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A expectativa do EL PAÍS é de que aconteça um crescimento expressivo de acessos a partir do 
Brasil. 
 
O EL PAÍS, jornal global de língua espanhola com maior influência e circulação na Europa e 
América Latina, anuncia para 26 de novembro o início da sua operação no Brasil com o 
lançamento do portal brasileiro do EL PAÍS. Para este projeto foi estruturada uma redação 
sênior em São Paulo, composta por 11 profissionais, além de um correspondente no Rio de 
Janeiro. A redação estará sob a direção de Luis Prados, que foi correspondente do EL PAÍS no 
México e responsável pela redação do EL PAÍS Américas.  Como mercado mundial estratégico e 
país que registra crescimento expressivo de acessos ao site em espanhol do EL PAÍS, o Brasil 
motivou a criação do site em português que terá reportagens próprias, a partir de informações 
internacionais. A página também contará com a tradução de conteúdo produzido pelos 350 
jornalistas do EL PAÍS espalhados por todo o mundo, além da rede de correspondentes e 
colunistas, que incluem nomes como Mario Vargas Llosa, Moyes Naim, Rosa Montero, entre 
outros. 
 
A expectativa do EL PAÍS é de que aconteça um crescimento expressivo de acessos a partir do 
Brasil. Atualmente, o jornal espanhol possui um público global, com cerca de 15 milhões de 
usuários únicos mensais (fonte: Comscore 2013), dos quais mais de 40% são provenientes de 
usuários de fora da Espanha.  "Nosso projeto no Brasil é de longo prazo e prevê investimento 
nos meios digitais, um mercado em constante crescimento no país. O nosso principal desafio é 
o de se adaptar a um novo público, já que no Brasil se faz um jornalismo abrangente e de 
qualidade. Queremos oferecer ao leitor brasileiro uma opção a mais de leitura sobre o que 
acontece dentro e fora do Brasil, por meio de uma cobertura pautada em profissionalismo, 
ética, inovação e, sobretudo, jornalismo de qualidade", afirma Juan Luis Cebrián, presidente do 
Grupo PRISA, empresa detentora do EL PAÍS. 
 
Segundo Cebrián, a criação do portal brasileiro garantirá uma audiência relevante, o que 
permitirá a apresentação do EL PAÍS como um veículo de comunicação global em espanhol, e 
agora também em português, para um grupo de empresas e leitores com interesses dentro e 
fora do Brasil.  O Grupo PRISA, que detém a marca EL PAÍS, está presente em 22 países, entre 
eles o Brasil, com marcas como Santillana, Editora Moderna, Salamandra Editorial, Editora 
Objetiva, Editora Fontanar, UNO Educação, Richmond Educação, entre outras. 
 
Fonte: Cidade Marketing. [Portal]. Disponível em: 
<http://www.cidademarketing.com.br/2009/n/16245/el-pas-lana-verso-digital-
exclusiva-para-o-brasil.html>. Acesso em: 25 nov. 2013. 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.


