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Resumo 

De acordo com Tom Rosenstiel (2011), o senso comum de que os 
tablets não promovem mudanças no processo de comunicação ou, 

especificamente, no Jornalismo trata-se de uma falácia. O 
investigador defende que esse novo media tem potencial para se 

tornar protagonista no consumo diário de media pelo público em 

geral. Sendo assim, torna-se necessário investigar as mudanças que 
o consumo mediático de tablets possivelmente causará e já causa 

hoje. Esta comunicação baseia-se especificamente nas mudanças 
causadas no processo de produção jornalístico da imprensa 

portuguesa. Como os jornais têm encarado a migração para os 
tablets? Há produção de conteúdo exclusivo para essa plataforma? O 

jornal mantém uma identidade gráfica? O aplicativo é pago pelos 
consumidores ou tem acesso gratuito?  

Para responder a essas e outras perguntas, o Ubilab – Laboratório de 
Pesquisa em Mobilidade e Convergência Midiática, da PUCRS – 

pretende mapear o comportamento dos principais jornais generalistas 
portugueses: Diário de Notícias, Público e Expresso. Além da análise 

de conteúdo, a investigação contará com entrevistas com 
responsáveis pela área de media digital nesses veículos29. Dessa 

forma, cabe salientar que este é um estudo em desenvolvimento. 

 
Palavras-chave: novos media, tablet, jornalismo, convergência, 

imprensa. 
 

                                                           
29

 Até o presente momento (outubro de 2012), a investigação encontra-se em fase de contacto e marcação 

das entrevistas, uma vez que nenhum veículo ainda respondeu ao pedido de colaboração. 
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Abstract 
According to Tom Rosenstiel (2011), the common sense that tablets 

don’t cause an  changes in the communication process or, 

specifically, in Journalism is a myth, even a fallacy. The researcher 
advocates that this new media has the potential to gain a central role 

in the media consumption of the general public. With that premise in 
mind, it becomes necessary to question what changes the media use 

of tablets will probably cause and is already causing today. This 
communication focuses on the (possible) changes in the news making 

process of the Portuguese press. How are the newspapers dealing 
with the migration to the tablets? Are they producing exclusive 

content to publish on this device? Does the newspaper maintain a 
graphic and layout identity? Is the app to access the paper paid by 

readers or is it free? 
In order to answer these and other questions, the Ubilab – 

Laboratory of Research in Media Mobility and Convergence, from 
PUCRS – intends to analyze how the main Portuguese generalist 

newspapers: Diário de Notícias, Público and Expresso are migrating to 

tablets through an analysis of the contents provided to the readers. 
Besides, interviews with digital media professionals of these 

newspapers will be done30. Therefore, it’s important to state that this 
is a study in progress. 

 
Key-words: new media, tablet, journalism, convergence, press. 
 

 

 

1. INTRODUÇÃO: COMUNICAÇÃO MÓVEL, NOVOS MEDIA E 

JORNALISMO 

Em palestra proferida em Lisboa no ano passado, o pesquisador 

norte-americano Tom Rosenstiel teve como objetivo derrubar certos 

mitos sobre os novos media. Um dos pontos discutidos foi a ascensão 

do consumo de tablets31. Segundo Rosenstiel (2011), o senso comum 

de que os tablets não promovem mudanças no processo de 

                                                           
30

 Until this moment (October of 2012), the research is in the stage of contacting and scheduling the 

interviews, once none of the vehicles have answered the collaboration request. 
31

 Tablets: “computadores móveis em formato de tabuletas com telas sensíveis ao toque, 

interação por gestos e conexão sem fio à Internet” (AGNER, 2012).  
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comunicação ou no Jornalismo está equivocado. O investigador 

defende que esse novo media, pela convergência que promove e pelo 

formato físico do dispositivo, tem potencial para se tornar 

protagonista no consumo diário de media pelo público em geral.  

Tendo em vista esse cenário desenhado por Rosenstiel (2011), 

torna-se necessário investigar as mudanças que o consumo mediático 

de tablets possivelmente causará e já causa hoje. Esta comunicação 

baseia-se especificamente nas mudanças causadas no processo de 

produção jornalístico da imprensa. Dessa forma, questiona-se: como 

os jornais têm encarado a migração para os tablets; há produção de 

conteúdo exclusivo para essa plataforma; ao migrar, o jornal mantém 

uma identidade gráfica; o aplicativo é pago pelos consumidores ou 

tem acesso gratuito?  

Para responder a essas e outras perguntas, o Ubilab – 

Laboratório de Pesquisa em Mobilidade e Convergência Midiática, da 

PUCRS – está mapeando o comportamento dos principais jornais em 

todos os continentes na migração para os tablets, através de uma 

análise do conteúdo disponibilizado aos leitores. Além disso, a 

investigação é embasada teoricamente por obras recentes acerca do 

tema e ainda contará com entrevistas dos responsáveis pela área de 

media digital nos veículos analisados – neste momento (outubro de 

2012), em andamento. Esta comunicação, por sua vez, centra-se nos 

principais jornais generalistas portugueses: Diário de Notícias, Público 

e Expresso, mas também apresenta uma revisão bibliográfica para 

contextualizar o que já foi investigado na área e dados levantados 

sobre o cenário mundial. 

O Jornalismo historicamente sofreu transformações conforme 

evoluíram os aparatos tecnológicos, portanto não seria diferente com 

o advento dos chamados novos media, como smartphones e tablets. 

Nesse sentido, Lohman et al.        lembra que “ao longo dos anos, 
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a linguagem utilizada pela imprensa escrita sofreu diversas 

modificações e foi evoluindo até os modelos consolidados nos jornais 

atualmente em produção e circulação no mundo”. Para Pellanda 

      , “neste momento histórico, mais um elemento cruza com este 

cenário resultando evoluções em diversas outras direções, a 

mobilidade é um agente que amplifica os elementos introduzidos com 

a internet e proporciona a adição de outros novos”. Essa mobilidade 

citada por Pellanda é uma característica intrínseca aos novos media. 

Sendo assim, a imprensa dedicada aos dispositivos móveis também 

passa por mudanças: da chamada Web 2.0, agora tem-se uma gama 

de novos meios de comunicação. 

Entre as mudanças trazidas pelos novos media, Natansohn e 

Cunha        destacam a questão de “como apresentar da melhor 

maneira possível o conteúdo de forma a respeitar a melhor 

usabilidade para o usuário que acessa determinado site tanto em 

desktops e notebooks, quanto em celulares e quanto em tablets”. 

Notam-se aí outras três questões adjacentes: um layout inovador 

(que não seja igual aos já concebidos para impresso e web), uma 

nova concepção de leitura e a onipresença comunicação móvel.  

Esse último aspecto é nomeado por Pellanda (2005, apud 

PELLANDA,       como “ambiente always on”, uma possibilidade 

proporcionada pela mobilidade. Trata-se do acesso a diversos tipos 

de conteúdos a todo momento, através da comunicação móvel e em 

rede, seja pelas tecnologias 3G ou 4G, seja por wi-fi. Hoje, o 

utilizador está rodeado de dispositivos que o possibilitam estar online 

constantemente: computadores, smartphones, tablets, amparados 

pelas tecnologias acima citadas.  

Há, ainda, a questão do leitor-utilizador. O receptor, neste 

momento, também passa por uma transformação. A interactividade, 

promovida já com as noções de Web 2.0, ganha novos contornos, 
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colocando o usuário na posição de “um indivíduo que é uma parte 

integrante de um sistema de informações que podem conter não só 

textos mas outras linguagens que se complementam também com a 

interatividade do conteúdo”  PELLANDA,      . Como bem destaca 

Pellanda (2011), alcança-se, através das redes wireless, “uma 

comunicação bi-direcional de forma ubíqua”. Segundo Schwartz 

(apud MATTIOLI e COSTA, 2011), os tablets e os smartphones são a 

principal novidade entre os canais de distribuição de conteúdo e 

atendem a uma demanda típica desta era da informação: “ ...  a 

busca por mais conteúdo, conhecimento e informação a toda hora, 

em todo o lugar e para os mais variados propósitos, para o bem e 

para o mal”. 

A interactividade também está na forma de utilização dos novos 

media, nomeadamente com a tecnologia touchscreen: 

As telas sensíveis ao toque hoje difundem notícias, fotos, infográficos, ilustrações, 

charges, anúncios, crônicas e editoriais que se tornaram dinâmicos, com a inclusão 

de áudio de qualidade, vídeos, animações, vibrações e fotografias manipuláveis, 

tudo com grande apelo estético e visual. O modelo de interação sensível aos 

gestos, adotado por essas máquinas, levanta a promessa de revolucionar a 

recepção e os requisitos de produção da linguagem jornalística. (AGNER, 2012) 

Conseqüentemente, tem-se também uma questão mais própria 

da área do Design, mas que também toca ao Jornalismo: a 

(re)inovação do layout. Sair do impresso para o ambiente online e 

digital representou uma mudança extrema para os profissionais que 

pensam no visual e na usabilidade dos conteúdos (jornalísticos) 

produzidos. Agora, há uma terceira via, uma espécie de mistura dos 

dois modelos antecedentes, mas com novas potencialidades. 

Conforme Natansohn e Cunha (2010), estabelece-se um novo 

desafio: “planejar a construção de sites e aplicativos que possam 

respeitar uma melhor usabilidade da informação repassada ao 
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usuário”. Enquanto na Web  . , pensava-se em criar softwares não 

limitados a apenas um dispositivo, num contexto de convergência 

entre aplicações e mobile devices, os novos media requerem 

complexidade e especificidade dos aplicativos para cada aparelho 

(NATANSOHN e CUNHA, 2010). 

Dessa forma, Lohman et al. (2011) defende que essas novas 

tecnologias promovem mudanças na apresentação, na navegação e 

no fluxo de leitura do conteúdo: “Como ‘fluxo de experiência de 

leitura’, entende-se o comportamento do usuário no processo de 

apreender e acessar informações em uma mídia específica, seja na 

leitura de um jornal, na navegação em um website ou na utilização 

de um aplicativo noticioso em um dispositivo móvel”  LOHMAN et al., 

2011). 

Em suma, Natansohn e Cunha (2010) diagnosticam o 

desenvolvimento de uma geração de softwares específicos para 

móveis, de aplicativos especializados para cada dispositivo, que altera 

o princípio de “um software para várias plataformas” anunciado como 

princípio facilitador da distribuição inter-mediática de conteúdo na 

Web 2.0. 

Sendo assim, questiona-se qual a situação do Jornalismo 

perante os novos media. As investigações no sentido de encontrar 

respostas para essa pergunta são recentes e ainda têm muito a 

refletir, mas alguns pesquisadores já chegaram a certas conclusões 

que auxiliam essa busca e guiar-nos-ão no presente estudo.  

Cunha e Aragão (2011) enquadram o Jornalismo desenvolvido 

para os novos media, em especial para tablets, “em um novo cenário 

da produção e consumo de produtos midiáticos, navegáveis ou 

jogáveis”, ou seja, destacam a questão da interactividade e das 

possibilidades de leitura oferecidas ao leitor. Já Natansohn e Cunha 
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(2010), apóiam-se no conceito de “convergência cultural” 

desenvolvido por Henry Jenkins (2008). Para os pesquisadores 

brasileiros, o Jornalismo praticado aos novos media “significa fluxo, 

circulação, movimento de dados, informações e pessoas, em busca 

de experiências de entretenimento e informação, possibilitado pelos 

processos de digitalização, em múltiplos suportes”  NATANSOHN e 

CUNHA, 2010). 

Ao olhar de Agner (2012), as empresas jornalísticas 

reposicionaram-se diante das mudanças previstas em função dos 

novos media e “o Jornalismo procura se reinventar para acompanhar 

a revolução”. Para Lima       , promove-se uma mobilidade exigida 

pela sociedade em rede e desenvolvem-se, assim, jornais que podem 

usufruir desse ambiente para interagir e engajar os usuários de uma 

nova forma, o que a pesquisadora define – com razão – como uma 

“tarefa que demanda grande responsabilidade”. Por sua vez, Pellanda 

(2011) conclui: 

Enfim, em diversos aspectos de produção e consumo de conteúdos jornalísticos 

podemos perceber mutações derivadas dos cruzamentos das tecnologias móveis. 

Está claro que não se trata somente de uma expansão evolutiva da internet como 

meio de comunicação, mas percebe-se a inauguração de novas dinâmicas para a 

atividade do jornalismo que podem ter implicações profundas nos conceitos 

historicamente estabelecidos. 

 

2. O TABLET NO CONTEXTO DOS NOVOS MEDIA 

Para melhor compreender o(s) papel(éis) do tablet no contexto 

das novas tecnologias de comunicação, traçaremos a seguir uma 

breve história deste novo media, considerado por Canavilhas e 

Santana        “a segunda maior plataforma móvel da atualidade”. 

No início da década de 90, a Apple lançou o modelo Newton, um 

avanço em relação às agendas eletrônicas, mas que pouco vendeu e 
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acabou descontinuado em 1998. Pela Microsoft, Bill Gates criou uma 

versão touchscreen do Windows XP para tablets em 2002, também 

sem sucesso (CANAVILHAS e SANTANA, 2011). 

Quando essa área estava dominada pela Amazon e o conceito 

atrelado ao leitor digital, tendo o Kindle como referência, a Apple 

levou ao mercado o modelo iPad, que, ao contrário dos antigos 

dispositivos, foi bem sucedido e lançou uma demanda que possibilitou 

o surgimento de outros modelos e marcas (CANAVILHAS e SANTANA, 

2011), como lista Agner (2012):  

... podemos citar, além do Ipad, os seus concorrentes: Kindle Fire, HP Touch Pad, 

Sansung Galaxy Tab, LG Optimus Tab, Motorola Xoom, Blackberry Playbook, 

Toshiba Folio, Positivo Ipy, e Acer Iconia, entre outros. 

Atualmente, de acordo com Lima (2012), há 34 milhões de 

dispositivos em todo o mundo. Para Quadros et al. (2011), o sucesso 

dos tablets reside no facto de que a sociedade conectada, online, em 

rede, “já domina determinadas tecnologias e espera encontrar algo 

que não encontrou em outros meios”. Essa expectativa é justificada 

pelo consultor Tomi Ahonen em entrevista a Canavilhas e Santana 

(2011), quando refere que a mídia móvel é a única capaz de replicar 

todas as potencialidades dos meios de comunicação anteriores e 

ainda incorporar oito vantagens exclusivas: ser pessoal, portátil, 

permanentemente ligada, ter um sistema de pagamento integrado, 

estar sempre presente no momento do impulso criativo, permitir a 

identificação precisa das audiências, capturar o contexto social na 

altura do consumo e ainda massificar o conceito de realidade 

aumentada (AHONEN, 2011 apud CANAVILHAS e SANTANA, 2012).  

Outro factor que pode explicar o sucesso dos tablets é a 

usabilidade potencializada pelo toque: “sensores de movimentos 

fazem das telas espaços mais sensíveis; fala-se de interações mais 
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intuitivas, mais naturais, menos burocráticas. A mão vira o cursor e 

os objetos são manipulados diretamente na tela”  NATANSOHN e 

CUNHA, 2010). Um diferencial dos tablets, assim como os 

smartphones, é que são mais adequados aos aplicativos nativos, ou 

Apps (PELLANDA, 2011). Para Pellanda (2011), os aplicativos “podem 

significar realmente uma ponte entre o papel e o digital. Algo que o 

PC não conseguiu ser completamente (DERTOUZOS 2001) por uma 

série de características”. Isso porque os tablets – e também os 

smartphones – não só estão conectados de forma ubíqua, como são 

suportes nativos para a convergência de conteúdos (PELLANDA, 

2011). As Apps são tão bem sucedidas que, conforme Cunha e 

Aragão       , “tornaram-se centro de uma nova cultura de 

consumo midiático”. 

Os aplicativos vêm na contramão dos mobile sites – versões de 

websites adaptadas para a tela menor do aparelho (NATANSOHN e 

CUNHA, 2010) –, pois proporcionam a criação de novas formatações 

de conteúdos e propiciam acesso de conteúdos online e offline 

(PELLANDA, 2011, e NATANSOHN e CUNHA, 2010). Em vez de se 

manter o conteúdo publicado na Internet, abre-se a possibilidade de 

novos formatos e, principalmente, uma nova maneira de navegação 

através dos aplicativos. 

Em sua investigação, Agner (2012) revela que, de acordo com 

a Associação de Editores Online dos Estados  nidos, “os leitores de 

jornais norte-americanos que usam tablets seriam, já no início deste 

ano,  4 milh es de pessoas”. Além disso, as Apps de notícias já 

estariam entre os mais usados nos novos media. Tendo esse cenário 

em vista, Agner        questiona: “Como produzir e consumir textos 

noticiosos no novo formato para a mídia digital?” Essa pergunta guia 

a próxima secção deste artigo. 
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3. JORNALISMO E TABLETS: ANÁLISE TEÓRICA, EXEMPLOS 

PRÁTICOS 

Ao migrarem para a plataforma dos tablets, seria lógico e até 

natural que o Jornalismo seguisse as regras básicas desenvolvidas 

pelo online – até pelas experiências dos mobile sites. No entanto, 

para aproveitar toda a potencialidade oferecida pelo novo dispositivo, 

como Cunha e Aragão (2011) identificaram, o Jornalismo móvel criou 

características específicas. Mesmo assim, Pellanda (2011) considera 

“natural que um jornal ao ser transposto para a Web ou para tablets 

o texto seja a matriz principal e conteúdos com outras linguagens 

sejam incorporados posteriormente”. 

Para Primo (2011 apud AGNER, 2012), a inovação é pouca e os 

jornais apenas engatinham no novo formato. Canavilhas e Santana 

(2011) são ainda mais críticos:  

Apesar do potencial das plataformas móveis na distribuição de conteúdos 

jornalísticos e da atenção que tem despertado no campo da investigação em 

comunicação (Ferreira, 2004; Cavalcanti, 2006; Castells, 2007; Couto, 2007; 

Moore, 2007; Aguado e Martínez, 2008; Ahonen, 2008; Santos, 2008; Canavilhas, 

2009) uma parte considerável das empresas jornalísticas ainda ignora as 

potencialidades da tecnologia e, principalmente, a sua forma particular de interação 

com o público.  

No entanto, reconhecem que o número de aplicativos – em 

geral e também de notícias – tem aumentado, falando-se mesmo no 

aparecimento de uma “appeconomia”  CANAVILHAS e SANTANA, 

2011). Os números representam bem essa realidade crescente: no 

início de 2009, a App Store, da Apple, oferecia cerca de 30 aplicativos 

gratuitos de empresas jornalísticas; já dois anos depois, eram mais 

de sete mil. No Android Market, sistema operacional concorrente, em 
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junho de 2011, eram 1.378 aplicativos gratuitos de jornais, 361 de 

revistas, 1.250 de canais de televisão, 778 de rádios e 1.329 

websites de notícias (CANAVILHAS e SANTANA, 2011). 

Com tantas novas publicações, Cunha e Aragão (2011) 

apontam o que consideram um erro crucial nesta etapa de migração 

do impresso para o tablet: “contraditórios são os jornais 

reproduzirem e-mails e links que foram publicados na edição 

impressa, reproduzi-los no formato tablet, e frustar o leitor que clica 

sobre os endereços, sem nenhuma reação do dispositivo”. 

Outro erro cometido nesta fase inicial da migração por alguns 

jornais foi identificado por Agner (2012) na entrevista com Adriana 

Barsotti, editora de Globo A Mais, publicação da editora Globo 

exclusiva em tablet: a premissa dos profissionais de que os 

consumidores já domesticaram32 completamente o novo dispositivo.  

Eles [os autores do projeto gráfico e de interação] partiram da 

premissa de que os usuários já estavam íntimos da tecnologia dos 

tablets, e a primeira interface criada não era tão explícita no que se 

refere a onde você deveria tocar, onde deveria virar as páginas, onde 

encontrar mais fotos, onde ampliar os vídeos, etc. (BARSOTTI apud 

AGNER, 2012). 

Entre erros e acertos, a realidade é que, desde o lançamento do 

primeiro tablet até hoje, muitos impressos migraram e outros foram 

criados exclusivamente para essa nova plataforma. Por isso, 

citaremos brevemente a seguir alguns casos já investigados. 

 

                                                           
32

 Aqui, o termo domesticação foi usado no sentido do conceito desenvolvido por Roger Silverstone. Ver: 

SILVERSTONE, Roger. (2006) Domesticating Domestication: Reflections on the Life of a Concept. In: 

Berker, Thomas, et al.(eds.) Domestication of Media and Technology. Berkshire: Open University Press. 
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3.1 The Daily (Estados Unidos) 

No dia 2 de fevereiro de 2011, a News Corporation e a Apple 

lançaram o periódico The Daily, um jornal desenvolvido por Rupert 

Murdoch exclusivo para iPad (LIMA, 2012). Foi a primeira publicação 

voltada somente para a plataforma tablet. 

3.2 Brasil 247 (Brasil) 

O segundo periódico lançado exclusivamente para a plataforma 

tablet, conforme levantamento realizado por Lima (2012), foi o Brasil 

247, nome que representa a ideologia do veículo: oferecer notícias 

nacionais, 24 horas por dia, sete dias por semana. No dia 13 de 

março de 2011, foi publicada a primeira edição, primeiramente 

exclusiva para iPad. Durante o primeiro ano, foram realizados 40 mil 

downloads. Em janeiro de 2012, o periódico passou a ser distribuído 

também para o sistema Android e, ainda, criou quatro versões locais: 

Bahia 247, Brasília 247, Rio 247 e Pernambuco 247, focadas em 

notícias dos respectivos estados brasileiros (LIMA, 2012). 

3.3 USA Today (Estados Unidos) 

De acordo com Canavilhas e Santana       , “o USA Today é 

um dos jornais norte-americanos que mais investe em conteúdos 

para plataformas móveis”. Os investigadores portugueses 

pesquisaram a publicação e concluíram que “os aplicativos oferecem 

um serviço rápido, dinâmico e com algumas possibilidades de 

personalização, apesar de possuir limitações em multimidialidade, 

interatividade e hipertextualidade”  CANAVILHAS e SANTANA,      . 

No entanto, consideraram que houve “mínima evolução dos 

aplicativos”, que se mantiveram praticamente iguais.  

3.4 BBC (Reino Unido) 
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Canavilhas e Santana (2011) também analisaram o aplicativo 

de notícias disponibilizado pela BBC. Conforme a investigação 

realizada, “os aplicativos oferecem grande quantidade e variedade de 

conteúdos, em vários idiomas, e podem ser personalizados a partir da 

localização geográfica do usuário”  CANAVILHAS e SANTANA,      . 

Além das secções de notícias, há rádio ao vivo, fotos, vídeos, 

programação dos canais de televisão e rádios do grupo.  

3.5 Le Monde (França) 

O jornal francês Le Monde foi um dos primeiros, entre os 

europeus, a lançar aplicativos para as plataformas iOS e Android. Na 

avaliação realizada em 2009 por Canavilhas e Santana (2011), “seu 

sistema era o único a oferecer um alerta de últimas notícias na tela 

do telefone, algo que se tornou comum um ano depois”. Contudo, 

assim como outras publicações do setor, os investigadores 

portugueses consideraram que os aplicativos pouco evoluíram e que 

falta integração entre os conteúdos multimídia (CANAVILHAS e 

SANTANA, 2011). 

3.6 Um olhar geral sobre as publicações 

A pesquisa realizada durante três anos por Canavilhas e 

Santana (2011) revela outros pontos importantes para a presente 

comunicação acerca das publicações em tablets. Uma ferramenta já 

amplamente utilizada é o compartilhamento de notícias nas redes 

sociais e microblogs, nomeadamente no Facebook e no Twitter; outra 

forma de interação com o leitor largamente adotada é a abertura de 

canais de participação para “repórteres cidadãos”  CANAVILHAS e 

SANTANA, 2011). Entretanto, os investigadores portugueses notaram 

que alguns recursos que pareciam promissores no início da 

investigação ainda não se popularizaram. Exemplo disso são os 
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códigos QR e os leitores automáticos de notícias (CANAVILHAS e 

SANTANA, 2011). 

Apesar da variedade de publicações para a plataforma tablet, 

Natansohn e Cunha (2010) consideram que pouco se tem mudado 

em relação   produção jornalística: “Geralmente, aplicativos e mobile 

sites para celulares – e também para os tablets – ainda tem sido 

alimentados automaticamente com o site convencional, para o 

desktop. A atualização ainda está sob responsabilidade do mesmo 

pessoal que cuida da atualização dos sites”. Contudo, os 

pesquisadores brasileiros apostam que há mudanças por virem, 

principalmente no que tange à mudança de perfil nas redações com a 

contratação de novos profissionais voltados especificamente para os 

novos media. 

Sobre o modelo de negócio, ainda paira a dúvida no ambiente 

dos periódicos. Há quem aposte nas versões gratuitas, ancoradas 

pela publicidade; enquanto há os veículos que vêem na publicação 

para tablet uma fonte de renda direta com a assinatura. Para Mattioli 

e Costa (2011), quando começou o processo de migração do 

impresso para o digital, o conteúdo era majoritariamente gratuito; 

mas agora, “com o grande número de acessos obtidos, os veículos 

passaram a realizar assinaturas digitais e vê-las como uma nova 

fonte de lucro”  MATTIOLI e COSTA,      .  

Por outro lado, Natansohn e Cunha (2010), identificam uma 

“transformação dos atuais modelos de negócios  de distribuição 

fechada, paga), para um modelo que integre as inovações 

tecnológicas, o consumo e produção dos usuários e o negócio 

sustentável”. Essa, contudo, é uma discussão antiga que ainda não 

tem resolução, uma escolha ideal de modelo de negócio permanece 

incógnita. Em entrevista a Natansohn e Cunha (2010), Saulo Ribas, 
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diretor de criação da revista  poca, afirmou que “a mídia errou com o 

início da internet ao acreditar que se deveria disponibilizar conteúdo 

de graça e ganhar dinheiro apenas com publicidade. Com esses 

dispositivos (tablets), será uma nova oportunidade de acertar desta 

vez”. Ribas  apud NATANSOHN e CUNHA, 2010) ainda profetiza: 

“este Jornalismo corre um sério risco de acabar caso não se consiga 

converter para o Jornalismo pago no meio digital”.  

 

4. JORNAIS PORTUGUESES E TABLETS: UMA BREVE 

ANÁLISE DO DIÁRIO DE NOTÍCIAS, PÚBLICO E EXPRESSO 

Os três principais jornais generalistas em Portugal não fogem à 

regra das demais publicações para tablet já analisadas pelos 

investigadores citados neste artigo. Diário de Notícias, Público e 

Expresso possuem aplicativos para ambos os sistemas operacionais 

vigentes no mercado – Android e iOS – além de mobile sites. Nota-se 

que, em geral, também passam por uma fase inicial de 

experimentação e adaptação à nova plataforma, como a maioria das 

demais publicações pelo mundo, com exceção daquelas que já 

nasceram exclusivamente para esse meio.  

Outro ponto em comum com alguns dos periódicos já citados é 

o facto de as publicações estarem muito próximas às versões 

impressas dos jornais. No caso do DN, especialmente, sendo que uma 

das edições analisadas (a gratuita, versão e-paper) tratava-se de 

digitalizações do impresso, sem links ou outras linguagens que não 

texto e fotografia, ou seja, a única diferença está no dispositivo para 

leitura, mas, em termos de apresentação e conteúdos, é o mesmo 

que ler o jornal impresso – uma vez que é feita a assinatura, o 

conteúdo tem uma apresentação diferente, semelhante ao ambiente 
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online. Tendo em vista a potencialidade que o tablet oferece, essa 

parece ser uma opção inicial para adaptação ao meio. Situação 

semelhante é encontrada no Brasil, como afirmou Silvio Genesini, 

diretor- presidente do Grupo Estado, em entrevista a Quadros et al. 

      : “O que nós e a maioria dos jornais brasileiros estamos 

fazendo, por enquanto, é comprar um lugar na fila, com vistas ao 

futuro”. Ou seja, as empresas jornalísticas lançam as Apps com a 

intenção de, primeiramente, lançar-se na área, ocupar um lugar no 

mercado para, depois, investir de facto em um novo formato.  

De volta aos três periódicos em questão, pode-se dizer que 

novamente estão em sintonia com a situação geral mundial: o layout 

e a disponibilização de conteúdos oscilam entre a versão impressa e 

características do online; ora predominam características do 

impresso, ora do jornal na Internet. Logo, ainda não se tem uma 

linguagem própria dos tablets aplicada ao Jornalismo generalista 

diário português. Sobre o conteúdo, verificou-se que há a publicação 

de conteúdos exclusivos para a plataforma tablet. Entretanto, esses 

são ainda exceção se comparados ao grande fluxo de notícias oriundo 

tanto do online como do impresso. 

Com relação ao modelo de negócio, à primeira vista, o acesso 

parece gratuito. No entanto, a realidade é outra. Os aplicativos de 

facto são gratuitos para download, tanto no sistema Android como no 

iOS. Todavia, após o download, é preciso comprar a edição que se 

quer visualizar ou fazer uma assinatura digital. A exceção é o DN que 

oferece uma edição gratuita, depois da qual é preciso também 

comprar. Para o leitor inadvertido, acaba por ser uma ilusão de que 

terá acesso às notícias gratuitamente. No caso do Público, as 

assinaturas podem ser feitas em três modalidades: semanal 

(U$2,99), mensal (U$11,99) ou anual (U$119,99). Para acessar o 
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jornal Expresso, há a opção de compra avulsa (U$2,99 por edição) ou 

assinatura: 12 edições (U$27,99 – total), 26 edições (U$49,99 – 

total) ou 52 edições (U$89,99 – total)33. 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

É inegável que este é – ainda – um momento de transição, 

adaptação dos jornais à plataforma tablet. Através das práticas e dos 

conteúdos publicados, é possível perceber que se trata de uma fase 

inicial da migração do impresso e do online para os aplicativos 

destinados aos novos media. Em uma breve análise dos periódicos 

generalistas portugueses, nota-se uma situação bastante semelhante 

ao que Canavilhas e Santana (2011) levantaram num espectro 

mundial, após três anos de monitoramento de uma série de 

publicaç es em todos os continentes: “Apesar de alguns avanços, a 

situação atual revela que os conteúdos continuam a ser meras 

transposições da oferta existente nos meios tradicionais, num modelo 

de shovelware semelhante ao que ocorreu com o webjornalismo” 

(CANAVILHAS e SANTANA, 2011). 

Os pesquisadores portugueses concluíram que, tendo em vista 

o potencial da plataforma tablet, valores importantes como a 

interatividade e a multimidialidade ainda estão pouco explorados 

pelos periódicos (CANAVILHAS e SANTANA, 2011). Em parte, esse 

lento desenvolvimento pode ser explicado pela crise econômica que 

assola a Europa e todo o mundo e a queda nas receitas com 

publicidade e venda dos jornais:  

O próprio modelo de negócio mais utilizado atualmente na 

imprensa online, e replicado nos conteúdos móveis, é ainda muito 

                                                           
33

 O valor das assinaturas consta em dólares, pois é a moeda padrão das lojas de aplicativos. 



Livro de Atas do III COBCIBER 

 

 ISBN: 978-989-98199-0-0 178 

 

frágil, e sabe-se que a aposta num Jornalismo realmente adaptado às 

plataformas móveis exigirá investimentos em recursos humanos 

(CANAVILHAS e SANTANA, 2011). 

O investimento em recursos humanos é outro ponto importante 

desse processo de migração para os dispositivos móveis, não só 

economicamente, mas também em termos de conteúdo (produção e 

apresentação). No que tange ao design, à diagramação, Agner (2012) 

diz que a publicação Globo A Mais, da editora Globo e objeto da sua 

investigação, “ainda não possui uma editoria de design específica, 

com foco no design de interação com os usuários”.   conseqüência 

dessa constatação a declaração da editora Adriana Barsotti em 

entrevista ao pesquisador brasileiro: “Na fase de concepção do 

produto, a gente percebeu que ele tinha mais características de 

impresso do que de site”  BARSOTTI apud AGNER, 2012). Natansohn 

e Cunha (2010) também prevêem a contratação de novos 

profissionais nas redações: “as rotinas jornalísticas tendem a se 

transformar, pois jornalistas e designers precisarão conviver com um 

novo profissional, mais preparado para lidar com as necessidades dos 

novos dispositivos”.  

O facto é que este ainda é um campo novo e em 

desenvolvimento. As imperfeições e as características emprestadas 

das outras plataformas devem dar lugar aos poucos à linguagem 

própria dos dispositivos móveis, que ainda está em construção. Nesse 

sentido, Lohman et al. (2011) considera que não é possível afirmar se 

o modelo concebido hoje como próprio do tablet manter-se-á: “Ainda 

não é possível concluir se os aplicativos analisados serão realmente 

capazes de definir um padrão a ser seguido pelos novos aplicativos 

noticiosos para tablets, ou se representarão tão somente uma 

tentativa inicial de experimentação das potencialidades existentes”. 
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Tudo deve depender dos próprios veículos e como o público 

responderá aos conteúdos disponibilizados: “A agilidade com que são 

lançadas novas versões para os aplicativos de revistas para correção 

de bugs ou adição de recursos que não existiam originalmente, 

mostra que há possibilidade sim de tomar estas medidas, desde que 

haja interesse das próprias editoras em fazê-las acontecer”  C NHA e 

ARAGÃO, 2011). Portanto, resta a nós, investigadores, 

acompanharmos o atual momento dos tablets e seguirmos a 

investigar para perceber e estudar as mudanças quando elas 

chegarem.  
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