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O jornal O Estado de S. Paulo
estreia na segunda-feira, 22 de
abril, nova configuração de ca-
dernos. O objetivo é oferecer
mais conveniência para os leito-
res, acompanhando os tempos
disponíveis para a leitura – cada
vez mais comprimidos em dias
úteis e maiores aos finais de se-
mana – e organizando melhor a
edição. O jornal também estrea-
rá nova versão do seu aplicativo

para celulares, meio que vem au-
mentando sua importância na
busca de notícias.

“Nossas pesquisas confirma-
ram o que já vínhamos detectan-
do: as pessoas querem mais efi-
ciência no consumo da informa-
ção, sem abrir mão do aprofunda-
mento e da análise”, afirma Fran-
cisco Mesquita Neto, diretor-
presidente do Grupo Estado. “O
resultado será um jornal centra-
do em três cadernos noticiosos,
e cada dia com seu suplemento
temático. Aos finais de semana,
quando os leitores têm mais tem-
po, a oferta se amplia.”

Desde o Projeto Redesenho,
que em março de 2010 alterou a
tipografia e a diagramação, o jor-

nal vem acompanhando as no-
vas demandas dos leitores. “Po-
demos dizer que agora damos
mais um passo na direção dessas
demandas. É um Redesenho
2.0”, afirma Mesquita Neto.

O Projeto Redesenho 2.0 faz
parte da visão de sustentabilida-
de empresarial do Grupo Estado,
de seu olhar para o futuro. “Esta-
mosevoluindocomnosso portfó-
lio de produtos e processos em
direção a um mundo mais veloz,
mais digital”, diz Mesquita Neto.
“Para manter a marca Estadão
firmemente identificada com o
jornalismo independente e analí-
tico, como tem sido ao longo de
sua história de 138 anos, vamos
continuar a ser empresarialmen-
te saudáveis e estar prontos para
fazer investimentos que atende-
rãoàsexpectativasdos nossospú-
blicos, hoje e no futuro.”

Ao longo do ano, o Grupo Esta-
do anunciará uma série de novi-
dades nos meios digitais, como
os novos sites do Jornal do Carro
e a nova plataforma de Classifica-
dos de Imóveis, além da nova ver-

são tablet do Estadão.

Novo projeto. Com base nessa vi-
são empresarial e jornalística, re-
forçadapelaspesquisascomleito-
res, a partir do dia 22 o eixo básico
dojornal estará assentadoem três
cadernos: Primeiro Caderno, Eco-
nomia & Negócios e Caderno 2.

O Primeiro Caderno será am-
pliado,e trará as notícias de Políti-
ca e Internacional, acrescido da
nova seção Metrópole, que trará
para todo o País as notícias e dis-
cussõesdamaiorcidadedaAméri-
ca Latina, além do que de princi-
pal acontece em todas as regiões

do País. De terça a sábado, ao Pri-
meiro Caderno se junta também
à seção Esportes. “O leitor terá no
Primeiro Caderno o panorama
doquerealmente importanoBra-
sil e no mundo, com a abordagem
aprofundada e analítica, essência
do Estadão”, diz Ricardo Gan-
dour,diretordeConteúdodoGru-
poEstado.“Éumcadernodeleitu-
raimpactanteemaiseficientenes-
sa nova proposta.”

O segundo caderno será o Eco-
nomia & Negócios, que além do
tradicional noticiário sobre polí-
tica econômica amplia sua cober-
tura de empresas, empreendedo-
rismo, tecnologia e inovação.
Completa a grade diária o Cader-
no 2, que amplia sua cobertura
de entretenimento e incorpora
os temas de comportamento e
cultura digital, antes circunscri-
tos ao caderno Link.

Aos domingos e segundas, os
esportes ganham caderno espe-
cial. Nesses dias circulará a Edi-
ção de Esportes, marca clássica
do Grupo Estado. O caderno cir-
cularátambém nosgrandes even-

tos esportivos (Copa das Confe-
derações, Copa do Mundo, Olim-
píada)eemocasiõesespeciais,co-
mo em finais de campeonato.

A cobertura de literatura (hoje
concentrada no caderno Sabáti-
co) será incorporada ao dia a
dia do Caderno 2.

A marca Link continua a exis-
tir no universo digital – no portal
estadão.com.br, como uma aba
do novo aplicativo móvel e em
projetos especiais impressos –,
mesmo caso do Estadinho, que
deixa de circular semanalmente,
mas se volta a projetos especiais,
em todos os meios. Os cadernos
mensais Estadão.Edu, Planeta e
Estadão PME seguem a mesma
periodicidade no jornal impres-
so e nos sites, assim como cader-
nos especiais e sazonais.

Uma ampla campanha publici-
tária, concebida pela agência
W/McCann, mostrará ao Brasil, a
partirdodia14,anovapropostado
Estado, que, como tem sido mar-
cante em sua história, muda ao
acompanhar tendências, mas sem
alterar sua essência e seus valores.

● Só na internet
Uma tendência cada vez mais forte é
a das séries feitas exclusivamente
para serviços via rede. Na semana
passada, a Netflix anunciou que, dia
19, estreia a primeira temporada da
série de suspense ‘Hemlock Grove’.
Ela foi criada por Eli Roth, diretor e
roteirista que, quando lançou em
2005 o filme de terror ‘O Albergue’,
teve seu estilo apelidado de “porno-
grafia da tortura”, pela representação
gráfica e extremada da violência. Tal-
vez Roth seja mais conhecido por ter
interpretado o sargento Donny Donno-
witz, o “urso judeu” que combatia na-
zistas com um taco de beisebol em
‘Bastardos Inglórios’, do Quentin Ta-
rantino.

● Concorrência
A Netflix também anunciou, para 26
de maio, a quarta temporada da série
de humor ‘Arrested Development’. As
temporadas anteriores passaram na
Fox, mas a atual foi feita só para a
internet. Apesar de boa recepção da
crítica, o programa foi cancelado em
2006 por não atrair muita audiência.
Online, virou um sucesso. Mas a Net-
flix não é o único ator nesse mercado.
A Amazon está produzindo 6 pilotos
de séries infantis e 7 de séries de hu-
mor para colocar em seu serviço Ins-
tant Video, incluindo Zombieland, ba-
seado no filme de zumbis de 2009.

Jornal estreia
no dia 22 novo
projeto gráfico

N o fim deste mês vence o pri-
meiro compromisso das
operadoras que compra-
ram as licenças da quarta

geração da telefonia celular (4G).
Elas se comprometeram a atender às
seis cidades-sede da Copa das Confe-
derações: Belo Horizonte, Brasília,
Fortaleza, Recife, Rio de Janeiro e Sal-
vador. O ministro das Comunica-
ções, Paulo Bernardo, tem dito repe-
tidamente que a exigência será cum-
prida. “Não temos nenhuma dúvida
de que as empresas vão cumprir esse
prazo, até porque isso é cláusula que
está no edital, ou seja, vira uma obri-
gação legal e elas podem ser severa-
mente punidas se não cumprirem es-
sa determinação”, afirmou na sema-
na passada, durante o programa de
rádio Bom Dia Ministro.

Na prática, a 4G já chegou ao Bra-
sil. A Claro oferece comercialmente
o serviço em Campos do Jordão
(SP), Paraty e Búzios (RJ), Curitiba,
Porto Alegre e Recife. As estações ra-
diobase (equipamentos que conec-

tam o celular à rede das operadoras)
mais modernas só precisam de uma
atualização de software e de uma troca
de placas para ter sua capacidade am-
pliada da terceira geração (3G) para a
4G. O grande desafio, no caso, não é co-
brir as cidades, mas cobrir as cidades
com qualidade.

No ano passado, durante o Painel Te-
lebrasil, evento das empresas de teleco-
municações em Brasília, eu testei um
modem 4G da Oi, por dois dias. A expe-
riência se compara a de uma conexão
fixa, pelo menos numa rede com pou-
cos usuários. Na prática, o que a 4G faz é
trazer banda larga móvel de verdade ao
mercado. Por mais que as operadoras
chamem 3G de internet rápida, a expe-
riência que se tem com a tecnologia ain-
da é inferior ao ADSL (conexão pela re-
de telefônica), cabo e, principalmente,
fibra óptica.

A velocidade média da banda larga
brasileira é de 2,2 megabits por segundo
(Mbps). Para se ter uma ideia, a capaci-
dade teórica da tecnologia atual de 4G é
de 100 Mbps. Mas, na prática, os paco-

tes das operadoras não chegam a isso,
mesmo fora do Brasil. Elas costumam
oferecer pacotes entre 5 e 12 Mbps. O
que já suficiente, por exemplo, para apli-
cações de vídeo em alta definição. Uma
demonstração comum da 4G é usar a
tecnologia como link de TV digital ao
vivo. No lugar de as emissoras usarem
uma van com uma antena, como aconte-
cia na TV analógica, fazem tudo com
um modem um pouco maior que um
pen drive, pendurado numa mochila.

Muita gente tem perguntado: para
que 4G, se nem a 3G funciona direito?
Em primeiro lugar, com a 4G as operado-
ras ampliam a faixa de radiofrequência
destinada ao serviço de telefonia mó-
vel. Com mais capacidade de espectro,
conseguem atender mais clientes. Prin-
cipalmente nos grandes centros urba-
nos, a capacidade das redes atuais está

chegando ao limite. Em segundo lugar,
a 4G vai colocar o País em sintonia com
o que existe de mais avançado no merca-
do mundial de comunicações móveis.
Os aparelhos mais legais e as aplicações
mais interessantes precisarão, cada vez
mais, de uma rede 4G.

Mas quem faz essa pergunta tem ra-
zão. Se é difícil montar uma rede 3G
com qualidade, fazê-lo com a tecnolo-
gia 4G é mais ainda. A versão da 4G que
está chegando ao País opera em 2,5
GHz. A 3G está na faixa de 1,8 GHz.
Quanto mais alta a frequência, menor o
raio de cobertura da antena. Essa é uma
questão física. Ou seja, para se ter a mes-
ma cobertura da 3G, as operadoras vão
precisar de muito mais antenas do que
têm hoje.

No começo, isso não será um proble-
ma. Pouca gente vai ter aparelhos em
4G e a rede estará livre. Conforme as
pessoas forem migrando para a nova tec-
nologia, as deficiências vão começar a
aparecer. Não é por acaso que as opera-
doras têm anunciado parcerias na in-
fraestrutura da telefonia móvel. A TIM
fechou um acordo de compartilhamen-
to com a Oi para a 4G e a Vivo fechou um
acordo com a Claro, para 3G e 4G. Com
isso, podem reduzir custos e enfrentar
melhor a dificuldade de se conseguir
permissões para instalar novas antenas
e novas redes de fibra óptica.

Para que a 4G funcione, é necessário
facilitar a instalação de infraestrutura, e
que a Agência Nacional de Telecomuni-
cações (Anatel) seja mais rigorosa na
fiscalização das prestadoras de serviço
e na exigência de qualidade.

‘Estado’ é primeiro
jornal brasileiro
nas TVs conectadas
Aplicativo disponível nas TVs da Samsung possibilitará ao usuário
ter acesso a notícias diretamente sobre o vídeo que estiver assistindo

RENATO
CRUZ

Desde a semana passada, está
disponível nas TVs conecta-
das da Samsung um aplicativo
do ‘Estado’. Ao instalá-lo, o es-
pectador passa a ter, numa bar-
ra horizontal (também chama-
da de “ticker”), manchetes
atualizadas do portal ‘Esta-
dão.com.br’. Essa barra hori-
zontal pode ficar na parte de

cima ou de baixo da tela, segun-
do a preferência do usuário.
Ao selecionar uma manchete
de seu interesse, o texto da no-
tícia se abre sobre o vídeo a
que estiver assistindo.

O Estado é o primeiro jornal
brasileiro a ter um “ticker” de
notícias em TVs conectadas à in-
ternet. O espectador usa as setas

do controle remoto para nave-
gar pelas notícias e pode definir
a transparência da tela de fundo
do texto. Os aparelhos conecta-
dos à internet são das uma princi-
pais tendências surgidas nos últi-
mos anos no mercado de televi-
sores.

“As TVs precisam oferecer o
conteúdo de qualidade que o pú-

blico busca, e nosso conteúdo
tem de estar disponível ao leitor
em qualquer momento de sua vi-
da”, afirma Claudia Belfort, edi-
tora-chefe de plataformas digi-
tais do Grupo Estado.

Segundo a empresa de pesqui-
sas GfK, as TVs conectadas fo-
ram 21% dos aparelhos vendidos
no Brasil em 2012, comparadas a
20% no ano anterior. Em fatura-
mento, responderam por 31% do
mercado total, frente a 30% em
2011. Os dados não incluem as
TVs de tubo, que representaram
somente 0,2% do mercado de te-
levisores em 2012.

“A TV conectada cresceu tan-
to quanto o mercado”, diz Gise-
la Pougy, diretora da GfK. “Está
relativamente estável.” A tecno-
logia registrou um avanço maior
nas regiões emergentes (Nor-
deste, Norte e Centro-Oeste). A
participação do Nordeste nas
vendas de TVs conectadas pas-
sou de 6% em 2011 para 12% no
ano passado. Norte e Centro-
Oeste viram sua participação
crescer de 7% para 12%. A GfK
não divulga números absolutos,

somente porcentuais sobre o
mercado.

Relevância. Marcelo Natali, ge-
rente de conteúdo de Smart TV
da Samsung, diz que a parceria
com o Estado está de acordo
com os resultados de uma pes-
quisa feita com clientes, em que
se buscou descobrir que tipo de
conteúdo as pessoas querem.
“Basicamente, as pessoas procu-
ram conteúdo de alta relevân-
cia”, diz. “O Estado foi uma es-
colha acertada, pela qualidade

da informação e pela tradição.
Não queremos aplicativos que o
usuário acesse só uma vez.”

Os números de mercado com
que a Samsung trabalha são dife-
rentes dos da GfK. Segundo Na-
tali, foram vendidos pouco mais
de 10 milhões de aparelhos de
TV no Brasil em 2012, sendo que
40% eram TVs conectadas. A ex-
pectativa dele é de que, neste
ano, a participação dos apare-
lhos com acesso à internet fique
entre 50% e 60% do total dos te-
levisores vendidos.

“É um mercado que tem um
grande potencial”, afirmou Val-
decir Becker, professor da Fun-
dação Armando Alvares Pentea-
do (Faap). “Mas ainda há um de-
safio de incentivar as pessoas a
usar essa tecnologia. Ainda não
se encontrou um aplicativo que
puxe todos os outros. Os aplicati-
vos de vídeo ainda são muito pa-
recidos com serviços de vídeo
sob demanda oferecidos pelas
empresas de TV paga.” Na déca-
da passada, Becker participou
de um dos grupos de pesquisa do
sistema brasileiro de TV digital.

‘Estado’ altera a
organização dos
cadernos e apresenta
novo aplicativo
para celulares

À espera da 4G

Tecnologia põe o País em
sintonia com o que há de
mais avançado no mercado

● Escolha

●✽ renato@renatocruz.com

● Evolução

DIGITAIS

MARCELO NATALI
GERENTE DE CONTEÚDO DE SMART
TV DA SAMSUNG
“Basicamente, as pessoas
procuram conteúdo de alta
relevância. O ‘Estado’ foi uma
escolha acertada, pela
qualidade da informação e
pela tradição. Não queremos
aplicativos que o usuário
acesse só uma vez.”
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[Economia e Negócios] DIlma prepara estatal... Detalhes OpçõesA

Retornar

Coreia do Norte comunica plano de retirada de estrangeiros

(Texto atualizado às 13h10) 
PYONGYANG - O Ministério das 
Relações Exteriores da Coreia do Norte 
comunicou nesta sexta-feira, 5, à 
comunidade diplomática em 
Pyongyang que vai elaborar um plano 
de retirada para os estrangeiros que 
desejarem deixar o país ou se instalar 
fora da capital, o principal alvo na 
hipótese de um conaflito militar.

YES

MUT
E

INFO

RETU
RN

CCAP
TION

SAP

G
GUIA

1
2

3

4
5

6

7
8

9

0

NO

TV

A

+

-

VOL

CH

+

-

INFOGRÁFICO/ESTADÃO

CONECTADA
À INTERNET

FRANCISCO
MESQUITA NETO
DIRETOR-PRESIDENTE DO
GRUPO ESTADO
“Estamos evoluindo com nosso
portfólio de produtos e
processos em direção a um
mundo mais veloz, mais digital.”
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 7 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B10.




