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O lançamento do Estadão Tablet
integra um processo contínuo
de inovações editoriais no Gru-
po Estado. No ano passado, a
série de novos projetos come-
çou com a criação do site Econo-
mia & Negócios, em fevereiro,
que já é uma referência no jorna-
lismo econômico brasileiro.

Em março, o jornal O Estado
de S. Paulo concluiu seu proje-
to de redesenho, uma reforma
gráfica e editorial que tornou o
diário mais bonito, organizado
e agradável de ler, como avalia-
ram os próprios leitores em
uma pesquisa realizada em de-
zembro último.

Também em março do ano
passado, a empresa reformulou
completamente o portal estadão.
com.br. O projeto acompanhou
uma mudança de tendência na
internet mundial, ao valorizar
as redes sociais. O objetivo era
espalhar o conteúdo do Grupo
Estado pela web. Os resultados
já são vistos. O Twitter do Esta-
do (@estadao) hoje supera
100 mil seguidores e é o mais
relevante da imprensa brasilei-
ra, uma vez que a relação entre
citações/seguidores é no míni-
mo 300% superior a qualquer

concorrente nacional.
No mês de abril, assim que o

iPad, da Apple, chegou ao Bra-
sil, o Estado saiu na frente mais
uma vez e foi o primeiro jornal
do País a lançar um aplicativo
para o tablet, o que permitia
acompanhar as principais notí-
cias das versões impressa e onli-
ne gratuitamente.

A parceria entre o Estado e o
MSN, em agosto, permitiu ao
grupo apresentar parte de seu
conteúdo no portal que tem a
home page mais acessada da in-
ternet brasileira. O Grupo Esta-
do passou a fornecer notícias e
análises ao site da Microsoft,
que usa sua estrutura de tecno-
logia para levar esse conteúdo a
um número amplo de internau-
tas.

Avanço. As inovações do Gru-
po Estado continuaram no iní-
cio de 2011. A empresa lançou o
primeiro serviço pago de infor-
mações em tempo real sobre o
mercado financeiro voltado pa-
ra o investidor individual – o Es-
tadão Broadcast.

O produto é uma adaptação,
para a pessoa física, do AE
Broadcast, o sistema utilizado
por grandes instituições finan-
ceiras para obter notícias, cota-
ções, gráficos e análises. Pela
primeira vez, pequenos e mé-
dios investidores do Brasil tive-
ram acesso a informações finan-
ceiras em tempo real a um preço
acessível.

Inovações editoriais
marcam trajetória
do Grupo Estado

‘Estado’ lança edição exclusiva para iPad
Versão é a primeira no País a ser totalmente concebida para usuários do tablet da Apple, e pode ser lida mesmo sem conexão à internet

R$ 29,90
é o preço da assinatura
mensal dos serviços digitais
do ‘Estado’, que incluem o
‘Estadão Tablet’. A edição
avulsa custa US$ 1,99

O Grupo Estado lança hoje
uma nova edição do jornal O
Estado de S. Paulo exclusiva
para iPad. “É uma iniciativa
pioneira porque é a primeira
versão de um jornal brasilei-
ro feita especificamente para
o iPad”, diz o diretor-presi-
dente do Grupo Estado, Sil-
vio Genesini. “Não há ne-
nhum jornal no Brasil que te-
nha algo assim.”

O Estado foi o primeiro jornal
do País a lançar um aplicativo pa-
ra o iPad, no mesmo dia do lança-
mento do tablet nos EUA, em 3
de abril do ano passado.

Cada edição avulsa do Estadão
Tablet vai custar US$ 1,99, e po-
derá ser baixada somente na
App Store. Já os assinantes do
serviço digital, que custa R$
29,90 por mês, terão acesso à no-
va versão sem custo adicional,
bastando utilizar os mesmos da-
dos de acesso que já possuem.
Os assinantes do jornal impres-
so, por sua vez, também pode-
rão ter acesso, por mais R$ 10
mensais.

“O Estadão Tablet amplia o
conceito da assinatura digital, já
que o assinante tem acesso ao
conteúdo em todos os ambien-
tes”, afirma Genesini.

Ideal para iPad. “A ideia é ofe-
recer ao usuário a melhor expe-
riência em cada meio. Redese-
nhamos o jornal de papel e seu
site, lançamos a rádio Estadão
ESPN, e agora a terceira versão
do Estadão Tablet, uma nova for-
ma de ler o jornal, com vídeos,
áudios e mais fotos”, afirma Ri-
cardo Gandour, diretor de Con-
teúdo do Grupo Estado.

A diferença do Estadão Tablet
em relação aos modelos existen-
tes no País é que toda a concep-
ção teve como foco o ponto de
vista do usuário de iPad e suas
necessidades. Uma das mudan-
ças, por exemplo, é a possibilida-
de de leitura sem dependência
da web. Ou seja, depois de bai-
xar a edição, o usuário não terá

de se manter conectado à inter-
net 3G ou Wi-Fi para navegar ou
ler as matérias. E, ainda assim,
terá um botão no aplicativo caso
deseje se conectar para ver mais
novidades no portal do jornal.

Cada edição vai estar disponí-
vel sete dias por semana, às 5h da
manhã, para que o usuário possa
ler durante o café, indo para o
trabalho ou mesmo no aeropor-
to. Por não haver demora na dis-
tribuição, o usuário de iPad terá
notícias mais recentes do que o
próprio jornal impresso e pode-
rá ler o conteúdo do Estado em
qualquer lugar do mundo.

A melhoria da navegação e da
forma de transmitir o conteúdo
é outro destaque. Além da me-
lhor visibilidade em relação às
versões anteriores, o novo apli-
cativo também traz mais opções
de interatividade, na forma de
áudio, vídeos e infográficos inte-
rativos, entre outras opções.

O Estadão Tablet terá também
material de cinco suplementos
do jornal impresso – Link, Pala-
dar, Aliás, Viagem e Sabático –
que não estavam disponíveis
nas versões anteriores.

Pelo iPad, o assinante poderá
até comparar as duas versões (a
do tablet e a impressa), já que
será permitido também baixar a
versão que traz o jornal impres-
so completo digitalizado, hoje
disponível no estadão.com.br pa-
ra quem tem assinatura digital.

“A edição específica para ta-
blet é diferente. Será uma edição
que aprofunda os temas do dia,
prioriza análise e opinião e recur-
sos multimídia. E que valoriza o
caráter opinativo do jornal, ao
colocar blogueiros e colunistas
no mesmo patamar”, diz Gan-
dour.

Loja de aplicativos. O lança-
mento do aplicativo para tablet
chega no mesmo momento em
que o Grupo Estado lança uma
loja de aplicativos dentro da
App Store, da Apple.

Por enquanto, somente o apli-
cativo do Estado para iPad está
disponível na loja, mas o objeti-
vo é disponibilizar outros con-
teúdos do Grupo Estado no mes-
mo local.

O Grupo Estado também pre-
tende, nos próximos meses, lan-
çar o Estadão Tablet para outras
plataformas, como os aparelhos
que funcionam com Android
3.0.

Desde o ano passado,
grupo promoveu diversas
mudanças nas versões
impressa e digital e
lançou novos produtos
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 31 mar. 2011, Economia & Negócios, p. B16.




