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Cobertura inova com
ação multiplataforma
e espaço para o eleitor

‘Estadão’, Cultura e YouTube farão debate
Parceria inédita permitirá que candidatos à Prefeitura exponham e difundam propostas por internet, TV, rádio, impresso e novas mídias

Além de amplo acompanha-
mento diário, com análises,
cadernos e reportagens espe-
ciais, que envolverão esforços
de jornalistas de todo o gru-
po, a cobertura das eleições
municipais deste ano será
marcada, no Estadão, por
mais um avanço na atuação
multiplataforma.

Jornal impresso, Agência Es-
tado, portal, os vídeos, a rádio
Estadão ESPN e os aplicativos
para tablets e smartphones, en-
tre outros recursos, permiti-
rão ao leitor-eleitor receber in-
formações, interagir e partici-
par diretamente. Outros even-
tos, como sabatinas e entrevis-
tas, serão também transmiti-
das no canal Estadão/MSN.

“A cobertura será um marco
na integração das plataformas
e das redações dos veículos do
Grupo Estado”, resume Cida
Damasco, editora-chefe do Es-
tado. “Eleição é debate, é movi-
mento, e hoje, com todas as fer-
ramentas que existem, é nossa
obrigação abrir espaço para a
participação da sociedade”,
completa a editora-chefe de
Conteúdos Digitais do Grupo
Estado, Claudia Belfort.

Para os aparelhos móveis, a
novidade é o aplicativo web
E-voto, um agregador de notí-
cias específico para tablets.
Dividido em seções, o novo
produto terá notícias sobre a
eleição em São Paulo e nas
principais cidades do País, ví-
deos, análises dos colunistas
do Estado e um amplo retrato
da disputa eleitoral nas redes
sociais.

Feito em HTML5 – uma nova
versão da linguagem para pági-
nas web –, o E-voto poderá ser
acessado em qualquer tablet
pelo browser, dispensando a
necessidade de download. No
caso dos celulares, o estadão.
com.br vai oferecer um aplicati-
vo com as principais notícias,
destaques nas redes sociais, en-
trevistas e páginas especiais
dos principais concorrentes.

Novo visual. O aplicativo
também terá informações so-
bre as pesquisas, com navega-
ção simplificada e visual
atraente. Com essa apresenta-
ção renovada, o portal de elei-
ções terá grande apelo multi-
mídia, com novos blogs, basti-
dores e análises da disputa. O
site também ampliará a partici-
pação do cidadão, que poderá
enviar notícias e colaborar
com o Estadão.

Outra novidade será a cria-
ção, para cada um dos concor-
rente à Prefeitura de São Pau-
lo, de uma página especial, que
dará destaque à análise de sua
movimentação, de seus discur-
sos e posições. Completando o
quadro, os candidatos a verea-
dor disporão também de espa-

ço próprio, num serviço a ser
instalado a partir de julho.

As pesquisas eleitorais ga-
nharão espaço próprio no site,
com divisão por institutos e
gráficos comparativos. Dados
estatísticos serão analisados
pelo jornalista José Roberto
de Toledo, titular do blog Vox
Publica e colunista do Estado.

De olho nas informações de

bastidores, o estadão.com.br
também conta com novos blo-
gueiros, que se juntam a Tole-
do e a João Bosco Rabello –
que acompanha a política dire-
to de Brasília. Julia Duailibi,
repórter da editoria Nacional,
traz bastidores do mundo polí-
tico e notícias sobre a corrida
eleitoral em todo o País. O blog
Públicos, comandado por Da-

niel Bramatti e Fernando Gal-
lo, é especializado na avalia-
ção dos dados e em questões
ligadas à transparência.

Nessa tarefa de integração
das equipes do papel e da web,
todos os profissionais traba-
lharão numa mesma área, for-
mando um grande pool. A rádio
Estadão ESPN, que estreou no
dial em março de 2011, ganha

espaço no acompanhamento
da disputa. A TV Estadão terá
uma grade específica de elei-
ções, desenhada para oferecer
análises e cobertura multimí-
dia de cada dia. Dois boletins
semanais, um na segunda-feira
e outro na sexta-feira, analisa-
rão o dia a dia – e o principal
fato da semana terá uma análi-
se detalhada em vídeo.

Uma parceria inédita na histó-
ria das eleições brasileiras
marcará, neste ano, a cobertu-
ra da disputa eleitoral pela Pre-
feitura de São Paulo. O Esta-
dão, a TV Cultura e o site You-
Tube vão juntar seus talentos,
estruturas e ferramentas e or-
ganizar uma série de debates
entre os candidatos à suces-
são do atual prefeito, Gilberto
Kassab. A iniciativa alcançará
ao mesmo tempo leitores, te-
lespectadores, internautas, ou-
vintes e usuários de celular e
tablets, reunindo praticamen-
te todos os públicos e platafor-
mas de mídia disponíveis.

Aoperaçãocontará, nessecon-
junto, com interatividade e mate-
rialdeapoio,via rádio, jornal,TVe

portais, permitindo o mais com-
pleto contato com o eleitor.

Éaprimeiravez,também,queo
YouTube participa de semelhante
iniciativa no País. Em 2008, o site
americano promoveu com o canal
a cabo CNN um debate entre os
candidatos Barack Obama e John
McCain, marcado por surpreen-
dente participação dos eleitores.

Além de inédita, a parceria co-
meça na frente. O debate de es-
treia, no dia 16 de julho, será o pri-
meiro da campanha paulistana –
compromisso já assumido pelos
partidos. Será no auditório da TV
Cultura e vai ao ar no horário do
programaRodaViva. “Estou entu-
siasmado”, resume Fernando
Vieira de Mello, vice-presidente
de Conteúdos da Fundação Pa-

dre Anchieta. “Teremos o debate
naCultura,nossitesdo GrupoEs-
tado e no YouTube. E também a
repercussãoeinteraçãocomopú-
blico,nosveículos doGrupo Esta-
do e no Jornal da Cultura.”

“A parceria reúne habilidades
complementares – o jornalismo
do Estadão, a capacidade de pro-
dução e difusão televisiva da TV

aberta, na Cultura, e um canal
amplificador de interatividade,
que é o YouTube”, resume Ricar-
do Gandour, diretor de Conteú-
do do Grupo Estado. “Assim”,
acrescenta ele, “será possível
acompanhar ao vivo no rádio, na
TV, pelo celular, pelo tablet”.
Uma série de iniciativas pela in-
ternet, além de um aplicativo iné-

dito, o E-voto, também estarão
disponíveis no portal estadão.
com.br (ver abaixo).

“Estamos absolutamente en-
cantados com a oportunidade de
participardessesdebates”, afirma
o diretor de novos negócios do
YouTube no Brasil, Álvaro Paes
de Barros. “Ao lado de veículos de
peso, como Estadão e Cultura,

queremos levar a interatividade e
capilaridade do YouTube para a
cobertura, dando ao usuário elei-
tor uma voz antes não possível.”

A parceria Estado-Cultura-
YouTube prevê três debates –
dois no primeiro turno e um no
segundo, se este for realizado.
Cada um deles terá cinco blocos,
sendo dois para perguntas de jor-
nalistas e dois para perguntas en-
tre candidatos. O quinto conterá
perguntas de eleitores e conside-
rações finais. O critério de parti-
cipação é que os partidos te-
nham representação no Con-
gresso. Os demais candidatos se-
rão contemplados com entrevis-
tas na TV Estadão, transmissão
pelo YouTube e publicação no
Estadão e no portal.

Sobe-desce. O desempenho de
cada candidato no Twitter,
Facebook e outras redes sociais

Com intensa participação
dos internautas por meio
de mobilidade e redes
sociais, ideia é estimular
debate sobre eleições

Análise.
Destaque para
a opinião dos
analistas do
‘estadao.com.br’

Áudios. Entrevistas da
rádio ‘Estadão ESPN’
ganham destaque na
home do novo site

Twitter e
Facebook.
Um amplo
panorama dos
debates nas
rede ssociais

● Aplicativos nos
smartphones, mais
uma atração multimídia

● Termômetro
Uma das novidades na
cobertura será o termômetro
das redes sociais, uma
ferramenta exclusiva que
permitirá medir o desempenho
de cada candidato
no Twitter, no Facebook
e em outras redes

● O ‘estadão.com.br’ lança
uma página exclusiva e com
grande apelo multimídia para
a cobertura das eleições 2012

● Feito em HTML5, aplicativo para tablets E-voto traz notícias,
vídeos, análises e um panorama amplo das redes sociais

Frases. O que
os candidatos
disseram de mais
impactante na
corrida eleitoral

Perfil. Os
pré-candidatos terão
um espaço fixo na
home do novo site de
eleições do ‘Estadão’

Vídeos. Boletins
semanais e diários
na nova grade da
TV Estadão

Análise. Os discursos dos
candidatos, com destaque para
as palavras mais utilizadas

● Na versão em papel, projeto inclui
cadernos especiais

● Parceria

Diferentes mídias se reúnem
para os debates eleitorais

● Multiplataforma incluirá
uma atuação integrada entre
a rádio, os jornais, a TV
Estadão e a Agência Estado

+
Jornal da Tarde

● Home
exclusiva
para os
pré-candidatos

Pesquisas.
Os números
da corrida
eleitoral,
divididos
por instituto
e gráficos
comparativos

+

JORNALISMO EM VÁRIOS MEIOS
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 15 abr. 2012, Primeiro Caderno, p. A12.




