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Grupo Estado amplia
sua presença digital

Futuro dos jornais
passa pela convergência
Para especialista, integração das operações impressa e online dos jornais é
inevitável; questão ainda é como equilibrar essa equação financeiramente

Toda segunda 
no Estadão.

Bem-vindo ao 
comportamento digital. 
Tendências em tecnologia
e últimos lançamentos.

PAINEL NEGÓCIOS

O Grupo Estado foi pioneiro no
iPad, o tablet da Apple. O aplicati-
vo foi lançado em abril deste ano
e já está em sua terceira atualiza-
ção. Nas próximas semanas, será
lançada uma versão desenhada
pela Cases i Associats, de Barce-
lona, que também fez o redese-
nho do jornal.

“Crescemos significantemen-
te, acima do mercado, em todos
os indicadores digitais, tanto em
audiência quanto em receita”,
disse Silvio Genesini, diretor-
presidente do Grupo Estado.
“Nossa estratégia é ter o melhor
conteúdo com parcerias nas nos-
sas propriedades e levar, como é

o caso do MSN, nosso conteúdo
para outras propriedades, com a
nossa marca.” Em agosto, o Gru-
po Estado estreou um canal de
notícias do grupo no MSN, da Mi-
crosoft.

O estadão.com.br conta com

um aplicativo para o sistema ope-
racional Android, do Google, pre-
sente em vários smartphones e
no Galaxy Tab, tablet da Sam-
sung. Nas próximas semanas, se-
rá lançado um aplicativo do por-
tal de Economia & Negócios pa-
ra o Android.

O Grupo Estado lançará tam-
bém o site Divirta-se, com todo o
conteúdo do caderno de lazer e
cultura, e o Hiperlocal, que trará
notícias e serviços de bairros de
São Paulo. O piloto do Hiperlo-
cal começa com Higienópolis.
“O Grupo Estado está dando su-
cessivos passos na difusão do jor-
nalismo e da prestação de servi-
ços em várias plataformas”, afir-
mou Ricardo Gandour, diretor
de conteúdo do Grupo Estado.

Segundo o Ibope Netratings, o
número de visitantes únicos dos
sites de notícias cresceu 20% en-
tre janeiro e outubro. No mesmo
período, o estadão.com.br avan-
çou 88%. O faturamento do esta-
dão.com.br subiu 81% entre ja-
neiro e agosto, comparado a um
crescimento de 31% do mercado,
segundo o projeto Inter-Meios.

LEONARDO SOARES/AE

Produtos na internet e
para smartphones e
tablets oferecem
alternativas de acesso
ao conteúdo do grupo

CLAYTON DE SOUZA/AE

Dedetização e Desratização

EARL WILKINSON
PRESIDENTE DA INMA
“Hoje, os níveis de integração
nas redações que visito
são bem distintos. Mas,
em algum nível, essa
integração está sempre
acontecendo.”

TECNOLOGIA ULTRA-SÔNICA
CONTRA RATOS E MORCEGOS

CONSTITUIÇÃO ÁREA DE PROT.MODELO
STANDART

STD 01 1 central de ultra-som e
1 transdutor remoto
1 central de ultra-som e
2 transdutores remotos
1 central de ultra-som e
3 transdutores remotos

1 central de ultra-som 150 m²

300 m²

700 m²

1.400 m²

SG 01

SG 02

Equipamento de ultra-som com tecnologia japonesa:
sem similar no Brasil.

RATOS? MORCEGOS? Acabe com o problema!

Empregado com muito sucesso, é a solução definitiva em países como: EUA,
Japão e na Europa. Agora no Brasil com moderna tecnologia japonesa.

BRASTÉCNICA Caixa Postal 101 - Cep 37130-000 - Alfenas - MG

Tels. (35) 3292-1889 /  Fax (35) 3292-1320

btc@brastecnica.com.br www.brastecnica.com.br

Piscinas e Saunas

Marili Ribeiro

Defensor da integração dos
modelos impresso e online
nos jornais, Earl Wilkinson, di-
retor executivo do INMA (si-
gla em inglês para Internacio-
nal Newspaper Marketing As-
sociation), defendeu em semi-
nário em São Paulo que, por
maior que seja a resistência
das empresas jornalísticas em
migrar para a internet, o futu-
ro é usar a convergência de
meios para distribuir notícias.

“É difícil mudar um modelo
de negócio que por séculos foi
dominado pelo processo impres-
so para passar a operar em plata-
formas multimídias”, reconhece
Wilkinson. “Hoje, os níveis de in-
tegração nas redações que visito
são bem distintos. Mas, em al-
gum nível, essa integração está
sempre acontecendo.”

A questão essencial para os
executivos da indústria jornalís-
tica ainda está em como equili-
brar a equação, já que os gastos
com a oferta do jornalismo onli-
ne continuam sendo cobertos pe-
la operação de jornalismo im-
presso. Wilkinson entende que
o risco é de se canibalizar o negó-
cio com uma migração muito rá-
pida de impresso para a internet.
Mas, para ele, a mudança será
inevitável.

Para endossar sua análise, ele
exibiu a projeção das verbas que
serão aplicadas em publicidade
nos Estados Unidos em 2012.
Apenas 32% do total será investi-
do nos meios tradicionais, como
jornal. Os canais online e outros

meios, como eventos e promo-
ções nos pontos de venda, de-
vem absorver a maior parte des-
sa verba. Há dois anos, os canais
tradicionais ficavam com 47%
dessas verbas nos EUA.

Ao abrir o seminário organiza-
do pelo INMA, Marcelo Benez,
diretor de publicidade da Folha
de S. Paulo e vice-presidente da
associação no Brasil, lembrou
que “a internet é uma grande
oportunidade para os jornais,
desde que sem comprometer a
rentabilidade do negócio”.

No Brasil, as empresas jorna-
lísticas vivem um bom momen-
to com o crescimento do consu-
mo. No primeiro semestre, o
meio jornal teve crescimento de
investimento publicitário de
8,25% ante o mesmo período do
ano anterior, totalizando R$ 1,59
bilhão. A circulação dos jornais
no País em 2009 foi de 8,193 mi-
lhões de exemplares/dia.

Essa realidade é realmente dis-
tinta da europeia e da america-
na, onde a leitura dos jornais im-
pressos cai e a leitura de notícias
online cresce. Embora a taxa de
leitura no Brasil seja baixa, a pers-
pectiva de curto prazo é de cres-

cimento do mercado para os jor-
nais. Apenas seis a cada 100 pes-
soas leem jornal atualmente no
País. Para efeito de comparação,
na Noruega essa relação é de 54
para 100, no Japão é de 46 para
100 e nos EUA, de 19 para 100.

Integração. Os maiores jornais
brasileiros vivem, em algum ní-
vel, processos de integração das
equipes que trabalham no onli-
ne e no impresso. Ricardo Gan-
dour, diretor de conteúdo do
Grupo Estado, acredita que to-
das as novidades que estão en-
trando nesse mercado, como os
tablets, são absorvidas por todos
os participantes desse mercado
no País mais ou menos ao mes-
mo tempo. “A questão que se co-
loca é como se integrar o online e
o offline de maneira a rentabili-
zar o negócio e, ao mesmo tem-
po, permanecer fazendo um jor-
nal de qualidade.”

Um dos pontos que Gandour
levantou em sua apresentação
no seminário é que há um tempo
de maturação para se absorver
as informações jornalísticas.
“Existem diferenças entre a rapi-
dez de se ler uma notícia na inter-
net e depois lê-la com mais cal-
ma no jornal impresso.”

Sérgio Dávila, editor executi-
vo da Folha de S. Paulo, vê esse
momento de convergência e in-
tegração numa base ainda bem
inicial. Ele acredita que há um
longo caminho a percorrer, mas
que, cada vez mais, os profissio-
nais do meio jornalístico vão ter
de se preparar para trabalhar em
canais multimídia.

Modelo. Para Earl Wilkinson, é difícil mudar rapidamente um modelo de negócios consolidado

Pioneirismo. Na tela do iPad

● União

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 23 nov. 2010, Economia & Negócios, p. B15.




