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RESUMO 
 

As produções digitais tem uma plataforma recente para se desenvolver e incrementar o 
conteúdo online - o tablet. Ou tabuleta em português, que permite maior interatividade do 
leitor com a publicação digital, principalmente por sua principal característica de interação 
por gestos. Essa nova possibilidade de se apresentar o conteúdo jornalístico é um desafio 
aos profissionais, uma revista interativa, por exemplo, requer maior complexidade de 
planejamento e produção que a tradicional impressa. Este trabalho4 apresenta o estudo feito 
sobre a adaptação de cinco reportagens do jornal Notícias do Dia5 para o tablet, usando a 
nova linguagem e as possibilidades oferecidas pelo novo meio digital. 
 

 
PALAVRAS-CHAVE:  Interatividade, tablet; publicação digital; webjornalismo; InDesign. 
 
1 INTRODUÇÃO 
 

A nova plataforma tablet está cada vez mais acessível aos leitores e há uma 

necessidade de criar conteúdo específico para esse meio mais interativo que a internet e 

com cara de revista impressa. Rita Paulino (2012) descreve as principais características do 

dispositivo herdadas do impresso: periodicidade, segmentação, portabilidade, identidade 

gráfica; da internet: leitura multimídia, interatividade e hipertexto; e características 

próprias: orientação dupla e toque na tela. 

A interatividade é uma dessas características que até o momento é motivo 
de muitas pesquisas que procuram entender os mecanismos de interação 
que facilitam ao leitor formas de assimilar melhor uma informação e 
navegar por um mar de informação interconectada. (PAULINO, 2012) 

 

 

                                                 
1 Trabalho submetido ao XX Prêmio Expocom 2013, na Categoria I – Jornalismo, modalidade JO 07 Produção em 
Jornalismo Digital (avulso, conjunto ou série). 
2 Aluno líder do grupo e estudante do 8º. Semestre do Curso de Jornalismo da UFSC, email: joicebalboa@gmail.com. 
3 Orientadora do trabalho. Professora do curso de Jornalismo da UFSC, email: rcpauli@gmail.com. 
4 Trabalho desenvolvido na disciplina de Web Design Avançado aplicado ao Jornalismo, ministrada pela professora Rita 
de Cássia Romeiro Paulino (http://midiaonline.info/category/webdesign-avancado/) 
5 Jornal local do grupo RIC/SC, impresso, distribuído na Grande Florianópolis. 
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2 OBJETIVO 
 

 Este artigo tem o objetivo de explicar como foi o processo de digitalização para 

tablet de um jornal impresso, mantendo as principais características do projeto gráfico 

original, mas adequando às possibilidades de interatividade e leitura. 

 

3 JUSTIFICATIVA 
 

 Com o crescimento de leitores digitais, criou-se a necessidade de produzir conteúdo 

especializado e específico para o tablet. Poucas publicações brasileiras já se arriscaram 

nesse novo universo. O jornal carioca o Globo, por exemplo, mantém uma edição 

vespertina diária exclusiva para tablet – O Globo a mais.  

[...] os jornalistas, até hoje, nunca tiveram que se preocupar com 
problemas de usabilidade de interfaces, o que representa uma novidade 
para o profissional de imprensa. (AGNER, 2012) 

 Sentiu-se assim a necessidade de explorar o processo de produção para identificar 

essas novas possibilidades de publicação e as dificuldades que podem ser encontradas 

durante esse processo. 

 

4 MÉTODOS E TÉCNICAS UTILIZADOS 
 

 Para a produção da Revista Digital ND edição Arvoredo – Beleza e Mistério foi 

feito um levantamento bibliográfico aplicado na elaboração do trabalho final da disciplina 

de Web Design Avançado aplicado ao Jornalismo. O processo de produção e 

desenvolvimento da edição digital será apresentado a seguir. 

 

5 DESCRIÇÃO DO PROCESSO  
 

O Jornal Notícias do Dia foi selecionado para ser adaptado ao tablet por ser uma 

publicação ainda novata6 no meio digital. Para produzir a revista digital ND foram 

escolhidas7 cinco reportagens que tivessem rico material fotográfico e possibilidade de 

vídeo. Dessas, quatro reportagens de duas páginas e uma de página única, totalizando nove 

páginas impressas. 

                                                 
6 A assinatura do jornal digital iniciou ainda este ano e não há qualquer tipo de interativadade, são os mesmos PDFs 
enviados para a gráfica de impressão. 
7 As páginas foram escolhidas juntamente com os editores e diagramadores do jornal.  
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O desafio de repensar um produto que já tem uma identidade visual e uma 

linguagem reconhecida pelo leitor era fazer com que o leitor identificasse a publicação com 

a qual já está acostumado, e ainda surpreendê-lo com a interatividade que o novo 

dispositivo propõe. Como no tablet não existe o limite de espaço do jornal impresso, 

secções que faziam parte de uma página impressa ganharam uma página ou mais na versão 

digital durante o processo de adaptação.  

A adaptação das páginas demandou mudanças no projeto gráfico original devido às 

características da plataforma tablet. As fontes foram mantidas, mas o corpo ficou maior; a 

colunagem foi ajustada para uma ou duas conforme a diagramação. Elementos gráficos 

foram adequados e ganharam alguma interatividade 

A segunda8 página da publicação digital é um breve manual de como usar os 

recursos interativos encontrados no decorrer da revista, devido à necessidade de explicar ao 

leitor onde ele poderá interagir, em vez de deixá-lo feito um tolo tocando a tela em busca da 

interação. O manual é uma tela estática com os símbolos utilizados na publicação. Também 

há uma explicação de como navegar pela revista – para a próxima página da mesma 

reportagem, ou de uma reportagem para outra. 

 

 
Figura 1 

 

                                                 
8 O processo de produção da capa, assim com a sua execução, será feita posteriormente. 
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Não se sentiu a necessidade de fazer um sumário para um número tão pequeno de 

reportagens (5), sendo que uma delas foi usada na foto de capa da revista como manchete 

principal.   

Rediagramar a edição digital foi a etapa mais simples, considerando que não há 

limite de páginas e que os textos podem ter scroll e não precisam ser diminuídos em função 

do tamanho menor da página. Escolher os efeitos e os tipos de interação para aplicar em 

cada página é que foram mais complicados, porque aplicar todos os efeitos em uma página 

e deixar outras sem nenhum efeito, como foi feito pela primeira vez, deixava a edição 

desigual. Isso pode ter acontecido por não ter havido um planejamento dos efeitos que cada 

página teria, e sim uma experimentação do que o software oferece, a aplicação dos efeitos 

foi refeita mais de três vezes, e em alguns casos a diagramação também teve que ser 

alterada. 

A interatividade aplicada durante o trabalho foi planejada para que o leitor construa 

uma relação com os conteúdos como sugere Canavilhas (2011). Para ler as legendas das 

fotos foi criado um botão com sinal de mais (+), que quando tocado aparece o texto com as 

informações (ver figura 2). O mesmo botão de mais serve para abrir informações adicionais, 

curiosidades que não puderam estar no texto principal, ou que precisam destacadas (ver 

figura 3). 

 
Figura 2 
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Figura 3 

 

Para mostrar que o texto continua foi criado um ícone de setas indicando que há 

barra de rolagem para continuar a leitura (ver figura 4). Já nos textos em que não há barra 

de rolagem foi criado o ícone de uma bolinha colorida no final do texto indicando que todo 

o texto termina ali (ver figura 5). 

 

 
Figura 4 
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Figura 5 

 
Depois de alguns dias trabalhando em cima da diagramação e dos efeitos chegou a 

hora de testar todo o trabalho no dispositivo para qual foi feito. O primeiro passo para poder 

testar é subir os arquivos para o espaço virtual do Adobe, o que exige que todas as mídias 

estejam corretamente lincadas ao arquivo .indd, nessa etapa não houve problemas porque 

desde o planejamento foi feita a organização das pastas individuais de cada artigo do folio. 

A parte chata é que o Folio Builder é constantemente atualizado e se houver uma 

atualização mais recente desse plugin é necessário instalar a nova versão antes de 

prosseguir para a próxima etapa, o software não permite o upload de arquivos se a versão 

do Folio Builder não for a mais recente. 

Já transferido os arquivos para o ambiente digital já é possível acessar o folio no 

dispositivo tablet, através do aplicativo Adobe Content Viewer. É hora de testar todos os 

efeitos aplicados na revista digital. Praticamente todas as interatividades funcionaram como 

o previsto e visualizado no Desktop Viewer. Dois erros da mesma natureza foram 

encontrados – o mapa e o vídeo, que são links externos não carregavam, mas foram 

solucionados fazendo uma atualização no link do arquivo .html ao .indd. Visualizações 

essas que no Desktop Viewer eram possíveis. Por isso a importância de se fazer um teste 

diretamente no dispositivo tablet. 

A segunda fase do teste é fazer com que pessoas que nunca viram a revista ou 

qualquer parte da elaboração da versão digital naveguem e experimentem a interatividade 

proposta. A edição digital foi lavada à redação do Notícias do Dia, onde as pessoas 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

 XX Prêmio Expocom 2013 – Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação 

 
 

 7

conhecem e estão familiarizadas com a versão impressa do jornal. Duas pessoas iniciantes 

no dispositivo (nunca haviam tocado em um tablet),tiveram bastante dificuldade em 

reconhecer o que era ícone interativo e o que era apenas detalhe ou informação visual, 

como a progressão do número da página, por exemplo. Mas eram curiosas para navegar 

pela revista e descobrir onde estavam os elementos interativos. Um usuário um pouco mais 

avançado de tablet pareceu um pouco decepcionado, mal navegou pela revista e perguntou 

onde estavam os efeitos especiais, não parou na página “como usar” e não tinha curiosidade 

em achar os elementos interativos. Dois usuários mais críticos e avançados, que possuem 

iPad, analisaram mais rigorosamente a revista como leitores, e não encontraram 

dificuldades de acessar as informações ocultas nem de prosseguir na navegação das 

reportagens. 

 

8 CONSIDERAÇÕES  
 

A experiência de repensar um produto já consolidado, parecia mais fácil que criar 

tudo do zero, mas criar qualquer produto em uma nova versão é como começar tudo do 

zero, porque são conceitos diferentes e leitores diferentes. São basicamente necessidades 

divergentes. Um é limitado pelo espaço físico e o outro completamente ilimitado. Mas, esse 

não-limite é assustador, ao mesmo tempo em que há a possibilidade de se usar muitos 

recursos interativos, deve-se avaliar até que ponto tanta interatividade pode ser absorvida 

pelo leitor. Estamos apenas iniciantes nesse novo mundo digital de leitores digitais. Há 

muito que estudar e aprender. 
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ANEXO 
 

O conteúdo digital No Palco do Pânico pode ser compartilhado e visualizado por 
usuários que tenham conta Adobe pelo site: https://digitalpublishing.acrobat.com/. O 
aplicativo que serve para visualizar os conteúdos digitais para tablets (loja Apple e 
Android) é o Adobe Content Viewer. Solicite o compartilhamento desse trabalho pelos e-
mails joicebalboa@gmail.com e rcpauli@gmail.com. 

 

 
Figura 6 


