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Resumo:
O objetivo desse artigo é apresentar a revista para plataforma tablet,
demonstrando no projeto, elementos que se alteram para compor a edição
digital. Utilizaremos como objeto de estudo a revista Superinteressante, que
explora as características tecnológicas da revista no tablet. A partir disso,
utilizaremos conceitos que caracteriza esse novo tipo de publicação como
exemplo de inovação incremental.
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Abstract
The aim of this paper is to present the journal tablet platform, demonstrating
the design, elements that change to compose the digital edition. We will use
as a study object Superinteressante magazine that explores the technological
characteristics of the tablet magazine. From this, we use concepts that
characterize the digital magazine as an incremental.
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INTRODUÇÃO
Com o advento do tecnológico da internet, o jornalismo existente em jornais e
revistas impressas, passou por mudanças e adequações para um novo
formato digital. Encontramos sites de noticias de veículos de comunicação
permutando pela internet, seja em sites especializados ou em blogs, feito por
outros usuários.
A transposição desse meio impresso, para o digital, requer alguns fatores de
adaptação do projeto gráfico, que pesquisaremos em nosso artigo.
Analisaremos a revista Superinteressante para a plataforma tablet, graças a
tecnologia apresentada nesse meio, ganha outras maneiras de apresentar o
conteúdo jornalístico, como vídeo, som, animação, entre outros.
O tablet possui a tecnologia touch screen, ou seja, o acesso ao conteúdo é
diretamente acionado aos movimentos das pontas dos dedos do usuário na
tela do aparelho, dispensando assim, qualquer periférico como mouse,
caneta, luva, para explorar a plataforma.
O escopo do artigo se forma a partir de uma introdução sobre a revista
Superinteressante e sua criação para tablet, mais precisamente o iPad, que é
o único tablet que possui o aplicativo da revista Superinteressante.
Analisaremos a edição digital da revista, e estudaremos seus recursos que o
fazem uma publicação com os conceitos de inovação incremental.

A REVISTA SUPERINTERESSANTE E O CONCEITO DE INOVAÇÃO
INCREMENTAL
A

revista

impressa

Superinteressante,

da

editora

Abril,

é

lançada

mensalmente em bancas e assinaturas. A revista conta com algumas
publicações especiais, com alguns assuntos específicos ou edições
comemorativas. Encontramos no site oficial

1

, uma extensão da mídia

impressa já existente com algumas seções extras, como testes e games,
entre outros.
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Site oficial superinteressante : <www.super.com.br> Acesso em 18 de novembro de 2012

Desde abril de 2011, a revista conta, além de sua edição impressa, a versão
digital para iPad. A revista segue o ritmo de publicação mensal, e conta
também com sua edições especiais, lançadas em datas comemorativas,
entre outros. A revista pode ser comprada, separadamente, ou fazer a
assinatura anual, sendo enviada pelo próprio dispositivo.
Esse produto, a revista impressa, serve como base para a criação da revita
para a plataforma tablet, produzindo um mesmo produto, com características
tecnológicas direcionadas para melhorar esse produto já existente. O
conceito de inovação incremental segundo Lemos (1999) refere-se a
introdução de qualquer tipo de melhoria em um produto, processo ou
organização da produção dentro de uma empresa, sem alterar na estrutura
industrial.
São exemplos de inovações incrementais, segundo Lemos (1999) são
inúmeros e imperceptíveis para o consumidor, podendo gerar crescimento da
eficiência técnica, aumento da produtividade, redução de custos, aumento de
qualidade e mudanças que possibilitem a ampliação das aplicações de um
produto ou processo. A autora defende que a otimização de processo de
produção, o design de produtos ou a diminuição na utilização de materiais e
componentes na produção de um bem podem ser considerados inovações
incrementais (1999)
O artigo “Tipos de inovação” (Acesso 2012) , os autores defendem que há
limites para a definição do conceito de inovação incremental, a medida que
nem toda a melhoria pode ser considerada uma inovação. “Melhorias
sugestivas como “aumentar a largura do portão de entrada”, “melhorar o som
da televisão” ou “instalar tapete antideslizante no vestiário” não constituem
inovações”
Nesse aspecto, analisamos a revista Superinteressante para tablet como
uma melhora de um produto existente, em uma nova aplicação. Essa
melhoria se da pela utilização das potências oferecidas pelo tablet e meio
digital, ao projeto da revista.

Usuários/leitores que possuem o tablet, encontram pelo mesmo custo da
revista impressa, com o mesmo conteúdo que encontramos nas bancas de
jornais, a sua publicação digital, podendo ser comprada e lida diretamente no
tablet, otimizando a compra da revista, sem a necessidade de deslocamento
para a banca ou a necessidade de assinaturas mensais.
Nosso foco é analisar essas características noprojeto da revista para tablet,
explorando as potências que o meio oferece, para compor, junto a matéria
jornalística, uma nova maneira do leitor compreender o que está sendo
proposto pela revista, analisando essas características tecnológicas como
uma melhoria do produto já existente no mercado impresso.

ELEMENTOS PROJETUAIS DA SUPERINTERESSANTE NO IPAD
O projeto da Superinteressante no iPad apresenta características que vão
alem de uma simples transposição do meio impresso para o digital.
Encontramos algumas revistas que são vendidas como “Revista para iPad”
são simples publicações em PDF 2, condensadas da impressa para o tablet,
sem alguma preocupação com legibilidade das imagens ou da leitura do texto
apresentado.
A navegação da revista, se baseia nas características tecnológicas do iPad.
Para acessar a matéria, é preciso realizar o movimento dos dedos para
baixo, até encontrar a parte desejada. Para trocar a matéria, ou passar as
paginas, é preciso realizar o movimento horizontal, da direita para a esquerda
para avançar, ou da esquerda para a direita. Encontramos duas maneiras de
visualização, horizontal ou vertical, que posicionando o tablet para a
horizontal, a revista se adéqua perfeitamente a essa orientação.
A revista Superinteressante digital, é composta por elementos que Palácios
(2003) defende como potencias do meio apresentado. Em seu texto, o autor
apresenta seis (6) características presentes no jornalismo digital para web, e
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  Formato compactado para distribuição digital ou preparação para pré-impressão	
  

a partir disso, analisaremos algumas dessas características para a revista
digital para a plataforma tablet.
Apresentaremos aqui, os conceitos que mais se aproximam do tablet após
uma analise no objeto, relacionando com algumas seções da revista. Os
conceitos segundo o autor, são eles: hipertextualidade; interatividade;
multimidialidade. O autor cita três outras categorias, que em nosso caso, não
são tão relevantes quanto as outras, são: memória e atualização continua,
que requer um portal conectado a todo momento, havendo trocas de
mensagens entre os usuários e os jornalistas. Há também a possibilidade de
customização, possibilitando ao leitor, personalizar o jornal ou revista na web,
montando uma hierarquia em suas noticias preferidas ou desejadas.
O iPad possui a possibilidade de rotação, ou seja, conseguimos ver o
conteúdo tanto na horizontal, quanto na vertical. Na revista, encontramos
algumas limitações no projeto, sendo que, alguns conteúdos apresentados,
existem apenas em uma orientação de leitura, porém segue uma ordem prédeterminada de leitura, original da matriz impressa.
Em uma seção da revista para o tablet, chamada ”Digital” apresenta em seu
texto, os destaques no site da Superinteressante, como alguns testes, jogos,
infográfico, entre outros. Na revista impressa, vem indicado com o endereço
eletrônico para acessar diretamente o conteúdo demonstrado na revista,
acompanhado de uma imagem reduzida, ilustrando aquele assunto
apresentado.

Imagem 1 : Seção “Digital” da revista para tablet

No tablet, encontramos o acesso direto ao portal, desejado, em cada seção
da matéria, apenas ao tocar nos ícones, com a mensagem “clique e veja”,
dispensando assim, qualquer outro dispositivo com acesso a internet que não
seja o próprio iPad, facilitando assim, essa maneira de leitura.
A interatividade que o autor defende (2003) baseia-se na interação mutua,
fazendo que o leitor/usuário sinta-se com capacidade de fazer parte do
processo jornalístico, podendo acontecer a partir de diversas maneiras, como
troca de e-mails entre leitores e jornalistas, ou fórum de discussões.
Na revista, não encontramos essa interação direta com outros usuário, ou até
mesmo com o jornalista da revista ou da matéria. Essa interação, há apenas
com o comartilhamento em redes sociais de uma determinada página, ou de
uma matéria, mas sem a resposta direta na revista, nao sendo tão
significativa em nossa analise.
Machado (apud PALACIOS) diz que a interatividade ocorre em sua própria
noticia, ou seja, a navegação pelo hipertexto, pode ser classificada como

interativa. A interação no caso da revista para tablet, ocorre dessa maneira,
através de seus próprios hipertextos direcionando a navegação do usuário.
A publicação da Superinteressante no iPad, possui ícones de navegação,
indicando o que fazer para acessar o determinado conteúdo, que em primeira
instância não está explicito. Esses ícones são apresentados na segunda
página, através de um guia de navegação, que a partir de uma leitura, o
usuário/leitor consegue facilmente identificar o item desejado, seja foto, ou
texto.

Imagem 2 : Guia de navegação

Sobre esses guias, Rodrigo Martins e Rodrigo Cunha (2011) analisaram o
conceito de interatividade no iPad, e defendem:
Sobre interatividade, estes guias se resumem a compreender os ícones que
fazem clicar, arrastar e girar o tablet, para obter mais conteúdo dentro de
uma página. Resumindo: a interatividade para as revistas está relacionada
a ações entre o leitor e o aparelho, onde o leitor ativa elementos pré

determinados dentro da publicação. (2011, p.9)

Para exemplificar, analisaremos a seção “Cardápio”, que funciona como um
índice, apresentando através de um infográfico, com cores e círculos, e
legendas apontando as páginas daquela matéria. Na versão para tablet,
encontramos a mesma seção apresentada de duas maneiras de visualização
horizontal e vertical, que o usuário/leitor deseja ler a sua revista.
O “Cardápio” apresenta os nomes das reportagens, separados com cores
relacionados aos próprios temas da revista, como saúde, comportamento,
entre outros. Ao tocar no nome da matéria desejada, o usuário é
redirecionado diretamente para a matéria, sem precisar passar página por
página, prolongando a sua navegação e desorientado a leitura, não
encontrando a matéria desejada.

Imagem 3 : Seção Cardápio

A maioria das matérias, se apresentam com ícones de “clique aqui” ou
“arraste” para revelar o item que não está a mostra. Encontramos algumas
seções com slides de fotos, ou seja, ao tocar, o usuário tem acesso as outras
fotos que ocupam um espaço não apresentado primeiramente. Há as
imagens de fundo com alguns textos, sobre a matéria “Rolex” que os
mesmos ícones demonstram que existem outros elementos por trás daqueles
ícones, que aparecem a partir do toque na tela.

A multimidialidade, ou recursos multimídia se refere a agregação de outras
linguagens, como imagem em movimento, som e vídeo, para completar suas
edições. Demonstraremos em dois exemplos importantes que graças a esses
recursos, as matérias ganham uma linguagem a mais para apresentar a
matéria.
Na seção “Escolhas” a revista apresenta dicas filmes, musicas, livros, entre
outros escolhas, acompanhado de uma imagem e uma pequena descrição. A
dica principal da página, que na revista impressa aparece com maior
destaque, com uma página simples inteira reservada para essa matéria, é
sobre o filme “Rio”.
A versão para iPad, apresenta ao clicar na imagem, o trailer oficial completo,
com áudio e vídeo, possibilidade de controlar, como pausar, avançar ou
retroceder o vídeo para o inicio. O vídeo dispensa a conexão pela web, pois o
vídeo compõe a revista, não esta endereçado a algum portal com o vídeo.

Imagem 4: Trailer do filme “Rio”

Encontramos na matéria “O Rapper que derruba ditadores”, alguns jovens
que fazem musica com letras sobre política, ditadura, principalmente no
Egito, Síria, entre outros países. Em especial, a revista trás o rapper Hamada
Ben-Armor, o El General, com o trecho de sua musica e o endereço para
acessar e ouvir aquele trecho, para acompanhar a letra. Na edição digital,
podemos ouvir a musica na integra, sem precisar de conexão via web. O
áudio faz parte da revista.
Um elemento importante tanto para a revista impressa, quanto a digital é a
capa. Ela é o recurso que apresenta a principal matéria da revista, e a
diferencia de outras revistas expostas em uma banca de jornal, por exemplo.
Na revista para tablet, a capa personifica todos as características
apresentadas.
A capa “A fúria da natureza” apresenta uma breve animação de seis
segundos (00:06), com um som. Nela vimos realmente o movimento que a
ilustração da revista impressa apresenta, como o meteoro se colidindo com o
titulo da matéria, para simbolizar o que está sendo proposto.
Apos isso, a capa torna-se uma espécie de “Cardápio”, porém, apresentando
as sete (7) matérias escolhidas pelo editor da revista para compor a capa. Ao
tocar no titulo da matéria, o leitor é direcionado a aquela seção, para ler a
matéria que o usuário categoriza como mais relevante.
Listamos aqui, alguns fatores relevantes que em nossa pesquisa, se
aproxima com os recursos oferecidos pelo tablet, junto ao conteúdo pré
existente em sua matriz, a revista impressa, aproveitando para criar um novo
produto, conseqüentemente um produto com o conceito de inovador.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A revista Superinteressante encontrou no iPad uma nova forma de
publicação. A revista existente no meio impresso, ao ser acrescentado ao
meio digital para plataforma tablet, ganha elementos tecnologicos oferecidas

por essa plataforma para ampliar a maneira do leitor absorver o conteudo
jornalistico oferecido pela revista.
Podemos associar a revista superinteressante como uma revista que está
aproveitando de toda a potencialidade que a midia, como já foi apresentado
anteriormente. Isso implica ao leitor uma nova oportunidade de leitura,
recorrendo ao tablet como suporte de multitarefas, como jogos video, audio,
acesso a internet entre outros fatores.
A revista Superinteressante esta a frente de outras publicações, tornando a
experiência de leitura, algo mais interessante para o leitor, por aproveitar
essas linguagens, como audio, video, para compor sua própria publicação.
Materias que se referem a esses temas especificos, podem ser facilmente
contempladas com esses fatores tecnologicos que o tablet possui.
Segundo Weber (2012) “inovar, ao mesmo tempo manter identidade e
reputação de empresas já bastante conhecidas no meio impresso é o grande
desafio”. A matriz, a revista impressa serve de base para a ampliação da
linguagem da revista para o meio digital tablet, explorando as potencialidades
e os recursos tecnologicos existentes nesse meio, para contribuir para a
melhoria de um produto existente.
Como esse mercado é novo, e muito a ser explorado. Segundo Alex Primo
não temos ainda um modelo correto de uma revista digital para tablet. Após
essa análise realizada com o objeto de estudo da revista Superinteressante,
acreditamos que as revistas e jornais, buscarão dentro do próprio tablet, seu
próprio modelo, aproveitando os recursos oferecidos ao tablet, para compor
suas edições, como uma extenção de sua publicação existente, sem perder
seu conteudo jornalistico.
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