
Q uando o presidente da Ap-
ple, Steve Jobs, anunciou
a primeira versão do iPad,
em janeiro de 2010, os gru-
pos editoriais já previam
que se tratava de algo capaz

de revolucionar a maneira de produzir
conteúdo e ler jornais e revistas mundo
afora. Não foi à toa que quando o tablet
finalmente chegou ao Brasil, oito meses
após o lançamento oficial nos Estados

Unidos, já existiam vários aplicativos de
revistas e jornais gratuitos disponíveis na
App Store para que os usuár ios ávidos por
tecnologia pudessem sentir o gostinho do
que estava por vir. A corrida já começou
e os grupos de comunicação estão a todo
vapor para desbravar esse novo dispositi-
vo e oferecer ao leitor uma maneira dife-
rente de leitura com o objetivo de expor
o produto e tentar angariar novos consu-
midores. Mas tudo ainda é muito incerto

nesse novo mundo. O que se sabe é que
ninguém quer ficar fora da disputa.

O sucesso do tablet de Jobs foi tanto que
o segundo modelo do iPad foi lançado no
mês passado quando o primeiro ainda
nem tinha completado um ano de exis-
tência. De acordo com dados divulgados
pela IDC, especialista em inteligência de
mercado, somente em 2010 havia cem mil
unidades do dispositivo no Brasil, sendo o 
da Apple o recordista em vendas. O nú-



mero inclui as vendas oficiais e o chama-
do mercado cinza, que é composto por
consumidores que trouxeram o aparelho
do exterior ou importaram ilegalmente.
Em todo o mundo, os fabricantes de ta-
blets venderam 18 milhões de unidades
no ano passado. Desse total, 10,1 milhões
de terminais foram comercializados so-
mente no quarto trimestre. Mais que o 
dobro dos 4,5 milhões de equipamentos
entregues pela indústria no terceiro tri-
mestre. Apesar de o surgimento de novas
marcas de tablets, o iPad continua lide-
rando com folga esse mercado, embora
tenha registrado uma leve queda. Do total
de máquinas comercializadas entre julho
e setembro do ano passado, a Apple foi
responsável por 93% das vendas. Já no
último trimestre a empresa de Steve Jobs
ficou com uma participação de 73% dos
terminas entregues, segundo o IDC.

Desde o lançamento do iPad, o questio-
namento que os grupos editoriais se fa-
zem é se o leitor está disposto a pagar por
esse conteúdo inovador, o que não acon-
teceu com os jornais e as revistas online
com a chegada da internet. Apesar de a 
maioria dos aplicativos disponíveis ainda
serem gratuitos, o cenário vai mudar em
breve, pois muitos já se preparam para
iniciar a cobrança do conteúdo, como O 
Estado de S. Paulo, Folha de S. Paulo, Es-
tado de Minas, Gazeta do Paraná, O Glo-
bo, entre outros. Isso sem citar as grandes
revistas em circulação. A cobrança já está
sendo estudada pela maioria dos grupos
editoriais, o que ainda não se sabe ao cer-
to é de que maneira ela será feita, ou seja,
qual modelo de negócios cada veículo
de comunicação irá adotar. Para Youssef
Mourad, CEO da Digital Pages, é aí que
mora o perigo. "Não acho que vontade e 
agilidade sejam quesitos para o sucesso.
Estamos falando do primeiro degrau de
uma escada. Há motivadores diferentes
dentro de um jornal. Algumas empresas
não têm consenso do modelo de negócio
e não sabem qual a vocação do aplicativo.
Associar a marca ao movimento é impor-
tante, mas é preciso uma transformação
interna para não estar só por estar", disse
Mourad.

E foi apostando em um modelo de ne-

gócios definido desde o princípio que The
Daily, jornal do magnata Rupert Murdo-
ch, foi lançado em fevereiro deste ano
exclusivamente para o tablet da Apple,
sendo a primeira experiência de um pro-
duto jornalístico pago puramente para
sua versão em tablet. Não adianta procu-
rar em banca e muito menos na internet.

O conteúdo é diário e mais parece uma
revista, com fotos na capa que se movem
e vídeos espalhados pela edição. O diário
custa US$ 0,99 por semana. Foram inves-
tidos US$ 30 milhões no projeto e a descri-
ção do aplicativo na App Store prevê mais
de cem páginas de conteúdo original por
dia, vídeos em alta definição, fotos 360°,



gráficos interativos, compartilhamento de
matérias via Twitter, Facebook e e-mail,
palavras cruzadas e sudoku diários, entre
outros atributos e funcionalidades. O re-
torno dessa ousadia n inguém ainda sabe
qual será.

OS PIONEIROS

No Brasil, os grupos editoriais ainda não
chegaram a tamanho empreendedoris-
mo, mas trabalham em alta velocidade
para não perderem nem um dia nessa
nova jornada tecnológica. O jornal O 
Estado de S. Paulo foi o primeiro a dis-
ponibilizar o conteúdo do impresso para
o iPad gratuitamente. Ma l o tablet havia
sido colocado à venda nos Estados Un i -
dos, em abril de 2010, e o veículo bra-
sileiro já tinha conteúdo para o dispo-
sitivo, como se tivesse previsto que algo
inovador ganharia tanto espaço.

"Quando vimos os primeiros rumores
sobre um futuro tablet da Apple, imagina-
mos como poderia ser interessante o con-
sumo de informação naquele dispositivo
novo. Então, nos pareceu óbvio que deví-
amos estar presentes o quanto antes no
iPad, e aprender e evoluir à medida que
os usuários iam entendendo e definindo
como preferiam usar essa nova tecnolo-
gia", disse Nicholas Serrano, diretor de
produtos digitais do Grupo Estado.

A editora Globo também apostou no
pioneirismo com a versão para o iPad da

revista Época, t ambém lançada em abril
de 2010. Segundo Alexandre Maron, di-
retor de Inovação Digital, esse aplicativo
já foi instalado em 54 mi l dispositivos.
Atualmente, a revista digital pode ser "fo-
lheada" página a página, na íntegra, mas
no começo era apenas uma adaptação das
suas páginas na internet. "Há uma expec-
tativa do leitor de ter no tablet o conteúdo
da revista. Há, também, material produ-
zido especificamente para o iPad, como
galerias e gráficos interativos, de todos os
gêneros. Buscamos o máximo de conexão
com o produto que oferecemos em diver-
sos canais e formatos", disse Maron.

A Folha de S. Paulo também foi rápi-
da para lançar o conteúdo. Em maio de

2010, o jornal colocou no ar o seu pri-
meiro aplicativo. Em outubro, um outro
foi disponibilizado para uma leitura mais
amigável. Segundo Ana Busch, diretora
executiva da Folha.com, a construção das
plataformas é diária. "Quando você co-
loca no ar um aplicativo, imediatamente
surgem novas possibilidades e demandas.
Acabamos de lançar a versão 2.0 para o 
iPad e trabalhamos na próxima." Para
Ana, a cobrança do conteúdo é necessá-
ria para o investimento em uma equipe
robusta e para que o negócio se sustente.

Na editora Europa, o pioneirismo tam-
bém foi fundamental para que a revista
Natureza fosse uma das primeiras, no
Brasil, a ser publicada no iPad. Era 5 de
agosto de 2010. Aydano Roriz, presidente
e fundador da editora, contou que "um ca-
rinha" da editora Europa foi um dos pri-
meiros a comprar o dispositivo após pas-
sar a noite de sexta para sábado numa fila
da Quinta Avenida, em Nova York. "Assim,
na segunda-feira, 5 de abril, já t ínhamos
um iPad na Editora Europa", afirmou.

Com o iPad em mãos e muita pesquisa,
a editora começou os contatos com quem
dominava a tecnologia para aplicativos. O 
negócio foi fechado na Califórnia e Roriz
afirma ter pagado caro pelo pioneirismo.
"Em compensação, a 5 de agosto de 2010,
quando o iPad só era vendido nos Esta-
dos Unidos e, salvo erro, em mais cinco



outros países do Primeiro Mundo, a edi-
tora Europa publicava no iPad e iPhone
a revista Natureza do mês, mais as 12
edições anteriores. E, nos dias seguintes,
outras cinco revistas da editora Europa
passaram a ser publicadas no mesmo es-
quema." Depois, um esquema próprio foi
montado. Se dá trabalho? "Um bocado",
afirma Roriz. Atualmente, a Europa tem
11 revistas disponibilizadas no tablet e 30
livros publicados.

"Ainda falta muito para amortizar os
custos. Gosto de pensar que o iPad sempre
foi o sonho secreto de todos os editores do
planeta. Ainda hoje, perdemos um enor-
me tempo - e dinheiro - com atividades
acessórias como papel, gráfica, logística,
distribuidora, jornaleiros, encalhe, arma-
zém, trituração de encalhe. Penso que o 
iPad vai ser a nossa carta de alforria. A 
libertação dos editores para fazerem, es-
sencialmente, aquilo que sabem e gostam
de fazer, que é editar."

TEMPO AO TEMPO

Enquanto alguns apostaram no pioneiris-

mo e correram contra o tempo, outros de-
moraram um pouco mais para entrar na
onda. É o caso do Valor Econômico, jornal
segmentado com circulação média de 50
mi l exemplares. O conteúdo para o iPad
foi disponibilizado somente no começo
de março de 2011. "Não queríamos lançar
um produto correndo, sem avaliar o que
o público espera para esse tipo de tablet",
disse Raquel Balarin, diretora de conteú-
do do Valor Online. Por isso, por enquan-
to, está disponível apenas o conteúdo do
jornal impresso e uma consultoria ingle-
sa é quem vai ajudar a pautar quais as
próximas empreitadas digitais do Valor.
"Estamos avaliando o que nosso público
espera de um aplicativo completo."

André Bianchi Monte-Raso, especialis-
ta em estratégia, start-ups e desenvolvi-
mento de negócios, disse ter estranhado
a demora da estreia do Valor no tablet,
principalmente pelo concorrente Brasil
Econômico ter lançado antes. "Quem
não está no tablet está arriscando perder
o mercado."

A Gazeta do Povo, jornal de maior cir-
culação do Paraná, t ambém decidiu dei-
xar para 2011 o lançamento do seu conte-
údo para o tablet. Mas diferente do Valor,
criou uma versão exclusiva para o iPad.
De acordo com Sandra Gonçalves, direto-
ra de redação da Gazeta do Povo, a deci-
são para a criação do conteúdo surgiu no
final de outubro, após discussões de um
comitê, que se r eúne semanalmente no
jornal, para debater o conteúdo. "Quere-
mos estar onde o leitor estiver", afirma. O 
jornal será cobrado em US$ 0,99 para edi-
ções de segunda-feira a sexta-feira e em
US$ 1,99 para as dominicais. O modelo de
assinatura ainda está em estudo.

Antonio Carlos Soares, da Aorta, agên-
cia responsável pelos aplicativos da Edi-
tora Três (IstoÉ e IstoÉ Dinheiro), Estado
de Minas e Correio Braziliense, afirmou
que para um projeto tablet se tornar re-
alidade demora de dois a quatro meses,
o que depende t a m b é m da capacidade do
veículo de comunicação para a entrega
dos materiais necessár ios para gerar as
informações que pretende exibir. Se-



gundo ele, o primeiro grande projeto da
Aorta foi o Estado de Minas. "Foi extre-
mamente ambicioso. O jornal já sabia o 
que queria e queria o que de melhor v iu
em cada um."

De acordo com Carlos Altman, sube-
ditor do Estado de Minas no iPad, já sa-
ber o que queria para o jornal foi a con-
sequência de um processo contínuo de
acompanhamento de novas tendências e 
de como elas se adequam às necessida-
des dos consumidores de informação. Por
isso, segundo ele, era claro no momento
da concepção do projeto de que ele não
podia se resumir a ser uma exibição do
PDF do jornal e que era necessário ter
um conteúdo complementar, ter funcio-
nalidades diferenciadas e fazer com que o 
leitor realmente tivesse uma nova experi-
ência na leitura do seu jornal.

Adriana Morrone é a diretora de Mídias
Digitais da Editora Três. Ela afirmou que
a empresa já trabalha na versão 2.0 dos

seus conteúdos com previsão de lança-
mento para maio deste ano. Além disso,
já entrou em discussão qual será o pró-
ximo título da editora que ganhará ver-
são para o tablet. No entanto, Adriana é 

cautelosa em relação ao alvoroço. "Tem
muita água para correr debaixo da ponte.
Isso é um novo negócio e deve ser tratado
como um novo negócio."

O Grupo Lance, apesar de ter deixado
para 2011 a inclusão do jornal no iPad,
aproveitou a onda com o lançamento da
revista Fut!, em 2010. De acordo com o 
presidente Walter de Mattos Jr., a revista
é bem apropriada para a nova mídia e, no
mês passado, os leitores do tablet pude-
ram desfrutar da leitura ao mesmo tempo
de quem adquiriu em banca. "O device
está dando uma nova chance para as em-
presas de conteúdo encontrarem um mo-
delo de negócios novo."

Para Ricardo Longo, CEO da FingerTips,
agência de soluções para mobile, o Brasil
apresenta boas iniciativas e os grupos edi-
toriais estão preocupados com a inserção
deles nos tablets. Apesar de se dizer favo-
rável às medidas mais planejadas quando
o assunto é "negócio", afirma que, no caso
dos tablets, é necessário abrir uma exce-
ção. Por ser uma novidade, o melhor jeito
de entender como ela funciona é "pular de
cabeça e começar a nadar."

Sobre a adaptação das redações, Ra-
quel disse que o jornal iniciou um pro-
cesso de integração e que não há mais no
Valor jornalista do impresso e do digital.
"São todos profissionais do Valor. Somos



produtores de informações econômico-
financeiras, independentemente do meio
de distribuição dessas informações."

NOVIDADES PARA 0 LEITOR

E quem ainda não entrou na onda, se pre-
para para fazer parte dela. E o leitor pode
esperar, pois as novidades chegarão em
uma velocidade avassaladora em 2011.
Tanto em conteúdo quanto em tecnologia.
Uma das novidades virá das editoras Trip
e Escala, que já estão a todo vapor para o 
lançamento de seus aplicativos.

A Escala, antes de decidir lançar seu
conteúdo no iPad, criou uma empresa de
tecnologia, a Digisa, em parceria com o 
Grupo Domo - uma holding brasileira

com atuação internacional de geração de
conteúdo -, com o objetivo de explorar
as oportunidades digitais relacionadas
às suas publicações. Alessandro Gerardi,
diretor geral da Digisa, afirmou que a edi-
tora investe em canais de distribuição que
aumentam o acesso a suas publicações. A 
meta é que, até o final do ano 30 das prin-
cipais revistas da Escala e mais dez da
Editora Digerati estejam disponíveis no
tablet em versões interativas.

Entre as 30, a primeira será a Atrevida,
que t ambém é o primeiro veículo brasilei-
ro voltado para adolescentes com conteú-
do para iPad. A revista, focada no público
teen, é o título da Escala, segundo Gerar-
di, que mais cresceu em 2010, atingindo
a circulação superior a 200 mi l exempla-
res. "Entre as publicações da casa, é a que
tem o público mais ávido por novidades
tecnológicas." Além da Atrevida, até ju-
nho devem ser outros oito novos títulos.
Segundo Gerardi, o advento dos tablets

viabilizará publicações mais segmenta-
das e que vencerão barreiras geográficas
e logísticas. "O público estará disposto a 
pagar por conteúdo de qualidade. Seja ele
no papel, no tablet ou em qualquer outro
suporte utilizado em sua distribuição."

Paulo L ima , fundador e editor da Trip,
afirmou que a editora t a m b é m prepara
novidades para este mês e que estão sen-
do estudados quais os recursos podem
ser explorados nos tablets. "Sentimos
que tinha uma correria maluca, mas não
tivemos essa preocupação." L ima con-
tou que a primeira vez que viu um iPad
funcionando pensou: "temos de estar aí."
Para ele, os tablets são uma realidade e 
os leitores da Trip e da T P M podem se
preparar para uma experiência diferen-
te, promete L ima.

A Abri l , que já tem no mercado títulos
disponíveis para o dispositivo, promete
um cronograma agressivo para 2011 com
o lançamento de 27 revistas até maio com
sua versão para iPad. De acordo com Ma-
noel Lemos, CTO da Abri l Digital, a ideia



é ser o mais rápido possível. Atualmen-
te, o leitor já encontra na loja da Apple
a Veja, a Exame, a Lola, a Alfa, a Elle e a 
Casa Cláudia. A empresa criou uma espé-
cie de laboratório experimental exclusivo
para tablets para explorar plataformas e 
criação de anúncios e capacitar profissio-
nais. Para Lemos, a grande dificuldade é 
criar os mecanismos de produção dentro
da empresa e as decisões estratégicas e 
tecnológicas.

Para Antonio Lapa, representante da
WoodWing no Brasil, empresa responsá-
vel pelo processo de adequação da revista
americana Time (um dos maiores grupos

editoriais dos Estados Unidos) para a plata-
forma do iPad, é importante que os grupos
editoriais tenham versões para tablets o 
quanto antes, pois como é uma mídia nova
e está sendo descoberta, é possível errar e 
consertar. "Vejo um mundo muito animado
daqui para frente." Portanto, segundo ele, a 
dica é: escolha a marca, descubra qual de-
las cabe no seu bolso e compre um tablet.
Você pode até não precisar de um, mas não
conseguirá ficar sem.

NOVOS JORNALISTAS

Os grupos editoriais correram, mas ain-
da há muito a ser aprimorado. Ao aces-

sar a App Store é fácil encontrar usuár ios
insatisfeitos com os aplicativos. Tem re-
clamação de todos os tipos: download de-
morado - tem revista que exige até seis
horas para baixar uma edição -, atraso na
disponibilização - chega mais rápido nas
bancas -, preços de assinaturas inviáveis,
assinantes do impresso que gostariam de
ter acesso gratuito ao conteúdo do iPad,
erros desconhecidos, falta de informa-
ção, entre outras lamentações . É aqui que
entra aquela dica dos especialistas que o 
momento é de tentativa e erro. Mas, se



serve como consolo aos leitores digitais
insatisfeitos, os grupos editoriais sabem
que ainda há muito para melhorar. Isso
sem contar a reformulação nas redações
dos jornais e revistas de todo o País. Difí-
cil quem esteja impávido a todo esse mo-
vimento criado por Steve Jobs.

As ferramentas de edição e as platafor-
mas de desenvolvimento estão sendo al-
teradas e revisadas com muita frequência
e ainda existe muita dificuldade técnica,
de acordo com Serrano, do Grupo Estado.
"A própria política de assinaturas propos-
ta pela Apple dificultou muito o processo,
pois tivemos de reavaliar as soluções da-
das e adequar funcionalidades durante o 
processo de desenvolvimento."

Sandra Gonçalves, da Gazeta do Povo,
afirma que o processo tem sido todo cer-
cado de dificuldades. A primeira delas foi
escolher a ferramenta com a qual traba-
lhariam: Adobe ou Woodwing? A Gazeta
do Povo optou pela segunda para encarar a 
dificuldade seguinte: adaptar a ferramenta
à proposta da qual não abriria mão: ter no
iPad uma versão de leitura agradável, que
guardasse semelhança com a hierarquia
de notícias da versão impressa.

"Para nossa sorte, nossa equipe de de-
signers e de desenvolvedores ligados à 
tecnologia da informação é guerreira.
Viraram madrugadas em busca de uma

solução que pudesse oferecer mais que o 
PDF usual entre os jornais brasileiros",
disse Sandra. Em seguida o desafio foi
adequar a nova tarefa aos processos da
redação, praticamente sem novas contra-
tações. "Por fim, os desafios do momento
são ampliar a oferta de conteúdo no iPad,
estabelecer o modelo de assinaturas, am-
pliar o uso de recursos e, acima de tudo,
ajustar o modelo de negócio para encon-
trar o ponto de equilíbrio financeiro a mé-
dio prazo. "Esse desafio, claro, não é só
nosso, mas de todos os veículos que estão

optando pelos tablets."
Para Longo, da FingerTips, será neces-

sário mudar processos e culturas dentro
dos veículos de comunicação. Jornais e 
editoras precisarão pensar de maneira
mais multimídia. Aquele repórter que saía
para entrevistar uma fonte e voltava para a 
redação apenas com o bloco de anotações
deixará de existir em breve. Ele terá de
voltar para a redação com o bloco, um ví-
deo ou uma gravação de voz, pelo menos.

No jornal Estado de Minas, como ain-
da está numa fase inicial , a produção da



redação para o iPad ainda é pequena. F i -
zemos vários ajustes no jornal impresso
para que ele pudesse ser transportado
para o iPad. Na segunda fase, aí sim, tere-
mos a redação toda envolvida. Queremos
uma partição maior de todos os repórte-
res e editores afirma Altman. A ideia é fa-
zer um jornal mais dinâmico e envolven-
te. Com isto, o jornal pretende ter mais
análises de notícias em formato de vídeo.

Galerias de fotos exclusivas e muitos in-
fográficos interativos.

Sandra Gonçalves, da Gazeta do Povo,
resume bem o que aguarda as redações
em 2011. "É o ano da integração das equi-
pes de impresso e online na redação da
Gazeta do Povo." Para Raquel Balarin, do
Valor, a maior dificuldade é entender que
um produto como o tablet tem interações
diferentes das de um jornal impresso e 

de um computador com acesso à internet.
"Uma das dificuldades é exatamente en-
tender essas nuances e não cair no erro
de lançar algo rápido apenas para pegar
uma onda."

Sobre a adaptação das redações, Ra-
quel disse que o jornal iniciou um pro-
cesso de integração e que não há mais no
Valor jornalista do impresso e do digital.
"São todos profissionais do Valor. Somos
produtores de informações econômico-
financeiras, independentemente do meio
de distribuição dessas informações."

PREPARADOS PARA OUTROS TABLETS?

Neste momento o iPad ainda domina o 
mercado, mas a tendência é que os ne-
gócios de tablets esquentem no segun-
do semestre e marcas como Samsung,
Motorola, Positivo e HP vão competir de
igual para igual com a concorrente mais
famosa do mundo, a Apple. E os grupos
editoriais também já se preparam para
atender ao leitor que optar por qualquer
um desses dispositivos.

"No momento estamos presentes no
formato da Apple, mas quando chegarem
os novos tablets também estaremos. Con-
forme a demanda por conteúdo crescer,
com um número maior de usuários, esta-
remos sempre ampliando nossa atuação,
afirma Maron, da editora Globo. A Folha
de S.Paulo, por exemplo, já tem aplicati-
vos para o Samsung Galaxy Tab e para os
próximos meses, segundo Ana Busch, vai
lançar aplicativos para os novos tablets.

Na Gazeta do Povo, a equipe já se prepa-
ra para os novos dispositivos. Para Sandra
Gonçalves, diretora de redação, o cami-
nho dos tablets é um percurso natural.
"É um caminho sem volta, mas isso não
é um drama. Pelo contrário. Os tablets
man têm o que o jornal tem de melhor,
que é portabilidade, hierarquia de notícia
e profundidade de abordagem." Na Edito-
ra Escala, a versão Android da plataforma
de geração de revistas digitais também já
está sendo trabalhada. "E assim que es-
ses tablets tiverem presença mais signifi-
cativa em nosso mercado, disponibiliza-
remos as mesmas publicações que estão
disponíveis a princípio somente para o 
iPad", disse Girardi.

Text Box
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