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PORDENTRODONOVOSITE
MAIS GLOBO
Box na capa do
site reservado
para um
trabalho de
edição
sofisticado, que
reflita as
apostas
editoriais da
Redação ao
longo do dia,
com menos
atualização e
mais análise

SELEÇÃO
O GLOBO
Slideshow na
capa das
editorias que
servirá como um
arquivo para o
melhor da
produção
recente do
GLOBO, em
texto, foto, vídeo
e infografia

PULSO DO RIO
Ao longo do dia, as informações mais úteis sobre
a cidade, desde a movimentação do trânsito
pela manhã até uma dica de restaurante à noite,
passando pela previsão do tempo – além da
beleza do amanhecer no Rio em fotos

DIRETO DA REDAÇÃO
Módulo fixo de vídeos onde a equipe
do GLOBO irá, diariamente, analisar

a importância de determinada
notícia ou relatar os bastidores do

trabalho de reportagem

GENTE DO GLOBO
A seleção de colunistas e blogueiros
do GLOBO ganha um espaço mais
nobre, fixo, no alto das capas

PÁGINA DE VÍDEOS
Os vídeos do GLOBO, agora produzidos em
maior quantidade, ganharam também uma
página especial, que reunirá tanto o material do
"Direto da Redação" como as vídeorreportagens

G360º
Bloco multimídia

com uma sequência
das melhores fotos

do dia e os mais
recentes vídeos
produzidos pela

Redação

REFLEXO DO RIO
Na editoria Rio, uma grande foto irá emoldurar a capa,
oferecendo ao leitor mais informação e beleza. As fotos
vão variar ao longo do dia, conforme o noticiário

CLUBES DO RIO
Os quatro grandes clubes do Rio – Flamengo,

Fluminense, Vasco e Botafogo – ganham
editorias com vida própria, acessíveis pela

capa de Esportes, com cobertura reforçada

REFLEXO DO RIOIO

Novo site do GLOBO reflete a alma do jornal
Assim como as páginas do impresso, a internet privilegiará notícias em profundidade, análise e contexto

Editoria de Arte
l O site do GLOBO se tornará
ainda mais O GLOBO a partir de
hoje na internet. A nova página,
após uma reforma gráfica e edi-
torial, estreia privilegiando as
características que traduzem a
alma do GLOBO, materializada,
principalmente, na sua edição
— a contextualização do fato, a
diferença na qualidade da apu-
ração, o olhar do jornalista.

O desafio é equilibrar a ve-
locidade exigida pela internet
com a necessidade de prover
mais contexto e análise aos in-
ternautas. Mesmo que, em al-
guns casos, isso signifique ou-
sar e abdicar do típico jorna-
lismo on-line, ancorado priori-
tariamente na rapidez da atua-
lização da notícia.

— Além de mais moderno e
de fácil navegação, o novo site
do GLOBO está totalmente ali-
nhado com nossa estratégia
de crescimento e visão de fu-
turo. É um produto com a nos-
sa alma, mais editado, com ên-
fase no Rio e no cotidiano dos
cariocas, sem perder nossa vi-
são do Brasil e do mundo —
enfatiza o diretor-geral da Info-
globo, Marcello Moraes.

O que motivou a mudança
foi a vontade de valorizar ain-
da mais o jornalismo, indepen-
dentemente dos desafios que
isso represente na web:

— O novo site sublinhará o
que o jornal consolidou em sua
trajetória: a excelência do jorna-
lismo de qualidade. Não importa
a velocidade da notícia, da sua
publicação. Ela será sempre
bem apurada e checada para
dar ao leitor a informação mais
confiável — afirma o diretor de
Redação, Ascânio Seleme.

Análise como na
primeira página
l Uma das novidades que mais
espelham esse esforço de ocu-
par a web com a alma do impres-
so é um canal, no alto da capa do
site. Ali, em meio à cobertura em
tempo real e sem prejuízo dela, a
notícia encontrará um espaço
para ser tratada analiticamente,
com aprofundamento — e calma
—, como se estivesse na primei-
ra página do jornal. Neste canal,
também será possível destacar
assuntos que reúnam vasta pro-
dução jornalística, tal qual seria
feito, no papel, por meio de um
caderno especial.

— Editar é o que O GLOBO faz
de melhor. Entregamos as notí-
cias na primeira página de forma
contextualizada, organizada. É
isto o que faremos na web — diz
o editor-executivo de Platafor-
mas Digitais, Pedro Doria.

Além do princípio de privi-
legiar a curadoria em meio à
abundância de notícias que
trafegam na internet, dois ou-
tros pilares sustentam o proje-
to: o foco em serviços e no Rio
—- com Zona Sul, Zona Norte,
Barra, Niterói e Região Serra-
na adquirindo status de sube-
ditorias. Já o foco em serviços
perpassa toda a cobertura edi-
torial. Uma reportagem sobre
aumento da inflação, por
exemplo, vai explicar ao leitor
o impacto em seu dia a dia.

— Assim como o “New York
Times”, principal jornal do
mundo, dedica 25% de seu
conteúdo a Nova York, nós so-
mos o jornal do Rio, e não ape-
nas porque cobrimos bem a ci-
dade, mas porque torcemos
por ela — afirma Doria.

Quem se encarrega diaria-
mente de traduzir a personalida-
de do GLOBO no jornal impres-
so tem nome e apelido: Luiz No-
vaes, o Mineiro. Na liderança do
fechamento da primeira página
do jornal, ele cunhou expres-
sões como a “Enquanto isso...”,
oferecendo uma dose de humor
e perspicácia ao leitor.

— É curioso que a nossa in-
ternet busque captar a alma do
papel no momento em que ele
também busca uma nova alma.
A melhora da qualidade do jor-
nalismo on-line nos obriga, cada
vez mais, a irmos além da sim-
ples publicação dos fatos. Se, no
jornalismo on-line, o hábito de
editar é uma ousadia, porque
perde-se tempo fazendo isso,
por outro lado ele representa
um regresso positivo à essência
da profissão — diz Mineiro. n

‘Por trás da página, há uma Redação’
Concebido pelo escritório de design catalão Cases i Associats, site valoriza conteúdo próprio

Divulgação/Cláudio Versiani

CHICO AMARAL: “Jeito do GLOBO de noticiar em cada pixel da tela”

l Quem traduziu graficamente
a alma do GLOBO para a inter-
net foi o estúdio de design Ca-
ses i Associats. Criado em 1990
e atualmente com sede em Bar-
celona e escritórios em Buenos
Aires, Miami e São Paulo, a em-
presa traz no currículo a cria-
ção ou a reforma de mais de
cem publicações por toda a Eu-
ropa e a América Latina, in-
cluindo veículos importantes
como “The Mirror” e “The Inde-
pendent” (Inglaterra),“Corriere
della Sera” (Itália),“ El Periódi-
co” (Espanha),“Diário de Notí-
cias” (Portugal) e “Clarín” (Ar-
gentina). São da Cases também
os projetos dos esportivos “La
Gazzetta dello Sport”, italiano, e
“Olé”, argentino.

No redesenho da web, o de-
safio foi combinar os valores
enraizados da marca O GLO-
BO com as características do
jornalismo on-line: interativi-
dade, hipertextualidade, velo-
cidade de atualização e con-
vergência de mídias.

— É muito difícil diferen-
ciar-se no mundo on-line. Por

isso, mais do que renovar o vi-
sual ou funcionalidades, o que
se buscou com este site foi
uma renovação da presença
do GLOBO na web, a partir,
justamente, daquilo que o jor-
nal faz melhor. A habilidade
para editar notícias e a aposta
em conteúdo próprio foram
dois dos aspectos onde mais

trabalhamos, porque era fun-
damental que o internauta
percebesse que, por trás da-
quela página de internet, há
uma Redação com gente qua-
lificada — conta Chico Ama-
ral, brasileiro radicado em
Barcelona há dez anos e dire-
tor da Cases.

Com essa premissa, Amaral

desenhou diversos módulos
de conteúdo editável, todos
chamados com destaque na
capa do site e dentro da maio-
ria das editorias. No alto da ca-
pa, há uma área dedicada a
transmitir o pulso do Rio. Ali, o
internauta encontra as infor-
mações mais úteis sobre a ci-
dade ao longo do dia— desde a
movimentação do trânsito, pe-
la manhã, até uma dica de res-
taurante, à noite. No meio da
página, há a faixa Seleção do
GLOBO, que reúne o melhor da
produção da Redação em tex-
to, foto, vídeo e infografia.

Colunistas e blogueiros
no Gente do Globo

Já o G360° é um bloco mul-
timídia, no pé das páginas,
que traz uma sequência com
as melhores fotos do dia e os
mais recentes vídeos das edi-
torias. A lateral das páginas
também se tornou um espaço
nobre, com o Gente do GLOBO
— onde estão destacados co-
lunistas e blogueiros.

— Uma das preocupações

era dar conta da diversidade de
notícias que são oferecidas ao
mesmo tempo na tela. A solu-
ção passou por combinar os
conteúdos mais importantes
com os mais interessantes,
principalmente no primeiro
scroll, que deve sintetizar a pro-
posta do site — conta Amaral.

Todo o menu foi reorganiza-
do, passando a trazer menos
itens, porém apresentados de
forma mais clara ao internauta.
As subeditorias foram agrupa-
das no item Mais. A estratégia
de aprofundar a navegação do
internauta começa pelas repor-
tagens, muitas vezes o primei-
ro ponto de acesso ao site. Ali,
são apresentados conteúdos
relacionados, como os outros
destaques da editoria, a lista
de últimas notícias e diversos
links sobre aquele assunto.

— O resultado é um site de
jornalismo que valoriza não
apenas a notícia, mas o jeito
do GLOBO de noticiar, presen-
te em cada milímetro do papel
e, agora, em cada pixel da tela
— explica Amaral. n
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 15.




