
Estadão e JT ganham íntegra na internet 
 
A partir desta sexta-feira, os jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde estarão disponíveis na 
íntegra na internet, com a mesma formatação das páginas impressas. As novas edições, em PDF, 
de Portable Document Format, substituem as páginas anteriores, em HTML, que deixavam de fora 
partes importantes dos conteúdos dos dois jornais, como gráficos e imagens, além das páginas de 
cotações e os cadernos de classificados, entre outros. 
 
A mudança no formato marca o início de uma nova fase da estratégia do Grupo Estado para a 
internet. No primeiro momento, as edições online do Estado e do JT permanecerão abertas a 
todos os usuários. Depois, o acesso continuará gratuito apenas para os assinantes dos jornais 
impressos ou das edições online. 
 
Para os leitores, são várias as vantagens decorrentes da mudança. Os jornais, tais como foram 
impressos, estarão disponíveis a partir de qualquer computador com acesso à internet. Os 
assinantes também terão acesso irrestrito ao arquivo dos jornais a partir de 1995 e a conteúdos e 
serviços exclusivos que serão incorporados a curto prazo. 
 
Para os assinantes que residem fora da Grande São Paulo, os benefícios são ainda maiores. Com o 
novo formato, eles passam a ter acesso pela internet à mesma edição que circula na Capital, o 
que inclui todos os cadernos de classificados, as notícias que chegaram após o fechamento da 
primeira edição e a cobertura completa dos jogos da rodada, entre outros conteúdos. 
 
As demais áreas do portal www.estadao.com.br, responsáveis por mais de 70% da audiência 
total, não serão afetadas com a mudança. Os usuários continuarão a ter acesso gratuito a 23 
canais, incluindo toda a área de "últimas notícias". 
 
O estadao.com.br foi lançado em março de 2000, quando passou a reunir em um mesmo 
endereço todo o conteúdo do Grupo Estado - os jornais O Estado de S. Paulo e Jornal da Tarde, a 
Agência Estado, a Rádio Eldorado e as Listas Oesp Estadão. Nos mês passado, o portal 
ultrapassou a marca de 120 milhões de páginas acessadas. 
 
O relatório de setembro do Ibope/NetRatings atribui ao portal do Estadão uma audiência 
doméstica de um milhão de usuários únicos. Esse número, no entanto, não contabiliza acessos 
originados no local de trabalho do usuário. Mais de 70% da audiência do www.estadao.com.br 
ocorre de segunda a sexta-feira, no horário compreendido entre 9h e 17 horas. 
 
De São Paulo a Tóquio em poucos minutos 
 
A formatação das páginas impressas de O Estado de S. Paulo em arquivos PDF - tecnologia 
desenvolvida e patenteada pela Adobe System - começou há cerca de dois anos, mas até agora 
estava disponível apenas para venda em quiosques instalados em hotéis e aeroportos em várias 
capitais no mundo. Os arquivos com as páginas impressas são transmitidos para duas empresas 
européias que se encarregam pela distribuição aos pontos de venda. 
 
Toda a operação leva apenas alguns minutos, o que permite a um leitor em Tóquio ou em Nova 
York ter acesso ao jornal do dia antes mesmo que os primeiros exemplares cheguem às bancas de 
São Paulo. Além de O Estado, cerca de 200 jornais de 52 países também são distribuídos 
eletronicamente pela NewspaperDirect e pela PEPC Worldwide, as duas empresas responsáveis 
pelo desenvolvmiento da tecnologia. 
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