
como se a tecnologia tivesse permi
tido um retorno às origens do jornal 

O Globo. Com o surgimento dos tablets 
e o advento de um mercado leitor exclu
sivo nas plataformas digitais, o diário ca
rioca lançou, em janeiro, o seu O Globo 
a Mais e recuperou a tradição vespertina 
que marcou as primeiras décadas do jor
nal, o qual circulou à tarde entre os anos 
1920 e 1960, quando se tornou matutino. 
Exatos 50 anos depois de mudar, O Globo 
lança sua versão digital e avalia positiva
mente a experiência, que tem sete meses. 

Em abril , foi a vez do Estadão lançar 
seu produto. Com algumas diferenças 
em relação à versão de O Globo, o Esta
dão Noite oferece ao leitor um conteúdo 
aprofundado e analítico sobre os desdo
bramentos dos acontecimentos do dia, 
bem como opinião dos articulistas do 
jornal e reportagens com mais fôlego. A 
versão noturna do Estado apresenta, tam
bém, o noticiário que será destaque no 
dia seguinte, pela manhã. 

Não à toa, Grupo Estado e Infoglobo 
anteciparam no Brasil algo que pode se 
tornar uma tendência no consumo de 
notícias. Pesquisa do Reynolds Journa
lism Institute's Media News Consump
tion Survey, da University de Missouri, 
nos Estados Unidos, revela que 49% dos 
proprietários de tablets que consomem 
conteúdo informativo preferem fazê-lo 
depois do trabalho, no fim do dia. Os que 
preferem ler notícias pela manhã (até às 
1 1h) correspondem a 25% e os que leem 
à tarde (das 11h às 17h), 15%. A mes
ma pesquisa ainda aponta que 60% dos 
usuários de tablet e 50% dos proprietá
rios de smartphones consideram que 
sua experiência de consumo de notici
ário nos devices é melhor que a nos jor
nais impressos. 

Um panorama muito semelhante foi 
identificado por uma pesquisa feita pela 
Infoglobo. De acordo com Thiago Bis
po, gerente comercial digital, usuários 
de iPad no Brasil consomem, de ma
neira diferente, notícias em três blo
cos do dia. De manhã, leem as notícias 

dos jornais; à tarde, acompanham os 
acontecimentos mais recentes e, à noi
te, procuram se informar sobre o que 
se passou durante o dia. E, para apro
veitar esses três momentos distintos, O 
Globo criou uma estratégia de presen
ça nos tablets ao longo de todo o perío
do. "Quando fizemos esse estudo de t i -
ming de leitura, entendemos que esse 
consumo é dado ao prazer, no final do 
dia, depois do trabalho. No entanto, é 
uma leitura que pode ser consumida a 
qualquer momento, mais fria, as maté
rias são mais leves, como algo que es
teja acontecendo na cidade" descreve 
Bispo. "No iPad quisemos contemplar 
esses três momentos, o jornal do dia, o 
site em HTML5 e o Globo a Mais, para 
o turno da tarde" completa. 

Tanto aversão do Grupo Estado quan
to a do Globo são vinculadas aos pacotes 
de assinatura dos jornais, sejam eles i m 
pressos ou digitais. No Estado, os assi
nantes da versão digital pagam R$ 29,90 
por mês e têm acesso, além do Estadão 
Digital e à versão impressa, à edição no
turna, sem custo adicional. Há, ainda, 
a possibilidade de aquisição avulsa, via 
App Store, por US$ 1,99. O modelo é se
melhante ao do jornal O Globo, que tem 
atingido uma média de 2 a 3 m i l down-
loads da edição, por dia. 

Oportunidades comerciais 
Para o mercado anunciante, as versões 

vespertinas dos jornais representam uma 
oportunidade de atingir um público mais 
qualificado, com uma abordagem mais 
perene e uma leitura mais tranquila. "A 
gente sabe que é cada vez mais fácil pa
ra os anunciantes atingir seus públicos 
em todos os momentos dos dias" afirma 
Bispo. Ele relata que o modelo comercial 
mais adequado para o formato jornalís
tico é o de patrocínio — o lançamento já 
tem a parceria comercial com o Brades-
co —, mas que agências podem encon
trar uma aderência muito grande, desde 
que percebam os recursos de linguagem 
e as possibilidades que estão disponíveis 
nos tablets. "Existe um modelo de venda 
comercial avulsa, mas tentamos estimu
lar que o anunciante se aproprie da mí
dia iPad" explica. 

Para Thiago Bispo, uma das próximas 
metas do jornal é ampliar sua presença 
diante de novos públicos e em outras re
giões, aproveitando que as versões digi
tais não impõem as mesmas dificuldades 
logísticas e de distribuição que os jornais 
impressos têm. "Temos muito que fazer 
em termos de audiência, principalmente 
fora do Rio de Janeiro, onde ainda somos 
pouco lidos. Tanto para o mercado leitor 
quanto ao anunciante" diz. A ut
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Text Box
Fonte: Meio & Mensagem, São Paulo, ano 34, n. 1525, p. ,34 3 set. 2012.




