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Resumo: Para entender os dispositivos móveis não apenas como novas tecnologias, mas 

como meio de comunicação é preciso recorrer à história da mídia e dos aparatos da 

comunicação desde os primórdios telegráficos. Mas também é preciso rever as descobertas 

técnicas de engenheiros, matemáticos, estatísticos e informáticos que, em seu tempo de 

criação, foram formando uma lista de tecnologias que reuniam características pensadas para 

facilitar a atividade humana como foi o caso dos palmtops, aclamados no início da década 

de 1990 e, hoje, esquecidos diante de smartphones e tablets. No entanto, é oportuno 

destacar que características dessas tecnologias (de anos atrás) continuam atuais e ajudam a 

construir a mídia que as (novas) tecnologias móveis representam. Neste sentido, o texto 

aborda o desenvolvimento do tablet como mídia, que tem sido meio de desafios e mudanças 

nas redações jornalísticas mundiais. No desafio de compreender  essa abordagem midiática 

de uma tecnologia que foi absorvida rapidamente por usuários, o texto destaca alguns casos 

jornalísticos que estão em construção de suas versões 'tableadas', indicando possíveis 

soluções para captar interação de usuários. 
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1. Histórico tablets no mundo 

A frase mais conhecida referente ao surgimento do dispositivo tablet é a de Steve Jobs, 

no lançamento do primeiro iPad, que, segundo o criador, seria “fan, beautiful and usefull”. 

As ideias que nortearam a equipe de Jobs na Apple para desenvolver o tablet não foram tão 

óbvias e podem ser pontuadas por uma série de processos cronológicos que o 

desenvolvimento „técnico‟ da tecnologia passou, mais precisamente, nos anos 2000. 

Vários aparatos surgiram com características que foram agrupadas no tablet. Por 

exemplo, o touch screen não é uma revolução de interação homem-máquina, mas algo 

muito simples que pode ser pensado desde a noção sensitiva do toque dos dedos humanos. 

Assim, situações bem dinâmicas e cotidianas ajudam a compor um elenco de características 

pensadas para formar os principais detalhes de aparatos tecnológicos que se transformam 
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em meios de comunicação - poder que a tecnologia, quando criada, não necessariamente 

pensaria em atingir, mas que vira uma estratégia de adesão e, em seguida, de conquista de 

público consumidor e leitor. 

De qualquer maneira, os tablets podem ser definidos como uma mescla tecnológica e 

simbólica do ponto de vista da utilidade e da usabilidade. Pensa-se em um computador com 

tela sensível e processador potente. Pensa-se em um celular com ações que acompanham o 

desenvolvimento de aplicativos de relacionamento e comunicação, agora, com tela grande. 

Pensa-se em leveza, estética e em televisão portátil, uma invenção que não teve tanta 

adesão do público, mas que pode ser recuperada na contextualização do formato material do 

tablet. 

Tais reflexões inferem, antes de tudo, que não há uma cronologia norteadora para o 

surgimento desta tecnologia e, muito menos, a 'caixa preta' que ela traz consigo, sendo 

difícil imaginar o que virá depois do iPad Mini
4
, por exemplo. No entanto, o desafio de 

formular e sistematizar alguns precedentes tecnológicos e pensamentos da engenharia, além 

dos conceitos de criadores de inovações podem servir de estímulo para identificar como 

surgiu o tablet e como foram sendo criados conteúdos e aplicativos diferenciados 

especificamente para o número de polegadas da tela touch desses pequenos robôs. 

De acordo com João Canavilhas (2012), os tablets são os “gadgets” mais inovadores 

dos últimos tempos. O pesquisador se refere a uma miscelânea de ideias que, desde 2010, 

colocam este dispositivo entre os aparelhos mais vendidos mundialmente, e que continuam 

no elenco de ideias tecnológicas que simbolizam épocas de inovação em interação, 

conectividade, portabilidade e mobilidade. 

Assim, para entender melhor o tablet, recorre-se à formulação de um histórico de 

inovações que teriam inspirado a pequena „folha de papel digital‟ e, por isso, esta pesquisa 

apurou as principais marcas humanas responsáveis pela formação de um mundo digital 

concreto, traduzido em aparatos tecnológicos conectados ao grande poder da World Wide 

Web, de 1995. Mas antes dela, nos últimos três anos da década de 1960, surge a primeira 

noção de que pessoas poderiam ser capazes de interagir com computadores diretamente, o 

que resultou na pesquisa do engenheiro Doug Engelbart, na criação do mouse, ainda sem o 

formato com o qual se usa atualmente (MOGGRIDGE, 2006). O mouse, então, formaliza e 

formata a ação de interação do homem com a máquina, o que simbolizaria anos depois a 

tela touch dos dispositivos móveis. 

                                                 
4
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Desde então, a ideia do design do material para constituir um dispositivo embasa o 

desenvolvimento técnico de acordo com a adaptação das capacidades humanas, uma 

tentativa de profissionais de aliar quatro linhas de pensamento: a do artefato (design 

baseado no conforto para o uso), a da linguagem, a da metodologia em que será operado e 

treinamento do aparelho (ENGELBART apud MOGGRIDGE, 2006). 

Com o mouse aparecem as primeiras expectativas e ações de manipulação de textos, 

edição, inclusão, formatação e correção - o poder do movimento das mãos combinados, 

mais adiante, resultariam em cliques descodificados e concretizariam a ideia de “easy to use 

system", recuperada por Jobs nos anos 2000. 

Um segundo marco neste processo de digitalização do mundo e dos interesses sociais 

foi em 1974, quando o pesquisador Tim Mott desenvolveu a identificação através de 

desenhos - os ícones - para facilitar as ações desejadas e codificadas para o hardware dos 

computadores da época. Ia se formando o que hoje é nomeado de interface de interação. 

Mais tarde, Larry Tesler, ícone da história do design participativo, foi além das ideias de 

Mott, desenvolvendo formas de interação com usabilidade, codificando ações para que a 

máquina entendesse o comportamento do ser humano e este facilmente interagisse com a 

máquina. Doubles cliques, cortar, colar, rolar o cursor foram se concretizando e se 

perpetuando como as ações no touch do tablet. 

O design do computador pessoal tomava forma com as ideias desses estudiosos, que 

depois se legitimaram com a conexão na internet, em meados dos anos 1990, que ao longo 

desta década ainda parecia um privilégio para poucos. 

Para a interação, a materialidade do dispositivo representa o trabalho de reflexão que 

envolve design de usabilidade, estética, conforto e atração do público para que este se sinta 

bem em ter determinado aparato, ao mesmo tempo em que precisa ser útil ao usuário. A 

experimentação tem que ser agradável. E assim os computadores vão avançando, do 

Windows ao Macintosh da Apple. 

Surgem também polaroides imagéticos e menus interativos na década de 1990, que 

começam a compor interfaces mais confortáveis ao usuário e cada vez mais modernas 

(MOGGRIDGE, 2006). 

Então, é a materialidade do dispositivo que pode responder a seguintes perguntas: como 

o usuário se sente, como ele usa, como ele sabe os comandos que deve usar (VERPLANK 

apud MOGGRIDGE, 2006). E, é oportuno destacar que a grande motivação foi adaptar 

essas tecnologias às demandas humanas que se fortalecem com a urbanização, a falta de 
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tempo nos deslocamentos, o que desenvolve a necessidade ainda maior por portabilidade e 

mobilidade. 

 

A mobilidade e a portabilidade se constituem em elementos sobresalientes 

cruzados com a questão pervasiva que as tecnologias computacionais 

representam na cena contemporânea com penetração em todos os ambientes 

em várias formas de artefatos. Resulta deste contorno, a emergência de 

inúmeras práticas como mídia locativa, flash mobs e smart mobs e, 

inclusive, o jornalismo móvel com interface mais consistente com o espaço 

urbano e a navegação pelo ciberespaço para acesso à base de dados e o 

desenvolvimento do processo de apuração jornalística. (SILVA, 2008, p.6) 

 

 No caso dos tablets, que compõem o objeto de estudo deste artigo, a aderência dos 

usuários foi mais rápida e intensa do que se pensava. O primeiro tablet de criação da Apple, 

em 2009, surgiu com objetivos parecidos com a mescla de conceitos que invadiram o século 

XX e XXI, recodificando as relações interacionais humanas com a tecnologia. O fato de ser 

“Fan, easy to use and beautiful” fortaleceu o dispositivo (iPad), que no início parecia uma 

cópia do iPhone com tela maior e sem conexão telefônica. Mas em poucos meses 

impulsionou marcas concorrentes a também lançarem no mercado o seu próprio tablet.  Em 

apenas três anos, este móvel representou um novo segmento no mercado mundial da 

informação, uma „nova mídia‟. 

Por exemplo, um estudo recente do instituto americano In Start mostra que os tablets 

alcançaram status de consumo de massa e que 58 milhões de pessoas irão comprar o 

dispositivo até 2014.
5
 O Brasil, outro exemplo, é o 11º país no ranking de maiores 

compradores do aparelho, sendo que 606 mil pessoas compraram seu tablet no segundo 

trimestre de 2012
6
. A partir da introdução dos sistemas iOS (iPhone) e Android os jornais 

começam a disponibilizar versões de suas edições em „apps‟ informativos para celulares, 

primeiro, e no final de 2010, para os tablets, uma iniciativa precursora do The New York 

Times (NYT), por exemplo. 

 

1.1 - O princípio da tecnologia e informação móveis  

Grandes revoluções de materialidade tecnológica e simbólica marcam, então, o início do 

século XX, mas surgem bem anteriormente a ele. Com base nos conceitos que marcaram, 
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estudo,44a95295fb6ea310VgnCLD200000bbcceb0aRCRD.html 
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de certa forma, uma introdução ao conceito de tecnologia digital referenciados no tópico 

anterior, dá-se sequência a tentativa de esquematizar como surgiu o tablet de acordo com a 

reconfiguração dos computadores pessoal, portátil, os Personal Digital Assistance (PDA) e 

os tablets como são conceituados atualmente. Na prática, este tópico materializa a evolução 

do desktop, palmtop à celulares e dispositivos móveis. 

Os computadores portáteis surgiram antes mesmos dos desktops serem formados por 

interfaces usáveis, o que reforça a ideia de que a busca pela cronologia do avanço das 

tecnologias nada mais é que falar de uma série de experimentações pensadas por diversos 

gênios das áreas de exatas que poderia dar ou não certo. O exemplo mais antigo de um 

computador portátil é de 1968, quando o cientista da computação Alan Kay pensou em uma 

espécie de caderno digital para crianças com uma marca lúdica de aprendizado, onde o 

Dynabook serviria como um computador para crianças com tamanho apropriado para que 

elas carregassem: o de uma folha de papel A4 (MOGGRIDGE, 2006). 

Era possível conectar para acessar textos da escola, além de vir com um teclado. Assim, 

o principal atrativo do aparelho eram as funções dos programas educacionais, como a ideia 

da lousa mágica que vinha com uma caneta „interativa‟, sensível à tela. Este primeiro 

dispositivo serviu de referência para os tablets e já indicava na década de 1960 importantes 

características que serviram de grande marketing para o iPad: linguagem simples, sistema 

de usabilidade que permitia a exploração dos programas para criar as próprias formas de 

aprendizado (LAMMLE, 2012; SAMPAIO, 2010). 

Quanto ao começo do estilo touch, Lammle (2012) aponta um dispositivo (10 by 10-

inch RAND Tablet) de 1964 desenhado sem teclado, bem limitado, mas que indicou 

diagramas e escrita pelo “digital stylus”. Mais tarde, em 1979, a Apple criou o Graphics 

Tablet para o computador Apple II, mas, além de caro (cerca de U$ 2 mil, hoje), era 

ineficiente, pois começou a interferir no sinal dos canais de TV. Ainda que os 

computadores portáteis fossem a inovação da época, eram pensados com uma lógica de 

aprendizado ou entretenimento, sem uso contínuo ou para trabalho. 

Em 1982, surge o primeiro laptop da Epson HX-20, em que os atrativos eram o 

tamanho, peso, tela LCD e 16 kbytes de memória interna. Pela primeira vez as baterias 

poderiam ser recarregáveis e, ainda, o laptop vinha com uma “micro fita cassete” para 

armazenamento. 

Em 1984, lançou-se o KoalaPad, também para crianças e muito parecido com a lousa 

mágica. Adiante, em 1989, tem-se o primeiro „palm top‟ portátil, aclamado pelas empresas, 
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já que desempenhava a função de armazenamento de contatos, além de escrever 

documentos e tinha o tamanho de uma fita VHS, o que garantia o uso contínuo pela 

facilidade de carregar o aparelho. O Palm se perpetuou durante alguns anos como uma 

agenda digital associada ao trabalho, um dispositivo que começava a ter a funcionalidade 

como precedente. 

No mesmo ano, o designer Jeff Hawkins desenvolveu o computador-tablet, o GridPad, 

com uma tela sensível (com caneta ao invés de um teclado para interação, os slates 

computers (SAMPAIO, 2010),  algo que parecia inédito do iPad de 2010). Isso mostra que 

os tablets estão, no mínimo, em um cenário imaginário de cerca de 50 anos atrás. O 

GridPad durou um ano, pois a empresa do aparelho teve problemas financeiros em 1990 

(LAMMLE, 2012). 

O autor também aponta 1996 como um ano marco para os slates computers, com o 

PalmPilot, primeiro Pen Computer a ter sucesso no mercado, pois trazia um hardware 

melhor que os outros e um sistema de caracteres com movimentos. A partir de então, esses 

aparelhos foram associados ao conceito de Personal Digital Assistance (PDA), citado 

anteriormente e que permaneceram com boas vendas até o surgimento dos smartphones, 

que associaram à tecnologia de tela sensível o armazenamento, o sistema telefônico e a 

conexão à internet. 

O nome Bill Gates aparece no contexto desses PDAs, já que continuou com os 

investimentos da Microsoft, no “desenvolvimento de software destinado aos tablets” 

(SAMPAIO, 2010) e em 2001 lança o Windows XP Tablet com capacidade de um 

computador, porém sem teclado. 

Oportuno lembrar também que durante o fim da década de 1990 e início dos anos 2000, 

os notebooks começam ganhar força juntamente aos híbridos (SAMPAIO, 2010), que 

mesclavam tela sensível com teclado para uso opcional, consolidando um cenário 

tecnológico voltado para o mundo coorporativo. Sem mencionar, os jogos touch e os 

primeiros smartphones que começaram a aparecer de 2006 em diante, cada vez mais 

aliando computação e informação – processadores inimagináveis para o tamanho do 

dispositivo agregados à câmeras, sistema audiovisual e códigos sensíveis ao toque que 

acompanham o movimento dos sistemas analógicos, mas reformatam comportamentos 

humanos (JENKINS, 2009). 

Depois de todo o apanhado histórico e de todas as tentativas e experimentações das 

empresas e laboratórios digitais, a Apple na pessoa de Steve Jobs lança o iPod como um 
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agregador de músicas, se legitimando como o principal Mobile Internet Devices do século 

XXI. Do agregador de músicas e de aplicativos temáticos, a empresa desenvolveu o iPhone, 

com sistema de telefonia, antecessor da coleção tablet Apple, que foi lançada apenas em 

janeiro de 2010. 

 

2. Avanços e desafios 

Em poucos anos, a tecnologia avançou na parte operacional e usual até chegar ao 

dispositivo móvel que pode ultrapassar a venda de computadores até 2014. E para falar 

nesse aparato, que carrega a imponência de ser um meio de comunicação, é preciso 

considerar a ambiência digital em que o dispositivo se insere, mesmo podendo ser usado 

off-line, a mobilidade e funcionalidade do tablet parece ter mais sentido quando este está 

conectado. Desde o princípio da afinidade com o tema, tablet é considerado meio de 

comunicação e não apenas um avanço técnico que concentra leveza, usabilidade e 

processamento de dados equivalente a um computador. 

Assim como se entende os dispositivos móveis como uma mídia digital, onde os 

conteúdos nelas dispostos podem ser compreendidos como formas de interação com o 

saber, a partir do momento em que esses aparatos vão além de simples telefones ou 

computadores conectados à internet, mas permitem o toque, ampliando, diminuindo ou 

posicionando da melhor forma para usufruir da informação. 

 

3. Tablets reconfigurando a produção e o entendimento do jornalismo 

As tecnologias móveis como o tablet foram mudando de acordo com as 

necessidades dos usuários, e mais, atendendo a demanda de mercado e, de certa forma, 

gerando novos comportamentos e tipos de relações atemporais e sem espaços determinados. 

A referência é de que a tecnologia e a informação estão sendo transformadas mutuamente e 

sendo transformadoras das relações sociais, como apontam alguns outros autores do campo 

digital, como Henry Jenkins (2009; 2013), que entende o processo das mudanças 

comunicacionais como parte da uma era de convergência de mídias apoiadas nas mudanças 

tecnológicas não podem ser vistas apenas do ponto de vista do dispositivo, técnico, mas sim 

cultural. 

 Do ponto de vista do usuário, o tablet constitui um „device‟ com especificidades 

cativantes: uma tela maior que a de um celular touch screen. Notícias, sites, entretenimento, 

banco online na ponta dos dedos, por exemplo. O dispositivo pode ser usado online e off-

line com fácil processamento de dados. A leveza do aparelho é outra característica 
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fortemente avaliada, já que pode ser levado para qualquer lugar. Assim, a mobilidade ganha 

mais força como algo desejável na hora da compra de um aparelho tecnológico. São como 

microcomputadores portáteis e fáceis de carregar, o que os diferencia de notebooks. Dessa 

forma, as características tecnológicas fortalecem ainda mais a noção de mídia assimilada a 

esta tecnologia. Essas “qualidades” são como características que definem uma mídia. 

 Por fim, os dispositivos móveis tornaram-se formas de comunicar e se informar, já 

que as pessoas podem conectar-se ou desconectar-se a qualquer momento que optarem, 

estando com acesso a diferentes conteúdos. Assim, essas possibilidades trazidas junto com 

novas mídias tecnológicas também são formas de entrar em contato com informação de 

maneira diferente. O comportamento e a cultura (digital ou não) se transformam e são 

transformadoras, isto é, “não há como separar a cultura, vista tradicionalmente como o 

conjunto de representações simbólicas essencialmente humanas, de ambientes 

tecnológicos” (CASTANHEIRA, 2011, p.3). 

 No caso do jornalístico, que se diferencia de qualquer tipo de informação pelo que é 

de interesse público e também por exigir técnica para produção de informação, o 

desenvolvimento, a função e o negócio ficaram mais difíceis ou, pode se dizer, nublados ao 

passo que aumentou o consumo de dispositivos móveis, principalmente de tablets nos 

últimos três anos. 

Tais dispositivos compreendem novas narrativas, formatos, linguagens ou, pelo 

menos, transformação do que se tem de mais tradicional no mundo digital para algo que 

valha a pena ser clicado com os dedos na tela touch screen. Por isso, adaptação e 

criatividade têm sido dilemas e desafios do jornalismo, principalmente do impresso. 

  

4. Dispositivos móveis apresentam uma nova realidade às empresas de comunicação - 

O caso da Gazeta do Povo 

 O jornal The Daily foi o primeiro meio pensado exclusivamente para tablet. Surgiu 

em fevereiro de 2011 e chegou ao fim em dezembro de 2012, algo que fez os editores de 

marcas jornalísticas a repensarem a questão das versões diferentes para várias plataformas. 

O modelo de negócios do jornal baseava-se na venda das edições digitais por 0,99 dólares 

ou uma assinatura anual de 39,99 dólares. A experiência do The Daily foi temporalmente 

curta, levou muitas críticas por publicar notícias de agências, porque se tratava de jornal 

pago que deveria ter um conteúdo diferenciado para a audiência. O anúncio do fim das 

edições foi justificado pelo fato de não atingir público, mas evidenciou uma necessidade 
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para a imprensa: o espaço ocupado pelo mercado dos dispositivos móveis, consumidores 

assíduos de novas tecnologias e, principalmente, uma crise do papel. 

 Baseado nas discussões que envolvem o campo das tecnologias móveis como meios 

de comunicação, cita-se o caso do jornal paranaense Gazeta do Povo, que passa por 

modificações no ambiente da redação, novas linguagens, formatos e narrativas, processo 

comum em outros impressos brasileiros, que estão se apropriando ou, até, desenvolvendo 

versões móveis para acompanhar o crescente consumo de informação em tablets. Como 

primeiro panorama, identifica-se a atual situação da Gazeta do Povo, de abrangência 

regional-nacional, com redação sede em Curitiba, Paraná. 

Criado em 1919, o jornal tem circulação diária com editorias fixas e 18 suplementos 

divididos durante a semana. Cada editoria possui uma página no Facebook, um perfil no 

twitter que tem sido incorporado pela redação há três anos, em média. Em 2011, a Gazeta 

lançou sua edição para iPad, em seguida para tablet da Samsung e vem investindo em 

produções para novas plataformas, tentando inovar em conteúdo e liguagem diferente, 

além, é claro, do site de notícias do jornal. A atividade online mais recente é a Gazeta do 

Povo no aplicativo de fotos Instagram
7
. 

Parte dos investimentos da empresa na redação é sobre webdesenvolvimento. Um 

dos editores de projetos editoriais, além de jornalista é estudante de arquitetura, para pensar 

a arquitetura da informação para as diferentes versões do jornal – site, impresso e tablet. O 

desafio é pensar na edição para web e tentar praticar o “jornalismo de indexação” que, para 

os profissionais do jornal é, basicamente, as possibilidades de medir e tagear qualquer 

informação
8
 e integrar a home page do site do jornal, os conteúdos impressos e algumas 

novidades na versão móvel. 

Para os profissionais do jornal é consenso em menos de três anos que é necessário 

manter uma relação da empresa com outras áreas. Segundo a gerente da área de pesquisa e 

desenvolvimento digital, Silvia Zanella, esta relação tem que se fortalecer para que se 

desenvolva o produto objetivo do jornal e o torne rentável. As dinâmicas de interação e da 

redação se transformam, sendo importante pensar na marca jornalística como um negócio 

rentável, sem perder o foco e a linha editorial já definida, de acordo com a gerente. 

                                                 
7
 O jornal Gazeta do Povo pode ser acessado pelo site: www.gazetadopovo.com.br; twitter: @gazetadopovo e 

derivações, dependendo da editoria, além do Facebook (https://www.facebook.com/gazetadopovo?fref=ts) e 

instagram. 
8
  As informações são provenientes de visitas à redação da Gazeta do Povo em 2013 e referentes às aulas 

preparatórias do programa de trainee do Grupo Paranaense de Comunicação, ao qual pertence o jornal, em 

2012.  

http://www.gazetadopovo.com.br/
https://www.facebook.com/gazetadopovo?fref=ts
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Para a implantação da versão tablet e o fortalecimento das mídias sociais, a equipe 

investe em dois requisitos: linguagem de conteúdo pensado de forma reprodutiva, isto é, 

banco de dados que podem abastecer assuntos, pautas e modos de narra diferentes – o 

jornalismo de dados presente no imaginário pela maior parte dos jornalistas da Gazeta do 

Povo. O objetivo é que esta reprodução de conteúdos e diferenciação através da linguagem 

se complementem no combo de versões do jornal: impressa, online e móvel. Logo, a versão 

para tablet não é pensada de maneira isolada. 

É importante relevar que esta noção tem sido melhor absorvida pelos profissionais 

das editorias especificas do digital – repórteres, editores e editores executivos digitais. 

Áreas de assuntos considerados hard news, como Economia e Vida Pública (Política) 

desafiam-se, através das reuniões de pauta controladas pelo editor executivo, a pensar 

assuntos e imagens que rendam para as diferentes versões. 

No momento, a Gazeta investe nos sistemas de SEO ou de indexação para ter mais 

relevância nos buscadores e fortalecer o algorítimo do aplicativo móvel. Por isso, títulos e 

gravatas são os principais alvos de editores online na tentativa de ganhar relevância a ponto 

de estarem nas primeiras páginas de localizadores. Hiperlinks e hipertextos têm sido 

bastante usados para fortalecer esse sistema. 

Especificamente para os tablets, o jornal tenta seguir uma mescla do modelo do 

NYTimes e do britânico The Guardian. A própria gerente de pesquisa e desenvolvimento 

digital visitou as duas redações para embasar que modelo implantar na Gazeta. Este projeto 

vem sendo pensado desde 2011 e, pode-se dizer, ainda é uma experiência em busca de 

rentabilidade. 

Na versão, apostas de destaque são entrevistas em vídeos, box com conteúdos extras 

em algumas palavras hiperlinkadas, áudios e galeria de fotos. Percebe-se uma adaptação 

dos textos do site ou do jornal para o tablet. São menores e o espaço para as vozes diminui 

na busca por usabilidade e navegação, que tem suas especificidades para o tablet. Não há 

algo que não pode ser colocado no site, mas a ideia é que aquele conteúdo postado na 

versão para o dispositivo móvel seja agradável de navegar e valha a pena pagar. Uma 

versão mais leve caracteriza o visual estético da diagramação, mas, em geral, sem 

identificar exclusividades de conteúdo „tableadas‟. 

A Gazeta estima comprar um Publisher com sistemas compatíveis, capaz de gestar a 

postagem de conteúdos do site e do tablet. Atualmente, a empresa tem um sistema 1.0 com 

aplicações 2.0 para acompanhar a publicação de conteúdos, segundo Silvia Zanella que, 
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acrescenta ser parte deste desafio pensar em uma nova websemântica navegável, pensando 

também na gestão das redes sociais e, ainda, no conteúdo segmentado que o 

leitor/usuário/consumidor (público alvo do jornal precisa ser identificado) tenha interesse 

em ler, conectado ou não por meio da compra. O foco da redação integrada é de conteúdo 

relevante com dinâmica de atualização de tecnologias independente da plataforma, capaz de 

produzir e editar para multimeios. Este modelo de redação integrada começou em 2010 e 

cada vez mais se fortalece a ideia do jornalista ser capaz de pensar em várias e diferentes 

audiências, possibilidades de conteúdo se espalhando por agregadores e dispositivos 

móveis, ao mesmo tempo em que a marca jornalística se fortalece em novos meios e aposta 

em um outro modelo de negócio, pouco definido, ainda. Por enquanto, não se depende de 

uma única versão do jornal para garantir a receita do jornal. E a saída tem sido os pacotes 

de assinatura, os famosos combos. 

O combo Gazeta é pensado um uma única assinatura digital que dá acesso ao site e à 

versão móvel, além do impresso. Para isso, também adotou o sistema paywall baseado no 

modelo NYTimes, em que se paga um valor mensal para ter acesso aos conteúdos da 

internet. Em alguns casos, o usuário que não é assinante tem um limite de artigos por mês 

que pode ler na página, mas no caso Gazeta ainda sendo testado, pois o conteúdo do site do 

jornal está aberto para os usuários. Alguns conteúdos diferenciados que são colocados no 

pacote de assinantes. A última ação do diário parananese foi mudar o layout do site em 

maio deste ano, divulgando, em nota oficial do grupo, que a mudança foi pensada para 

usabilidade e navegabilidade do leitor/internauta. Nesta mesma perspectiva, o jornal chama 

a atenção para versão tablet com mais conteúdo diferenciado. 

O cenário que se tem de jornalismo para tablet ainda é nublado, não há um modelo e 

as principais marcas jornalísticas estão tentando entender as especificidades dos 

dispositivos móveis, investir em conteúdo inovador e criativo e, ao mesmo tempo, garantir 

receita. Muitas das notícias de crise do mercado hegemônico das mídias alia como causa o 

surgimento de novas tecnologias como expressões de comunicação. Em grande medida sim, 

já que a internet e os avanços tecnológicos estão juntos com possíveis mudanças sociais, de 

comportamento, culturais que transformam o modo de pensar do público, forçando uma 

mudança das mídias também (JENKINS, 2013). 
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