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O Estado estreia amanhã uma
nova organização de sua edição
impressa. Com o objetivo de
acompanhar o tempo do leitor
– menor nos dias úteis e maior
nos fins de semana –, toda a edi-
ção do jornal foi revista e atuali-
zada. De segunda a sábado, se-
rão três cadernos noticiosos
por dia, além de um suplemen-
to temático. No domingo, a edi-
ção se amplia. Além disso, entra
no ar a nova versão do Estadão
Móvel para smartphones (leia
texto nesta página).

O objetivo é oferecer mais
conveniência e organização,
sem perder a essência do Esta-
do –o aprofundamento e o ca-
ráter reflexivo e analítico. O pro-
jeto incluiu a realização de pes-
quisas com leitores, assinantes
e formadores de opinião. “O pú-
blico e o mercado sinalizaram
uma relação muito positiva
com o jornal e não desejam que
ele altere sua essência. Ao mes-
mo tempo, querem mais conve-
niência de leitura nos dias
úteis”, diz Francisco Mesquita
Neto, diretor-presidente do
Grupo Estado.

O estudo sinalizou também
que a mídia impressa deve acen-
tuar sua vocação, que é a de tra-
zer reportagens e informações
exclusivas, aprofundar e anali-
sar os fatos. “No novo projeto,
nós editores vamos trabalhar
ainda mais pelo leitor, organi-
zando e aprofundando o que im-
pacta o País e o mundo, a vida
pessoal e o trabalho”, afirma Ri-
cardo Gandour, diretor de Con-
teúdo do Grupo Estado.

Todos os cadernos passaram
por ajustes gráficos feitos em
parceria com a consultoria Ca-
ses i Associats, escritório de de-
sign editorial e gráfico de Barce-
lona. “A ideia é facilitar a leitura
e ajudar o leitor a identificar di-
ferentes tipos de reportagens e
análises ao longo da edição”,
diz Roberto Gazzi, diretor de
Desenvolvimento Editorial.

As mudanças passaram tam-
bém pelos horários de fecha-
mento industrial e pela logísti-
ca. O processo de impressão e
montagem dos exemplares
que chegam às bancas e aos as-
sinantes foi revisto em toda a
sua extensão. “As áreas indus-
trial e de logística simplifica-
ram a operação, o que signifi-
ca um melhor serviço para o
l e i t o r ” , d i z C h r i s t i a n o
Nygaard, diretor de Mercado
Leitor e Operações.

“Essa buscapor atender os lei-
tores, reforçando o jornalismo
independente e analítico e ino-

vando, tem marcado os nos-
sos 138 anos de história. O pro-
jeto faz parte da visão de sus-
tentabilidade empresarial do
Grupo, de acompanhar as ten-
dências de um mundo cada vez
mais veloz e digital, sem alterar
sua essência e seus valores: a de-
fesarepublicana dalivre iniciati-
va, da economia liberal, da de-
mocracia e do equilíbrio entre
os Poderes”, completa Mes-
quita Neto.

Mudanças. A partir de
amanhã, além das edito-
rias de Política e Interna-
cional, o Primeiro Ca-
derno trará a edito-
ria Metrópole, com as
notícias e discus-
sões mais impor-
tantes de São Paulo
e de outras regiões
do País, além dos as-
suntos ligados a saú-
de, educação, ciên-
cia e meio ambien-
te. De terça-feira a
sábado, também fa-
rão parte do Pri-
meiro Caderno as
páginas de Espor-
tes, que, aos do-
mingos e segun-
das, ganharão um
caderno especial:
a Edição de Esportes,
marca criada nos
anos 1960 pelo
Grupo Estado. O
caderno circulará
também nas fi-
nais de cam-
peonatos e
em grandes
eventos es-
p o r t i v o s ,
como as Co-
pas do Mun-
do e das Con-
federações e a
Olimpíada.

O segundo cader-
no diário será o de Economia
& Negócios (E&N), que, além
do reconhecido noticiário so-
bre política econômica, am-
pliará sua cobertura do meio
empresarial, da inovação e da
tecnologia. A marca Link conti-
nuará a existir também no por-
tal estadão.com.br, no novo Esta-
dão Móvel e em projetos espe-
ciais. É o mesmo caso do Estadi-
nho – que deixará de circular
semanalmente no impresso,
mas seguirá nas edições espe-
ciais. Os cadernos Estadão.Edu
(sobre educação), Planeta
(meio ambiente) e Estadão PME
(sobre pequenas e médias em-
presas) continuam mensais.

Já o Caderno 2 ampliará sua
tradicional cobertura cultural
com reportagens sobre entrete-
nimento, tendências, compor-
tamento e cultura digital. Tam-
bém incorporará a cobertura de
literatura, até ontem concentra-
da no Sabático.

Outra grande novidade é o
Olhar Estadão, seção que circu-
lará aos domingos dentro do
Aliás com as melhores ima-
gens da semana e seções espe-
ciais. Outros suplementos
também ganharão seções. Co-

mo o Casa, publicado aos do-
mingos, e o Viagem, que sai às
terças-feiras. Aos sábados, os
Classificados de Carros e Imóveis
terão maior conteúdo edito-
rial. Casa, Divirta-se, Jornal do
Carro e alguns cadernos Clas-
sificados circulam na cida-
de de São Paulo.

Making of. Conheça detalhes
do projeto que reorganizou a
edição impressa do ‘Estado’
tv.estadao.com.br/videos

● O quadro de colunistas tam-
bém foi revisto. Tutty Humor e
Humberto Werneck mudaram de
caderno – antes no Metrópole,
passarão para o Caderno 2. A
partir desta semana, o leitor tam-
bém poderá ler as colunas do
médico e educador Jairo Bouer
(Metrópole), do humorista Fábio
Porchat e da jornalista Laura
Greenhalgh (Caderno 2), do eco-
nomista Gustavo Franco (Econo-
mia & Negócios) e do locutor Cle-
ber Machado (Esportes).

● Tendência mundial

‘Estado’ estreia amanhã nova
organização do jornal impresso
Jornal acompanha o tempo do leitor e passa a oferecer nos dias úteis três cadernos noticiosos e um suplemento; domingo será ampliado

Fábio Porchat, Jairo
Bouer e Gustavo
Franco terão colunas O ESTADÃO

DE SEMPRE,
MAS DE UM

NOVO
JEITO

“O Estado se reorganiza
durante a semana para
oferecer um produto
mais encorpado nos fins de
semana. É uma tendência
e um caminho natural a
seguir nos meios impressos:
mais dinamismo de segunda
a sexta-feira, quando as
pessoas têm menos tempo
para se informar, e mais
profundidade e densidade
nos fins de semana, quando
as pessoas estão mais
relaxadas para se dedicar
à leitura.”

Antoni Cases
DIRETOR DA CASES I ASSOCIATS

tv.estadão.com.br

COM DICAS DO QUE
FAZER PERTO DE

SÃO PAULO,
‘ESCAPADA’ É UMA

DAS NOVAS SEÇÕES
DO VIAGEM

AOS DOMINGOS E ÀS
SEGUNDAS-FEIRAS, A

COBERTURA ESPORTIVA SERÁ
PUBLICADA NO NOVO
CADERNO EDIÇÃO DE

ESPORTES. DE TERÇA A
SÁBADO, ELA FECHARÁ O

PRIMEIRO CADERNO.

ECONOMIA &
NEGÓCIOS

PASSARÁ A
INCORPORAR

CONTEÚDOS DE
TECNOLOGIA

EM JUNHO,
O JORNAL DO
CARRO TERÁ
NOVO DESIGN
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Olhar

● Para acessar pela primeira vez
o novo Estadão Móvel, o usuário
só precisa digitar www.estadao.
com.br no navegador de seu
smartphone. Não há necessidade
de baixar aplicativo em loja vir-
tual. A partir daí, nos iPhones,
para que o ícone de atalho se
instale na tela principal, basta
clicar na seta central no rodapé
da tela e depois em “Adicionar à
tela de início”. Nos demais apare-
lhos, a orientação é acionar o me-
nu principal de funcionalidades e
seguir a instrução para gravação
de ícones na tela principal.

MEIOS DIGITAIS

Além de reorganizar sua edição
impressa,oEstadoestrearáama-
nhã a nova versão de seu aplicati-
vo para celulares. “Web app”, o
novoEstadão Móvel podeseraces-
sado facilmente em qualquer ti-
po de smartphone, de qualquer
sistema operacional. E segue o
conceito de “responsive design”:
sua tela se adapta automatica-
mente a qualquer dispositivo.

Outra novidade está na lógica
de distribuição de notícias, que
segue a ordem de leitura dos
usuários de celular. “O novo Es-
tadão Móvel tem um jeito dife-
rente de oferecer notícia, que

não é a partir do assunto,
mas do comporta-

mento do leitor
no smartpho-

ne”, explica a
editora-chefe
de Platafor-
mas Digitais,
Claudia Bel-
fort. Em vez

dos temas tra-
dicionais do

jornal impresso,
o leitor vai encon-

trar no novo aplicati-
vo quatro abas princi-

pais: Destaques (com as notícias
maisimportantes do dia),Análi-

ses (com explicações dos fatos
em textos e vídeos), Futebol

(com os destaques dos cam-
peonatos e outros detalhes

doesporte)e Link(com re-
portagens e dicas de tec-

nologia).Política,Econo-
mia, Internacional,Opi-

niãoeoutrasseçõespo-
derão ser acessadas
por uma barra de na-
vegação lateral. Tam-
bém haverá abas es-
pecíficas para ver
gols e trailers de ci-
nema.

Apesar da rapi-
dez da informação,
o leitor encontrará
no novo Estadão
Móvel a mesma
qualidadejornalís-

tica que diferencia a marca.
“Atento aos interesses do leitor,
o Estado busca cada vez mais a
melhor narrativa em cada plata-
forma: da agilidade do noticiário
no celular ao aprofundamento e
à organização do jornal impres-
so”, resume a editora-chefe do
Estado, Cida Damasco.

O novo aplicativo atende tam-
bém à demanda por uma inter-
net cada vez mais móvel, onde a
navegação é feita em telas cada
vez menores e sensíveis ao to-
que.SegundoaAssociaçãoBrasi-
leira da Indústria Elétrica e Ele-
trônica, neste ano serão vendi-
dos 29 milhões de smartphones
no Brasil – cerca de 80% mais do
que em 2012. Estima-se que 44%
deles serão inteligentes.

As novidades
que vêm por aí

Blog vai ajudar
leitor a defender
seus direitos

‘Estadão Móvel’
inova na edição de
conteúdos no celular
Solução de smartphone já pode ser acessada

MÚSICA E
LITERATURA SE
INCORPORAM À

COBERTURA
CULTURAL DO

CADERNO 2

ÀS
SEXTAS-FEIRAS, O
DIVIRTA-SE TRAZ

A MELHOR
PROGRAMAÇÃO

DA CIDADE

NOTÍCIAS E VÍDEOS NO BOLSO

● Sentiu-se desrespeitado como
cidadão ou consumidor? A partir
de amanhã, você pode contar
com o blog Seus Direitos (blogs.
estadao.com.br/seus-direitos).

Ao longo do ano, o Grupo Esta-
do apresentará uma série de
novidades no meio digital, co-
mo o novo site do Jornal do Car-
ro e as novas plataformas de
Classificados de Imóveis e de
Carros. Além disso, a versão
tablet permitirá download bem

mais rápido das edições que
correspondem à impressa.

● Jornal do Carro
Estreará novo design da
edição impressa, juntamente
com o site.

● Classificados
Ganharão novas plataformas
digitais, interativas e móveis
para Imóveis e Carros.

TODO DOMINGO, O ALIÁS
TRARÁ O OLHAR

ESTADÃO, UMA NOVA
SEÇÃO COM ENSAIOS

FOTOGRÁFICOS,
INSTAGRAM DE LEITORES
E AS MELHORES IMAGENS

DA SEMANA

AOS SÁBADOS, OS
CLASSIFICADOS DE

IMÓVEIS E DO JORNAL
DO CARRO PASSAM A

TER CONTEÚDO
EDITORIAL, COM

REPORTAGENS SOBRE AS
RESPECTIVAS ÁREAS

www.estadao.com.br

VOLTADO À
ARQUITETURA E À

DECORAÇÃO,
O CASA TERÁ

NOVAS SEÇÕES DE
SERVIÇO

●✽ CIRCULA NA GRANDE SÃO PAULO

●✽

●✽

● Crescimento

263 milhões
de celulares – ou 133 para cada
cem habitantes – existiam no
Brasil em fevereiro, segundo da-
dos da Agência Nacional de Tele-
comunicações (Anatel)

58,9 milhões
deles têm tecnologia 3G
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 21 abr. 2013, Economia & Negócios, p. B12-B13.




