 

Fornecedores de conteúdos  

A capacidade de produção de uma empresa está directamente relacionada com a sua maior 

ou menor dependência de fornecedores de conteúdos externos, sendo que em períodos de 

crise social e financeira, como aquela que hoje se vive, esta dependência pode aumentar 

face à necessidade de dispensar profissionais, à sobrecarga dos jornalistas da redacção, à 

dedicação a tarefas ‘core’ que impedem o jornalista de sair à rua ou em fazer depender o 
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esforço de produção em estagiários que mudam ciclicamente, aumentando o tempo 

investido em formação, cujo retorno é consequentemente de curto prazo. Num momento em 

que grande parte da produção é fruto de um “jornalismo de secretária”, os conteúdos que 

chegam às redacções são provenientes de agências noticiosas, como a Lusa, a Reuters ou 

a France Press. Os trabalhos especiais, por seu turno, requerem a contratação de 

freelancers, sejam eles fotógrafos, jornalistas, designers, ou técnicos de programação. O 

poder negocial destes clientes face à indústria da comunicação deve ser porém relativizado, 

uma vez que esta é o seu principal cliente. Todavia, não é de descurar a crescente 

dependência de produtores de conteúdos externos, cujos serviços implicam custos às 

empresas (Castro et al., 2007). 

 

No caso dos portais, como o SAPO ou MSN, está-se perante uma lógica negócio diferente,  

que faz depender das marcas de informação parceiras o fornecimento de conteúdos para 

alimentar o site. Este modelo de parcerias permite aos portais reduzir os seus custos com 

recursos humanos e materiais, e permite aos parceiros beneficiar de uma maior exposição. 

Nestes casos, existem acordos de parceria, cujos contractos determinam a repartição de 

lucros provenientes das receitas de publicidade. A balança do poder negocial dos 

fornecedores de conteúdos está directamente relacionada com a sua importância para o 

modelo de negócio em questão. Os micro-fornecedores, como sejam os sites de conteúdos 

infantis, de gastronomia, ambiente, entre outros, tenderão a ter um peso inferior às grandes 

marcas de informação, como o Expresso ou a Renascença, por exemplo. Nestes casos, o 

modelo de parceria anteriormente mencionado pode ser pouco estimulante para os micro-

fornecedores, cujo poder negocial é bastante reduzido, e que vêm as suas contrapartidas 

financeiras reflectidas num valor fixo mensal negociado com a empresa a que facultam 

conteúdos. A lógica de agregação de vários órgãos de comunicação social num só espaço 

surge assim como forma de suprir as eventuais fragilidades de uma indústria que enfrenta, a 

par da conjuntura económica nacional, um período de forte contenção e austeridade.  

 

Fornecedores de recursos humanos 

Uma redacção requer um vasto número de profissionais, desde jornalistas, a técnicos de 

maquilhagem, editores de imagem, operadores de câmara, fotógrafos, designers, 

comerciais, e técnicos de informática, sendo a sua necessidade mais ou menos fulcral 

dependendo do tipo de órgãos de comunicação em análise. No caso dos órgãos de 

comunicação digitais, por exemplo, os técnicos de informática, cuja actividade não está 

directamente relacionada com universo da comunicação social, são indispensáveis, pois 

dominam um conhecimento específico que permite a criação e manutenção dos sites 

informativos.  
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No entanto, apesar de serem necessários profissionais especializados em diferentes áreas, 

a tendência na indústria é formar profissionais capazes de fazer um pouco de tudo. No caso 

dos recém-formados jornalistas, que operam no meio digital, por exemplo, é-lhes pedido que 

dominem a escrita, a captação de imagem e até a edição de conteúdos, uma realidade que 

se configura em prejuízo, muitas vezes, da qualidade dos conteúdos fornecidos. Neste 

sentido, o mercado procura profissionais multifacetados e com uma grande adaptabilidade, 

algo que as universidades têm tentado dar resposta através da inclusão curricular de 

cadeiras técnicas como edição de vídeo e multimédia, atelier de televisão ou rádio. Todavia, 

o elevado grau de exigência formativa não é compensado, uma vez que num período de 

redução de custos e face à grande disponibilidade de mão-de-obra com o ensino superior 

nesta área, os profissionais em comunicação tem pouco poder negocial. 

 

A somar a esta realidade, que limita fortemente o poder negocial dos jornalistas, é ainda de 

referir que o acesso à profissão não está limitado a quem tem o ensino superior, sendo 

possível, através do Centro Protocolar de Formação Profissional de Jornalistas (Cenjor), 

tirar uma formação e aceder, findo o estágio profissional, à carteira de jornalista. Concluindo, 

o poder negocial dos recursos humanos, em especial daqueles que estão exclusivamente 

ligados às áreas de comunicação, é minorado. Todavia, existem novos modelos de gestão 

de recursos humanos que indiciam um renovado olhar sobre o papel e o poder negocial do 

jornalista dentro de uma publicação. Lewis D'Vorkin, director de produção na Forbes, 

partilhou recentemente a abordagem desta empresa, que passa por permitir a cada um dos 

seus profissionais encontrar ferramentas que os permitam criar uma marca pessoal e, logo, 

fidelizar um conjunto de leitores (vide Guardian, 2012). O objectivo é que os jornalistas da 

Forbes desenvolvam uma relação one-on-one com os leitores. Outras centenas de 

jornalistas, em regime freelance, trabalham para a Forbes segundo um programa de 

incentivos onde a sua remuneração aumenta na mesma medida que o número dos seus 

seguidores. Ao permitir ao jornalista criar uma marca pessoal, não só se imprime 

indirectamente uma marca de qualidade na publicação, como se consegue uma relação 

mais próxima com o leitor, como se aumenta consideravelmente o poder negocial do 

jornalista que trabalha, se quisermos, “à comissão”. Um jornalista trabalhando “à jorna” e 

permanentemente freelancer é uma situação de “desintegração vertical” da empresa de 

media, um método de trabalho em que o trabalhador se torna em prestador de serviços ou 

fornecedor (semi-)independente. 
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Fornecedores de equipamentos 

O advento da internet fez substituir a máquina de escrever pelo computador, o bloco de 

notas pelo tablet ou telemóvel, as gráficas pelos servidores. Aos equipamentos necessários 

à produção jornalística para meios tradicionais, somam-se os necessários à produção para 

os meios digitais, aumentando assim o nível de investimento das empresas de 

comunicação. Podem dividir-se o tipo de equipamentos em duas categorias: os de produção 

e os equipamentos estruturais.  

 

Nos equipamentos de produção estão incluídos os gravadores, computadores, licenças de 

programas de edição, máquinas de filmar e fotografar, entre outros, sem os quais seria 

impossível produzir conteúdos jornalísticos. Apesar de não poderem ser considerados 

perecíveis, estes equipamentos são rapidamente ultrapassados por novas versões quer de 

software como de hardware, obrigando a cíclica renovação da maquinaria existente. Assim, 

a aquisição e renovação regular dos mesmos obriga a empresa a incorrer em custos 

elevados, sendo que existem muitos fornecedores no mercado, permitindo à empresa ter 

algum poder negocial em relação ao fornecedor.  

 

A balança do poder negocial altera-se quando está em causa a aquisição de equipamentos 

estruturais, como os espaços físicos para a construção das redacções ou os servidores. Em 

ambos os casos o nível de investimento irá depender da abrangência do projecto. Tratam-

se, todavia, de apetrechamentos caros e fundamentais. Assim sendo, a aquisição destes 

equipamentos obriga a investimentos elevados, algo que, naturalmente, poderá constituir 

uma importante barreira à entrada de novos players no mercado. 

 

Por fim, mas não menos importante, são de referir os fornecedores de serviço de acesso à 

internet, cujos produtos, devido à concorrência no mercado, podem ser encontrados a 

preços relativamente baixos e muito atractivos. 

 

Fornecedores imateriais 

A promoção de um meio de comunicação social é fundamental para o seu sucesso, pois 

tende a conduzir à conquista e fidelização de clientes. Portanto, as empresas de publicidade 

são as que mais se destacam entre os fornecedores de recursos imateriais, uma vez que os 

seus serviços são geralmente de preço elevado, ainda que dependam em muito dos 

objectivos do projecto em causa (Castro et al., 2007). Uma marca que já está estabelecida 

no mercado tenderá a necessitar de um investimento inferior em publicidade e, de facto, 

este é um dos factores que se pode configurar como uma potencial barreiras a novos 

entrantes. Todavia, o poder negocial dos fornecedores de recursos imateriais deve ser 
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relativizado não só dado o elevado número de empresas que oferecem este tipo de serviço, 

como também pelo facto de os grupos de média, pela sua dimensão e poder económico, 

poderem ser determinantes para a estrutura de lucros destas empresas. 

 

Em suma, um grande poder negocial dos fornecedores, ou a impossibilidade de usufruir de 

economias de escalas a este nível podem dissuadir novos entrantes, assim como um vasto 

conjunto de potenciais barreiras à entrada que analisaremos detalhadamente em seguida. 

 

4.5 Potenciais barreiras à entrada 
 

Consideram-se barreiras à entrada os vários obstáculos que impedem ou dificultam a 

entrada de novas empresas no mercado, ou seja, tratam-se de factores que têm a 

capacidade de dissuadir novos entrantes. As barreiras em questão podem ser estruturais ou 

estratégicas, ou seja, podem ser próprias do mercado ou exercidas pelas empresas do 

sector. No leque de barreiras estruturais incluem-se as economias de gama, escala ou 

aprendizagem; o domínio sobre canais de distribuição por parte das empresas do mercado e 

algum tipo de legislação que por si só limite a entrada de novas empresas na indústria ou a 

abrangência da sua actuação. Quando estão em causa barreiras estratégicas à entrada, as 

empresas no mercado incorrem em estratagemas dissuasores com vista a diminuir as 

perspectivas de rendibilidade no novo entrante, como por exemplo, aumentar a sua 

capacidade de produção ou adoptar estratégias predatórias de preços.  

 

No presente caso, pretendemos concentrar a análise sobre as barreiras estruturais, sendo 

que no sector da comunicação social podem ser referidas três importantes obstáculos: a 

perspectiva de baixa rendibilidade do sector; as economias de escala, gama e 

aprendizagem das empresas existentes no mercado e, por fim, as despesas de instalação 

da actividade (Castro et al., 2007).  

 

Perspectivas de baixa rendibilidade do sector 

Um trabalho de fundo sobre a actual crise vivida na comunicação social clássica em 

Portugal divulgava dados que apontavam para uma queda abrupta do investimento 

publicitário desde 2008 (Jornal de Negócios, 24 de Outubro de 2012: 7). A questão da 

sustentabilidade económica é particularmente relevante no caso da imprensa, de referir que 

Carlos Magno, presidente da ERC alertou, em Janeiro de 2013, para a possibilidade de 

Portugal deixar de ter jornais tradicionais, ou seja, em papel, dentro de alguns meses (Sol, 

17 de Janeiro de 2013, edição online). Esta não é uma realidade exclusiva de Portugal: no 

mercado norte-americano apenas a internet e a televisão por cabo, no que diz respeito ao 
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sector do jornalismo, registaram ganhos em 2011, tendo o sector da imprensa registado um 

declínio nas receitas de publicidade na ordem dos 7,6% (The State of News Media 2012). 

Dados estes que se reflectem nas expectativas dos agentes do sector, cujos pareceres são 

auscultados todos os anos pelo Obercom. O Barómetro da Comunicação (2012), cujas 

conclusões espelham as expectativas de várias dezenas de gestores, administradores e 

directores de títulos de media a exercer actividade em empresas de diferentes grupos de 

média, mostram um sector onde se antevê um acentuado declínio da rendibilidade ao nível 

dos órgãos de comunicação tradicionais, contrastando com a crença de um investimento 

cada vez mais sério ao nível da internet e das redes móveis. 

 

Mais de 75% dos inquiridos antevêem um decréscimo acentuado das receitas dos jornais 

impressos, enquanto 46,7% acredita numa diminuição ligeira das receitas de televisão e 

42,2% prevê uma diminuição ligeira sobre o sector da rádio. Deste modo, as previsões para 

os meios de comunicação tradicionais são de um cenário negativo que se acentua tendo em 

conta que a mais de 50% dos inquiridos assume que a maior parte das receitas provenha da 

publicidade e, simultaneamente, considere que a grande aposta das agências e agentes 

publicitários se irá focar na internet, em detrimento dos restantes meios de comunicação 

social. Na prática, 82,6% dos inquiridos acredita que a publicidade na internet assistirá a um 

aumento, face à diminuição de investimento publicitário nos restantes meios.  

 

Desta forma, e sem lugar a surpresas, os inquiridos apontam para um decréscimo 

generalizado das receitas, com especial enfoque no sector da imprensa, e 93,5% assume 

que as empresas de media estão hoje mais dependentes dos seus encargos financeiros 

junto da banca do que no passado. 

 

Perante este contexto, a maior parte dos inquiridos tende a contrariar a hipótese do 

surgimento de novos projectos quer de imprensa, quer televisão ou rádio. No que concerne 

a saúde dos grupos económicos de média, 57,2% dos inquiridos acredita que é possível que 

alguns destes venham a falir, com uma probabilidade moderada ou elevada, contrariando os 

cerca de 41% que não acreditam que tal aconteça, apontando uma probabilidade fraca ou 

nula de isso vir a comprovar-se (Obercom, 2012).  

 

A título de conclusão, é de referir que face às perspectivas negativas sobre a evolução do 

sector, 65,1% dos inquiridos acreditam que há uma probabilidade fraca ou nula de os grupos 

de media investirem num reforço do seu portfólio, ao mesmo tempo que 92,7% não crêem 

que possam vir a ser criados novos grupos empresariais. 
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Economias de escala, gama e aprendizagem 

Quando se falam em barreiras estruturais à entrada é primordial considerar as economias 

de escala, gama e aprendizagem de que beneficiam as empresas que já se encontram no 

mercado e que no caso do sector da comunicação social são particularmente relevantes 

tendo em consideração que os órgãos de comunicação social portugueses estão integrados 

em grandes grupos de média. O investimento necessário por parte de um novo entrante no 

mercado para conseguir estas mesmas vantagens pode, por si só, constituir um elemento 

dissuasor.  

 

No que concerne as economias de escala, que ocorrem quando existe uma diminuição dos 

custos com o aumento do volume produzido, estas podem ser encontradas, no sector dos 

media, ao nível, por exemplo, da compra de material de produção e na negociação de 

pacotes de publicidade. Isto porque clientes de grande dimensão conseguem vantagens de 

preço face aos fornecedores, seja porque renegoceiam agressivamente o preço, seja por se 

configurarem como um importante cliente na estrutura de lucros do fornecedor.  

 

Relativamente às economias de gama, que têm lugar em situações de alargamento do leque 

de actividades de uma empresa aproveitando as sinergias existentes de forma a diminuir os 

custos unitários, estas são visíveis, por exemplo, ao nível do reaproveitamento de 

conteúdos, ou na potencialização de recursos materiais e humanos. A título de exemplo, 

uma só equipa de jornalistas pode produzir produtos capazes de transitar pelas várias 

plataformas de um grupo. Ou seja, as economias de gama permitem alavancar o 

lançamento de novos produtos ou serviços ou potencializar os já existentes, diminuindo 

porém os custos unitários da empresa. 

 

As economias de aprendizagem prendem-se com o conjunto de conhecimentos adquiridos 

ao longo do tempo pela força de trabalho de uma determinada empresa, permitindo-lhes 

criar métodos mais eficazes de produção de conteúdos, mais uma vez contribuindo para a 

diminuição dos custos de produção. Enquanto um novo entrante terá de investir parte 

significativa dos seus recursos na contratação de profissionais e na gestão dos mesmos 

com vista a atingir alguma eficácia produtiva, as empresas no mercado já usufruem deste 

conhecimento adquirido.  

 

Despesas de instalação da actividade 

O advento da internet trouxe consigo a visão idílica de que qualquer um se poderia 

constituir, com um investimento relativamente reduzido, num órgão de comunicação social, 

ou, melhor dizendo, num fornecedor de informação. Esta distinção é particularmente 
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importante porque apesar de ser cada vez mais fácil aceder e difundir informação, fazendo 

uso de um computador com ligação à internet e da subscrição de algumas agências de 

informação, isso não significa que estejamos perante um órgãos de comunicação social que 

tem uma identidade, segue uma linha editorial, produz para um segmento distinto e tem uma 

capacidade de trabalho que lhe permite investir no fornecimento de um serviço ou produto 

diferenciado. Certamente, os custos de instalação de uma redacção dependem da 

abrangência e da ambição do projecto em questão. Ao estar em causa a criação de uma 

nova marca de informação, que se propõe a vingar no mercado pelo fornecimento de um 

serviço de qualidade e diferenciado, configura-se como indispensável não só a aquisição de 

equipamentos, como a contratação de profissionais qualificados e serviços específicos. 

 

No que concerne a aquisição de equipamento, é inquantificável o número de jornais de 

“cabem” num computador, cujo espaço de armazenamento e capacidade de pesquisa é 

cada vez maior, mas não se pode descurar a necessidade de substituir estes equipamentos, 

principalmente no caso dos profissionais do sector da comunicação, o que implica um largo 

investimento periódico das empresas. Para além dos computadores e licenças de software 

especializado, existem outro tipo de gastos que se prendem também com infra-estruturas 

base para a manutenção da rede ou para o alojamento e armazenamento de dados 

produzidos pelos sites informativos. A capacidade de comportar os custos destes 

investimentos vai estabelecer a viabilidade das empresas no sector e, a longo prazo, 

determinar também os modelos de negócio possíveis para cada uma delas.  

 

No que diz respeito constituição de uma equipa de profissionais da comunicação, é de 

salientar que a criação de um órgão de comunicação social implica a contratação de um 

leque alargado de profissionais de áreas distintas, cujo poder negocial irá depender da 

escassez destes recursos no mercado. A somar a estas contratações, há ainda que 

considerar os serviços de publicidade e marketing que podem constituir uma grande fatia 

dos custos de uma empresa, dependendo, claro está da ambição do projecto em causa. 

Segundo o State of the News Media 2013 as marcas comerciais são os pontos de referência 

dos leitores actuais, e mais ainda quando os consumos são em dispositivos pessoais 

móveis. Quando o objectivo passa por criar um projecto de grande envergadura, capaz de 

competir com as marcas existentes no mercado, o investimento inicial exigido a um novo 

entrante é consideravelmente elevado.  
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4.6 Produtos substitutos 
 

Entendem-se por bens substitutos aqueles que suprem necessidades semelhantes dos 

clientes, desempenhando uma função análoga aos produtos com os quais concorrem. 

Apesar de não existirem substitutos puros, uma vez que há lugar para a preferência do 

consumidor, são dignos de especial ponderação aqueles cuja relação qualidade/preço é 

superior a outros produtos do mercado. Apesar de todas as plataformas de produção e 

difusão de conteúdos jornalísticos se constituírem como produtos substitutos umas das 

outras, estás mantêm um conjunto de características diferenciadoras, cujas vantagens e 

desvantagens observaremos em seguida. Uma vez que este trabalho tem como objectivo 

abordar os desafios do jornalismo online, fundamentaremos a análise tendo como eixo o 

meio digital. Assim sendo, pode considerar-se que os produtos substitutos estão divididos 

em duas áreas: os produtores de informação tradicionais (programas noticiosos de rádio, 

canais de especializados de informação e imprensa) e os novos palcos de produção e 

partilha de informação (blogs, redes sociais e agregadores de notícias). 

 

Meios de comunicação tradicionais 

Durante vários anos a internet configurou-se perante os meios de comunicação tradicionais 

como um repositório, uma extensão natural destes onde eram republicados os conteúdos 

originalmente produzidos para a rádio, televisão ou para o jornal impresso. Todavia, a 

integração desta plataforma no dia-a-dia das pessoas e as suas potencialidades 

contribuíram para a progressiva formalização da internet como um novo meio de 

comunicação social. Tal como aconteceu com o advento da rádio, o aparecimento da 

internet moldou a visão apocalíptica sobre o futuro dos órgãos de comunicação tradicionais. 

No entanto, os meios de comunicação digitais são apenas mais uma entre as várias 

plataforma de produção e difusão da informação que, apesar das suas mais-valias, tem 

também limitações.   

 

Contrariamente aos órgãos de comunicação tradicionais (rádio, televisão e imprensa), os 

meios digitais, devido à necessidade de actualização constante, falham em mostrar ao 

consumidor, de forma rápida e eficaz, quais são as notícias que marcam a actualidade, ou 

seja, fazer uma selecção dos assuntos mais importantes do dia. Por outro lado, a feroz 

concorrência entre os vários órgãos de comunicação digitais pela “última hora” conduz 

muitas vezes à oferta de um serviço de menor qualidade do que aquele que pode ser 

encontrado nos meios tradicionais, sendo que tanto a rádio como a televisão o 

disponibilizam de forma gratuita. De referir também que o consumo de notícias através da 

internet, além de exigir a assinatura de um pacote de dados, está limitado, pois Portugal tem 
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uma pirâmide etária envelhecida e metade dos agregados familiares no país não tem 

ligação à internet. Assim sendo, e considerando que os grupos de comunicação social 

tendem a promover, paralelamente aos meios tradicionais, espaços na internet, a aposta 

pode passar pela complementaridade. 

 

Novos palcos de produção e partilha de informação 

No que concerne os produtos substitutos aos meios de comunicação digitais, e não só, é de 

considerar a crescente importância de plataformas como os blogs, as redes sociais e os 

agregadores de notícias. A disponibilização de conteúdos de cariz jornalístico deixou de 

estar reservado aos órgãos de comunicação social, uma vez que a internet veio permitir, em 

teoria, que qualquer pessoa com acesso à rede consiga ser também um produtor (“citizen 

journalism”). Lewis D'Vorkin, da Forbes, sumariza esta nova realidade dizendo que “as 

pessoas desejam fazer parte da decisão” no que concerne o processo noticioso (Guardian, 

2012). Ou seja, a audiência quer ter uma voz e quer se ouvida, sendo que em muitos casos 

isso significa encontrar novas ferramentas que aumentem a interacção entre os 

consumidores e produtores de notícias. 

 

Esta nova postura do consumidor tem consequências a vários níveis. É que, como diz 

Athique (2013), as “audiências” transformam-se em “comunidades”: não são uma massa 

indistinta mas sim um corpo vivo animado de agência. Através de uma página de Facebook 

ou de um blogue, este pode tornar-se foco e origem da notícia, colocando desafios não só à 

actividade dos jornalistas, como influenciando o posicionamento empresarial das marcas de 

comunicação. A título de exemplo, consideremos que um utilizador decide replicar no seu 

blogue um conteúdo exclusivo do jornal Expresso, cujo acesso estava sujeito a subscrição, 

e depois partilhá-lo nas suas redes sociais. A partir do momento em que o conteúdo é 

replicado na rede de forma livre perde valor, pois o acesso deixará de estar condicionado a 

um pagamento. Por outro lado, é no deserto legal que envolve os meios digitais que se vêm 

nascer novos modelos de negócio alternativos, assentes no reaproveitamento da 

informação. Sites como o tabonito.pt ou buzzfeed.com são famosos nas redes sociais pelos 

vídeos insólitos que publicam, muitas vezes retirados sem permissão de outros sites, e que 

se tornam virais. Quanto maior a visibilidade deste tipo de sites, maior o interesse de 

potenciais agentes publicitários, por exemplo. 

 

Neste contexto, os smartphones estão a tornar-se uma ferramenta fundamental para a 

criação de conteúdos, tendo-se testemunhado nos últimos anos a um incrível aumento de 

conteúdos criados por utilizadores (OCDE; 2012: 164). O Pew Centre Study estimou que, 

em 2010, cerca de 37% dos internautas tenha contribuído para a criação de notícias, tenha 
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comentado ou distribuído através das suas redes conteúdo noticioso (OCDE, 2012: 171). A 

proliferação das redes sociais é apontada como uma das mais importantes tendências nos 

últimos dois anos no sector, sendo que alguns estudos apontam que oito em cada dez 

internautas visitam páginas de redes sociais (OCDE, 2012: 109). No caso específico de 

Portugal, estima-se que 60% dos internautas esteja inscrito em pelo menos uma rede social 

online (OCDE, 2012: 170). Face a esta realidade, a resposta de vários meios de 

comunicação social na rede passou por uma progressiva integração destas novas 

plataformas na sua actividade, forjando uma maior proximidade com o leitor, e adaptando-se 

aos novos padrões de consumo. De facto, quase todos os órgãos de comunicação social 

alimentam páginas nas redes sociais e, por outro lado, beneficiam da interacção com o 

consumidor, que lhes dá importantes pistas para a gestão das suas marcas. A título de 

exemplo valerá a pena salientar o caso do “Radar SAPO” do portal sapo.pt (Figura 6), que 

permite que na sua primeira página, juntamente com as notícias, conviva aquilo que vai 

sendo dito nas redes sociais, nomeadamente no twitter, reflectindo os temas de maior 

interesse na comunidade. 

 

Figura 6 - “Reportando” na rede e em rede, o caso do “Radar SAPO” 

 
Fonte: www.sapo.pt 

 

No mesmo sentido, a plataforma em tempo real permite capturar os temas que mais 

interessam ao universo de leitores do económico.pt, mantendo em tempo real uma 

contabilização no número de pessoas que estão consumir cada um dos artigos publicados. 

Está aqui adjacente um fenómeno de rede e de comunidade, sendo que naturalmente as 

notícias mais vistas tenderão a atrair novos leitores, gerando efeito bola-de-neve. O caso do 

Diário Económico (ver Figura 7) na internet mostra como as peças são enriquecidas com 

“meta-informação” sobre a sua leitura em tempo real.  

 

 

http://www.sapo.pt/
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Figura 7 - Visualizando o consumo de peças em tempo real, abordagem Diário 
Económico 

 
 Fonte: www.economico.pt 

 

Outra das principais ameaças a considerar ao nível das novas plataformas de consumo e 

distribuição de informação noticiosa são os agregadores de notícias que facilitam o acesso a 

conteúdo jornalístico de várias fontes de forma relativamente organizada. O agregador é 

uma entidade tecnológica que se configura como um novo actor na cadeia de valor e que, 

ao “desempacotar” o conteúdo do site do seu produtor, dá mais poder de escolha ao 

consumidor. No entanto, um agregador mais não é que um sistema automático de 

distribuição de informação, faltando-lhe o sentido crítico do redactor, aquele filtra o imenso 

rol de informações disponíveis, colocando ao dispor do consumidor não uma amálgama de 

dados, mas uma composição coerente da realidade. Um dos agregadores de notícias mais 

relevantes da actualidade é o Google News, sendo que o seu papel de intermediário entre 

as publicações e os leitores está longe de ser consensual. Se para o consumidor é 

relativamente cómodo encontrar ao seu dispor uma listagem das notícias de diferentes 

meios, com um parágrafo de informação, os empresários do meio, por seu turno, 

consideram que aquilo que o agregador faz é no mínimo questionável. Esta tendência está a 

ser reforçada e aperfeiçoada por readers inteligentes como o Feedly 

(http://www.feedly.com/) ou sítios de “re-combinação” e “re-costumização” de conteúdos 

como o Flipboard (http://flipboard.com), por exemplo. 

 

Francisco Pinto Balsemão, charmain da Impresa, salientou numa conferência nacional, a 7 

de Novembro de 2012, que não deixará de lutar “a nível nacional e europeu, contra os 

http://www.economico.pt/
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abusos cometidos pela Google e companhia, e, num plano mais vasto, contra a pirataria e o 

desprezo pelos direitos de autor” (Expresso, 2012). Francisco Pinto Balsemão chegou 

mesmo a escrever, em Março de 2012, “ao ministro dos Assuntos Parlamentares, 

chamando-lhe a atenção para a iniciativa alemã e sugerindo que o Governo português 

actuasse de modo semelhante” (Expresso, 2012). O apelo de empresário ainda não teve 

qualquer resposta, mas segue uma linha comum a várias outras vozes que se levantam na 

Europa e não só quanto ao papel dos agregadores. Na França e na Alemanha, os editores 

têm encontrado parceiros ao nível dos governos nacionais dispostos a apertar o cerco à 

Google. Também no Brasil, mais de 150 jornais decidiram, em 2012 e de forma unilateral, 

sair do Google News (TVI24, 2012). A Google, por seu turno, argumenta que o seu serviço 

conduz milhões de pessoas às páginas informativas. A questão subjacente a esta disputa 

não é a mais-valia que representam os agregadores, mas antes se estes deverão continuar 

a usufruir do que é produzido pelas várias marcas de informação a custo zero. 

Recentemente, o universo das publicações francesas e a Google chegaram a um consenso, 

que passa pela criação de um fundo, financiado pela Google, de 60 milhões de euros e criar 

parcerias mais fortes com as empresas, permitindo-lhes aumentar a sua receita utilizando as 

ferramentas de publicidade da gigante tecnológica. Se para a Google esta solução parece 

colocar um ponto final às batalhas em torno do seu papel enquanto agregador, esta 

estratégia abre um precedente ao introduzir a ideia de pagar por “linkar” e assim colocar em 

causa o “livre-trânsito” da informação na rede, colocando em risco a própria internet como 

hoje a conhecemos (Gigaom, 2013). 

 

Os novos palcos de partilha de informação apresentam vantagens, mas também grandes 

desafios à organização e à gestão das empresas de media, cabendo a cada uma delas 

encontrar formas de usar os novos palcos de produção e partilha de informação em prol da 

sua actividade, apostando simultaneamente na consolidação da sua marca. A este nível têm 

sido feitas inúmeras tentativas de criar novas ferramentas, muitas delas com uma visão 

inovadora pois parte de um perfil de consumidor, sem estar todavia preso às vias 

tradicionais de consumo noticioso. Valerá a pena salientar o caso da aplicação Circa, 

lançada em 2012 (Figura 8). Esta consiste num agregador de notícias que se distingue pelo 

facto de estar totalmente adaptada, ao nível do design e da usabilidade, aos dispositivos 

pessoais de consumo, por se limitar a enunciar os principais pontos de cada notícias (não 

obrigando a que o consumidor despenda muito tempo a ler informação) e por permitir, 

através de um dispositivo de acompanhamento, que o leitor seleccione os temas que o 

interessam e os acompanhe ao longo do tempo, sendo notificado sempre que houver uma 

informação nova. 
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Fonte: Aplicação Circa, via smartphone 

 

4.7 Síntese e conclusões preliminares 
 

Numa indústria que se apresenta com tamanho dinamismo, a análise com base no modelo 

das 5 Forças permitem-nos apenas fazer uma avaliação do sector estática no tempo, sendo 

crucial que esta análise se multiplique em períodos diferenciados, com vista a captar 

movimentos e tendências de longo prazo no sector. Todavia, podemos dizer que, dado o 

elevado grau de rivalidade, assim como as baixas perspectivas de rendibilidade, os 

significativos custos de instalação da actividade e a incapacidade de novos entrantes 

beneficiarem no curto prazo de economias de escala, gama a aprendizagem, o sector 

revela-se pouco apelativo a novas empresas. Observando a evolução que se tem vindo a 

assistir na indústria, será seguro dizer que se destaca actualmente, no domínio das 

microenvolventes, o crescente poder negocial do consumidor.  

 

Com o mais variado leque de ferramentas ao seu dispor, o consumidor este tem vindo a 

operar uma mudança estrutural na indústria, obrigando a um posicionamento empresarial 

radicalmente diferente daquele que anteriormente conhecíamos. De forma muitas vezes 

indirecta, este tem vindo a exercer pressão sobre as empresas, obrigando-as a disponibilizar 

melhores serviços a preços mais competitivos (Sendim, 2006). Esta pressão é potenciada 

pelos reduzidos custos de mudança de fornecedor e pelo facto de as empresas oferecerem 

um serviço de informação geralmente indiferenciado.  

 

Figura 8 - Circa, aplicação de notícias para telemóvel 
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A par deste desafio há ainda que considerar a proliferação das redes “peer-to-peer” (partilha 

de ficheiros entre internautas) que tem dificultado a propensão dos consumidores a pagar 

por aquilo que consomem online, factores que contribuem para a afirmação da internet 

como uma plataforma gratuita de consumo. Assim, empresas e consumidores parecem 

alimentar um modelo de negócio tradicionalista, assente na venda de espaços publicitários, 

para uma indústria que, por seu turno, está em constante mutação. Na procura de novos 

modelos de negócio que explorem as potencialidades do meio que é a internet, deve ser tido 

em consideração o poder negocial deste consumidor cada vez mais exigente e hiperactivo, 

habituado a ter acesso a conteúdos indiferenciados de forma gratuita, que não enfrenta 

custos de mudança e que, em última instância estará disposto a pagar somente quando lhe 

é servido um produto diferenciado, que não só assiste as suas necessidades, como se 

releva indispensável ao seu bem-estar.  

 

É o crescente poder negocial dos consumidores, uma importante mutação na indústria da 

comunicação, que lança as bases para aquilo que se constitui como o principal factor a ser 

tido em consideração na constituição de novos modelos de negócio para órgãos de 

comunicação social que não pretendam fazer depender a rendibilidade das suas marcas 

online única e exclusivamente da publicidade. Oferecer um produto diferenciado, permitir a 

partilha e consumo destes conteúdos em diferentes plataformas, criar um universo 

comunicacional à medida das necessidades do consumidor podem revelar-se fulcrais para o 

desenvolvimento de uma marca de informação de sucesso.  

 

Ainda que o cliente seja, a médio longo prazo, o elemento-chave na tela de um novo modelo 

de negócio para os media online, há ainda que determinar outras dimensões, 

nomeadamente: quem são os parceiros-chave, quais as actividades-chave, os recursos-

chave, a proposta de valor, como se vão formalizar as relações com clientes, que tipo de 

segmentos de clientes se pretende servir, qual a estrutura de custos associada a 

determinado modelo de negócio e por fim, qual o fluxo de rendimentos esperado. Para fazer 

esta análise, tomaremos por base a proposta Alexander Osterwalder.  

 

O tempo veio mostrar que a internet se transformou numa plataforma fundamental de 

comunicação, trabalho, aprendizagem e consumo (OCDE, 2012: 102), não se 

compadecendo assim a ser apenas a consequência natural de uma marca de comunicação, 

mas antes uma nova plataforma de consumo e produção com potencialidades e fragilidades 

características que estão ainda em muito por explorar. No próximo capítulo pretendemos 

lançar as bases daquilo que poderá ser visto como um novo modelo de negócio para as 

marcas de comunicação presentes na rede, assente não exclusivamente na publicidade.  
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5. Renovando o “modelo de negócio” da imprensa na 
sociedade em rede portuguesa 

 

5.1 O que é um modelo de negócio? 
 

O clima económico actual é dominado pela incerteza e pela complexidade, potenciadas por 

constantes inovações ao nível dos sistemas de telecomunicações, tanto ao nível de 

equipamento como ao nível da ecologia de serviços informacionais e comunicacionais. 

Surge a necessidade de se operar num mercado efectivamente cada mais global, mais 

competitivo, onde o ciclo de vida dos produtos é curto e as viragens estruturais podem ser 

abruptas. Neste ambiente hostil torna-se determinante o desenvolvimento de ferramentas 

que permitam aos gestores compreenderem melhor o seu negócio como um todo, ou seja, 

identificar quais os seus elementos fundamentais, por forma a não só comunicarem melhor 

qual a sua estratégia no mercado, como para identificar caminhos de desenvolvimento. Face 

a um contexto de crescente incerteza, Osterwalder (2004) apresenta a “tela de negócio”, 

uma ferramenta que serve para representar visualmente um padrão de organização e 

propósito do negócio, ou seja, um modelo conceptual que mostra como a empresa junta as 

várias peças da sua razão de ser económica. 

 

Um modelo de negócio pode ser caracterizado como “um modelo conceptual e abstracto 

que representa os mecanismos pelos quais uma empresa consegue gerar lucro” e que actua 

“como interligação entre a estratégia empresarial e os processos de produção”, sendo que, 

alerta Osterwalder (2004: 15), a definição do modelo de negócio não é, por si só, garantia 

para o sucesso de uma empresa. Existem, segundo Osterwalder (2004), três tipos de 

modelos de negócio: os “abstractos”, os “operacionais” e os “perspectivados”. O conceito 

abstracto consiste numa representação genérica dos elementos constitutivos do modelo de 

negócio, das suas componentes e da forma como estes se relacionam. Os modelos de 

negócio operacionais são aqueles que estão de facto implementados no mercado por uma 

ou mais empresas. Os modelos de negócio perspectivados têm um cariz virtual e servem 

diferentes fins, como por exemplo, potenciar a inovação, simular oportunidades ou funcionar 

como linhas orientadoras para a gestão da empresa.  

 

O modelo de negócio de uma empresa deverá funcionar como o vínculo entre a estratégia 

da empresa, a sua estrutura organizativa e as infra-estruturas e sistemas, sendo que a 

utilização desta ferramenta deverá permitir criar uma compreensão partilhada de como a 

empresa opera por forma a gerar receitas líquidas. De facto, Osterwalder (2004) define 

como funções do modelo de negócio compreender e partilhar a lógica de geração de lucro 
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de uma empresa; analisar essa lógica por forma a melhorar a obtenção de resultados; 

contribuir para uma gestão mais eficaz da empresa; permitir antecipar o futuro, com vista a 

reconhecer e aproveitar oportunidades de negócio; e, por fim, patentear modelos, algo que 

pode ter um impacto significativo no desempenho de uma empresa no mercado. 

 

Osterwalder (2011) apresenta, como a Figura 9 revela, uma noção de modelo de negócio 

como uma espécie de quebra-cabeças onde se reflectem as relações que as várias 

componentes mantém entre si dentro da empresa:  

 
 

Figura 9 - A tela do modelo de negócio 

 

Fonte: Osterwalder (2011) 

 

A tela que serve de base à construção e representação de um modelo de negócio proposta 

pelo investigador tem por base, assim, quatro pilares: Produto, Interface do Consumidor, 

Estrutura de Gestão e os Aspectos Financeiros (Osterwalder, 2004). Estes quatro pilares 

são depois decompostos em nove blocos constitutivos, sendo eles a proposta de valor, os 

segmentos de clientes, os canais de distribuição, os canais de relacionamento com os 

clientes, os recursos chave, as parcerias-chave, a estrutura de custos e, por fim, o fluxo de s 

esperado. A caracterização e distribuição destes nove blocos é dada pelo Quadro 2. 
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Quadro 2 - Blocos constitutivos da tela do modelo de negócio Osterwalder 2004 e 2011 

Pilares 
Blocos 

constitutivos 
Descrição  Perguntas a responder  

P
ro

d
u

to
 

Proposta de Valor 

A proposta de valor consiste no 
conjunto de produtos e serviços que 
criam valor para um determinado 
cliente. 

Que valor é entregue ao cliente? Que 
problemas dos clientes estão a ser 
resolvidos? Que necessidades se estão a 
satisfazer?  

In
te

rf
a

c
e
 d

o
 

c
o

n
s
u

m
id

o
r 

Segmentos de 
Clientes 

Determina os vários grupos de 
pessoas ou organizações que uma 
empresa visa atingir e servir. 

Para quem se está a criar valor? Quem são os 
clientes importantes? 

Canais de 
distribuição 

Descreve como uma empresa entra 
em contacto com o consumidor para 
apresentar uma proposta de valor. 

Através de que canais desejam os segmentos 
de clientes ser contactados? Como é que 
esse contacto está a ser feito? Estão os 
canais integrados? Quais funcionam melhor e 
são mais eficientes?  

Relação com os 
clientes 

Refere os tipos de relações que uma 
empresa estabelece com os 
segmentos de clientes específicos. 

Que relação é estabelecida com os clientes e 
como é que elas integram o modelo de 
negócio. Que tipo de relacionamento esperam 
os segmentos de clientes?  

In
fr

a
e
s
tr

u
tu

ra
 d

e
 

g
e
s
tã

o
 

Recursos 
chave 

Refere-se ao conjunto de ativos 
essenciais para o que o modelo e 
negocio funcione. 

Que recursos são necessários para oferecer a 
proposta de valor da empresa? 

Actividades- 
chave 

Refere-se ao conjunto de actividades 
fundamentais para o funcionamento do 
modelo de negócio 

Que actividades-chave são fundamentais 
desenvolver para oferecer a proposta de valor 
ao clientes? 

Parcerias- 
chave 

Refere-se à rede de parceiros e 
fornecedores que permitem que o 
modelo de negócio funcione. 

Quem são os principais parceiros? Que 
recursos-chave estão a ser adquiridos dos 
parceiros. Que actividades chave operam os 
parceiros? 

A
s
p

e
c
to

s
 

fi
n

a
n

c
e
ir
o

s
 Estrutura de 

custos 

Refere-se aos custos envolvidos no 
funcionamento do modelo de negócio 
em questão. 

Quais são os custos fundamentais inerentes 
ao modelo de negócio? Quais os recursos-
chaves  e as atividades-chave mais caras? 

Fluxo de 
rendimentos 

Refere-se à forma como uma empresa 
gera rendimento a partir de cada 
segmento de clientes, com vista a 
obter lucro. 

Por que valor estão os clientes dispostos a 
pagar? Pelo que pagam agora? Como e 
quanto preferiam pagar? Como é que cada 
Fluxo de Rendimento está a contribuir para o 
rendimento global? 

 

Fonte: construção própria como base em Osterwalder (2004, 2011) 

 

É com base no modelo de Alexander Osterwalder que serão lançadas pistas para a 

inovação e renovação dos meios de comunicação portugueses presentes na rede, não sem 

antes mostrar como os modos de actividade online têm vindo a formalizar-se enquanto 

plataforma de comunicação com as suas especificidades e não já como uma extensão 

natural dos meios tradicionais. As diferenças entre os vários meios de comunicação 

tradicionais esbatem-se de tal forma na rede que, apesar de tradicionalmente produzirem 

para plataformas distintas, os meios de comunicação tem vindo a apostar em formatos 

semelhantes, quer seja texto, vídeo, podcast (áudio) ou infografias dinâmicas. 

 

5.2 Especificidades dos meios de comunicação como um “negócio em rede” 
 

O alargamento das marcas de informação para a rede, muitas vezes como resposta a um 

movimento de crescente concorrência na indústria, contribuiu para a consolidação da 

internet como um novo palco comunicacional e não como um upgrade das linguagens 
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clássicas por outros meios. Este movimento de convergência das empresas de 

comunicação social materializou fenómenos que hoje se observam e que seriam 

impossíveis fora da rede, nomeadamente, o agregar de diferentes marcas de informação de 

grupos de media distintos em portais, a sobreposição de entidades de meios de 

comunicação tradicionais com “ADN” distintos, a disponibilização gratuita de grande parte da 

produção informativa portuguesa, a criação de um espaço de publicidade novo e 

multifuncional, o alargamento do espectro da concorrência, e por fim, a colocação do 

consumidor final como eixo fundamental das mudanças estruturais do sector.  

 

A progressiva passagem das marcas de informação portuguesas para a rede não foi 

acompanhada pela formalização de um modelo de negócio específico para este meio, 

assentando ainda hoje a maior parte da rendibilidade da indústria na venda de espaços 

publicitários. A questão determinante está nos limites do mercado publicitário, visto que as 

expectativas dos players do sector são de que o investimento em publicidade na internet 

seja acompanhado paralelamente de um desinvestimento em publicidade nos canais 

tradicionais. Ou seja, aumentam as plataformas de comunicação, as necessidades 

investimentos, a exigência dos consumidores, mas não as fontes de receita o que, a longo 

prazo, poderá traduzir-se no fecho ou reestruturação de algumas operações (ver para o 

caso o estudo norte-americano State of the News Media 2012) ou na progressiva diminuição 

da qualidade dos serviços prestados, o que, em último caso, trará desvantagens tanto para 

as empresas, como para os consumidores (ver para o caso o estudo norte-americano State 

of the News Media 2013).  

 

O crescente poder do consumidor final, já referido anteriormente, atinge proporções 

determinantes para o sector, seja porque este não está disposto a pagar pela informação 

que consome, seja pelo crescente grau de exigência ou de intolerância perante a 

caducidade dos conteúdos, que, entre outros aspectos, se materializa na necessidade de 

estar a par da actualidade ao minuto, contribuindo para o reduzido ciclo de vida deste tipo 

de produto ou serviço, que se traduz na peça jornalística. De facto, excepto no que toca à 

imprensa escrita, é geralmente livre de custos para o consumidor o acesso a informação 

tanto na internet como nos órgãos de comunicação tradicionais, o que, naturalmente, cria 

resistências a longo prazo à possibilidade de vir a pagar por este tipo de consumo. De referir 

que, um estudo efectuado pela Pew Internet & American Life Project (vide OCDE, 2012: 

158) revelou que a música, software e aplicações foram os produtos mais comprados pelos 

utilizadores nos EUA em 2010, sendo que, no que concerne o sector dos jornais e revistas, 

apenas 18% diz pagar pelo acesso ou download destes conteúdos, optando a maioria pela 

subscrição dos serviços, ao invés do acesso a ficheiros individuais.  
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Por outro lado, o valor acrescentado dos produtos ou serviços oferecidos pelos órgãos de 

comunicação social ao consumidor é relativamente reduzido, já que as várias marcas de 

informação noticiam os mesmos acontecimentos, muitas vezes sem acrescentar valor. Ou 

seja, a informação chega da agência e é publicada sem um investimento ou “re-trabalho” por 

parte dos meios de comunicação em partir desta base para criar algo novo. A oferta de um 

produto indiferenciado pode ser fruto não só de uma possível diminuição do investimento em 

activos que contribuam para a criação de produtos diferentes, como também da imperativa 

necessidade de noticiar o imediato que impede o profissional de despender tempo a 

trabalhar a informação recebida o que, em última instância, contribui para um encurtar do 

ciclo de vida do bem informacional, sujeito a constantes actualizações, culminando numa 

rápida deterioração da sua utilidade e do seu valor comercial. 

 

A atenção do consumidor torna-se, neste contexto, um activo fundamental e altamente 

disputado, principalmente porque o investimento publicitário depende intrinsecamente do 

número de visualizações de uma determinada marca de informação e os consumidores 

tenderão a migrar para fornecedores gratuitos ou facilmente acessíveis. Pode-se assim 

concluir que os meios de comunicação social clássicos se encontram “entre a espada e a 

parede”. Ou seja, a necessidade de fidelizar o consumidor com um produto indiferenciado, 

num espaço onde existe uma miríade de fontes de informação gratuitas, contribui 

negativamente para que este pague pelo serviço ou produto prestado e, consequentemente, 

mantém o sector altamente dependente do investimento publicitário.  

 

Acresce a esta realidade o facto de as características diferenciadoras dos meios de 

comunicação tradicionais não terem representação clara na rede, ou seja, tanto um canal de 

rádio, como uma televisão ou uma marca impressa têm tendência a apostar nos mesmos 

formatos informativos quando passam para a rede, pois tanto distribuem informação em 

texto, como em vídeo, áudio ou qualquer outro formato multimédia. Assim, o espectro da 

concorrência na rede é muito mais alargado porque além das empresas nacionais actuarem 

na mesma plataforma que outras marcas de informação internacionais, os meios de 

comunicação são mais semelhantes uns aos outros na rede, o que, na prática, os coloca a 

concorrer no mesmo mercado. Desta forma, a internet alargou substancialmente o número 

de oportunidades de expansão das marcas de comunicação portuguesa a nível individual, 

mas também criou um novo conjunto de complexidades ao nível da gestão, que acresce do 

espaço estar mais saturado do ponto de vista agregado. 
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A difícil envolvente em que operam os meios de comunicação social presente na rede 

conduziu a movimentos de parcerias que se julgariam impossíveis em qualquer outra 

plataforma. Aproveitando a abrangência dos portais, várias marcas de comunicação 

convergem nestes sítios online e oferecem os seus produtos de forma gratuita. Ou seja, 

num só espaço é possível ao consumidor aceder a produtos produzidos por marcas de 

informação de diferentes grupos que, naturalmente, são concorrentes dentro e fora da rede. 

Cabe depois aos gestores dos portais criar condições e contrapartidas vantajosas para si e 

para os parceiros, sendo que o principal beneficiário deste tipo de convergência é 

indubitavelmente o consumidor.  

 

Neste ponto será útil explorar o caso do SAPO, o maior portal de informação português, que 

neste momento tem dezenas de marcas de comunicação como parceiras, pertencentes a 

diferentes grupos de média. Focando a atenção na área de notícias do site, é possível 

encontrar conteúdos da Renascença, do Diário Económico, do jornal Sol, de todas as 

marcas do grupo Impresa (nomeadamente da SIC, Expresso, Visão, Blitz, Caras, Exame 

Informática, entre outras), do Diário Digital, de todos os canais do próprio portal SAPO e da 

Lusa. De facto, com cerca de três milhões de pageviews mensais, o portal SAPO configura-

se como um espaço preferencial de interacção entre estas marcas e o consumidor. Como 

contrapartida à disponibilização integral dos conteúdos publicados online pelos parceiros, 

estes usufruem da visibilidade que o portal lhes oferece e recebem, dependendo daquilo 

que é contratualizado entre as empresas, parte das receitas publicitárias. No que concerne o 

portal, quantas mais marcas de valor congregar, mais apelativo este se torna para o 

consumidor, algo que tenderá a reflectir-se positivamente no número de visualizações, o 

que, em última instância, se traduz em receitas publicitárias, contribuindo para um aumento 

de rendibilidade da empresa. Neste caso está subjacente também a questão da “curadoria”, 

ou seja, para criar valor para o consumidor um portal deve não só reunir um conjunto forte 

de marcas. É também desejável que gira a publicação dos conteúdos das referências-fonte 

na sua página, permitindo uma leitura da realidade fácil, eficaz e com qualidade. 

 

Os media estão perante uma confluência de factores, como sejam, consumidores cada vez 

mais impacientes, dificuldades de oferecer um produto diferenciado, similitude das marcas 

de informação online, um mercado de investimentos publicitários onde o grande poder 

negocial dos novos distribuidores institucionais se faz crescentemente sentir, etc. A resposta 

para criar valor para o consumidor final poderá, em parte, assentar na integração das 

marcas de informação em abrangentes agregadores comunicacionais, como os portais, por 

exemplo. Ou seja, neste sistema, num só espaço, o consumidor tem ao seu dispor 

informações produzidas por várias marcas de informação, o que permite não só alargar o 
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espectro de áreas noticiadas, como usufruir, quando está envolvido o trabalho de um gestor 

de conteúdos ou editor, da melhor informação produzida sobre determinado tema. Isto 

porque cabe ao editor escolher, com base na qualidade e na relevância da informação 

produzida, o parceiro cujo produto melhor serve as necessidades dos consumidores. As 

marcas de informação, por seu turno, passam a integrar um grande grupo de marcas, 

aumentando o seu poder negocial face a alguns fornecedores, com especial enfoque no que 

concerne o investimento publicitário. 

 

As condicionantes macro e micro parecem fazer sugerir uma lógica de actividade orientada 

para uma maior aproximação ao consumidor e baseada numa rede de parcerias, 

fundamentando o negócio da comunicação online como um “negócio em rede” em si 

mesmo. Essas novas associações devem ser feitas inevitavelmente com os pólos geradores 

da “tensão digital”, isto é, com os “utilizadores-produtores” e os “meta-distribuidores”. 

 

5.3 Pistas para a inovação dos meios de comunicação social presentes na rede 
 

A actividade de informar é sensível quanto à forma como o produto é distribuído, consumido 

e valorizado. Na prática, contrariamente ao que acontece na aquisição material de outros 

bens, na indústria da informação cede-se ao consumidor o direito de utilizar para seu 

proveito o produto. Ou seja, o consumidor não compra uma informação única e que, uma 

vez adquirida, não pode ser vendida a mais ninguém. De facto, todos aqueles que adquirem 

diariamente o jornal não são donos da informação nele contida, antes integram a rede de 

partilha daquele produto, sendo que “o valor económico associado a tal transacção deve 

portanto ser equacionado de modo totalmente diferente” (Caraça, 1993:50). A mesma lógica 

pode ser aplicada aos assinantes de canais por cabo, por exemplo. Esta realidade, aliada ao 

curto ciclo de vida destes produtos, especialmente na rede, e a gratuitidade tradicional 

associada ao seu consumo em todos os meios tradicionais excepto o jornal impresso, criam 

resistências. Ou seja, ainda que a produção deste produto implique custos, os consumidores 

mostram-se renitentes a pagar por informação.  

 

Neste contexto, consideramos que a criação de um modelo de negócio específico para a 

rede deverá passar, em primeira instância, por uma valorização do produto quer ao nível 

das suas características intrínsecas, quer do ponto de vista do consumidor. Democracia e 

informação são dois conceitos que caminham a par e, nesse sentido, existe uma 

necessidade fundamental da manutenção da autonomia dos meios de comunicação social, 

que passa, em grande medida, pela sua viabilidade e sustentabilidade económica. Sendo o 

consumidor final o principal beneficiário deste novo posicionamento estratégico das 
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empresas no mercado, é de questionar se a par de um aumento do valor acrescentado do 

produto oferecido não se deverão encontrar vias de rendimento alternativas ao mercado 

publicitário para as empresas de comunicação, permitindo-lhe multiplicar os seus fluxos de 

receita e assim, investir no fornecimento de um produto cujo valor para o consumidor seja 

progressivamente maior.  

 

A qualidade da informação depende também da saúde financeira das empresas de 

comunicação social que, como se tem visto, têm evidenciado algumas fragilidades. A título 

de exemplo, recorde-se que no dia 10 de Outubro de 2012, o jornal Público anunciou uma 

restruturação da empresa que passava pelo despedimento de 48 pessoas, entre elas 36 

jornalistas (Expresso, 2012). Apenas cinco dias depois, o grupo Impresa abriu um processo 

de rescisão com 50 pessoas e anunciou o encerramento de cinco publicações do grupo 

(Diário Económico, 2012). A queda abrupta do investimento publicitário tem lugar desde 

2008 (Jornal de Negócios, 24 de Outubro de 2012: 7) e não afecta igualmente todos os 

media: um estudo do Obercom mostra que as maiores perdas cumulativas têm sido sentidas 

na imprensa escrita (Obercom, 2012: 135). O número de publicações periódicas cai desde 

2002, enquanto a circulação paga cai desde 1999 (e até a tiragem dos jornais gratuitos, 

entrados em força em 2003, cai desde 2008). Mas a crise dos media é global, está 

relacionada com a emergência da esfera digital e coincide com a grande crise económico-

financeira que tem atingido sobretudo os EUA e a Europa deste 2007.  

 

Neste quadro de pressão macroeconómica e sectorial, parece-nos fundamental reavaliar o 

valor da informação através de duas vias: criar um produto talhado para perfis comunitários 

distintos e adequado às necessidades individuais de cada consumidor final, criando neste a 

disponibilidade para pagar por esse produto, e adequar as formas de pagamento à realidade 

desses mesmos consumidores. O universo digital da informação sofre de um problema 

crónico que é o excesso de produção de material de baixo valor acrescentado. Todos os 

dias os produtores de notícias geram mais e mais conteúdo. A aproximação a esta questão 

tem sido feita de diferentes formas. Sites como o BuzzFeed optam por dar às pessoas 

exactamente aquilo que elas desejam ver, ou seja, os conteúdos virais, assentando na 

selecção de conteúdos o ponto forte do seu modelo de negócio. Outros replicam a estrutura 

do Facebook ou do Tumblr, integrando os anúncios no fluxo de conteúdos publicados 

diariamente (MediaFile, 2013). Outras aproximações das marcas de informação passam por 

vender nos sites a versão digital do jornal impresso, cobrar pelo acesso aos seus arquivos 

ou por conteúdos específicos (como o vídeo), ou, por outro lado, limitar o acesso a notícias 

presentes no site através da aplicação de uma paywall após um determinado número de 
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visualizações, um sistema comum a algumas publicações de renome internacional, como o 

The New York Times (ver Figura 10) e, agora recentemente, The Telegraph. 

 
 

Figura 10 - Fazendo o acesso ser pago, o caso The New York Times 

 

Fonte: www.nytimes.com 

 

Um inquérito recente a publicações do Canadá e EUA descobriu que 48% dos jornais estão 

já a implementar paywalls, assim como mais de um quinto das revistas (ver Figura 11). 

 

Figura 11 - O alastramento das paywalls 

 
 

Fonte: Alliance for Audited Media (2012) 
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As marcas de informação, como o The New York Times, que limitam e cobram pelo acesso 

ao conteúdo partem do pressuposto de que o valor do produto oferecido é determinante, e 

logo, o consumidor está disposto a pagar pelo acesso. O The New York Times tinha já 

ultrapassado largamente a fasquia do meio milhão de leitores digitais no final de 2012 (640 

mil, segundo o responsável pelos produtos digitais do jornal, cf. Marshall, 2013). Também no 

fim de 2012 outro jornal global, o Financial Times chegou a uma circulação paga de 

602.000, 52,4% da qual por via digital (Lvdvik, 2013).  

 

Todavia, estes são casos de bem-sucedida transição para a esfera digital global. Não tendo 

as publicações nacionais a dimensão destas marcas internacionais, o desafio destas é um 

aumento do valor acrescentado (integrado) do produto. Num momento inicial, isto não é fácil 

de perspectiva pois a ser feito não poderá ser só em termos da qualidade dos conteúdos 

jornalísticos fornecidos. Terão de haver adaptações também ao nível da sua variedade, 

quantidade, gestão e na personalização dos meios pelo qual estes são fornecidos.  

   

A título de exemplo, seguindo a lógica de um portal de informação, cujos conteúdos 

informativos são fornecidos por várias marcas de informação, deveria ser possível ao 

consumidor final criar a sua plataforma personalizada de consumo de conteúdos 

jornalísticos, através da selecção das suas principais áreas de interesse. Assim, ao escolher 

e numerar essas áreas de interesse, o cliente teria ao seu dispor uma plataforma de 

informação personalizada, criada na sua linguagem e alimentada por diversos produtores de 

informação. Estes produtores teriam ao seu alcance a oportunidade de seguir o percurso de 

hábitos de consumo do leitor (o que poderia compensar o desempacotamento dos seus 

conteúdos). De referir que o conteúdo mais importante para as pessoas é tipicamente 

aquele que é apresentado na sua língua e que é relevante para a comunidade em que este 

se insere (OCDE, 2012: 188). Sendo depois da responsabilidade dos gestores do portal 

seleccionar o melhor conteúdo entre os produzidos pelos parceiros para integrar cada área 

e cada zona (manchete principal, manchete secundária, etc.). As marcas produtoras de 

material jornalístico iriam agora competir pela atenção dos seus amigos/leitores no quadro 

de uma “grande ecosfera electrónica” que funcionaria como uma “câmara de compensação”, 

isto é, um espaço de redistribuição de valor e de afectação das contrapartidas 

remunerativas. 

 

Está aqui também subjacente a ideia de tratar cada cliente final como um nicho de mercado, 

garantindo-lhe que terá ao seu dispor a melhor informação possível sobre às áreas que o 

cativam. Na prática, o cliente final deixaria de ter de comprar um jornal de desporto, uma 

revista de jardinagem e um jornal de economia para estar a par das últimas informações, 



 
 

72 

bastar-lhe-ia seleccionar estas áreas de interesse na sua plataforma privada (que poderia 

ser materializada sob a forma de aplicação para smartphone ou tablet, por exemplo – Ver 

Figura 12). Naturalmente, quanto mais parceiros de áreas diversificadas existirem neste 

portal, maiores as áreas de interesse abrangidas e, naturalmente, maior o valor daquele 

produto para os consumidores. De facto, neste caso estaríamos perante um “padrão de 

organização multilateral” onde um ou mais segmentos de clientes são interdependentes. 

Rentabilizar esta aplicação poderia passar por exemplo por cobrar ao consumidor final por 

cada área de interesse, ou conjunto de áreas, subscritas, ao invés de cobrar pela aplicação 

em si (como é habitual com outras aplicações disponíveis, por exemplo, na plataforma Apple 

Store).  

 

Outra das propostas de organização com valor para o consumidor final numa plataforma 

agregadora marcas de informação seria a integração de uma eficaz ferramenta de pesquisa 

que permitisse mostrar todos os conteúdos jornalísticos produzidos sobre um determinado 

tema ou expressão submetida a pesquisa. Na prática, e a título de exemplo, este tipo de 

ferramenta faria a recolha de tudo o que foi produzido pelos media parceiros sobre 

determinada empresa, personalidade ou assunto. Algo desta natureza traria um valor 

acrescentado às actividades de clipping, ou seja, o processo de seleccionar notícias sobre 

assuntos de interesse de quem os pesquisa. Tratar-se-ia, assim, de uma ferramenta 

fundamental para empresas que desejam acompanhar tudo o que é dito sobre si nos meios 

de comunicação social, permitindo-lhes reconhecer oportunidades e ameaças ao seu 

negócio. Voltando a dar como exemplo o portal de “meta-distribuição” SAPO, uma 

ferramenta desta natureza deveria produzir uma listagem das notícias produzidas por todos 

os parceiros (Rádio Renascença, Diário Económico, Sol, Diário Digital, todas as marcas do 

grupo Impresa – como SIC, Expresso, Visão - entre outras) sobre a expressão submetida a 

pesquisa. Naturalmente, a eficácia desta recolha determinaria o sucesso e a utilidade desta 

ferramenta e, em última instância, as perspectivas de rentabilização a mesma e 

posteriormente a redistribuição de compensações pelas partes envolvidas. 
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Figura 12 - Representação de exemplo de plataforma personalizada de informação com 
três áreas de interesse subscritas 

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

A renovação dos meios de comunicação social na internet poderá ainda passar em grande 

medida pela sua adaptabilidade ao vasto conjunto de dispositivos que hoje são utilizadas 

para o consumo de informação, incluindo a televisão, que tem um cariz cada vez mais 

interactivo. De recordar que, embora televisão generalista e linear ainda predomine, as 

alternativas de TV (antes o vídeo e o satélite mas hoje em dia sobretudo o cabo e 

programas por pedido) eram no início dos anos 2000 cerca de 10% do “share global” mas 

em 2012 aproximavam-se já dos 30% (dados Marketest, ver também Obercom, 2012). 
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No processo de criação de uma marca de informação online é necessário considerar os 

vários dispositivos em que esta terá de estar disponível para o consumidor, adaptando para 

isso o design e aproveitando todas as vantagens oferecidas por cada um destes. O enfoque 

deverá ser “ergonomia de navegação participativa” nos dispositivos e entre os dispositivos. 

Por outras palavras, a informação terá de ser pensada em multiplataforma (telemóvel, 

televisão, computador e tablet). Sendo que neste caso, e recorrendo ao exemplo inicial, 

seria fundamental existir uma grande integração entre os diferentes dispositivos. 

Imaginemos, a título de exemplo, que o consumidor subscreve, através da sua plataforma 

personalizada uma nova área de interesse via smartphone. No momento em que este 

aceder, através de uma conta pessoal, à mesma aplicação, mas num tablet, esta alteração 

deve ser assumida pelos diferentes dispositivos de consumo. Este nível de integração já é 

possível, por exemplo, na aplicação Musicbox da Portugal Telecom ou no serviço de música 

Spotify. 

 

Caso o objectivo dos meios de comunicação social passe por cobrar pelo consumo de 

conteúdos, acreditamos ainda que é possível investir em formas de pagamento alternativas 

que evitem a necessidade do consumidor dominar o universo das compras online 

aumentando também desta forma o valor do serviço ou produto para o consumidor final. 

Recordemos que apenas 20,6% da população, em 2011, optou por fazer compras via 

internet, sendo que foram apontadas como principais barreiras ao comércio electrónico a 

fidelidade aos seus fornecedores habituais (32%), a ausência de necessidade de comprar 

online (26,3%), problemas de confiança na recepção dos bens (17,4%), preocupações com 

a segurança dos pagamentos (23,8%) e problemas de privacidade (21,2%). Assim sendo, 

deveria ser possível a um subscritor comprar numa papelaria ou quiosque uma “senha” ou 

voucher que desbloqueasse o acesso a um produto online, evitando assim a necessidade 

de este de dominar os trâmites do pagamento via internet, o desconforto de disponibilizar 

dados pessoais, a obrigação do indivíduo a esperar pela recepção do bem ou ter idade legal 

para ser detentor de uma conta bancária. Esta solução tem também sido a lógica de 

plataformas digitais como a tinypass (http://tinypass,com), um sistema de pagamento 

estandardizado e centralizado para sites editoriais em que os consumidores têm uma só 

conta para as várias fontes de conteúdos que se tenham adaptado a esta plataforma. Outra 

solução possível seria integrar o pagamento de subscrições na factura mensal de internet de 

um determinado operador.  

 

Estas opções visam contornar a falta know-how necessário para comprar online e alargar o 

leque de potenciais clientes. É natural que os padrões de consumo se alterem à medida que 

aumenta a familiaridade os mecanismos de pagamento online, no entanto, a médio prazo, é 
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de considerar se a burocratização da internet não contribui para o afastamento dos 

consumidores, limitando a projecção de novos modelos de negócio para as marcas de 

informação presentes na rede. 

 

Não devem ser ignoradas as dificuldades actuais de partir para a fixação de um modelo de 

negócio assente parcial ou totalmente no pagamento pelo acesso a conteúdos, ainda que 

altamente personalizados e com elevadas propostas de valor para o consumidor. Enquanto 

existirem marcas de comunicação gratuitas na rede, tenderá a haver uma migração dos 

consumidores para estas. Considerando que mais consumidores implicam maior 

investimento publicitário, no curto prazo as marcas de informação não-gratuitas poderão 

sofrer uma diminuição de um dos seus mais importantes factores de rendibilidade: a 

publicidade. Todavia, devido ao crescente e contínuo aumento de espaços e 

funcionalidades para anúncios (dominados por grandes players como a Google e o 

Facebook) a evolução do preço da publicidade por clique de anúncios é negativa. Por outras 

palavras, os pageviews representam cada vez menos encaixe publicitário. 

 

Os desafios de captura de receita por via publicitária são cada vez mais difíceis de enfrentar. 

Poderá a este nível estar até em causa, a criação de serviços ou produtos de informação 

paralelos aos que já existem, cujo consumo seja, desde o primeiro momento, pago. A título 

de exemplo: a criação de uma plataforma de informação personalizada (nos moldes 

anteriormente referidos) pode ser um produto independente de uma marca de informação, 

ou seja, não implicar que o acesso à sua página web passasse a ser pago. Assim sendo, e 

tomando por exemplo o caso do portal SAPO ou o MSN, caso estes disponibilizassem aos 

consumidores a oportunidade de criar a sua plataforma personalizada de informação paga, 

isso não teria de implicar que o acesso à homepage destes portais fosse condicionada. Isto 

porque a organização da informação e as funcionalidades de cada um destas plataformas 

de consumo é diferenciado. Enquanto a plataforma personalizada se encontraria construída 

à medida das necessidades do consumidor, a distribuição de informação na página web 

manteria o cariz generalista que muitas mantêm hoje. Por outro lado, o lançamento de 

novos produtos pode conduzir à reestruturação dos serviços actualmente prestados 

gratuitamente ao consumidor, sendo esta opção, de alguma forma, mais arriscada. A título 

de exemplo, é de referir o serviço Lusa Web, cuja subscrição apenas dá acesso aos 

primeiros três parágrafos de uma notícia, sendo definido um segundo valor contratual para o 

acesso integral de conteúdos. 

 

Quer o modelo de negócio das marcas de informação na rede passe pela cobrança ao 

consumidor pelo acesso à informação ou não, aumentar o valor acrescentado de um serviço 
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ou produto tenderá sempre a colocar em vantagem uma empresa porque, como referido, a 

relevância de uma marca de informação na rede tenderá a aumentar na mesma medida em 

que esta amplia o número de consumidores. Assim, quer esta plataforma de acesso 

personalizado seja paga ou não, a empresa que melhor soubesse tirar partido de uma 

orquestração de associações virtuosas tenderia a ocupar um novo lugar no mercado 

colocando-se assim numa posição vantajosa face aos concorrentes.  

 

No Quadro 3 estão ventiladas as sugestões para a inovação e renovação das marcas de 

informação presentes na rede e que passam sumariamente pela criação de parcerias entre 

as várias marcas de informação, a concepção de plataformas que permitam tratar cada 

cliente como um nicho de mercado, a desburocratização dos pagamentos de produtos 

produzidos para a rede e, por fim, a aposta em produtos capazes de funcionar em 

multiplataforma. É na capacidade de orquestrar novas associações entre recursos 

(plataformas, tecnologias) e actores (“meta-distribuidores”, “utilizadores-produtores”) que 

reside uma fonte possível de revalorização duradoura e sustentada dos serviços noticiosos 

e dos bens informacionais de natureza investigativa com valor social e de utilidade para uma 

democracia participada. A inovação das marcas de jornalismo passa por inovações 

contínuas de natureza holística que implicam a renovação integrada dos princípios que 

sustentam o seu negócio. Um “empreendorismo digital permanente” terá necessariamente 

uma natureza sistémica. 
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Quadro 3 - Aplicação da tela de negócio a uma aplicação de criação de plataformas 
personalizadas pagas partindo de uma vasta rede de parcerias 

Blocos 
constitutivos 

Modelo de negócio aplicado segundo a lógica dos portais de informação 

Proposta de 
Valor 

A proposta de valor varia consoante os segmentos de partes interessadas a atingir: 
 

Para os consumidores finais há a possibilidade de criar uma plataforma personalizada 
de informação, tirando ainda partido de ferramentas avançadas de pesquisa (cujo 
acesso pode estar dependente de um pagamento extra). Sendo esta plataforma 
alimentada pelos diversos parceiros, será possível ao consumidor ter ao seu dispor 
informação produzida por diferentes marcas de informação e seleccionada por um 
gestor de conteúdos. Por fim, e caso se trate de uma plataforma paga, é ainda 
possível ao consumidor usufruir de modelos cómodos de pagamento (como o 
pagamento online, a compra prévia de senhas de acesso numa lógica de voucher ou a 
integração do valor na factura mensal de internet). Por fim esta plataforma 
personalizada de informação deverá funcionar em multiplataforma (televisão, tablet, 
computador e smartphone). 
 

Caso se trate de uma plataforma paga, os produtores de conteúdos terão um novo 
fluxo de rendimentos além da publicidade. Além disso, passam a operar em 
multiplataforma e ganham poder negocial pois estão integrados num agregado 
comunicacional que lhe permite seguir os seus leitores/amigos de maneira 
personalizada. 
 

Os anunciantes publicitam em multiplataforma e, dada a personalização das 
plataformas, conseguem publicitar para públicos-alvo mais específicos. 

Segmentos 
de Clientes 

Os clientes mais importantes são os consumidores finais, os quais são também 
participantes activos no processo de criação de valor em torno das peças jornalísticas, 
sendo que existe ainda o segmento dos produtores de conteúdos e dos anunciantes. 

Canais de 
distribuição 

A internet seria o principal canal de distribuição desta aplicação paga, sendo possível 
aceder-lhe através de plataformas como o tablet, computador, telemóvel e televisão. 

Relação com 
os clientes 

A comunicação com os vários segmentos de clientes assentaria na constituição de 
linguagens de comunicação especializadas para cada segmento. 

Recursos- 
chave 

Recursos materiais: espaço de armazenamento de informações (servidores), 
tecnologia interactiva. 
 

Recursos Humanos: Equipa de jornalistas, equipa de informáticos, equipa de 
comunicação e marketing, de curadores de relações e gestores de parcerias. 

Actividades-
chave 

Gestão da aplicação de criação de plataformas personalizadas. 
Gestão dos conteúdos de parceiros produtores de informação, feita idealmente por 
jornalistas. 

Parcerias- 
chave 

Várias marcas produtoras de conteúdos informativos, com as quais seriam 
estabelecidas parcerias, sendo a sua participação e remuneração contratualizada. 

Estrutura de 
custos 

Os custos fundamentais prender-se-iam com a manutenção da plataforma e com os 
recursos-humanos. Os custos relativos à produção de conteúdo seriam diluídos pela 
vasta rede de parcerias.  

Fluxo de 
receita 

Publicidade e subscrição da plataforma (sendo divisão destes fluxos de rendimento 
depois ser contratualizados com os parceiros e os detentores da plataforma).  

 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

5.4. Síntese e conclusões 
 

O advento da internet significou para os meios de comunicação social clássica a 

oportunidade de operar numa nova arena electrónica cuja potencialidade era 

reconhecidamente determinante para a indústria dos media. Testemunho disto é o facto de, 
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mesmo enfrentando grandes dificuldades nos primeiros dez anos de ciberjornalismo que 

culminaram com o rebentamento da bolha “dot.com”, nenhuma das empresas de informação 

ter abdicado da sua presença digital. Todavia, com esta nova tecnologia para a distribuição 

e consumo de informação surgiu um conjunto vasto de novas complexidades. O jornalismo 

online, que na internet encontrou um palco que lhe permitiu ao longo do tempo formalizar-se 

como uma nova linguagem de comunicação e não apenas uma extensão virtual das marcas 

de comunicação com origem na imprensa, rádio ou televisão tradicionais.  

 

A tela proposta de Alexander Osterwalder (2004) permite conceber de organização e 

propósitos das empresas e analisar a lógica integrada das várias peças em movimento com 

vista à obtenção de resultados positivos. Conscientes do crescente poder negocial do 

consumidor, cuja atenção é disputada arduamente pelos vários actores da área da 

comunicação social, é razoável considerar que este se tornou uma das forças motrizes das 

principais mudanças estruturais que têm vindo a acontecer na indústria. Assim sendo, é 

também colocando o consumidor final no eixo central que se deve operar a inovação e 

renovação das marcas de comunicação presentes na rede. Isto pode ser feito através do 

aumento significativo do valor acrescentado de um produto ou serviço para o consumidor, 

sendo que no presente trabalho propomos algumas vias, nomeadamente a formalização de 

parcerias entre várias marcas de informação, a criação de plataformas que visem responder 

às necessidades de cada consumidor em particular, a aposta em produtos ou serviços 

multiplataforma e, por fim, a implementação de métodos de pagamento que permitam 

superar as reticências demonstradas pela população portuguesa em relação às compras 

electrónicas.  

 

Existem naturalmente dificuldades na implementação de um modelo de negócio que vise 

exigir que o consumidor final, que ainda se revela sensível à imposição de uma determinada 

estrutura de custos face a determinados conteúdos digitais (OCDE, 2012: 166). Todavia, as 

propostas aqui apresentadas são válidas também para empresas que desejem manter o 

livre acesso à informação que produzem. Isto porque a criação de valor para os 

consumidores irá fidelizar os mesmos e, por consequência, atrair maior investimento 

publicitário. No entanto, e face à necessidade de não depender exclusivamente dos fluxos 

de receita provenientes da publicidade e caso o produto tenha valor suficiente para que o 

consumidor esteja disposto a pagar por ele, estão aqui lançadas algumas pistas sobre 

alternativas à cobrança directa por conteúdos, à excessiva dependência das receitas 

publicitárias e à falta de consideração da ergonomia de navegação activista por 

consumidores que agem em rede.  
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6. Conclusões  
 

O advento da internet potencializou o desenvolvimento de uma renovada ordem económica, 

assente no domínio dos fluxos de informação e comunicação. A “Sociedade em Rede” 

(Castells, 1998, 2004) veio alterar profundamente o “sistema operativo” da economia e, por 

consequência, os padrões de comportamento e consumo da sociedade. É neste contexto 

que também o jornalismo e o sector dos media se vê atravessado pela “Terceira Revolução 

Industrial” (Freeman e Louçã, 2001), a qual impõe novos desafios aos agentes que operam 

nesta indústria. O teatro de operações da imprensa que se renova é cada vez mais a 

“grande ecosfera electrónica”. Neste ambiente de negócio os modelos de actuação 

importados do passado analógico têm cada vez menos tracção. Perante consumidores 

sempre ligados à rede através de múltiplos ecrãs as empresas de media precisam de 

desenham e desenvolver novos padrões de criação de valor. 

 

No que concerne a evolução do jornalismo online em Portugal, é de salientar que a entrada 

das marcas de informação na rede, impelidas por um contexto de grande concorrência e 

rivalidade que caracterizam a indústria, não foi acompanhado da concepção de um modelo 

de negócio assente nas especificidades deste meio. A migração para a rede, pode dizer-se, 

é ainda incompleta. A organização económica dos media é ainda um problema sem solução 

clara e sob o qual se debruça este trabalho. Ao longo deste relatório foi analisada a 

estrutura detalhada do sector e a evolução das envolventes da indústria, com o intuito de 

lançar pistas para inovação e renovação para as marcas de informação presentes na rede.  

 

A envolvente macro-ambiental da indústria 

De facto, a nível macro, as envolventes económica e política são talvez aquelas que 

maiores desafios apresentam à estrutura do sector a médio prazo. Ao nível político-legal é 

de salientar a eventual política pública para o sector bem como a possibilidade de reforço da 

regulação dos direitos e das práticas de partilha de conteúdos. No que concerne o contexto 

económico em que operam as empresas portuguesas, é de salientar a actual crise 

económico-financeira que coloca grandes desafios, e cujos efeitos negativos ainda não são 

fáceis de contabilizar. 

 

Aos desafios impostos pela realidade nacional às empresas, é de somar ainda a rápida 

dinâmica do sector da comunicação, espelhada no desenvolvimento de sistemas de 

processamento rápido e transmissão de dados que transforma continuamente a actividade 

económica e que dita novos padrões de consumo. As rápidas mudanças tecnológicas, 

caracterizadas pelo desenvolvimento de novas plataformas de distribuição e consumo de 
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informação, por novas estruturas de difusão de informação (como o 4G) ou de 

armazenamento (como o cloud computing) não só respondem às exigências do consumidor 

e da indústria, como criam um novo conjunto de necessidades que exigem uma grande 

capacidade de adaptação e resposta dos agentes do sector.  

 

Micro-envolventes do sector 

No que diz respeito às micro-envolventes é o consumidor o eixo fundamental das mudanças 

estruturais da indústria. Foi graças a crescente integração das novas tecnologias no seu dia-

a-dia que os consumidores têm vindo a contribuir para fazer erguer a internet em si mesma 

como um novo meio de auto-comunicação de massas e não como repositório dos conteúdos 

produzidos originalmente para a rádio televisão ou papel, lógica que dominou os primeiros 

anos de ciberjornalismo. Este facto, aliado elevado grau de rivalidade, às baixas 

perspectivas de rendibilidade, aos significativos custos de instalação da actividade, e 

também ao facto de as empresas oferecerem um serviço de informação com tendência para 

indiferenciação, contribui para a manutenção de um sector actualmente pouco apelativo à 

entrada de novas empresas.  

 

É ainda de considerar a este nível a proliferação das redes peer-to-peer que têm dificultado 

a propensão dos consumidores a pagar por aquilo que consomem online, factores que 

contribuem para a afirmação da internet como uma plataforma gratuita de consumo, 

diminuindo assim as fontes tradicionais de receita associadas ao negócio da comunicação. 

Poderá então dizer-se que a internet, este novo meio de comunicação social em constante 

mutação, assenta exclusivamente em modelos de negócio tradicionalistas que não exploram 

as especificidades do meio.  

 

De considerar, por fim, que surgem no contexto desta fraqueza dos players de media 

tradicionais um conjunto de novos actores especializados em “meta-distribuição” 

(agregadores, proprietários dos ambientes de transacção electrónica, detentores de lojas 

virtuais de aplicações proprietárias, etc.) que têm contribuído para erodir o seu poder de 

mercado. 

 

A comunicação social clássica, e em especial a imprensa escrita, encontra-se hoje neste 

contexto centrífugo. À disputa de protagonismo no negócio a montante e a jusante dos 

media tradicionais (isto é, pelos “meta-distribuidores” e pelos “utilizadores-produtores”) 

chamámos aqui a “nova tensão digital”. 
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Pistas para a inovação das marcas online tendo como eixo central o consumidor final 

Neste sentido, propomos neste relatório pistas para a inovação e renovação das marcas de 

informação presentes na rede, sendo elas a concretização de parcerias entre várias marcas 

de informação, o desenvolvimento e manutenção de plataformas de acesso à informação 

que abordem cada consumidor como se este se tratasse de um nicho de mercado, a aposta 

em produtos e serviços multiplataforma e, por fim, a implementação de novas vias de 

pagamento por produtos online que alarguem o espectro de clientes e desburocratizem o 

processo de e-commerce. 

 

Com vista perspectivar a aplicação destas pistas é necessário explorar modelos de negócio 

holísticos (ou seja, integrado) e em rede (ou seja, intensivo em parcerias). O investimento 

novas associações e colaborações permite que o consumidor usufrua da informação 

produzida por vários meios de comunicação social. Em termos da personalização das 

plataformas de acesso à informação, encarar o leitor como “amigo” permite seguir-lhe os 

passos digitais e apreender com ele as dinâmicas dos seus gostos. Assim será possível 

mobilizar serviços que combatam a diminuta propensão a pagar pela informação que se 

consome na internet. A par, é ainda de referir a necessidade de desenvolver instrumentos 

que potenciem estas plataformas, como por exemplo, criar ferramentas de pesquisa e 

adaptar estes produtos a ergonomias digitais de navegação participativa e em rede. 

 

Modelos de negócio na rede e em rede: uma vasta área de conhecimento a explorar 

As pistas aqui enunciadas são apenas algumas num vasto universo que ainda se está a 

expandir. Pode haver um longo caminho a percorrer no sentido de encontrar novas formas 

de alimentar uma indústria fundamental à democracia, e consequentemente, esse caminho 

precisa hoje de ser feito com rapidez pois as dificuldades económicas e financeiras do 

sector agravam-se a cada dia. Renovar os padrões de interacção e de criação de valor é 

necessário e é urgente. 
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