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RESUMO 

 

Esta pesquisa busca investigar os reflexos da convergência digital e o desenvolvimento 

de novas tecnologias no processo de produção de notícias do jornal O Globo. Apresenta-

se um panorama mais amplo das transformações sobre o jornalismo e a indústria de 

notícias, como as mudanças no mundo do trabalho e no mercado de jornais impressos, e 

as novas habilidades exigidas dos jornalistas nesse contexto. Traçado um quadro geral, 

busca-se analisar o cenário brasileiro e o jornal carioca em particular, com o foco 

específico na Editoria Rio. Foram analisadas as principais estratégias adotadas por O 

Globo desde a década de 1980 até os dias atuais e o reflexo dessa transição sobre a rotina 

da redação. Para isso, foram utilizadas informações disponibilizadas pelo próprio jornal 

e entrevistas feitas com jornalistas que vivenciaram essas transformações. Chegou-se à 

conclusão que as novas condições de produção oferecem mais limitações do que 

potencialidades para o trabalho jornalístico por estarem fortemente fundamentadas em 

uma cobrança por mais produtividade. As hipóteses que indicavam um afastamento dos 

profissionais das ruas e o enfraquecimento do gênero reportagem também se 

confirmaram.  

Palavras-chave: convergência digital, jornalismo multimídia, produção de notícias, O Globo 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This study investigates the consequences of digital convergence and the development of 

new technologies in the news production process in the newspaper O Globo. It presents 

a broad overview of the changes in journalism and the news industry, in general, such as 

the restructuring of the job market, changes in the newspaper business and the new skills 

required of journalists in this context. Drawing a big picture, we seek to analyze the 

Brazilian scenario, with a specific focus on the O Globo and its local news coverage. The 

main strategies adopted by O Globo from the 1980s to the present day and the reflection 

of this transition were analyzed on the routine of the newsroom. For this, were used 

information provided by the newspaper itself and interviews with journalists who 

experienced these changes. We conclude that the new production conditions offer more 

limitations than potential for journalism because they are strongly based on a demand for 

more productivity. The supposition that indicated a distance from field report and the 

weakening of this gender of journalism was also confirmed. 

Keywords: digital convergence, multimedia journalism, news production, O Globo 
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INTRODUÇÃO 

  

Esta pesquisa nasceu a partir de uma persistente angústia que me acompanha 

desde os tempos da graduação e que se foi tornando mais intensa conforme entrei neste 

universo fascinante e frustrante, em igual medida, que é a cobertura diária de notícias. E 

se manteve mesmo depois que passei para o “outro lado do balcão”, como se diz no jargão 

dos jornalistas, trabalhando como assessora de comunicação nos últimos quatro anos. A 

inspiração para esse trabalho nasceu, portanto, de uma experiência bastante pessoal 

(como não poderia deixar de ser, afinal) na minha relação com o ofício que escolhi. 

Como a convergência digital e o desenvolvimento de novas tecnologias de 

informação e comunicação têm afetado a rotina dos jornalistas? Quais são as implicações 

do surgimento de uma nova divisão do trabalho, com a extinção ou fusão de funções, e a 

exigência de novas habilidades e uma atuação multifuncional? De que forma a 

compressão do tempo e do espaço, e todas as mudanças decorrentes desse processo foram 

assimiladas no dia a dia desses profissionais? Em que medida essas novas condições de 

produção condicionam ou potencializam o jornalismo que se pratica hoje na redação de 

um grande jornal impresso? Como tem sido o processo de adaptação de uma empresa 

jornalística frente a esses novos tempos? Foram essas as perguntas que nortearam essa 

pesquisa. 

Meu interesse em compreender o funcionamento da engrenagem complexa que 

envolve a produção diária de notícias vem desde o curso de Comunicação Social da 

Universidade Federal Fluminense, onde encontrei a receptividade necessária para 

prosseguir essa investigação, agora no mestrado. Naquela ocasião, no trabalho de 

conclusão de curso, tentei traçar um breve perfil dos profissionais que atuavam na 

cobertura policial dos jornais O Globo e Extra em 2007, ano em que participei de um 

programa de estágio nas duas redações. O depoimento dos profissionais, articulado com 

a fundamentação teórica a respeito do jornalismo e da criminologia crítica, pôde oferecer 

um rico panorama a respeito da complexidade do cotidiano desses jornalistas e a 

existência de um “código” não escrito de valores e regras compartilhados. Embora com 

outro enfoque, essa pesquisa representa, de certo modo, uma continuidade desse trabalho. 

É resultado dessa mesma inquietação.  
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Entre os anos de 2005 e 2012, pude vivenciar a rotina de redações diversas, em 

veículos distintos, sempre na cobertura diária de notícias, no chamado hardnews. Tive 

passagens pela imprensa escrita e diária em dois momentos, vivenciei o cotidiano de uma 

grande agência internacional de notícias e – já formada – fui trabalhar em uma emissora 

all news de rádio, onde aprendi intensamente o ofício da reportagem. Atuei ainda em 

reportagem e edição em um recém-criado portal de notícias de uma emissora de TV.  

Viver tantas experiências diferentes em um período curto de tempo, se por um 

lado não me proporcionou solidez na carreira (se é que esse termo ainda faz algum sentido 

nos dias de hoje), por outro lado pude ter acesso a um panorama amplo e diversificado a 

respeito do jornalismo diário. Também foi possível observar a permanência de 

determinadas práticas, valores e contradições, a despeito das especificidades de cada 

veículo e diferenças editoriais.  

Possibilitou ainda uma intensa e frutífera convivência com colegas de diferentes 

gerações e afinidades ideológicas, com quem pude aprender e trocar reflexões a respeito 

deste ofício que, não raro, transcende a rotina profissional para ocupar um espaço 

significativo na vida pessoal, distinção cada mais “fluida” nos tempos atuais. 

Ironicamente, fazer esta pesquisa, desde o desenvolvimento do projeto até a dissertação, 

só foi possível após o afastamento do trabalho em redação. 

Esclareço que falo deste lugar, pois muitos questionamentos tiveram origem na 

minha experiência profissional e em um intenso convívio com jornalistas. O que trouxe 

facilidades no acesso a determinadas informações e situações talvez indisponíveis para 

um “estranho” ao meio, mas também muitas dificuldades. Estudar um objeto do qual se 

fez ou se faz parte significa enfrentar o constante desafio de distanciamento necessário ao 

trabalho acadêmico.  

O interesse em mergulhar no universo de uma redação, em um momento de 

profundas transformações no jornalismo, decorre também de um constante incômodo 

quanto à retórica predominante na universidade a respeito dos jornalistas e da imprensa1. 

Enfoques teóricos que tendem a desprezar a potencialidade histórica concretamente 

colocada do jornalismo, relegando-o à mera funcionalidade ao sistema capitalista, na 

definição de Adelmo Genro Filho (2012). Tal percepção parece contribuir para consolidar 

                                                           
1 Me refiro aqui à grande imprensa, sem menosprezar as linhas de pesquisas que buscam explorar as 

potencialidades das mídias alternativas e independentes  
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uma falsa contradição entre teoria e prática, criando um caldo de cultura crítica estanque 

e não propositivo.  

Diversos autores chamam a atenção para a carência de estudos sistemáticos que 

desvendem as peculiaridades e dimensionem as tendências do jornalismo brasileiro, como 

os processos de reestruturação que as principais redações sofreram nos anos 80 e 90, tema 

relativamente pouco estudado, salvo valiosas exceções como a etnografia desenvolvida 

por Isabel Travancas (1993) com jornalistas de diferentes veículos e uma minuciosa 

pesquisa de Márcia Lisboa sobre os jornais impressos (1994).  

A dimensão e a velocidade das transformações que o jornalismo tem vivenciado 

ao longo dos últimos anos talvez possam estar por trás de um crescente interesse 

acadêmico a respeito desta atividade, com uma profusão de pesquisas sobre o tema. 

Trabalhos como os desenvolvidos por Sylvia Moretzsohn (2002: 2013:2014), Roseli 

Figaro (2013), Fábio Pereira (2004) e Zélia Adghirni (2011), entre outros, articulam a 

abordagem teórica e aspectos da deontologia profissional com a pesquisa de campo. 

Representam uma notável contribuição para preencher essa lacuna. 

Vale destacar ainda os trabalhos de cunho etnográfico sobre o jornal O Globo 

realizados por Thiago de Mello (2009) e Silva (2007), pelo olhar da Antropologia, e a 

análise proposta por Lima (2007), que aplicou os preceitos da Engenharia de Produção à 

rotina dos principais diários impressos da cidade do Rio de Janeiro. Embora já defasados 

dado o caráter dinâmico das mudanças que as redações têm vivido, as descrições que os 

autores oferecem contribuíram de forma significativa para a análise que essa pesquisa se 

propõe, servindo, também, de contraponto para as radicais transformações que O Globo 

impôs ao seu processo de produção. Especialmente a partir do ano de 2014, quando o 

jornal decidiu priorizar as plataformas digitais antecipando horários de fechamento e de 

trabalho. 

No âmbito geral do jornalismo impresso – e mais ainda no caso específico do 

jornal O Globo – a velocidade dessas transformações representa um desafio para a 

pesquisa acadêmica. A adaptação dos jornais à convergência digital e a um contexto 

desfavorável para o mercado de notícias tem se desenrolado de forma dinâmica e precária. 

Mudanças frequentes na estratégia empresarial revelam incertezas quanto a que rumo 

tomar frente a um cenário marcado pela queda na circulação, nos leitores e perda de 
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espaço no mercado publicitário. Ou, nas palavras de um dos entrevistados, a única certeza 

que se pode ter hoje é a falta de certezas sobre o futuro dos jornais impressos. 

No caso de O Globo, mudanças nos rumos tomados pela direção do jornal em um 

curto intervalo de tempo chamam ainda mais a atenção e tornam o diário carioca um 

objeto privilegiado para análise. Apenas no período em que iniciei a pesquisa – entre maio 

de 2013 e outubro de 2015 – houve várias reviravoltas no âmbito da redação. Demissões 

em massa aconteceram em pelo menos três momentos, editorias foram extintas e outras 

criadas, suplementos foram suspensos ou terceirizados, projetos que apontavam para o 

futuro foram abortados (como o vespertino para tablets O Globo A Mais). Por fim, em 

março de 2014, o jornal anunciou que voltaria toda sua produção para as plataformas 

digitais, retirando do impresso a centralidade celebrada há apenas dois anos na reforma 

gráfica de 2012. 

As descrições que constam nessa pesquisa podem estar defasadas em um curto 

período de tempo, considerando o ritmo veloz com que as coisas têm mudado no 

jornalismo de forma geral e em O Globo em particular.  O aspecto transitório e acelerado 

dessas transformações é um fator que torna qualquer análise mera fotografia do momento. 

Em um momento de mudanças significativas no perfil dos jornalistas, nas rotinas 

de produção, na organização do trabalho e no modelo de negócios, cresce a importância 

de uma análise que examine os reflexos dessas transformações sobre a atividade. Em que 

medida potencializam ou representam cerceamento para o seu livre exercício?  

Não são pequenos os desafios que os jornalistas enfrentam hoje: enfraquecimento 

do mercado de trabalho, com a exigência de novas habilidades e atualização constante 

para trabalhar em diferentes plataformas. A análise sobre as implicações desse novo 

cenário no exercício profissional seria perfeitamente aplicável e pertinente a diversas 

plataformas de produção e distribuição de material jornalístico. Afinal, tratamos de 

mudanças estruturais que afetam drasticamente o jornalismo em todas as suas 

modalidades. Entretanto, optei pelo jornal e os profissionais que atuam na imprensa 

escrita por serem estes o modelo paradigmático do jornalismo (TRAVANCAS, 1993). O 

Globo foi escolhido por ser um dos três mais importantes jornais brasileiros em termos 

de cobertura editorial, ampla circulação e prestígio.  

Além disso, pertence a uma empresa de comunicação global e moderna, com forte 

presença no ambiente digital. Deu origem a um dos maiores grupos de comunicação do 
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mundo e atualmente está inserido em uma estrutura empresarial conglomerada, sob o 

comando da Infoglobo Comunicações. O grupo atualmente é responsável pelo controle e 

produção dos jornais O Globo e Extra, e seus sites; o tabloide Expresso e a Agência O 

Globo. A hegemonia no mercado de jornais impressos no Rio de Janeiro também pesa a 

favor de O Globo como objeto de análise. É ainda uma das poucas redações a manter 

alguma estabilidade entre os jornalistas, contratando funcionários majoritariamente de 

acordo com a legislação trabalhista. 

Busquei contrapor o discurso institucional, divulgado em matérias, artigos, vídeos 

e diversos textos publicados pelo próprio jornal, com o relato de repórteres e editores que 

vivenciam ou vivenciaram o processo de adaptação à entrada na era digital, desde a 

introdução dos primeiros computadores na redação até a mais recente prioridade às 

plataformas digitais. Também serviram como fonte artigos e entrevistas concedidas a 

outros pesquisadores.  

Uma das hipóteses que nortearam essa pesquisa foi que todo este processo de 

mudanças nas rotinas profisisonais tem ocasionado o progressivo afastamento dos 

repórteres das ruas e o consequente enfraquecimento da reportagem como gênero 

jornalístico. Ao mesmo tempo em que proporcionam maior mobilidade ao repórter, as 

novas tecnologias, contraditoriamente, tendem a deixá-lo preso à redação. A redução das 

saídas externas, experiência central da produção jornalística, não se relaciona apenas com 

a internet e seus inúmeros recursos, mas também a um esforço na redução de custos nas 

redações. Some-se a isso equipes sobrecarregadas por um número crescente de tarefas e 

novas habilidades exigidas dos jornalistas Como observa Neveu, a reportagem “depende 

da cadeia de produção em que é formatada pelo comando da redação e dos recursos 

disponíveis” (2006, p. 93). 

Por este motivo, direcionei a análise para a Editoria Rio, que já foi a maior de 

todas as demais, detentora de grande prestigio em um jornal fortemente vinculado à 

cidade e onde há o maior número de coberturas externas, além da exigência de grande 

polivalência temática de sua equipe. 

Para esta investigação, oito jornalistas foram ouvidos formalmente. As entrevistas 

foram feitas por e-mail e/ou pessoalmente, durante encontros individuais e uma visita à 

redação, em um domingo. Quatro jornalistas foram entrevistados por e-mail e outros 

quatro presencialmente. Diante da necessidade de explorar aspectos do processo de 

produção e seus reflexos, optou-se pelo modelo de entrevista em profundidade, a partir 
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de um roteiro não estruturado de perguntas, variável conforme o interlocutor, suas 

experiências e participação nas mudanças. Duarte (2006) enumera as vantagens desta 

opção metodológica, por permitir obter respostas a partir da experiência subjetiva do 

interlocutor, selecionado de acordo com as informações que se deseja obter. 

Nesse percurso de descobertas, as perguntas permitem explorar um 

assunto ou aprofundá-lo, descrever processos e fluxos, compreender o 

passado, analisar, discutir e fazer prospectivas. Possibilitam ainda 

identificar problemas, microintenções, padrões e detalhes, obter juízos 

de valor e interpretações, caracterizar a riqueza de um tema e explicar 

fenômenos de abrangência limitada. (DUARTE, 2006, p. 63) 

 

Os entrevistados foram identificados nominalmente, com exceção de suas 

jornalistas que optaram por não ter seus nomes revelados diante do temor de 

consequências desagradáveis por suas declarações. Nesse caso, foram criadas iniciais 

fictícias.  

Entrevistar jornalistas durante o horário de trabalho trouxe algumas dificuldades, 

como a impossibilidade de aprofundar determinado tema ou declaração mediante as 

interrupções para as tarefas em um dia de plantão, quando a equipe é reduzida. Por outro 

lado, pude sentar ao lado de um repórter e acompanhar o funcionamento – e as 

dificuldades – do programa de edição utilizado pela redação e as contradições entre o 

discurso e a prática a respeito das ferramentas necessárias para uma redação convergente. 

Tive acesso também a comentários e situações reveladoras de como funcionam as coisas 

na redação.  

O fato de O Globo ter promovido uma demissão em massa em meados de 

setembro de 2015 teve dupla consequência para a pesquisa: provocou atrasos no 

cronograma de entrevistas, mas também permitiu sentir o clima pesado que se abateu 

sobre todos e o nível de instabilidade presente no dia a dia destes profissionais2. Além de 

perderem a convivência com colegas, em alguns casos de décadas, como o caso do ex-

chefe de reportagem Luiz Carlos Cascon e do diagramador Maraca, aplaudidos de pé por 

todos na redação, o novo corte trouxe de volta o fantasma da demissão, que, afinal, nunca 

se afastou, em especial, daqueles que têm mais tempo de casa e, portanto, têm os salários 

                                                           
2 Estive na redação poucos dias após o passaralho (jargão utilizado para demissões em massa nas redações) 

de setembro de 2015, quando houve a demissão de cerca de 40 profissionais da redação desde repórteres, 

fotógrafos, diagramadores, chefes de reportagens e editores diversos. As demissões foram acompanhadas 

pelo fim dos cadernos Prosa e Verso e Revista da TV. Este assunto será abordado no capítulo 4. 
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mais altos. No dia da visita, pude testemunhar a reação de incredulidade dos jornalistas 

com o fim de cadernos como o Prosa e Verso e a Revista da TV e a indignação com os 

critérios (ou a falta de) nas escolhas de quem seria desligado da empresa.   

A pesquisa divide-se em quatro partes. O primeiro capítulo busca mostrar como a 

convergência digital e o desenvolvimento de novas tecnologias têm se refletido no 

processo de produção de notícias. A informatização e a entrada na era digital criaram um 

novo fluxo de produção, modificando ou levando ao fim etapas do processo industrial e 

editorial. Surgiu um novo desenho funcional nas redações dos jornais impressos, como 

mostram diversas pesquisas recentes e análises a que recorro ao longo desta pesquisa. As 

empresas convergiram suas operações e os jornalistas passaram a produzir para múltiplas 

plataformas. 

Também procurou-se relacionar o contexto do jornalismo com um cenário mais 

amplo de mudanças na própria lógica do capital e o novo padrão produtivo, tecnológico 

e organizacional que caracterizam o sistema de acumulação flexível. Buscando adaptar-

se a esse contexto, as grandes redações passam a adotar novos métodos de gestão, a partir 

de uma nova racionalidade organizacional e administrativa que teve como referência o 

Projeto Folha (1984). Uma profunda reestruturação do mercado de trabalho, nos planos 

geral e específico, fez diminuir as oportunidades em redação, exigindo dos jornalistas 

novas habilidades e uma atuação multifuncional. 

 O primeiro capítulo aborda ainda as reformas gráficas e editoriais e o crescimento 

da importância do jornalismo econômico voltado para o mundo dos negócios na década 

de 1990. E os grandes desafios que a indústria jornalística, em especial a dos jornais 

impressos, tem enfrentado para manter-se como um negócio rentável dentro da atual 

lógica do capital e o seu reflexo disruptivo sobre o mercado publicitário e antigos padrões 

de consumo.  

Apresentado o panorama geral de transformações, o segundo capítulo oferece uma 

breve descrição sobre O Globo, contextualizando a posição do diário carioca no mercado. 

A intenção é demonstrar as principais características editoriais, aspectos de uma cultura 

institucional bastante característica e as estratégias empresariais na gestão do jornal ao 

longo de sua história. Muitos desses fatores são relevantes não apenas para 

contextualização, mas também por sua influência na tomada de decisões da empresa, 

assim como na interpretação do corpo de jornalistas a respeito das medidas tomadas pela 
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direção. A abordagem nesta parte da pesquisa foca com mais ênfase a fase em que O 

Globo passou a expandir sua atuação no mercado de impresso e a investir em inovação 

tecnológica, passando pela criação do Globo Online e do Extra, e a inauguração de um 

moderno parque gráfico, na segunda metade dos anos 90.  

A terceira parte da pesquisa abrange o período a partir do ano de 2006, quando o 

Globo Online completou dez anos de existência. A adoção de novas tecnologias no 

processo de produção e a necessidade de alimentar o site reforçaram a exigência por mais 

produtividade e polivalência, trazendo mais mudanças na divisão do trabalho. É a partir 

de então que os repórteres do impresso passam a ser cobrados de forma mais incisiva a 

colaborar com o conteúdo do site. Esse processo torna-se mais intenso com a campanha 

“Muito Além do Papel de um Jornal”, quando O Globo buscou fortalecer sua presença 

em plataformas digitais. O próximo passo foi a integração das duas redações, processo 

longo e parcialmente alcançado em 2009, quando as equipes passaram a dividir o mesmo 

espaço de trabalho. Surgem os conflitos e reflexos deste processo de convergência entre 

os profissionais, cuja sobrecarga de trabalho culminou com a adoção do controle de ponto 

na redação.   

 Por fim, o capítulo quatro trata da opção do jornal em antecipar o fechamento da 

edição impressa e voltar toda a produção na redação para as plataformas digitais, menos 

de dois anos após o lançamento de um novo projeto gráfico e uma campanha que exaltava 

a centralidade do jornal impresso.  

O chamado novo ritmo da redação, anunciado aos leitores em março de 2014, 

pode ser considerado o ápice de um processo de integração que teve início pelo menos 

seis anos antes. Neste processo, destacam-se as dificuldades com os programas de edição, 

o fim da chamada Repol e a adoção das redes sociais como fonte de apuração de 

informações. Seguiu-se por este caminho até chegar ao ano de 2015, marcado por revezes 

diversos, com demissões em massa, extinção do vespertino digital O Globo A Mais, 

terceirização de suplementos e o término dos cadernos de literatura e televisão. 

Estudar um processo em plena mutação representa um enorme desafio para o 

pesquisador. Por outro lado, a velocidade e a intensidade dessas mudanças sobre as 

práticas profissionais só fazem crescer a relevância da investigação. Os momentos de 

crise, como observa Figaro (2013), são problemáticos, mas também salutares pois 

indicam a necessidade de sair de uma postura, por vezes cômoda, de crítica distanciada e 

não propositiva, como se vê na maioria das discussões sobre jornalismo hoje. Não apenas 
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na universidade, mas também entre os profissionais, muitos avessos ao olhar da academia 

e do pesquisador a respeito do próprio trabalho.  
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1.  TEMPO DE MUDANÇAS  

 

A convergência digital e o desenvolvimento de novas tecnologias de informação 

e comunicação têm afetado profundamente o processo de produção de notícias, trazendo 

grandes desafios para os jornalistas e incertezas sobre o futuro da imprensa de um modo 

geral, mas em especial para os jornais diários e impressos. As redações assistiram nos 

últimos 30 anos mudanças significativas na distribuição do trabalho. O tempo de 

produção e apreensão das notícias acelerou-se, a internet relativizou a centralidade da 

imprensa como fonte e da redação como espaço de trabalho para os jornalistas. 

Ferramentas e métodos de apuração se alteraram completamente e a relação com as fontes 

e os leitores também mudou.  

A emergência de novas tecnologias e ferramentas e a aceleração do tempo de 

produção impulsionaram essas transformações, porém isoladamente não bastam para 

entender o complexo panorama em que se encontram os jornais impressos e os jornalistas. 

Mudanças dentro da própria lógica do capitalismo e suas implicações sobre a vida 

política, econômica e social também impactaram a estrutura do mercado jornalístico e das 

organizações midiáticas de forma mais ampla. Na adaptação a esse novo contexto, a 

indústria de jornais adota uma nova racionalidade organizacional e de gestão nas 

redações, e investe pesadamente em tecnologias de interface com os leitores não mais 

apenas pelos sites, mas também nos celulares, tablets e redes sociais.  

   No mundo do trabalho, os jornalistas assistem a um estreitamento do mercado 

nas redações desde os anos 90 até os dias atuais. A automação de processos e a 

informatização das redações provocaram a extinção ou acúmulo de funções e elevaram a 

pressão por mais produtividade, ao mesmo tempo que reduziram os filtros para o trabalho 

jornalístico. A cobrança por novas habilidades decorrentes da entrada na era digital e o 

processo de convergência3 de mídias trouxeram novos desafios aos jornalistas. 

Do ponto de vista das empresas, este novo cenário atingiu de forma drástica as 

quatro áreas que até então sustentavam a cadeia tradicional de produção de um jornal 

                                                           
3 Suzana Barbosa (2009, in RODRIGUES, org. p. 38) enumera as características da convergência 

jornalística: integração entre meios distintos; a produção de conteúdo dentro de um ciclo contínuo 24/7; a 

reorganização das redações; jornalistas ... capazes de tratar a informação – a notícia – de maneira correta, 

seja para distribuir no impresso, na web, em plataformas móveis, etc.; a introdução de novas funções, além 

de habilidades multitarefas para os jornalistas; a comunidade/audiência ativa atuando segundo o modelo 

Pro-Am (profissionais em parceria com amadores); o emprego efetivo da interatividade; do hipertexto e da 

hipermídia para a criação de narrativas jornalistas originais.   
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diário tradicional: a redação, administração, comercial e distribuição. Em todo o mundo, 

as empresas jornalísticas enfrentam um panorama desafiador diante da proliferação de 

novas mídias e a perda de leitores e de espaço no mercado publicitário.  

 

1.1 Jornalismo e a era digital 

 

A informatização e a entrada na era digital nas principais redações eliminaram ou 

modificaram significativamente etapas do processo industrial, criando um novo fluxo de 

produção e um novo desenho funcional. As empresas convergiram suas operações, 

criando novas plataformas para a distribuição do trabalho jornalístico e exigindo que os 

profissionais passassem a produzir conteúdo multimídia e desenvolvessem novas 

habilidades. O fim ou diminuição drástica de funções outrora consideradas importantes 

nas redações, como revisores, redatores, pauteiros e, em alguns casos, diagramadores, 

trouxe consequências para a rotina de todos na redação, inclusive para os editores, que se 

viram obrigados a absorver novas tarefas. Se antes o trabalho era feito por equipes 

distintas, separadas inclusive espacialmente, a tendência agora é de integração absoluta, 

com todos os jornalistas produzindo para múltiplas plataformas. 

Baseados até então em uma lógica industrial de produção, os jornais impressos 

passam a dividir espaço com os meios digitais, disputando a atenção do público e os 

gastos com publicidade, em uma pulverização de um mercado antes concentrado em 

poucos grupos de comunicação. A questão que se coloca nas principais redações de 

jornais impressos no Brasil e no mundo é como garantir a sobrevivência de um produto 

que se propõe a oferecer, diariamente, um apanhado da realidade, organizado em temas, 

de produção dispendiosa e complexa, inserido em uma indústria que caminha para a 

obsolescência4.    

O privilégio à informação online, nos sites dos jornais, alterou radicalmente a 

rotina nas redações, antecipando horários e prolongando jornadas. Conferem-se novas 

significações para conceitos como furo e exclusividade, mudam as relações com as fontes 

e os leitores, as formas de coleta e apuração de notícias, as plataformas de distribuição do 

                                                           
4 Sobre a discussão a respeito do futuro dos jornais em todo o mundo, Caio Tulio Costa propõe uma 

estratégia possível para as empresas jornalísticas formatarem um modelo de negócio rentável na era digital. 

O artigo foi publicado originalmente na edição brasileira da Columbia Journalism Review, a Revista de 

Jornalismo ESPM nº 9 (abril, maio e junho de 2014),e reproduzido no site do Observatório da Imprensa: 

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-

questao/um_modelo_de_negocio_para_o_jornalismo_digital/ Acesso em 20/06/2015.  

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/um_modelo_de_negocio_para_o_jornalismo_digital/
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/um_modelo_de_negocio_para_o_jornalismo_digital/
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trabalho, bem como a noção de tempo e do espaço em uma redação. Pressionados por 

essas transformações, os jornalistas vivem um momento de grande indefinição e 

fragilidade nos valores, práticas e experiências que compunham a identidade e a própria 

deontologia da profissão.   

O estudo As mudanças no mundo do trabalho do jornalista profissional em São 

Paulo (2009-2012), coordenado por Roseli Figaro (2013), apresenta um panorama sobre 

como as mudanças tecnológicas observadas nas últimas décadas redesenharam a maneira 

de trabalhar e deram outro formato e ritmo às redações. Os autores recorrem a uma 

amostra abrangente de profissionais, desde aqueles que estão empregados nas redações 

convencionais, até os que atuam como freelancers. Embora o universo da pesquisa se 

restrinja ao estado de São Paulo, seus resultados servem de parâmetro para uma análise 

nacional por tratarem de aspectos comuns à categoria como um todo e, em especial, às 

empresas que exploram o jornalismo impresso: 

Uma série de funções desapareceu do cenário das rotinas produtivas do 

métier do jornalista. Os produtos jornalísticos impressos, televisivos ou 

radiofônicos são produzidos de maneiras completamente diferentes do 

que há́ cerca de 20 anos (...) O espaço de trabalho encolheu e ao mesmo 

tempo diversificou-se, transformando as grandes redações em células 

de produção que podem ser instaladas em qualquer lugar com Internet 

e um computador. O jornalismo on-line, em tempo real, os blogs e as 

ferramentas das redes sociais são inovações nas rotinas profissionais 

(FIGARO, 2013, p.2) 

 

Por terem alterado “de forma suficientemente abrangente, profunda e radical o 

modo como uma atividade é praticada e simbolicamente reconhecida ou definida” 

(PEREIRA e ADGHIRNI. 2011, p. 42), o desenvolvimento tecnológico e a entrada na 

era digital podem ser considerados os vetores de uma mudança estrutural no jornalismo, 

ao conferirem uma significação distinta para o tempo e o espaço, dois aspectos 

fundamentais para o processo de produção de notícias.  

 

Para que uma mudança seja considerada estrutural é preciso, portanto, 

que ela seja suficientemente abrangente e profunda para alterar 

radicalmente o modo como determinada atividade é praticada e 

simbolicamente reconhecida/definida pelos atores. Ou seja, uma 

mudança estrutural se contrapõe a um grupo de mudanças conjunturais 

e também às microinovações que normalmente afetam aspectos 

específicos de uma prática social. Por exemplo, o lançamento de um 

novo jornal ou a introdução de um novo software de diagramação 

certamente altera o modo como o jornalismo é praticado, mas 

dificilmente pode ser o estopim de um processo de mudanças 

estruturais. Por outro lado, o aparecimento de uma nova mídia – como 

a internet – ou uma crise generalizada nas empresas de comunicação 
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oferece potencial para alterar uma dimensão mais profunda da prática 

jornalística (PEREIRA e ADGHIRNI. 2011, p. 42). 

 

A força e a abrangência desse processo estrutural de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

mudanças representam um terreno fértil para os estudos sobre jornalismo em todas as 

suas modalidades, e as incertezas quanto ao papel dos jornalistas em uma sociedade 

excessivamente mediada representam um desafio para os meios de comunicação de forma 

geral.  

Nessa pesquisa, a opção por direcionar o foco à imprensa escrita e diária se 

fundamentou no fato de os jornais impressos e seus profissionais serem considerados um 

modelo paradigmático do jornalismo (TRAVANCAS, 1993). Além disso, o avanço das 

novas tecnologias e seu efeito disruptivo5 sobre uma complexa lógica industrial por trás 

da produção de um jornal  oferecem potencial para alterar uma dimensão mais profunda 

da prática jornalística. Diversos autores têm estudado os efeitos deste cenário sobre as 

rotinas produtivas e o perfil dos jornalistas no Brasil6, chamando a atenção para a 

necessidade de repensar a identidade profissional e o papel de mediação até então 

exercido predominantemente pela imprensa. 

A aceleração no ritmo de trabalho e o acúmulo de funções antes segregadas 

parecem levar a uma redução no tempo de reflexão, apuração e distanciamento 

necessários para que o jornalismo persiga – ou busque perseguir – valores e princípios 

fundamentais que lhe conferem credibilidade e representatividade. O entusiasmo com a 

velocidade ou mesmo instantaneidade na transmissão e publicação de informações tem 

levado ao enfraquecimento da mediação que caracteriza e legitima o jornalismo, 

contribuindo, ao que tudo indica, para sua desqualificação. É o que conclui Sylvia 

Moretzsohn (2002) em Jornalismo em ‘tempo real: o fetiche da velocidade.  

A ênfase na instantaneidade e fragmentação das informações características do 

ambiente digital trouxe consequências diversas para a prática jornalística e as rotinas 

produtivas na redação, com o privilégio à informação online. Em termos gerais, a mais 

                                                           
5 Conceito criado por Clayton Christensen, professor de Harvard, a respeito de tecnologias com efeito 

disruptivo e que significa espedaçar, romper, destruir. Segundo esse conceito, são exemplos de tecnologias 

disruptivas a fotografia digital em relação à do papel fotográfico; a telefonia móvel em relação à telefonia 

fixa; smartphones em relação aos computadores convencionais, entre outros. Disponível em: 

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-

questao/um_modelo_de_negocio_para_o_jornalismo_digital/. Acesso em 20/06/2015.   
6 ADGHIRNI e PEREIRA, 2011; FIGARO, 2013; GROHMANN, 2012; KISCHINHEVSKY, 2010; 

LIMA, 2007 E 2011; MICK, 2012; MORETZSOHN, 2002 e 2013; RENAULT, 2013; RODRIGUES 

(org), 2009; entre outros. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/um_modelo_de_negocio_para_o_jornalismo_digital/
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/um_modelo_de_negocio_para_o_jornalismo_digital/
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evidente é a redução do intervalo de análise e reflexão, tornando os jornalistas mais 

suscetíveis à manipulação das fontes e ao erro.  

Longas jornadas, ambiente imprevisível e a escassez de tempo são características 

do trabalho jornalístico identificadas desde a consolidação da imprensa, como 

demonstram a literatura biográfica e da sociologia do jornalismo. Um dos aspectos que 

sobrevive imune a tantas transformações na identidade e na rotina do jornalista é uma 

entrega abnegada ao trabalho, praticamente um requisito para a entrada na profissão. 

Existe a cobrança, explícita muitas vezes, de que ser jornalista é ser jornalista 24 horas 

por dia e não apenas quando se está na redação (TRAVANCAS, 1993). A dimensão do 

espaço que o trabalho exerce sobre este grupo profissional é notável não apenas em 

relação ao tempo, mas também quanto à identidade, uma vez que o público tende a 

confundir o jornalista com a empresa para a qual ele trabalha. No imaginário social, existe 

a expectativa de que o jornalista se comporte como tal, mesmo fora do espaço ou horário 

de trabalho.  

As novas tecnologias e a crescente relevância dada à alimentação de sites e 

informações em tempo real ou no menor intervalo possível entre o fato e a notícia 

reforçaram a exigência por mais produtividade e polivalência, além da percepção de que 

o tempo começara a se mover em um ritmo progressivamente mais acelerado e intenso 

(SILVA, 2007). A entrada na era digital e o desenvolvimento tecnológico, no entanto, 

apressaram este processo ao longo das últimas duas décadas, tornando ainda maior a 

pressão sobre os jornalistas.  

São mudanças que levaram a uma convergência de métodos de trabalho, 

ferramentas e linguagens, gerando uma profunda transformação nas rotinas produtivas. 

Uma mesma equipe deve produzir para diferentes plataformas. Ou seja, espera-se do 

jornalista que ingressa em uma redação, ou deseja manter-se nela, a capacidade de 

conjugar habilidades diversas que podem incluir não apenas o domínio da linguagem em 

diferentes plataformas, mas também a capacidade de fazer fotos ou vídeos, diagramar, 

titular e editar sua própria matéria e a destreza de fazer todas essas atividades no menor 

espaço de tempo e com o menor custo-benefício para a empresa. A “convergência” nos 

processos de trabalho também atinge diagramadores, editores de arte e fotógrafos.  

Para entender as origens desse processo estrutural de mudanças e os seus reflexos 

no cotidiano da redação e seus profissionais, é preciso recuar no tempo pelo menos três 

décadas, em uma época anterior à internet. É nos anos 1980 que tem início o processo de 

introdução dos computadores e informatização das redações. A partir do desenvolvimento 
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tecnológico, mas também de uma profunda reestruturação do mercado de trabalho de 

forma geral, mudanças na economia e no negócio da indústria de jornalismo que essas 

transformações vão se intensificar progressivamente, num ritmo mais acelerado a partir 

da segunda metade dos anos 2000, até os dias atuais.  

 

1.2 O mundo em transformação 

  

Marcadas por um conturbado processo de reestruturação não apenas na economia, 

mas também no cenário político e ideológico, as décadas de 1970 e 1980 assistiram a 

transformações políticas, econômicas e tecnológicas que repercutiram vigorosamente na 

vida social e cultural, caracterizando a condição pós-moderna (HARVEY, 2013). No 

campo político, a unificação monetária da Europa e a crise no Leste Europeu levaram à 

desmoralização do socialismo e do ideário da esquerda, liberado espaço para a expansão 

do neoliberalismo.  

Mudanças na lógica do capital marcam a transição do fordismo para o sistema de 

acumulação flexível, com a adoção de um novo padrão produtivo, tecnológico e 

organizacional, “resultado da introdução de técnicas de gestão da força de trabalho 

próprias da fase informacional, bem como da introdução ampliada dos computadores no 

processo produtivo e de serviços” (ANTUNES, 2000, p.54).  

Uma série de novas experiências nos domínios da organização 

industrial e da vida social e política começou a tomar forma. A mudança 

tecnológica, a automação, a busca de novas linhas de produto e nichos 

de mercado, a dispersão geográfica, fusões e medidas para acelerar o 

tempo de giro do capital passaram ao primeiro plano das estratégias de 

sobrevivência em condições gerais de deflação (HARVEY, 2013, 

p.140). 

 

Entre as implicações dessa nova fase na dinâmica do capital estão o desemprego 

estrutural e a intensificação das condições de exploração da força de trabalho, rápida 

destruição e reconstrução de habilidades, ganhos modestos de salários reais e a 

diminuição do poder sindical e da capacidade de organização. Também é neste período 

que o mundo assistiu ao desenvolvimento acelerado de novas tecnologias de informação 

e comunicação, que viriam a exercer um papel fundamental na expansão do capitalismo 
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informacional (CASTELLS, 2000)7.  

O plano cultural e ideológico é marcado por uma mudança geral nos valores 

coletivos até então hegemônicos e que embasaram movimentos sociais nas décadas 

anteriores, dando lugar a um individualismo exacerbado e competitivo que penetrou em 

muitos aspectos da vida (HARVEY, 2013). No lugar dos valores mais sólidos 

implantados na vigência do fordismo, “o movimento mais flexível do capital acentua o 

novo, o fugidio, o efêmero, o fugaz e o contingente da vida moderna” (ibid, p.161), 

dificultando desta forma a ação coletiva por meio do culto a um subjetivismo e a um 

ideário fragmentador contrário às formas de sociabilidade e de atuação coletiva e social 

(ANTUNES, 2000).  

Acrescente-se a esse quadro um panorama marcado pela fragilidade das relações 

profissionais e pela fragmentação da noção de carreira profissional, em que o trabalho 

não oferece mais o eixo seguro em torno do qual nos envolvemos e fixamos 

autodefinições, identidades e projetos de vida (BAUMAN, 2001).  

Funcionando sob a lógica do capital, o setor jornalístico busca adaptar-se a esse 

novo cenário. O aumento da competição entre as empresas, o desemprego e o 

subemprego, e o enfraquecimento do poder sindical e a implantação de regimes de 

trabalho marcados pela flexibilidade, adotada em grande medida de acordo com as 

necessidades patronais, afetaram duramente o mercado de trabalho para os jornalistas. 

No Brasil, a partir da década de 70 a concepção do jornal-empresa se consolida, 

com a aproximação entre empresários de comunicação e o poder público durante o 

período da ditadura civil-militar dentro de um cenário pautado pelo autoritarismo. Os 

grupos que não se ajustam a esta nova realidade são gradativamente alijados da 

concorrência. Por outro lado, as empresas de jornalismo que se enquadram iniciam então 

grandes investimentos em equipamentos, com a introdução de novas tecnologias e 

mudanças na gestão administrativa, enquanto os veículos de comunicação se concentram 

e o público se diversifica.  

Em Jornalistas: de românticos a profissionais, Alzira Alves de Abreu (1998) 

lembra que este foi um período marcado pela censura e interferência direta do regime nas 

                                                           
7 Manuel Castells propõe o conceito de capitalismo informacional em “Sociedade em Rede” o primeiro 

volume da trilogia A Era da informação: Economia, Sociedade e Cultura, estudo em que mapeia a 

interferência de um cenário mediado pelas novas tecnologias de informação e comunicação sobre as 

estruturas sociais.  
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redações, mas, por outro lado, os militares também financiaram o processo de 

modernização dos meios de comunicação, com a criação de grandes redes e oligopólios 

de informação. Os anos 1960/ 1970 marcam ainda a consolidação da televisão como um 

meio de comunicação de massa no Brasil.  

Em abril de 1965, a entrada no ar da TV Globo, com know-how e apoio financeiro 

do grupo norte-americano Time-Life, traz uma nova forma de gerir televisão, com o 

estabelecimento do embrião do que se tornaria mais tarde a Rede Globo de Televisão. Ao 

contrário das Emissoras Associadas, de Assis Chateaubriand, em que as TVs Tupi de São 

Paulo e do Rio dividiam o centro de produção, chegando até mesmo a competir entre elas, 

a TV Globo concentrou a produção no Rio de Janeiro e passou a vender a programação 

para emissoras afiliadas espalhadas por todo o país.     

Aos poucos, os jornais impressos passam a enfrentar a concorrência da televisão, 

como descreve Jânio de Freitas no documentário Mercado de Notícias (2009): 

Muito pior do que enfrentar a internet foi (...) a televisão com a 

transmissão direta, ou com intervalo muito rápido entre o fato e a 

transmissão. Já não era nem só a fotografia. Era também o movimento. 

Ou transmitido direto, ou transmitido pouco depois. Mas já era o 

acontecimento mostrado em todas as suas dimensões físicas. E isso para 

o jornal naquele tempo, trabalhando com cliché, foi tremendamente 

difícil, mas se encontrou uma saída  (Jânio de Freitas em Mercado de 

Notícias, 2009)  

 

No mundo do trabalho foi também a época da profissionalização da profissão, 

com a exigência de formação universitária específica a partir de 1969 e a ampliação na 

demanda do mercado por jornalistas. As grandes redações contavam, então, com centenas 

de profissionais, a grande maioria com baixa remuneração e pouca especialização. Os 

trabalhos eram extremamente setorizados, como por exemplo o dos repórteres que faziam 

plantão nas emergências dos hospitais da rede pública e em delegacias. Eles se limitavam 

a ler o boletim de ocorrência policial por telefone para as redações. A informação era 

usada como ponto de partida para a apuração. Na editoria de Esportes, por exemplo, havia 

um plantonista em cada grande clube de futebol.   

A chamada “cozinha de jornal” oferecia dezenas de postos de serviço para 

copidesques, editores, subeditores e revisores. Em 1973, por exemplo, o copidesque do 

setor que editava o material de cidade, polícia e nacional do Jornal do Brasil tinha 12 
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redatores, que reescreviam boa parte dos textos dos repórteres. Com tantos filtros, a 

margem de erros de redação e informação diminuía bastante. 

Com a exigência do diploma universitário e a proliferação dos cursos de 

Comunicação Social, entra em cena um novo tipo de profissional, com formação superior 

e específica. Essa convivência geracional deu origem a uma forma híbrida de 

profissionais com características consideradas arcaicas ou tradicionais e outras modernas 

ou “profissionais”, como observa Márcia Lisboa (1994).    

Já no final dos anos 70, no bojo da transição política e emergência das lutas 

sindicais, os jornalistas em São Paulo entram em greve, em maio de 1979, reivindicando 

melhores salários e estabilidade para os colegas que representavam o sindicato na 

redação. Uma assembleia realizada no Teatro Tuca, da PUC, reuniu cerca de 1.700 

profissionais, que aprovaram com ampla maioria a paralisação por tempo indeterminado. 

Cinco dias depois, a greve foi considerada ilegal pela Justiça do Trabalho, o que deflagrou 

um processo de demissões nos principais jornais da capital paulista. Durante a 

paralisação, os jornais continuaram a circular, sendo alimentados pelo material nacional 

proveniente das agências nacionais de notícias e gerado a partir do Rio de Janeiro.  

A década seguinte marca a consolidação do processo da chamada abertura 

política, com o fim da censura formal aos veículos de comunicação, e também um período 

de profunda recessão econômica. Nas redações, significa o ponto de partida para 

transformações importantes, como a informatização, mudanças editoriais e o acirramento 

da concorrência na mídia impressa diária. É nesse período que as empresas de jornalismo 

impresso começam a valorizar aspectos da gestão de seus recursos e a inovação 

tecnológica em todo o processo de produção. 

 

1.3 Primeiros passos rumo ao digital 

 

A introdução dos primeiros computadores e processadores de texto e diagramação 

eletrônicos nas redações começou ainda nos anos 1980, dando o pontapé inicial para um 

processo de informatização que viria a se acelerar nas décadas seguintes. É quando as 

principais redações do país adotam novos métodos de gestão, tendo como base uma nova 

racionalidade organizacional e a informatização de diversas etapas da produção.  
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O jornal-empresa busca enquadrar-se no padrão de flexibilidade produtiva. 

Processos foram automatizados nos parques gráficos e nas redações, alterando o desenho 

e o fluxo da produção. A supressão de etapas da cadeia produtiva e a informatização nas 

redações reduziram o tempo necessário para o desempenho de determinadas tarefas, 

levando ao enxugamento das equipes e a uma cobrança maior por produtividade.  

Para autores como Sylvia Moretzsohn e Márcia Lisboa, esse novo ciclo de 

modernização ou reestruturação nas empresas jornalísticas teve como referência o Projeto 

Folha, um conjunto de medidas lançado pelo jornal paulista em 1984. Anunciado como 

uma revolução gerencial, previa um novo projeto editorial e uma série de medidas, como 

a implantação de metas a serem alcançadas pelo jornal, levantamento de erros, pesquisas 

sistemáticas com os leitores e controles nas rotinas de produção8.  

Este foi um ponto de clivagem porque aí ocorreram mudanças radicais 

na configuração do mercado de trabalho para os jornalistas: o 

enxugamento progressivo do quadro de contratados, com a eliminação 

pura e simples de funções tradicionais, como a de copidesque, e a 

redução significativa de outras, como a de redator (... ) a Folha de S. 

Paulo, jornal pioneiro nessas mudanças acabou servindo de modelo 

para as grandes empresas de comunicação no país (MORETZSOHN, 

2012, p. 3).  

 

Sobre o Projeto Folha, Márcia Lisboa (1994) afirma que, no ano da implantação 

dos computadores, o primeiro impacto na redação foi a demissão de 72 revisores, 

responsáveis pela correção das provas tipográficas. Outro impacto importante foi a 

antecipação progressiva do fechamento para alcançar o mercado de leitores no interior de 

São Paulo e em outros estados, aumentando a pressão do tempo sobre os jornalistas. Esses 

dois aspectos de uma nova racionalidade produtiva se intensificariam nos anos seguintes 

e não necessariamente vão se traduzir em uma produção de mais qualidade para o leitor.   

A opção pela administração da redação como empresa industrial moderna e a 

visão explícita do jornalismo como um negócio (e da notícia como uma mercadoria e os 

leitores, portanto, consumidores) fizeram da Folha o jornal de maior circulação do país, 

servindo de parâmetro para a administração de diversos jornais brasileiros. “O sucesso 

foi tão avassalador que os jornais ou copiavam ou sucumbiam”, recorda Carlos Eduardo 

Lins e Silva9, então secretário de redação e um dos criadores do projeto. A Folha foi o 

                                                           
8 Projeto Folha inicia jornalismo moderno. "Manual da Redação" é um dos elementos da renovação do 

jornal. Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/choque_editorial.shtml. Acesso em 

27/06/2015. 
9 ibid .  

http://www1.folha.uol.com.br/folha/80anos/choque_editorial.shtml
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primeiro jornal a informatizar a redação, exemplo seguido pelos demais diários impressos 

após alguns anos. “Em 1987, além da Folha, outros quatro veículos impressos de 

comunicação estavam informatizados: O Globo (em alguns setores da redação), a revista 

Info (do grupo Jornal do Brasil), o Diário Catarinense e A Tribuna de Santos (LISBOA, 

1994, p. 37).   

Essa situação mudaria nos anos 1990, com a ampla disseminação dos 

computadores nas redações e o lançamento dos jornais em suas versões online. Em 1995, 

o Jornal do Brasil torna-se o primeiro jornal impresso a dispor de um site na internet, 

exemplo seguido por O Globo, com o lançamento do site Globo Online em 1996, e a 

Folha de S. Paulo, com a criação no mesmo ano do grupo Universo Online, em parceria 

com a Editora Abril. O Estado de S. Paulo levaria mais quatro anos para aventurar-se no 

mundo online, com o a estreia do portal Estadão apenas no ano 2000.  

A década de 1990 foi marcada também por reformas gráficas e editoriais nas 

principais redações do país, bem como a introdução de bancos de dados e imagens para 

consulta dos jornalistas. Foram criados novos cadernos e fascículos, além de outras 

iniciativas relacionadas à fidelização de leitores e aumento nas vendas. Houve ainda 

grandes investimentos na modernização do processo industrial e gráfico, com a entrada 

em operação de modernos parques gráficos na Folha (1995) e em O Globo (1999).  

Em meio ao cenário de expansão global do capitalismo financeiro, a informação 

veloz e precisa transforma-se em mercadoria valorizada, uma vez que “o acesso e o 

controle tornaram-se essenciais à coordenação centralizada de interesses corporativos 

descentralizados e, portanto, útil para decisões corporativas” (HARVEY, 2013, p.151). O 

investimento em tecnologia e em novas plataformas feito pelas empresas possibilitou a 

oferta de serviços de informação em tempo real, oferecendo ao público novos e 

diferenciados produtos. O jornalismo econômico voltado para o mundo dos negócios 

ganha ainda mais importância, assim como consultorias e serviços especializados capazes 

de fornecer informações de forma muito veloz sobre tendências de mercado10.  

O jornalista Telmo Wambier, chefe de redação da Agência JB na época do 

lançamento do site e depois chefe de redação da sucursal do Estado de S.Paulo no Rio de 

                                                           
10 No Brasil, seguindo tendência mundial, O Estado de S. Paulo foi a primeira empresa jornalística a vender 

notícias e produtos (informações econômico-financeiras e índices diversos) fora das páginas impressas do 

jornal, no início da década de 1990, antes mesmo de lançar a versão do jornal impresso em um site 

(RENAULT, 2013).   
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Janeiro, conta os bastidores de uma reestruturação no Grupo Estado a partir da consultoria 

de um grupo de especialistas da Universidade de Navarra, da Espanha, considerados, à 

época, referência na reformulação de empresas de comunicação. O Estadão criava seu 

serviço de informação econômica em tempo real, a Broadcast, e reformulava a Agência 

Estado. A internet havia recém-saído do âmbito acadêmico e da segurança, os primeiros 

jornais norte-americanos criavam suas páginas noticiosas na web, criavam-se as primeiras 

BBSs (bulettin board systems) nas empresas do mundo produtivo, com informações 

ligando matrizes e filiais.  

Numa das muitas reuniões de trabalho feitas então, um diretor do grupo 

perguntou, angustiado, depois de ouvir longa exposição sobre o advento 

das mídias digitais, se o que eles estavam prevendo, em última análise, 

era o fim do seu negócio. O consultor que fizera a apresentação olhou-

o demoradamente e iniciou um diálogo mais ou menos assim: “O que é 

o seu negócio?” Ora, respondeu o empresário, meu negócio é este aqui. 

É este prédio, a rotativa que o senhor está ouvindo, essas toneladas de 

bobinas que o senhor viu na entrada do prédio, são os caminhões que 

saem com os jornais impressos para nossos leitores. A definição que o 

senhor fez do seu negócio me parece muito a que um industrial do setor 

de papel e celulose faria de sua empresa. Mas o seu negócio não me 

parece ser produzir e transportar toneladas de papel – respondeu o 

consultor. Nem mesmo é o jornal que seus caminhões transportam todos 

os dias. O seu jornal pode até estar com os dias contados, num futuro 

que ainda não se pode precisar com clareza, mas o seu negócio não é 

essencialmente jornal. O seu negócio é produzir e refinar informação. 

E isso não está com os dias contados. A indústria da informação é um 

ser vivo, que se adapta continuamente às mudanças tecnológicas. Logo, 

seu negócio não está em decadência. Ele está apenas mudando. Mesmo 

que proliferem diversas plataformas para veicular informações, as 

pessoas sempre procurarão alguma coisa como os jornais, seja na web 

ou em qualquer outro meio eletrônico. Buscarão informações que 

comportem o contraditório, que privilegiem a contextualização. E, 

acima de tudo, que tenham credibilidade. O seu negócio sobreviverá na 

razão direta da credibilidade, qualquer que seja o meio em que ele se 

expresse. (WAMBIER,201511)  

 

Para Wambier, portanto, o conceito de obsolescência na indústria da informação 

comporta uma discussão ainda não concluída.  

1.4 Desemprego, competividade e precarização 

Paralelamente à implantação de uma nova lógica produtiva nas redações, os anos 

1990 foram marcados por uma reestruturação radical do mercado de trabalho. No plano 

geral, a desregulamentação das relações trabalhistas, a precarização e terceirização da 

                                                           
11 Em entrevista à autora por e-mail em agosto de 2015. 
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força humana que trabalha vieram acompanhadas de um processo de fragmentação da 

noção de coletividade entre os trabalhadorores e a destruição do sindicalismo de classe e 

sua conversão num sindicalismo dócil, de parceria, ou mesmo em um "sindicalismo de 

empresa", como descreve Antunes (2000, p.55).  

Inseridos nesse processo de reestruturação das relações de trabalho, os jornalistas 

assistiram a um estreitamento do mercado nas décadas de 80 e 90 e passaram a enfrentar 

um contexto de forte de desvalorização salarial, precarização crescente de vínculos 

trabalhistas e altos índices de desemprego e de competitividade. “O jornalista formado 

nos anos 80 teria acompanhando o fechamento do seu mercado de trabalho, em contraste 

com o rápido crescimento dos cursos de Comunicação e o desenvolvimento das 

telecomunicações na década de 70”, observa Márcia Lisboa (1994, p.7).   

A consolidação empresarial da imprensa veio acompanhada de achatamento nos 

salários e deterioração nas condições de trabalho. Sobre as mudanças do mercado de 

trabalho para os jornalistas a partir da década de 1990, Lima ressalta: 

 

Na década de 1990, muitos jornalistas experientes deixaram as redações 

por não desejarem mais ser chefes, e não se adaptarem à nova realidade 

do jornal – uma empresa, da qual deveriam ser porta-vozes nas redações 

– ou por não concordarem com essa realidade. Alguns deles, antigos 

‘fazedores de jornal’, são hoje colunistas em jornais, sites ou blogs. 

(LIMA, 2007, p. 171) 

 

É preciso ponderar que, paralelamente ao encolhimento dos postos de trabalho nas 

redações, houve um crescimento progressivo do mercado de assessorias de imprensa, a 

princípio com a contratação de profissionais egressos da redação diretamente pelas 

empresas e, nos anos 1990, com a abertura de agências especializadas em oferecer esse 

serviço12. Esse novo mercado de trabalho absorveu parcela significativa de profissionais, 

em um processo em curso até os dias atuais, em que as assessorias e agências de 

comunicação são responsáveis por empregar um grande número de jornalistas e acabam 

pautando boa parte do conteúdo informativo publicado nos jornais. 

Além dos saberes necessários à sobrevivência no mundo digital, os jornalistas 

passaram a trabalhar mais, sem que a remuneração tenha acompanhado o aumento nas 

                                                           
12 Maristela Maffei relaciona esse processo à abertura do mercado brasileiro e as privatizações na década 

de 1990. Assessoria de Imprensa: Como se Relacionar com a Mìdia? Disponível em: 

http://www.acmcomunicacao.com.br/wp-content/midias/Assessoria-de-Imprensa-Como-se-relacionar-

com-a-Midia-Maristela-Mafei.pdf. Acesso em 20/08/2015.   

http://www.acmcomunicacao.com.br/wp-content/midias/Assessoria-de-Imprensa-Como-se-relacionar-com-a-Midia-Maristela-Mafei.pdf
http://www.acmcomunicacao.com.br/wp-content/midias/Assessoria-de-Imprensa-Como-se-relacionar-com-a-Midia-Maristela-Mafei.pdf
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exigências, na carga de trabalho e nas plataformas de distribuição. Paralelamente ao 

mercado competitivo, as mutações no processo produtivo implicaram a intensificação nas 

condições de exploração do trabalho do jornalista. Como descreve Renault (2013), a 

resistência foi vencida pela realidade de um mercado em que existem muito mais 

profissionais disponíveis do que vagas.  “Quem não quis aceitar os novos tempos foi 

embora e há alguns anos não se discute mais o assunto” (ibid, p.39).  

Ao longo das duas últimas décadas, menos profissionais produziram mais nas 

redações, seja apenas para o jornal impresso, seja para os diferentes veículos de 

comunicação que compõem um mesmo grupo (LIMA, 2007), embora esse processo tenha 

sofrido uma aparente inversão mais recentemente13.  A concorrência e a competição se 

tornaram mais agudas, afastando das redações as antigas gerações e exigindo um novo 

perfil para os que trabalham com informação. Nesse contexto, práticas individualistas e 

o medo de perder o emprego levaram a um enfraquecimento das reivindicações 

trabalhistas, reduzindo consideravelmente a capacidade de pressão dos jornalistas sobre 

os empresários (LISBOA, 1994).  

Embora retrate o panorama observado nos anos 1990, a conclusão de Márcia 

Lisboa permanece inalterada para o mercado de trabalho. O panorama  atual e a estrutura 

de cargos nas organizações jornalísticas “implicam a necessidade de, hoje, o profissional 

redobrar esforços no processo de construção de uma carreira”  (LIMA, 2007, p.174).  Isso 

leva a um paradoxo para a formação dos jornalistas, pois a experiência profissional, o 

domínio de técnicas e o desenvolvimento de aptidões específicas só contribuem para a 

qualidade do trabalho quando o jornal mantém e investe em seus funcionários, ou seja, 

quando os jornalistas dispõem de alguma estabilidade no emprego.  

A extinção e a fusão de cargos nas redações também estão relacionadas a um 

esforço por parte das empresas em reduzir custos com pessoal, a partir de um conveniente 

discurso que prega a flexibilidade e multifuncionalidade como requisitos elementares 

para a sobrevivência em uma redação na era da internet.  A extinção de cargos como o de 

revisor, o enfraquecimento da atividade do redator e a absorção das atividades de 

                                                           
13 O enxugamento das equipes nas redações também deve ser relativizado. Se por um lado os reflexos da 

convergência levaram à extinção de determinadas funções ou a fusão de atividades para um mesmo 

profissional, por outro lado as novas tecnologias, a internet e as redes sociais também criaram novos cargos 

e editorias até então inexistentes. 
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diagramação por editores e até mesmo repórteres representam mudanças efetivas na 

organização do trabalho.  

Os jornais têm optado por reduzir a mão de obra, aumentar a carga de trabalho e, 

assim, manter margens de lucros. O aumento da precariedade e a redução das 

oportunidades representam uma tendência mundial, como aponta Neveu (2006), com o 

crescimento dos profissionais freelancers e o recente fenômeno da “pejotização14”. Com 

o achatamento do mercado de trabalho e as exigências de novos conhecimentos 

relacionados à internet e às tecnologias de informação e comunicação, ganha força o 

conveniente discurso de que o jornalista deve “reinventar-se”, para dar conta da exigência 

de novas habilidades requeridas em um instável e fragmentado ambiente virtual15.  

O jornalista Argeu Affonso, 82 anos, dos quais 42 dedicados ao jornal O Globo, 

acompanhou de perto o prenúncio dessa virada tecnológica. Aposentou-se no fim da 

década de 1990, após ocupar diversas funções na redação, que incluíram passagens pela 

editora de Esporte (onde se notabilizou como repórter) Política e Educação, além de ter 

assumido cargos gerenciais na redação. Argeu ressalta que a distribuição do trabalho 

jornalístico em várias plataformas faz parte da história da imprensa e que a existência dos 

conglomerados de mídia é bastante anterior à internet.   

 

O primeiro conglomerado foi criado por Chateaubriand, com os Diários 

Associados (...) Não havia esse conflito de domínio, nem de conteúdo. 

A Rádio Globo, por exemplo, por muito tempo, dependeu 

fundamentalmente do noticiário produzido pelo jornal. E com a 

televisão inicialmente aconteceu o mesmo. Ou seja, essa convergência 

de mídia não é exatamente uma novidade (AFFONSO, 2015) 16 
 

 

Argeu Affonso pontua, no entanto, que a internet é um elemento totalmente novo, 

diferentemente de outras inovações. Ao relembrar as diversas revoluções tecnológicas 

que testemunhou ao longo da carreira, o veterano jornalista destaca que a internet 

provocou alterações em três eixos: "mudou a estrutura das redações, a maneira como se 

                                                           
14 Denominação do processo que faz referência à situação em que o trabalhador é obrigado a tornar-se 

pessoa jurídica com o objetivo de mascarar a relação de emprego, situação bastante comum entre os 

jornalistas. 
15 “Reinventar-se e tornar-se empreendedor de si mesmo é o mantra desse mercado que desmantela qualquer 

perspectiva de estabilidade e joga purpurina sobre a dramática realidade da precarização, da qual as 

propostas de terceirização, atualmente em discussão e cinicamente vendidas como um benefício aos 

assalariados, são o exemplo mais acabado”, critica Sylvia Moretzsohn , em “O suicídio do jornalismo”. 

Disponível em: http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/o-suicidio-do-jornalismo/. 

Acesso em 20/06/2015.    
16 Entrevista presencial concedida à autora em julho de 2015 

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/o-suicidio-do-jornalismo/
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consome notícia e o perfil de quem produz notícia". Argeu arrisca prever o fim do 

impresso e a expectativa de um jornal "não impresso com todas as matérias atualizadas 

24 horas por dia".  

O custo industrial é altíssimo. Você tem a tinta, o papel, todo o sistema 

de distribuição, o encalhe (...) as editoras de livros foram os primeiros 

[setor gráfico] a perceberem isso. Acredito que a tendência é que o 

jornal impresso acabe. Teremos um jornal não impresso, disponível 24 

horas por dia, com todas as matérias atualizadas constantemente (ibid)  
 

É uma visão em que a produção de notícia é comparada a um processo de produção 

como outro qualquer. Argeu Affonso, no entanto, reconhece que a entrada na era digital, 

as mudanças no mercado de trabalho e na indústria de notícias levaram a um 

enfraquecimento do papel do jornalista, ameaçando a sobrevivência ou reduzindo 

consideravelmente a importância deste profissional na sociedade.  

 

O mercado se enfraqueceu e ficou pequeno para comportar todos. A 

verdade é que o elo profissional do jornalista hoje está muito frágil. 

Hoje é um mero escrevedor de matérias, uma classe desprestigiada e 

que só perdeu mercado. O que vai acontecer com os jornalistas, 

ninguém sabe.  Só não consigo admitir que o jornalismo volte a ser um 

bico (ibid)  
 

À reestruturação das condições de produção nas redações e à introdução de novas 

tecnologias, soma-se uma ampla mudança político-estrutural, que afastou da redação as 

antigas gerações e fez surgir um novo perfil de jornalista, instalando uma convivência 

nem sempre harmoniosa. As últimas três décadas registraram um progressivo abandono 

da aura militante entre os novos jornalistas e a desistência do ideal de mudar o mundo 

para tornar-se um profissional. Esse processo está relacionado a um contexto mais amplo 

de desideologização, mas também decorre de uma piora nas condições do mercado de 

trabalho.  

 

Hoje em dia (...) ‘se dança mais conforme a música’, o que significa 

serem menos questionadores os jornalistas novatos e também os mais 

antigos que trabalham nos jornais. Estes últimos podem ter vivenciado 

movimentos políticos mais gerais e situações de conflito trabalhista em 

redações, mas atualmente não parece haver a explicitação de 

questionamentos de diretrizes da empresa, possivelmente reflexo da 

conjuntura mais geral do mercado de trabalho. Predomina uma postura 

de cautela. Claramente, o medo da demissão, verbalizado em vários 

depoimentos: demite-se alguém e, rapidamente, contrata-se um 

profissional com a qualificação desejada. (LIMA, 2007, p.151) 
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A redução, ou mesmo a eliminação, dos conflitos entre repórteres e seus 

superiores na redação torna mais fácil para a empresa implantar sua política interna no 

dia a dia, situação que se reflete tanto nas condições de trabalho, quanto na própria 

cobertura. As novas gerações revelam uma relação “menos centrada na contradição de 

interesses entre capital e trabalho”, descaracterizando o confronto entre jornalista e patrão 

em uma inversão que os diferenciam de forma contundente das gerações anteriores, 

observa o jornalista e pesquisador Thiago de Mello (2009 p. 95), autor de uma tese de 

natureza etnográfica em que estuda as relações de interação na redação do jornal O Globo, 

onde trabalha. O autor chama a atenção para os conflitos geracionais entre noções 

divergentes de uma identidade social em transformação:  

 

No plano da redação, os últimos anos foram de contrastes, em que 

ordens de valores de gerações distintas conviveram, nem sempre 

harmoniosamente. O olhar analítico para as situações revela que tal 

processo não ocorreu sem dramas e ressentimentos e só pôde ser levado 

a cabo sem grandes conflitos amparado pela rígida hierarquia que 

orienta e ordena as relações de trabalho. Certas categorias nativas dos 

jornalistas na redação formam expressões depreciadoras que 

evidenciam esses atritos. Por exemplo, a categoria ―carreirista(...) 

designa a forma voraz com que alguns, sobretudo os iniciantes das 

novas gerações ou profissionais recém-chegados, se engajavam nas 

atividades da redação, muitas vezes ignorando etiquetas e regras sociais 

já assentadas entre os pares. (Thiago de Mello, P.P., 2009, p. 88)”.  

 

Os jornalistas possuem uma percepção subjetiva diferenciada na relação com sua 

atividade, marcada por certo espírito de tribo – mais no sentido de identidade do que de 

coletividade – e uma forte ligação com o trabalho que, em geral, ocupa um espaço 

considerável na vida cotidiana deste profissional. A visão missionária sobre a atividade e 

a crença em uma função social ou mesmo cívica da imprensa costumam ser aspectos 

reverenciados pelos jornalistas que atuam em redações ao justificarem sua escolha pela 

área. Essa percepção, no entanto, parece viver uma mutação a partir de novos valores, 

práticas e uma postura mais pragmática.   

 

1.5 Discurso multimídia e afastamento das ruas 

A emergência da internet e de novas ferramentas de comunicação também foi 

responsável por outra mudança significativa nas práticas profissionais: o afastamento dos 

jornalistas das ruas. Ao mesmo tempo em que proporcionam maior mobilidade ao 
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repórter – ele pode transmitir informações, fotos e vídeos de qualquer lugar a partir de 

dispositivos móveis com acesso à internet – as novas tecnologias, contraditoriamente, 

tendem a deixá-lo preso à redação, apurando as notícias por telefone, e-mail, sites e, mais 

recentemente, nas redes sociais.  

Em Repórter ao Volante (2013), pesquisa sobre a importância dos motoristas de 

redação no jornalismo, Sylvia Moretzsohn destaca a redução cada vez maior das saídas 

para apuração e produção de reportagens, retirando o sentido de expressões até então 

tradicionalmente definidoras da profissão, como 'lugar de repórter é na rua'" ou "jornalista 

se conhece pela sola de sapato".  

 

No caso do Rio de Janeiro, duas alterações importantes comuns à 

estrutura das grandes empresas jornalísticas do país: a terceirização do 

quadro de motoristas e a progressiva redução de saídas dos repórteres, 

dado o crescente avanço na utilização das ferramentas proporcionadas 

pela internet para a apuração de informações (...) As transformações no 

modo de produzir jornalismo compõem um quadro de incertezas sobre 

o futuro dessa atividade, mas já indicam o esvaziamento da concepção 

de que ‘lugar de repórter é na rua’. Quando era assim, sem dúvida, o 

motorista era uma peça-chave: sem um bom motorista, não haveria 

reportagem. Porém, no dizer do editor-executivo do Globo, Orivaldo 

Perin, “a internet é o motorista de hoje” (MORETZSOHN, 2013, p.176-

177) 

 

A imagem do repórter que sai à rua, em busca de informação exclusiva ou no calor 

do acontecimento, está em franco processo de extinção e sobrevive com mais força nos 

mitos a respeito da profissão. A realidade da profissão hoje sugere que a imagem do 

jornalista pós-internet é a do jornalista sentado diante de uma tela de computador 

(PEREIRA, 2004).  

No discurso patronal, o perfil desejado de um repórter hoje é aquele que domina 

as tecnologias e ferramentas da internet e é capaz de realizar diversas tarefas 

simultaneamente. Ele deve possuir polivalência temática, grande disponibilidade para o 

trabalho e, claro, bagagem intelectual e cultural. Portanto, além das atribuições 

necessárias para que um profissional de imprensa se desenvolva, o repórter do futuro terá 

que conjugar habilidades comunicacionais para adaptar seu trabalho a diversas 

plataformas com características distintas, com habilidades como por exemplo filmar e 

editar vídeos ou fotos, dominar as ferramentas para edição de homepages e ter noções de 

infografia e, em alguns casos, de design.  



39 
 

O texto de divulgação do programa de estágio de 2012 promovido pela Infoglobo 

é exemplar no que tange ao novo perfil desejado de repórter, não apenas pelas habilidades 

relacionadas a novas plataformas de mídia, mas também por revelar um deslocamento da 

percepção sobre a atividade, vista agora mais como empresa do que como jornal17. No 

texto, a então coordenadora de Recrutamento e Seleção da Infoglobo, Letícia Helena, 

explica que os estagiários “seguem um plano de desenvolvimento para aprimorar 

competências e sua visão do negócio. O processo conta ainda com avaliações de 

desempenho semestrais, cursos e palestras sobre assuntos importantes para o mercado, 

como as redes sociais e gestão de projetos”18 

Em seguida, Letícia Helena complementa que “o profissional que a empresa 

procura deve ter sólida formação intelectual e entender que, hoje, ser jornalista significa 

produzir conteúdo de qualidade, independentemente da plataforma em que será 

publicado. É alguém que poderá tanto fazer uma reportagem para o impresso, como um 

texto para o iPad ou mesmo um vídeo para o on-line”. 

Cobra-se deste novo jornalista qualidades que, pelo menos em tese, ele só deve 

acumular ao longo da carreira, como bagagem intelectual e vivência cultural. 

Curiosamente, a capacidade de observação – ingrediente indispensável a uma boa 

apuração – fica em segundo plano.     

Apesar das alardeadas oportunidades que as novas tecnologias de fato 

representam, os jornalistas enfrentam um contexto de desvalorização profissional e 

acúmulo de funções que, em muitos casos, assume contornos dramáticos, como 

demonstrou Heloani (2013). A pesquisa do psicólogo alerta para níveis alarmantes de 

estresse, depressão e dependência química entre jornalistas brasileiros. Segundo a 

investigação, nos últimos 10 anos aumentou a pressão a que esses profissionais se 

submetem, gerando o que Heloani chama de “naturalização do assédio” e desequilíbrios 

emocionais.  

                                                           
17 Sobre esse aspecto do discurso patronal, Thiago de Melo observa: “A redação, responsável pela execução 

da atividade-fim da empresa, não é mais vivida como o centro de poder absoluto. Este, na verdade, encontra-

se diluído na noção do Globo como uma corporação de mídia. Para os jornalistas das novas gerações, com 

um perfil mais profissional e pragmático (...) tal percepção é menos problemática do que para aqueles 

outros, da geração boêmia e heroica, que veem essas interferências como a invasão de interesses alheios no 

processo de trabalho da redação” (THIAGO DE MELLO, P.P, 2009, p.81). 

18 Infoglobo seleciona estagiários. Disponível em:  http://oglobo.globo.com/emprego/infoglobo-seleciona-

estagiarios-5843651. Acesso em 20.06.2014. 

http://oglobo.globo.com/emprego/infoglobo-seleciona-estagiarios-5843651
http://oglobo.globo.com/emprego/infoglobo-seleciona-estagiarios-5843651
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O autor cita como aspecto agravante do quadro de estresse o fato de os 

profissionais de imprensa terem que enfrentar, progressivamente, mais desafios e 

complexidades, como a exigência de desenvolver habilidades multifocais e simultâneas, 

o que agrava a situação de cobrança de desempenho.  

O esforço para que as notícias se tornem atraentes a um público já habituado às 

novas ferramentas de internet é indiscutivelmente necessário. Entretanto, é preciso 

destacar que isso não implica necessariamente a execução dessas tarefas pelo mesmo 

profissional. 

1.6 Obsolescência e crise 

 

Os jornais superaram crises e a concorrência com outros meios ao longo do tempo, 

valendo-se de “vantagens competitivas e introduzindo inovações na área industrial, na 

produção jornalística e nas esferas administrativa e comercial” (MÜLLER, 2012, apud 

RENAULT, 2013).  E mesmo dividindo espaço com outros meios, os diários ainda 

conseguiam manter sua rentabilidade.  

Entretanto, como observam os autores, a situação mudou radicalmente na virada 

do século XXI, quando inovações no plano industrial, tais como a informatização da pré-

impressão, a gravação digital e a adoção de impressoras offsets, aquisição de editores de 

texto e de diagramação integrados, não se mostraram suficientes para garantir ganhos de 

produtividade.  

A indústria jornalística, tal como diversos outros segmentos da indústria 

tradicional, enfrenta grandes desafios para manter-se como negócio rentável dentro da 

atual lógica do capital e o seu reflexo sobre as estruturas do mercado publicitário e 

padrões de consumo. Completam o cenário difícil o aumento nos custos de produção 

relacionado à escalada no preço do papel e o peso de investimentos em parques gráficos, 

superdimensionados para a realidade de hoje. Juros altos desaconselham a tomada de 

empréstimos para atualização da infraestrutura, criando um cenário econômico incerto 

para planejamento a longo prazo. 

Relatórios anuais sobre o desempenho da indústria jornalística dos Estados 

Unidos, feitos pelo instituto de pesquisa Pew Research Center, apontam para um 

horizonte pessimista. Por analisar um dos maiores mercados em termos de imprensa, o 

resultado serve de parâmetro para todo o mundo. A versão mais recente do “State of the 
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News Media  2015”19 destaca que o faturamento da imprensa norte-americana segue em 

queda, caindo 4%, ao passo que nas mídias digitais subiu, em média, 18%. Em 2005, o 

faturamento dos jornais norte-americanos era de US$ 47,4 bilhões ao ano, hoje é quase 

um terço desse valor: US$ 16,4 bilhões. Além disso, o estudo constata a consolidação de 

redes sociais como o Facebook como porta de entrada de notícias para mais de 50% dos 

entrevistados.   

No Brasil, especificamente no Rio de Janeiro, onde fica a sede do jornal objeto 

desta pesquisa, o mercado jornalístico encontra-se praticamente inalterado desde os anos 

1990. Se no passado a antiga capital federal detinha um dos mercados mais concorridos 

do país, o que se vive hoje é a incontestável liderança do grupo Infoglobo, atualmente 

responsável pelos jornais O Globo, Extra e Expresso. Braço popular dos produtos da 

Infoglobo voltado para as classes B, C e D, o Extra foi o último jornal expressivo a ser 

criado no Rio de Janeiro, em 1998, assim como o diário esportivo Lance!, no ano 

anterior.20 

Em 2005, o grupo O Dia lança o Meia-Hora, jornal no formato tablóide, com 

preço de capa reduzido, abordagem sensacionalista e conteúdo publicado a partir da 

edição do material produzido pela redação do jornal O Dia. No ano seguinte, a Infoglobo 

criou uma versão similar ao produto concorrente: o Expresso, com vendagem inferior ao 

rival. Ambos foram responsáveis por resultados positivos na circulação dos jornais 

diários. Porém, em termos relativos, “a tendência à compra de jornais vem decrescendo, 

isto é, novos adultos que poderiam tornar-se leitores vêm, em proporções crescentes, ou 

não se informando por meio algum, ou se habituando a utilizar outras mídias para esse 

propósito”, analisa Lima (2007).   

No Brasil e no mundo, a imprensa vive um panorama delicado diante da 

proliferação de diversas mídias, com queda na circulação21, perda de leitores e de espaço 

no mercado publicitário. O surgimento de gigantes como Google e Facebook, e os sites 

de busca especializada, como os de carros e imóveis por exemplo, levaram a uma redução 

                                                           
19 State of the News Media 2015. Disponível (em inglês) <http://www.journalism.org/2015/04/29/state-of-

the-news-media-2015/> . Acesso em 18/06/2015. 
20 O último diário com proposta de se tornar “Quality Paper” a ser lançado no Rio de Janeiro foi o República, 

que circulou apenas alguns meses em 1984. O principal sócio, o jornalista Mino Carta, precisou desfazer-

se da Revista Isto É, para saldar o prejuízo editorial.   
21 No Brasil, após um período de expressiva alta na circulação média dos jornais diários, puxada 

principalmente pelo lançamento de jornais populares, os números voltaram a cair a partir de 2013. 

Circulação média diária dos jornais pagos. Disponível em:  http://www.anj.org.br/circulacao-diaria-2/ ; 

Acesso em 21/06/2015.  

http://www.journalism.org/2015/04/29/state-of-the-news-media-2015/
http://www.journalism.org/2015/04/29/state-of-the-news-media-2015/
http://www.anj.org.br/circulacao-diaria-2/
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no faturamento com classificados e anúncios publicitários. Essa nova realidade tem 

impactado as duas principais fontes de receita no negócio dos jornais: a publicidade, antes 

concentrada em poucos grupos e agora pulverizada no ambiente digital, e a venda de 

exemplares.  

Mais do que a busca por meios de enfrentar a concorrência de uma nova mídia, a 

grande questão para os principais jornais em todo o mundo é como garantir a viabilidade 

econômica e comercial de um jornal diário, um produto fruto de um processo produtivo 

amparado em uma cadeia antiga de valores que durante décadas amparavam a indústria 

jornalística.  O novo cenário decorrente da emergência de novas mídias atinge de forma 

drástica as quatro áreas que até então sustentavam o jornal tradicional: a redação, 

administração, comercial e distribuição. 

Reportagem publicada pela Agência Pública22, organização sem fins lucrativos 

que promove campanhas de financiamento coletivo para viabilizar a produção de material 

jornalístico, põe em evidência contradições nos discursos das empresas a respeito da crise, 

revelando a opção de muitas delas por reduzir equipes e sobrecarregar os profissionais 

nas redações, mantendo desta forma a lucratividade dos negócios. O argumento da crise 

econômica e estrutural frente à concorrência com os meios digitais é utilizado 

frequentemente para justificar demissões em massa, como as observadas em 2015 nas 

grandes redações do país. Somente no primeiro semestre, os jornais Folha de S. Paulo23, 

o Estado de S.Paulo24 e O Globo25 promoveram demissões em massa, além da Editora 

Abril, que demitiu profissionais e anunciou o fim de publicações26.    

Nos anos anteriores, as quatro empresas acima mencionadas comemoraram 

resultados positivos em seus faturamentos. Considerando a dificuldade de obter dados 

confiáveis sobre o setor, é possível concluir a partir das informações disponibilizadas 

pelas próprias empresas que a opção para fazer frente ao processo de mudança estrutural 

                                                           
22 Existe uma crise nos impressos? Nada a declarar. Disponível em: http://apublica.org/2013/06/existe-

uma-crise-nos-impressos-nada-declarar-respondem-os-jornais/. Acesso em 15.06.2015. 
23 Folha inicia demissões que podem atingir 50 jornalistas. Suplementos serão encerrados. Disponível 

em: 

http://www.portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_noticias/71676/folha+inicia+demissoes+que+podem+

atingir+50+jornalistas+suplementos+serao+encerrados Acesso em 15.06.2015. 
24 Estadão inicia processo de demissões que pode atingir mais de 100 funcionários. Disponível em: 

http://www.portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_noticias/71622/estadao+inicia+processo+de+demisso

es+que+pode+atingir+mais+de+100+funcionarios Acesso em 15.06.2015.  
25 O Globo faz cortes na redação e demite Artur Xexeo e outros jornalistas. Disponível em:  

http://www.portalimprensa.com.br/noticias/brasil/70198/o+globo+faz+cortes+na+redacao+demite+artur+

xexeo+e+outros+jornalistas. Acesso em 15.06.2015. 

 

http://apublica.org/2013/06/existe-uma-crise-nos-impressos-nada-declarar-respondem-os-jornais/
http://apublica.org/2013/06/existe-uma-crise-nos-impressos-nada-declarar-respondem-os-jornais/
http://www.portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_noticias/71676/folha+inicia+demissoes+que+podem+atingir+50+jornalistas+suplementos+serao+encerrados
http://www.portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_noticias/71676/folha+inicia+demissoes+que+podem+atingir+50+jornalistas+suplementos+serao+encerrados
http://www.portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_noticias/71622/estadao+inicia+processo+de+demissoes+que+pode+atingir+mais+de+100+funcionarios
http://www.portalimprensa.com.br/noticias/ultimas_noticias/71622/estadao+inicia+processo+de+demissoes+que+pode+atingir+mais+de+100+funcionarios
http://www.portalimprensa.com.br/noticias/brasil/70198/o+globo+faz+cortes+na+redacao+demite+artur+xexeo+e+outros+jornalistas
http://www.portalimprensa.com.br/noticias/brasil/70198/o+globo+faz+cortes+na+redacao+demite+artur+xexeo+e+outros+jornalistas
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impulsionado pelas novas tecnologias e a internet tem sido a diminuição de custo com 

jornalistas, reduzindo equipes e sobrecarregando os profissionais.   

Observa-se um grande esforço por parte dos executivos responsáveis pelas 

maiores redações brasileiras em mostrar a saúde financeira e perenidade do jornal 

impresso como veículo. Em um ambiente cada vez mais saturado de informações, os 

jornais impressos seriam, na visão das empresas, o “porto seguro” em meio ao caos da 

internet, por serem os veículos com maior credibilidade.  

Não há dúvida de que a internet, ao mesmo tempo que democratizou o acesso às 

informações, retirou parte do financiamento das publicações. As empresas de jornalismo 

impresso, ainda ancoradas em uma antiga cadeia de valores, buscam adaptar-se a esse 

novo contexto marcado pela pulverização de um mercado antes concentrado em poucos 

grupos de comunicação. Entretanto, nesse caminho parece haver mais dúvidas do que 

certezas. A maior delas diz respeito à própria mediação exercida pelo jornalismo, 

questionamento do qual se depreende outro ainda mais grave: existirá jornalismo sem 

jornalistas?  
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2. UM SENHOR DE 90 ANOS  

 

Gênese do maior grupo de comunicação do país e um dos maiores do mundo, O 

Globo completa 90 anos como um dos três mais importantes jornais brasileiros em termos 

de cobertura editorial, ampla circulação e prestígio. É uma empresa de comunicação 

global e moderna, com forte presença no ambiente digital, para onde parece convergir o 

futuro do setor, representando, portanto, um objeto privilegiado de análise para essa 

pesquisa. Ainda hoje o jornal é um importante braço político e jornalístico do Grupo 

Globo, que se tornou um poderoso conglomerado com ramificações diversas, inclusive 

em outros segmentos fora do mercado de mídia. A expansão do grupo no mercado de 

impressos deu origem à Infoglobo Comunicações, corporação que atualmente é 

responsável pelo controle e produção dos jornais O Globo e Extra, e seus sites; o tabloide 

Expresso e a Agência O Globo27.  

Para entender melhor as estratégias criadas pela empresa para lidar com a 

emergência das novas tecnologias e da internet, este capítulo apresenta uma breve 

descrição sobre O Globo, contextualizando a posição do diário carioca no mercado. 

Mostra suas principais características editoriais, aspectos de uma cultura institucional e 

as estratégias empresariais na gestão do jornal ao longo de sua história. Muitos desses 

aspectos são relevantes não apenas para contextualização, mas também por sua influência 

na tomada de decisões da empresa, assim como na interpretação do corpo de jornalistas 

a respeito das medidas tomadas pela direção. 

A hegemonia do grupo no mercado de jornais impressos no Rio de Janeiro e a 

enorme abrangência de público alcançada a partir de uma estrutura conglomerada 

também pesam a favor de O Globo como objeto de análise. Assim como o fato de o jornal 

carioca ter se tornado uma das poucas redações a manter alguma estabilidade entre os 

jornalistas e ser um raro exemplo de empresa neste ramo de atuação com perfil mais 

legalista, contratando funcionários majoritariamente seguindo a legislação trabalhista. 

Estas características, entretanto, começam a mudar nos últimos tempos.  

  

                                                           
27 A Infoglobo possui ainda uma parceria com o Grupo Folha, que controla a Folha de S.Paulo, no jornal 

especializado em finanças Valor Econômico 
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2.1 Breve descrição  

 

Atualmente, o jornal fundado por Irineu Marinho é o único diário existente no Rio 

de Janeiro que pode ser classificado no segmento “quality paper”, definição dada aos 

diários noticiosos de circulação nacional elaborados com excelência técnica e de 

conteúdo, sem pretensão de provocar algum tipo de sensação ou envolvimento emocional, 

em contraste com os jornais populares e pasquins (SILVA, 2007). No ranking nacional, 

O Globo perde apenas para a Folha de S.Paulo, posicionada na liderança com circulação 

média de 361 mil exemplares nos quatro primeiros meses de 2015, segundo dados do 

Instituto Verificador de Comunicação (IVC). O Globo aparece em segundo lugar no 

mesmo período, com circulação média de 320 mil exemplares28, posição que vem 

mantendo há alguns anos29. 

Em termos editoriais, O Globo tem sido ao longo dos seus 90 anos de existência 

coerente com suas origens históricas, exercendo o papel de principal porta-voz da 

ideologia neoliberal e moralista da classe média urbana30 do Rio de Janeiro. Hoje cerca 

de 70% de seus leitores estão entre as classes A e B31, a maioria concentrada nos bairros 

que reúnem a população com alto poder aquisitivo, aspecto que se reflete na cobertura de 

modo geral, especialmente na cobertura de cidade, que tende a privilegiar o que ocorre 

nessas localidades, em detrimento dos acontecimentos nas demais regiões da Região 

Metropolitana.   

Mesmo sendo um diário de circulação nacional desde sua concepção, mantém 

forte vínculo com a cidade do Rio de Janeiro, expresso na importância e no espaço 

destinado à editoria Rio, responsável por cobrir os acontecimentos locais. Característica 

que o difere sensivelmente do seu principal concorrente paulista, menos afeito à cobertura 

dos fatos relacionados ao dia a dia da cidade onde está sediado. “Não por acaso, a editoria 

                                                           
28 Circulação dos cinco grandes jornais. Disponível em: 

http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/05/26/Circulacao-dos-cinco-grandes-

jornais-.html#ixzz3iKqnGj7a Acesso em 23.08.2015. 
29 A mesma posição é observada em períodos distintos, conforme dados apresentados por Silva (2007), 

Paulo Thiago (2009) e Cerqueira Lima (2007), com base nos relatórios do então Instituto Verificador de 

Circulação (IVC). 
30 Ao comentar as pesquisas de opinião para identificar o perfil dos leitores, o jornalista e pesquisador Paulo 

Thiago de Mello descreve o leitor médio de O Globo: “é dona Amélia, uma mulher idealizada, na faixa 

entre os 45 e 50 anos, classe média, moradora da Tijuca, na Zona Norte do Rio de Janeiro. Dona Amélia 

sempre foi o parâmetro não só dos temas noticiosos adequados, mas também do tom da narrativa (2009, p. 

72).  O conhecimento do público-alvo se reflete, segundo o pesquisador, na exigência “de uma redação 

mais simples, capaz de atingir um leitor mediano, através de um diálogo silencioso, mediado pela notícia e 

o tom da narrativa” (ibid).  
31 Disponível em: https://www.infoglobo.com.br/Anuncie/institucional.aspx. Acesso em 10.08.2015. 

http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/05/26/Circulacao-dos-cinco-grandes-jornais-.html#ixzz3iKqnGj7a
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/05/26/Circulacao-dos-cinco-grandes-jornais-.html#ixzz3iKqnGj7a
https://www.infoglobo.com.br/Anuncie/institucional.aspx
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que em outros jornais geralmente é chamada de ‘Cidade’, no Globo foi batizada de ‘Rio’”, 

observa o editorial32 publicado em 29 de julho de 2015, por conta do aniversário de 90 

anos do jornal. O texto reforça a forte conexão com a cidade como uma das preocupações 

da empresa.  

O Globo foi fundado em 29 de julho de 1925. Ao deixar a sociedade no vespertino 

“A Noite”, Irineu Marinho resolveu criar seu próprio jornal, para concorrer com os 

diversos diários que circulavam na então capital federal. Pouco menos de um mês após o 

início da circulação, seu fundador morreu, e o jornal foi herdado pelo primogênito 

Roberto, então com 20 anos. O comando da empresa foi parar nas mãos do jornalista 

Eurycles de Matos, que já integrava a direção da redação. Roberto Marinho somente 

assumiu o controle efetivo após a morte de Eurycles, em 1931, depois de ganhar 

experiência como jornalista trabalhando na redação e após conhecer, na prática, todas as 

nuances do processo de produção e distribuição do jornal33. Manteve-se nesse posto até 

sua morte, em agosto de 2003. Roberto Marinho é considerado o principal responsável 

pela criação de um dos maiores grupos de comunicação e mídia do mundo, as 

Organizações Globo. Em 2014, o nome foi alterado para Grupo Globo.  

Como a maioria dos grandes jornais no Brasil e no mundo, O Globo é uma 

empresa de propriedade familiar. Entretanto, do ponto de vista da gestão empresarial, 

pode-se dizer que é uma das empresas mais modernas deste segmento, o que, neste caso 

específico, desconstrói “o mito de que grupos familiares são menos eficazes e mesmo 

retrógados na gestão de negócios”, como observa Thiago de Mello (2009 p. 95).  

No caso de O Globo, a junção de aspectos familiares e de uma gestão empresarial 

moderna criou uma cultura organizacional, com algumas de suas raízes na “mitologia 

pessoal da família proprietária” (ibid), entre os quais a valorização do trabalho e esforço 

individual. Esses valores estariam ligados ao contexto de criação do jornal e à carreira do 

seu principal fundador. O episódio de fundação e a biografia do sucessor são considerados 

simbólicos por terem criado uma espécie de legado e contribuído para a formação de uma 

cultura empresarial meritocrática.  

 

Roberto Marinho aprendeu na prática o negócio do jornal. E assumiu a redação 

para impor-lhe um modelo completamente distinto (...) reforçando a noção, 

evocada por muitos, do aprendiz que supera o mestre, empregando agora sua 

própria voz, voz esta legitimada pelo período em que se esforçou na penumbra 

                                                           
32 Nove décadas. O Globo, 29 de julho de 2015, p.3. 
33 Linha do Tempo. Disponível em: http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/roberto-marinho-

na-direccedilatildeo-9519686. 

http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/roberto-marinho-na-direccedilatildeo-9519686
http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/roberto-marinho-na-direccedilatildeo-9519686
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para merecer simultaneamente os títulos informais de ―doutor, que se refere ao 

dono do negócio, e de ―companheiro, em relação à experiência profissional que 

compartilhou com seus subordinados. A força carismática de Marinho se alicerça 

justamente na ambiguidade desses dois títulos. Esse episódio é pleno de 

significado simbólico, demonstrando a um só tempo a importância da obediência 

à hierarquia da redação para produzir um jornal de qualidade, como também a 

valorização do trabalho, como elemento de dignificação necessário para 

estabelecer uma identidade pessoal e social. Nesse sentido, pode-se dizer que o 

legado de Marinho, do qual ele mesmo foi uma personagem exemplar, tem a ver 

com a moral do trabalho, que estabelece que os resultados (profissionais e 

existenciais) só advêm do suor, o que aproxima a lógica da empresa do paradigma 

protestante, de uma meritocracia baseada no esforço pessoal e no talento 

individual, subordinados a uma cultura empresarial puritana que reconhece e 

estimula tais virtudes.  Como qualquer empresa familiar, a imagem que o 

proprietário empresta ao jornal marca simbolicamente de algum modo a sua 

identidade empresarial, embora fatores externos, como o estilo de cobertura, 

também contribuam para a ― personna do veículo. Essas considerações são 

relevantes porque as ideias subjetivas e, às vezes, até mesmo paradoxais em torno 

da identidade do jornal influenciam em diferentes graus as retóricas de 

justificação e os ritos de interação dos atores que convivem profissionalmente na 

empresa (THIAGO DE MELLO, P.P., 2009, p. 98).  

 

No plano político, a linha editorial conservadora e avessa a transformações 

sociais, de defesa da propriedade privada e interesses empresariais, e apoio ao capital 

estrangeiro manteve-se ao longo dessas nove décadas, fiel aos anseios moralistas de seus 

leitores e princípios liberais dos quais o jornal nunca se afastou.  

Entre os vários episódios de atuação polêmica envolvendo O Globo ao longo 

desses 90 anos, o apoio ao golpe militar em 1º de abril de 1964 e à ditadura que se instalou 

no país é digno de nota por uma série de motivos. Os laços estreitos entre o jornal e o 

regime beneficiaram as atividades empresariais de Roberto Marinho, já que os governos 

militares financiaram o processo de modernização das telecomunicações, possibilitando 

a criação de grandes redes, como a TV Globo, fundada um ano após o golpe de 64.  

O movimento que derrubaria o governo de João Goulart teve a pronta adesão do 

jornal, que se referiu à tomada do poder pelos golpistas de “remédio constitucional” e 

“reencontro da nação”. O Globo apoiou com maior ou menor ênfase os governos de 

Castelo Branco, Costa e Silva e Garrastazu Médici. Ao longo da década de 1970, o jornal 

engajou-se em campanhas de propaganda a favor do regime e ajudou a difundir slogans 

como  “Brasil Grande” e “Milagre Brasileiro”, no governo Médici. Quase dez anos após 

a chegada dos militares ao poder, em editorial publicado por conta do aniversário de 50 
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anos do jornal, O Globo reafirmava seu compromisso de dar “firme combate à 

subversão34”:  

Transformado gradualmente no mais governista dos 

jornais, O Globo deixou lentamente sua posição favorável à 

privatização das empresas, encampando, a partir do governo Ernesto 

Geisel, a política de estatização, num momento em que órgãos da 

imprensa liberal, como o Jornal do Brasil e O Estado de S.Paulo, lhe 

faziam restrições e combatiam a Petrobras. O Globo, ao contrário, 

embora fosse um tradicional inimigo da Petrobras, passou a apoiá-la 

durante o governo Geisel. (O Globo. Dicionário Histórico Brasileiro, 

CPDOC, FGV)  
 

A atuação de O Globo durante a ditadura civil-militar merece ser destacada 

também pelo fato de ter levado o grupo a reconhecer o apoio como um erro, em editorial 

publicado em agosto de 2013. O mea culpa ocorreu após uma forte reação que o jornal 

sofrera pela cobertura das manifestações populares de junho daquele ano desencadeadas 

pela internet e redes sociais35.  

Diante de qualquer reportagem ou editorial que lhes desagrade, é 

frequente que aqueles que se sintam contrariados lembrem que O 

GLOBO apoiou editorialmente o golpe militar de 1964. A lembrança é 

sempre um incômodo para o jornal, mas não há como refutá-la. É 

História. O GLOBO, de fato, à época, concordou com a intervenção dos 

militares, ao lado de outros grandes jornais, como “O Estado de 

S.Paulo”, “Folha de S. Paulo”, “Jornal do Brasil” e o “Correio da 

Manhã”, para citar apenas alguns. Fez o mesmo parcela importante da 

população, um apoio expresso em manifestações e passeatas 

organizadas em Rio, São Paulo e outras capitais (O Globo, 2013)36 

 

2.2 Expansão nos negócios e investimento tecnológico  

 

No início dos anos 1980, O Brasil começava a viver um renascimento da 

democracia, com a abertura de espaço para reivindicações localizadas. O Globo percebeu 

o crescimento do mercado de jornais de bairro, principalmente nos subúrbios da 

Leopoldina e na Zona Oeste. Com custo baixo e “usando mão de obra baratíssima, de 

                                                           
34 Em abril de 1971, O Globo destacou o assassinato do industrial dinamarquês Henning Boilesen, 

naturalizado brasileiro, morto em São Paulo por organizações clandestinas de esquerda. Sob o título 

“Terroristas metralham industrial pelas costas” o texto da chamada de primeira página classificava a ação 

de “ato selvagem”. Presidente do grupo Ultragás e colaborador da Operação Bandeirantes (OBAN), que 

recolhia recursos para financiar o combate à guerrilha urbana, dele se dizia que gostava de assistir 

pessoalmente a sessões de tortura. 
35 Esse episódio será novamente abordado no capítulo 4 
36 Apoio editorial ao golpe de 64 foi um erro. Disponível em: http://oglobo.globo.com/brasil/apoio-

editorial-ao-golpe-de-64-foi-um-erro-9771604 . Acesso em 20/062015.  
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profissionais recém-formados” O Globo lançou os jornais de bairro, que se tornaram 

“rapidamente grandes receptores de anúncios” (LISBOA, 1994, p. 40), abocanhando 

parte destes anúncios e absorvendo as demandas sociais da população dessas localidades.  

Privilegiando uma cobertura local, voltada para o serviço, os suplementos, 

segundo o próprio jornal, “seguiam novas características do mercado carioca e das 

cidades próximas (...) na área comercial, abriu-se uma enorme oportunidade para 

pequenos e médios anunciantes aparecerem para seus públicos” (ibid). Os jornais de 

bairros se tornariam a principal editoria a absorver os profissionais provenientes do 

programa de estágio. A entrada de O Globo neste mercado sepultou dezenas de pequenos 

jornais independentes, que se concentravam nas demandas de bairro e eram financiados 

por comerciantes locais.     

A expansão do grupo e o crescimento nas receitas provenientes da área comercial 

se tornariam maiores na década seguinte. Como resultado, em dezembro de 1998 O Globo 

inaugurou um parque gráfico sofisticado, à época o maior da América Latina, às margens 

da Rodovia Washington Luiz, no município de Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.  

 

 

Figura 1: Novo parque gráfico em texto publicado pelo jornal em 12 de janeiro de 1999  

Fonte: Reprodução / Projeto Memória O Globo 
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O investimento, na ordem de US$ 180 milhões, possibilitou ampliar a capacidade 

de impressão para 800 mil exemplares nos dias úteis e 2 milhões aos domingos37. 

Também naquele mesmo ano, em 1998, foi lançado o jornal Extra, voltado para o público 

das classes B e C e cujas vendas já lhe conferiram o título de “fenômeno comercial” entre 

os executivos da empresa. Quinze anos depois, diante do quadro de redução da circulação 

de impressos, a empresa decidiu arrendar o parque gráfico38. 

A tentativa de estender a área de abrangência no mercado de impressos viria com 

a compra do tradicional Diário de São Paulo, em setembro de 2001, direcionado para o 

mesmo segmento de leitores do Extra. A intenção de abocanhar uma fatia do mercado 

paulista fracassou e a Infoglobo acabou vendendo o Diário de S. Paulo oito anos depois, 

para o grupo Traffic, empresa de mídia com forte atuação no interior paulista. Na ocasião, 

Paulo Novis, então diretor geral da Infoglobo, afirmou que a venda estaria “em linha com 

a estratégia da empresa de focar seus esforços nas áreas e segmentos onde a empresa é 

líder inconteste e ampliar investimentos em novos negócios analógicos e digitais"39.  

Um dos propósitos de Irineu Marinho ao fundar seu próprio jornal era competir 

com as dezenas de diários da época, entre os quais Correio d’ Manhã, O Jornal, O País, 

Jornal do Commercio, A Noite, entre outros. Hoje, a despeito dos aspectos dignos ou não 

de glória neste percurso, O Globo tornou-se o principal jornal do Rio40, alcance este ainda 

maior considerando a soma de leitores dos outros dois jornais sob controle da Infoglobo. 

O predomínio do grupo no mercado de jornais impressos reflete-se na circulação e na 

publicidade de três diários, que ocupam a mesma redação, a gráfica e o setor 

administrativo. Os concorrentes queixam-se de concorrência predatória pelo fato de a 

Infoglobo oferecer descontos significativos aos anunciantes que compram espaço 

exclusivamente nos três jornais. A estratégia concentradora levou o Jornal do Brasil e O 

Dia a denunciar o grupo em 2005 por práticas abusivas nos preços de anúncios41. 

                                                           
37 Parque Gráfico. Disponível em: http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/parque-graacutefico-

9197388. Acesso em 17.08.2015. 
38 Liquidação da indústria gráfico-editorial: um novo padrão de concentração?. Disponível em 

http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/a-liquidacao-da-industria-grafico-editorial-mudam-os-

donos-da-midia-2794.html. Acesso em 17.08.2015.  
39 Infoglobo vende ativos do 'Diário de S. Paulo' para o grupo Traffic. Disponível em: 

http://oglobo.globo.com/economia/infoglobo-vende-ativos-do-diario-de-spaulo-para-grupo-traffic-

3153728#ixzz3j7E9AmUx. Acesso em 17.08.2015. 
40 Segundo Merval Pereira, este foi o objetivo de Roberto Marinho ao implementar uma série de mudanças 

na gestão do jornal na virada para os anos 80.  
41 Infoglobo faz acordo e evita condenação. Disponível em: 

http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/infoglobo_faz_acordo_e_evita_condenacao/. 

Acesso em 17.08.2015.  

http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/parque-graacutefico-9197388
http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/parque-graacutefico-9197388
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/a-liquidacao-da-industria-grafico-editorial-mudam-os-donos-da-midia-2794.html
http://www.cartacapital.com.br/blogs/intervozes/a-liquidacao-da-industria-grafico-editorial-mudam-os-donos-da-midia-2794.html
http://oglobo.globo.com/economia/infoglobo-vende-ativos-do-diario-de-spaulo-para-grupo-traffic-3153728#ixzz3j7E9AmUx
http://oglobo.globo.com/economia/infoglobo-vende-ativos-do-diario-de-spaulo-para-grupo-traffic-3153728#ixzz3j7E9AmUx
http://observatoriodaimprensa.com.br/interesse-publico/infoglobo_faz_acordo_e_evita_condenacao/
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2.3 Informatização da redação e a chegada da internet  

 

Para entender o processo que levou à convergência de equipes e expansão de 

ferramentas digitais tanto na produção, quanto na distribuição do material jornalístico em 

O Globo, é preciso retroceder pelo menos 30 anos, quando as novas tecnologias de 

informação e comunicação iniciaram uma revolução nas rotinas do jornal carioca e nas 

redações de todo o mundo.  

A primeira mudança expressiva em O Globo ocorreu entre 1985 e 1986, com a 

chegada dos terminais de computadores, afastando de vez das redações as antigas 

máquinas de escrever, por tantos anos símbolo máximo da atividade jornalística. O jornal 

dava seus primeiros passos rumo à informatização dos processos de produção, com a 

adoção do sistema de edição CSI, um processador de textos com alguns recursos de 

composição.  

 

 

Figura 2: Chegada dos primeiros PCs na redação de O Globo, em julho de 1985  

Fonte: Reprodução/Projeto Memória O Globo 

 

Paralelamente, também se avançava nos recursos de transmissão e impressão.  Em 

1989, houve um salto na capacidade de impressão do jornal, com a compra da rotativa 

Goss Colorliner, "que permitia imprimir em quatro cores, frente e verso, passando uma 

única vez pela máquina. Era capaz de imprimir 80 mil cadernos de até 72 páginas por 

hora, com controle computadorizado das cores"42.  

                                                           
42 Conexões e Impressões, O Globo, Caderno Especial 90 anos. 29 de julho de 2015. 
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Essas primeiras mudanças já representavam os indícios de uma revolução que se 

intensificaria significativamente na década seguinte, eliminando funções ou setores 

inteiros, e alterando completamente a rotina da redação e seus profissionais.  

O jornalista Argeu Affonso recorda que a introdução dos primeiros computadores 

marcou o início do fim da linotipia e da fotocomposição, reduzindo o papel dos revisores. 

Foram os setores que primeiro sentiriam os impactos da nova lógica de trabalho causada 

pela introdução de uma inovação tecnológica, observa Argeu.  

 

Eram etapas que demandavam muito tempo (...) com a chamada 

composição a frio, passou-se a prescindir dos revisores Como toda 

revolução na indústria, há essa consequência trabalhista, com a perda 

ou mudança total de funções. E a tendência é que as empresas vejam o 

processo a partir do primado da economia. (AFFONSO, 2015) 43  
 

Quase dez anos após a introdução do primeiro computador na redação, O Globo 

adotou, em 1995, o sistema Hyphen de editoração. Era a chegada definitiva da 

diagramação eletrônica à redação, o que deu mais agilidade e rapidez ao processo de 

edição. Acoplado à redação, o Departamento de Arte também passou a trabalhar com 

computadores Macintosh de última geração, para produção de gráficos e ilustrações. O 

processo de produção totalmente eletrônico fez com que ilustrações, gráficos e mapas, 

que antes exigiam em média de cinco a seis horas de trabalho, passassem a ficar prontos 

em pouco mais de meia hora.  

No blog “Beta” mantido pela equipe de tecnologia da informação da Infoglobo, 

Peninha, funcionário do setor com mais de 30 anos de casa, conta que esse processo 

sepultou de vez a diagramação das páginas em papel e a arte final, até então feita em outro 

setor.   

 

Deixava de existir o secretário gráfico, que revisava todas as páginas na 

fotocomposição. Este trabalho passou a ser feito pelo secretário da 

Redação, que existe até hoje, mantendo a sua função de liberar toda a 

produção dentro do sistema editorial para impressão (PENINHA, 

2012)44  
   

 

                                                           
43 Entrevista presencial concedida à autora em julho de 2015. 
44 Redesenhos do jornal O Globo: mais um.  Disponível em 

http://oglobo.globo.com/blogs/tecnologia/posts/2012/07/29/redesenhos-do-jornal-globo-mais-um-

457656.asp. Acesso em 15.08.2015. 

http://oglobo.globo.com/blogs/tecnologia/posts/2012/07/29/redesenhos-do-jornal-globo-mais-um-457656.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/tecnologia/posts/2012/07/29/redesenhos-do-jornal-globo-mais-um-457656.asp
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Figura 3:  Computadores por toda a redação, no ano de 1995  

Fonte: Reprodução/Blog Beta 

 

 

Naquele mesmo ano, por conta do 70º aniversário, o jornal sofreria uma radical 

reforma gráfica, adotando uma tipologia mais moderna e um logotipo com as cores da 

bandeira do Brasil. Também em 1995, O Globo lançava o serviço em tempo real da 

Agência O Globo, seguindo tendência de grandes grupos de comunicação que começam 

a oferecer os primeiros serviços de informação dessa natureza e lançar seus sites na 

internet. O sistema funcionava por meio de uma rede de terminais em corretoras, veículos 

de comunicação e órgãos públicos que recebiam, além das cotações e índices financeiros, 

informações e análises sobre economia, política e demais assuntos relevantes45”.   

Seria o embrião do Globo Online, lançado em julho de 1996, quando a internet 

ainda era uma grande novidade e as ferramentas de construção e interação ainda estavam 

em fase preliminar de desenvolvimento. O lançamento foi tema do extinto caderno 

“Informática e Etc” sob o título “A Aventura Internauta” com artigo contando os 

bastidores da criação do Globo Online e reportagens que buscavam orientar o internauta 

a navegar e usar as ferramentas de interação, naquela época ainda restritas ao e-mail e 

salas de conversa online.   

 

                                                           
45 Tecnologia na Comunicação Tempo Real. O Globo, Caderno Especial 90 anos, 29 de julho de 2015.  
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Figura 4: Página principal do Globo On na época de seu lançamento, em 1996  

Fonte: Reprodução/Acervo O Globo 

 

A introdução dos computadores, de novos programas de edição, ferramentas 

inovadoras para o trabalho do jornalista, a entrada na internet e todas as demais mudanças 

que a redação assistiu nas décadas de 80 e 90 se tornariam ainda mais intensas e velozes 

nos anos seguintes, trazendo impactos para a rotina da redação.  
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3. CONVERGÊNCIA E REDAÇÃO POLIVALENTE  

  

Entre a introdução do primeiro terminal de computador e a informatização em 

1996 dos processos de editoração e diagramação, dez anos se passaram. Na década 

seguinte, no entanto, as mudanças na redação passam a acontecer em um ritmo 

progressivamente mais acelerado, acompanhando o rápido desenvolvimento da 

tecnologia e telefonia móvel e a disseminação do acesso à internet. Este processo se 

intensifica principalmente a partir da segunda metade dos anos 2000, período em que 

foram criadas a edição digital do jornal impresso e a versão do site para celulares e tablets, 

além dos primeiros aplicativos.  

Na primeira fase de adaptação às inovações e a chegada da internet, o ritmo de 

desenvolvimento das novas tecnologias permitiu aos setores editorial, gráfico e comercial 

do jornal uma adaptação gradual. Entretanto, nos últimos 10 anos, a velocidade desse 

processo tornou ainda mais intensas e aceleradas essas transformações, tanto no cotidiano 

da redação, quanto nas estratégias empresariais de O Globo. Com o crescimento e a 

popularização da internet as plataformas digitais vão ganhando progressiva relevância 

nos investimentos feitos pelo jornal.  

Funções importantes na redação deixaram de existir, rotinas foram alteradas, o 

fechamento se antecipou. Uma verdadeira revolução para os jornalistas “formados” no 

impresso e que precisaram adaptar-se rapidamente para produzirem também para o 

online. A transição desenvolveu-se de forma nem sempre pacífica, com resistências e 

ressentimentos no dia a dia da redação.   

Um dos episódios marcantes desta transição foi quando, em 2008, o jornal decidiu 

dar mais destaque às plataformas digitais, ao conteúdo multimídia e à interação com os 

leitores através de mudanças internas acompanhadas de uma grande campanha de 

marketing. As transformações que já eram vivenciadas na redação se intensificaram, 

trazendo novos e importantes reflexos nos processos de trabalho e na rotina de todos. A 

integração física das duas equipes no mesmo espaço, no ano seguinte, também é relevante 

por ter evidenciado limitações e possibilidades de uma redação convergente.  

 As reconfigurações nos processos de trabalho e reviravoltas no posicionamento 

empresarial diante das incertezas do novo cenário prosseguiram, agora em um intervalo 

de tempo ainda mais reduzido. Em dois anos, houve nova reestruturação do site, o 

lançamento de uma edição vespertina exclusiva para tablets e uma nova reforma gráfica, 

a terceira na história de O Globo. O lançamento do novo desenho veio acompanhado da 
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tentativa da empresa em trazer de volta a centralidade do impresso para a marca, frente 

às incertezas quanto à melhor forma de explorar o espaço publicitário no ambiente online 

e digital.  

 

3.1 Um estranho na sala de jantar  

 

 Em 2006, dez anos após sua criação, o Globo Online possuía mais de 2,5 milhões 

de usuários cadastrados, segundo informa o Dicionário Histórico-biográfico Brasileiro, 

da Fundação Getúlio Vargas. O portal contava com uma equipe relativamente grande de 

jornalistas dispostos em uma sala no terceiro andar do prédio anexo, no número 70 da 

Rua Irineu Marinho. Para marcar os 10 anos de existência, o desenho do site mudou e 

houve mais investimento em ferramentas multimídia e de interatividade, na tentativa de 

enfatizar o chamado jornalismo participativo. Foi criada uma editoria somente para a 

publicação de material enviado pelos leitores.  

 

 

Figura 5: Página principal do Globo Online em 2006, dez anos após sua criação 

Fonte: Reprodução / Acervo O Globo 

  

 Nessa época, o trabalho da maioria dos profissionais do site consistia em editar o 

material gerado pela equipe do impresso, com escasso conteúdo produzido pelo pessoal 

do online. As redações funcionavam de forma totalmente autônoma, cada uma com sua 

própria organização interna, divisão entre editorias, além de horários e escalas de trabalho 

distintas.  Os salários da equipe de jornalistas do Globo Online eram inferiores aos dos 

colegas do impresso, disparidade que perduraria até a integração das duas redações alguns 

anos depois.  
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Sugerir pautas, no entanto, era algo estimulado pelos editores do site, como uma 

forma de obter destaque e satisfação e, quem sabe, algum espaço na edição em papel. 

Apesar do incentivo, estendido inclusive aos estagiários46, havia clara dificuldade em 

conciliar as tarefas cotidianas com a produção de matérias, mais ainda aquelas que 

requeriam apuração externa.  

 Editor-executivo na época, Orivaldo Perin foi o escolhido para coordenar o 

processo de integração do online com o papel. Jornalista experiente, foi um dos repórteres 

fundadores do Valor Econômico na sucursal do Rio, atuou como secretário de Redação 

do Jornal do Brasil entre 1990 e 2000, chefiou a redação de O Dia nos anos 1980, na 

primeira fase da reforma do jornal, e foi repórter na sucursal Rio da Folha de S.Paulo. Foi 

trabalhar em O Globo em 2000, como editor executivo.    

 O jornalista recorda os primeiros anos de existência das duas redações, uma 

convivência distante e marcada pela desconfiança recíproca entre as equipes do papel e 

do online. O site, a princípio, surgiu como algo menor ou de pouca importância.  

 

O Globo Online nasceu como um veículo autônomo, totalmente 

desvinculado da nave mãe. Funcionava em prédio diferente, tinha 

equipe própria, chefia própria, editorias, etc, tudo o que um jornal 

impresso tinha. E podia usar o conteúdo produzido pela redação do 

impresso, desde que as editorias do impresso liberassem. Havia gavetas 

no sistema de produção e as matérias estocadas na gaveta de 

"exclusivas" não podiam ser utilizadas pelo online. Era a pré-história 

da integração papel-digital. Havia rivalidade entre as redações. Pior: 

havia desconfianças mútuas. E ambas as partes se tratavam com 

arrogância. O impresso achava que o digital jamais decolaria. E o digital 

achava que o impresso era o passado do jornalismo. Ambos estão 

perdendo, por enquanto. Fora isso, o comando comercial da empresa 

dava pouca ou nenhuma importância ao online (PERIN, 2015) 47 

 

Com a popularização do acesso à internet e aos smartphones, a importância dada 

ao site, ao conteúdo multimídia e demais plataformas digitais cresceu gradativamente, 

forçando o comando da redação a rever etapas da produção e convergir processos de 

trabalho, em uma transição que levaria alguns anos para concretizar-se e, ao que tudo 

indica, ainda encontra-se inacabada. O investimento crescente no novo meio foi visto com 

desconfiança pelos profissionais que construíram suas carreiras em O Globo, mais pela 

sensação de ser explorado produzindo para mais uma plataforma do que pelas facilidades 

                                                           
46 Observações que fiz como integrante do Programa de Estágio Multimídia em 2007, promovido pela 

Infoglobo. Passei o mês de junho acompanhando a rotina do Globo Online.  
47Entrevista por e-mail concedida à autora em setembro de 2015. 
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concretas que a comunicação digital e o uso de computadores efetivamente trouxeram 

para o trabalho do jornalista. A equipe de jornalistas do site buscava autoafirmação e 

reconhecimento, já os jornalistas do impresso reafirmavam sua posição, frequentemente 

desqualificando o ambiente online como plataforma legítima para se fazer jornalismo.  

Enquanto se desenrolavam os primórdios do processo de integração entre as duas 

redações, a adoção de novas tecnologias no processo de produção e a necessidade de 

alimentar o site trouxeram a percepção de que o tempo começara a se mover em um ritmo 

progressivamente mais acelerado e intenso (SILVA, 2007) reforçando a exigência por 

mais produtividade e polivalência.  

O espaço de trabalho na redação de O Globo também se modificou, assim como 

as formas de interação e comunicação. Uma das mudanças mais notáveis nas redações 

nos últimos 10 anos é a diminuição do volume, conforme observa Silva (2007) ao analisar 

o impacto das novas tecnologias sobre o processo produtivo no jornal carioca. 

 

Os jornalistas, postados em constante prontidão, precisam ser capazes 

de antever a ocorrência dos imponderáveis, a fim de lidar com eles, da 

melhor maneira possível, 24 horas por dia, todos os dias do mês, todos 

os meses do ano. A despeito do ritmo intenso de produção, há que se 

destacar que uma visita à redação impressiona por seu funcionamento 

relativamente silencioso. Evidentemente, dado o número de pessoas 

reunidas e a natureza de suas ocupações, o local acaba se tornando, por 

vezes, palco de certa agitação. Todavia, tal movimentação nem de longe 

reflete o cenário estereotipado que permeia o imaginário social, em que 

o som das máquinas de escrever, a cigarra dos telefones e a fumaça dos 

cigarros dominam o ambiente de trabalho. A diminuição do volume (...) 

está intrinsecamente relacionada às novas tecnologias de comunicação 

(em especial à informática) que, nos últimos tempos, veem sendo 

incorporadas ao ofício jornalístico (SILVA, 2007, p.51)  

 

A internet e o uso massivo do e-mail como forma de comunicação fizeram com 

que os jornalistas passassem a falar menos, relata um dos profissionais entrevistados pelo 

pesquisador: “hoje com a internet as pessoas estão mais silenciosas. Antes, as pessoas 

falavam mais, discutiam mais, inclusive fora do ambiente de trabalho” (ibid, p.52). O 

pesquisador conclui que, na nova conjuntura, “o espaço para discussão das notícias parece 

se reservar cada vez mais a ocasiões formais e obrigatórias, como, por exemplo, as 

reuniões de produção, de editores e de pauta” (ibid).  

Além da tecnologia, as transformações nas relações e no ambiente de trabalho dos 

jornalistas também parecem ter contribuído para uma aparente redução do espaço para 

discussão. O aumento da competitividade e o individualismo, o estreitamento no mercado 
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de trabalho e a redução de oportunidades, e a emergência de um novo perfil profissional 

também influenciam nesse processo e são fatores que merecem abordagem mais 

aprofundada, na esfera da sociologia do trabalho.  

As funções e cargos também sofreriam mudanças importantes. Uma delas foi a 

perda de espaço até a extinção total da função do pauteiro, desempenhada na época pela 

jornalista Solange Duart, há 30 anos em O Globo. Profissional experiente e com profundo 

conhecimento da cidade, a pauteira era responsável por selecionar os assuntos e 

coberturas que deveriam ser destacados na edição do dia seguinte e propor o enfoque, 

fazendo o planejamento do dia para os repórteres, chefes de reportagem e editores.  

Solange chegava diariamente à redação por volta de 21h e só encerrava a jornada 

após as 6h da manhã. A pauta abrangia as áreas de Saúde, Transportes, Infraestrutura 

(obras e saneamento), Administração (Prefeitura e Assembleia Legislativa), Polícia e 

Justiça, entre outras.  

Lia os e-mails, me inteirava do que tinha sido feito durante o dia (eu 

rendia o chefe de reportagem da tarde e deixava a pauta pronta pro da 

manhã) e começava a separar os itens relevantes para a pauta e o que 

sobrara da pauta anterior e poderia constar nela novamente. Durante a 

madrugada, lia O Globo, Extra, O Dia e JB para comparar e ver se 

íamos levar um furo. Também cabia a mim mexer nas páginas da Rio 

em caso de necessidade, mandando um terceiro clichê. Nos fins de 

semana (todos), leitura obrigatória da Veja e da Época. A pauta era 

dividida nessas quatro áreas e começava sempre com a pauta mais 

importante, que poderia render um abre48 na Rio e manchete do jornal. 

Eu sentia muito a falta de ter um carro para rodar pela cidade de dia 

para procurar pautas exclusivas que afetassem o dia a dia da cidade. Os 

pauteiros mais antigos faziam isso (DUART, 2013) 49  
  

Em média, cada pauta diária da Editoria Rio continha de 60 a 70 itens e o 

aproveitamento na edição oscilava na faixa de 25%, segundo Solange, o que dá uma ideia 

da importância do noticiário local em O Globo, aspecto que também se modificaria 

drasticamente nos anos seguintes, com uma aparente perda de espaço do chamado 

noticiário factual e o afastamento paulatino dos repórteres das ruas50.  

Paralelamente à extinção ou mesmo fusão de determinadas funções dentro da 

redação, os repórteres do impresso passaram a ser cobrados de forma mais incisiva a 

colaborar com o conteúdo do site. Um exemplo desse processo foi a determinação 

                                                           
48 “Abre” é a denominação dada à matéria principal que abre os cadernos. 
49  Em entrevista à autora, em maio de 2013, por e-mail. 
50 Tópicos que serão desenvolvidos no capítulo 4. 
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imposta a todos de enviarem um número mínimo de flashes por dia para publicação no 

plantão de últimas notícias do Globo Online. O que inicialmente era uma orientação 

passou a ser uma ordem, diante da resistência de muitos repórteres, que relatavam a 

pressão para mandar flashes com a mesma rapidez que as agências de notícias.  

Os jornalistas se viram pressionados a acumular mais uma tarefa, além da 

produção cotidiana para o impresso, e a produzir para uma nova plataforma com a qual 

muitos ainda não estavam habituados. Para cumprir a exigência, alguns repórteres 

enviavam releases, notas e até avisos de pautas para dar conta da chamada “cota flash”, 

expressão jocosa criada pelos próprios jornalistas e que reflete o impacto negativo da 

determinação sobre os profissionais. “Tinha que mandar! Eram três ou quatro por dia. E 

aí se publicava qualquer coisa”, relembra a jornalista J.M51.  Repórter da Editoria Rio há 

quase 20 anos, é uma observadora privilegiada dessa transição. Sempre exerceu o cargo 

de repórter e iniciou sua carreira profissional no jornal carioca, cobrindo os assuntos 

cotidianos da cidade. Faz parte, portanto, do chamado grupo de nativos do papel.  

A obrigatoriedade do envio de flashes é notável por expor de forma contundente 

a verticalidade hierárquica característica de uma redação, com decisões tomadas de cima 

para baixo por atores que nem sempre conhecem ou levam em consideração o dia a dia e 

as especificidades do trabalho de quem está na linha de frente com a notícia. Demonstra 

também quão mítica é a visão que confere ao jornalista poderes grandiloquentes, quando 

na realidade o repórter é um funcionário da empresa, sujeito às decisões dos superiores e 

seu espaço de atuação costuma ser bastante limitado. O exemplo também é significativo 

por expor estratégias de resistência criadas pelos profissionais frente a decisões muitas 

vezes difíceis de serem cumpridas e que nem sempre vão implicar mais qualidade para o 

leitor.  

A respeito da cobrança por mais produtividade e o discurso de exaltação ao 

jornalista multimídia, capaz de circular com desenvoltura entre linguagens e rotinas de 

plataformas distintas, Marcelo Kischinhevsky (2010) destaca o depoimento da 

correspondente internacional Vivian Oswald52, em Por Dentro do Globo, coluna diária 

que trata dos bastidores da redação.  

O texto foi publicado um mês antes de o jornal lançar uma grande campanha com 

o objetivo de impulsionar a presença na internet e nas plataformas digitais. Única repórter 

                                                           
51 Em entrevista presencial à autora, em setembro de 2015.  
52 Além do jornal impresso, a correspondente também trabalhava para a Globonews, a Rádio CBN, o 

próprio site do Globo e o blog mantido por ela.  
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brasileira em Moscou naquela época, a jornalista comentava os desafios da cobertura do 

conflito entre a Rússia e a Geórgia.  

 

A cobertura é muito tensa e as informações, desencontradas, o que só 

aumenta o estresse de ter que atualizar várias vezes no mesmo dia os 

textos para o rádio, para a televisão, para o blog e para o jornal. O 

problema é que não só o conteúdo precisa ser apresentado de maneira 

diferente, mas também o formato e a linguagem (O Globo, 2008)53 

 

 

Aos poucos, o discurso conveniente de exaltação a um profissional ideal, capaz 

de produzir notícias para qualquer plataforma e com o domínio sobre linguagens distintas, 

venceu resistências e consolidou-se na lógica de produtividade patronal de forma 

impositiva e irreversível, como mostra o depoimento de alguns jornalistas. Em conversa 

com a turma de estagiários de 2009, o então editor-executivo, Orivaldo Perin, comentava 

a expectativa da empresa acerca desse novo jornalista “A cabeça do jornalista tem que ser 

multidirecional. Não pode pensar em um só veículo, uma só mídia. Cada fato que você 

cobrir tem desdobramentos suficientes para cobrir todas essas mídias e ainda sobrar 

troco”54.  

Com 33 anos de carreira, Elenilce Bottari começou a trabalhar como repórter no 

caderno Cidades, no Jornal do Brasil “Erámos 63 repórteres. R-E-P-Ó-R-T-E-R-E-S! ”, 

frisa, destacando o encolhimento das redações nos dias atuais. Ainda na década de 1980, 

foi para O Globo, onde permanece até hoje. É repórter com larga experiência na cobertura 

política e de segurança pública, e assume a chefia de reportagem interinamente e aos 

finais de semana.  

Representante do grupo dos nativos do “papel”, Elenilce sugere que as origens de 

alguns focos de resistência vieram mais na intensificação do trabalho e sensação de 

produzir para mais uma plataforma sem ganhar nada por isso do que nas possibilidades 

que a internet trouxe para o trabalho do jornalista:  

 

A internet e as novas tecnologias foram muito boas para a reportagem. 

Logo que começou isso, na década de 90, consegui localizar um 

foragido brasileiro no exterior apenas com informações apuradas pela 

internet. Os recursos não eliminaram a necessidade de ir à rua, mas você 

já sai com muito mais informação apurada. Fora a possibilidade de 

                                                           
53 Repórter multimídia, O Globo. Por Dentro do Globo, 12 de agosto de 2008, p.2. 
54 Redação integrada: desafios e perspectivas (parte 2). Amanhã no Globo. Disponível em: 

http://oglobo.globo.com/blogs/amanhanoglobo/posts/2009/11/04/redacao-integrada-desafios-

perspectivas-parte-2-237597.asp. Acesso em 22 de agosto de 2015. 

http://oglobo.globo.com/blogs/amanhanoglobo/posts/2009/11/04/redacao-integrada-desafios-perspectivas-parte-2-237597.asp
http://oglobo.globo.com/blogs/amanhanoglobo/posts/2009/11/04/redacao-integrada-desafios-perspectivas-parte-2-237597.asp
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mapear áreas, contar com GPS, saber que escolas podem estar mais 

afetadas em uma zona de conflito. Isso facilitou muito a vida do 

jornalista. Não houve resistência a isso, muito pelo contrário. A 

resistência foi pela sensação de que estavam explorando a gente. E é 

uma linguagem nova, nem todos se adaptaram rapidamente 

(BOTTARI, 2015)55 

 

 Desde a introdução dos primeiros terminais nas redações, na década de 90, muitos 

jornalistas do Globo e outros veículos notabilizaram-se por reportagens criadas a partir 

da apuração e análise de dados, no que convencionou-se chamar de Reportagem com 

Auxílio do Computador (RAC). O uso do computador e a popularização da internet 

trouxeram indiscutivelmente novas possibilidades para o trabalho do jornalista. Por outro 

lado, acarretaram uma cobrança maior por produtividade e a exigência de adaptação para 

os novos tempos. Mais do que uma mera mudança nas rotinas, a entrada na era digital 

implicou em uma mudança estrutural e disruptiva no modo de fazer jornalismo e de ser 

jornalista. 

 

3.2 Enfim juntos?    

  

O ano de 2008 trouxe uma virada importante em O Globo. O jornal lançou uma 

grande campanha publicitária em setembro daquele ano, com o objetivo de dar mais 

visibilidade ao conteúdo online e à oferta de novas ferramentas de interatividade. Àquela 

altura, além da versão digital da edição impressa, o jornal dispunha de O Globo.mobi – 

site apenas para acesso em celulares e dispositivos móveis –, e preparava o lançamento 

de aplicativos de interação e a inserção na plataforma de leitura digital Kindle.  

Criada pela prestigiada agência F/Nazca, com ampla divulgação em emissoras de 

TV e rádio, no próprio jornal, revistas e na internet, a campanha batizada sugestivamente 

de “Muito além do papel de um jornal” pretendia demonstrar a importância das 

ferramentas digitais para o jornalismo diário:  

 

Hoje a informação precisa estar onde você quiser.  

Aprofundada. Analisada. Comentada. Por nós.  

Por seu vizinho. Por você.  

Por isso, um jornal tem que estar no papel. Na tela. Na sua mão. Tem 

que estar na cidade. No país. No planeta.  

                                                           
55 Em entrevista presencial à autora em setembro de 2015 
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On line. On time. Full time.56 
 

 

A campanha visava fortalecer a presença em plataformas digitais, seguindo a 

expansão acelerada do acesso à internet e de dispositivos móveis. Mais do que 

investimento em jornalismo, a empresa buscava atingir um reposicionamento da marca 

com a oferta de mais conteúdo e novos produtos digitais, com a promessa de atualização 

full time. Na redação, a iniciativa representou uma reconfiguração expressiva do trabalho 

em busca da convergência total das equipes e rotinas do impresso e online. No ano 

seguinte (2009), a marca Globo Online seria extinta, e o site passaria a usar a mesma 

logotipia do jornal.  

Repórteres de todas as editorias foram orientados a sair à rua com câmeras de 

fotografia e vídeo, e gravadores digitais. Munidos desses equipamentos, eles deveriam 

abastecer o site com os flashes e produzir fotos e vídeos relacionados à pauta para 

alimentar o conteúdo multimídia no online e demais plataformas. Na redação, foi criado 

um estúdio de edição e os profissionais ganharam um laptop.  

Editores do online e do impresso passaram a se reunir pela manhã para decidir a 

produção de acordo com cada plataforma. A determinação dada aos repórteres foi para 

que aproveitassem “cada oportunidade de enriquecer o texto com conteúdo multimídia, 

voltando para a redação com material de áudio e vídeo sempre que possível”, nas palavras 

da então diretora-executiva, Sandra Sanches57.  

O investimento nas plataformas digitais e a valorização do conteúdo voltado para 

o site representaram uma verdadeira revolução nas rotinas e práticas de trabalho 

desenvolvidas ao longo de anos de carreira. “Antes, o repórter (de jornal) ia para a rua, 

apurava, voltava para a redação e só então ia escrever a matéria. Nos últimos anos, 

passou-se a ter esse imediatismo. Hoje você já sai para a rua com o compromisso de 

mandar alguma coisa assim que chegar”, analisa J.M. Ela lembra que os flashes enviados 

pelos repórteres eram publicados no site sem fotografias. “Isso porque a fotografia ainda 

não estava preparada para transmitir da rua”, explica. Ou seja, iniciativas começam a ser 

implementadas sem que haja condições plenas de aplicação. 

                                                           
56 O Globo vai além do papel. E o papel do jornal? Disponível em: 

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/o-globo-vai-alem-do-papel-e-o-papel-do-

jornal/ . Acesso em: 20.06.2015.  
57 Diretora de O Globo fala sobre mudanças na produção de conteúdo. Portal Comunique-se. Disponível 

em: http://portal.comunique-

se.com.br/Conteudo/NewsShow.asp?idnot=48524&Editoria=8&Op2=1&Op3=0&pid=215120&fnt=fntnl

Acesso em 22.08.2015. 

http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/o-globo-vai-alem-do-papel-e-o-papel-do-jornal/
http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/o-globo-vai-alem-do-papel-e-o-papel-do-jornal/
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Houve uma resistência muito grande dos jornalistas, mas também 

dificuldades de ordem técnica ou operacional aparentemente banais. 

Por exemplo, quando distribuíram os laptops para os repórteres irem 

para a rua, os computadores sequer acessavam a rede interna do jornal 

(J.M., 2015) 58 

Em artigo escrito na época da campanha, o jornalista Alberto Dines questionou a 

possibilidade de as novas ferramentas permitirem o aprofundamento do noticiário, tal 

como fora sugerido nas peças da campanha e no discurso do comando da redação do 

Globo. O investimento em tecnologia e redução de custos, em detrimento do elemento 

humano – os jornalistas – foi a principal crítica:  

 

Investimento em qualidade jornalística é a última coisa que os grandes 

grupos pretendem fazer. Há 20 anos perseguem, irmanados, um único 

objetivo: cortar custos, ainda que diminuindo a qualidade (...) Os 

projetos de interatividade no Brasil visam apenas à rentabilização do 

investimento na redação: sai mais barato contratar um jovem 

profissional disposto a fazer três versões da mesma notícia do que 

admitir um jornalista experiente capaz de oferecer um material 

jornalístico de qualidade, ainda que em formato único” (DINES, 2008) 

 

A falta de transparência e de informações precisas a respeito das contratações e 

salários por parte das empresas de comunicação torna temerosa a afirmação de que o 

destaque às plataformas online e digitais tenha resultado em redução de pessoal e a 

substituição de jornalistas mais experientes – e mais bem remunerados – por profissionais 

em início de carreira – e de salário inferior.  

Se por um lado os reflexos da convergência levaram à extinção de determinadas 

funções ou a fusão de atividades para um mesmo profissional, por outro lado as novas 

tecnologias, a internet e as redes sociais também criaram novos cargos e editorias até 

então inexistentes.  

O Globo preparava-se para unir as duas redações no mesmo espaço, o que só 

aconteceria em 2009, ano seguinte ao lançamento da campanha. Até então, a ideia era que 

o processo ocorresse apenas quando a nova sede – um moderno edifício a poucos metros 

do prédio atual – estivesse pronta59. Isso porque as tentativas de integrar as equipes 

                                                           
58 Em entrevista presencial à autora, em setembro de 2015 
59 Em setembro de 2015, o novo prédio encontrava-se em fase final de construção. 
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virtualmente ao longo do ano anterior não deram certo, como relembra Perin, que foi o 

responsável por esse processo.  

 

Entre os anos de 2006 e 2007 fui o editor executivo escolhido para 

integrar as duas redações. A recomendação inicial era 

tentar primeiro uma integração virtual, ou seja, via computador. 

Primeiro porque parecia lógico, em tempos de internet, criar uma 

unidade virtual. Segundo, porque não havia espaço físico na redação do 

impresso para abrigar a redação do online. A tentativa de integração 

virtual durou quase um ano. Ao fim desse período, a avaliação foi bem 

ruim. Pouco ou quase nada tinha avançado. Tratava-se de um 

casamento com casas separadas (PERIN, 2015) 

 

 Decidiu-se então iniciar a integração física das redações. Os profissionais do 

online seriam instalados em suas respectivas editorias na redação do impresso. Um estudo 

desenvolvido com o setor de engenharia e manutenção da empresa ajudou a encontrar 

espaço para os novos ocupantes da redação do Globo, no segundo andar do prédio 35 da 

Rua Irineu Marinho.  

Para liberar espaço, editorias como Bairro, Carro & etc., Razão Social e os 

estagiários migraram para o terceiro andar, onde antes funcionava a redação do site, 

enquanto a equipe de  profissionais do online desceu para o andar principal da  redação. 

Os jornalistas foram distribuídos entre as editorias do impresso.  

A mudança física aconteceu num feriadão prolongado (início de 

novembro de 2008, se não me engano), durante duas madrugadas. Era 

como trocar pneu com o carro andando. Não podia atrapalhar a rotina 

do impresso e o online não podia sair do ar. A redação, claro, ficou 

apertada. A editora executiva do online sentou-se no aquário60 do 

impresso, onde ficavam os editores executivos do jornal e passou a ter 

nome no expediente (ibid) 

 

O objetivo era pôr fim às barreiras físicas e culturais entre o “pessoal do papel” e 

o “pessoal do online”, dando continuidade à convergência anunciada na campanha 

publicitária meses antes. Em termos funcionais, o mesmo profissional que produzia para 

o impresso passou também a produzir para o online. Houve alterações na estrutura 

hierárquica da redação. Os que eram editores do online tornaram-se subeditores. 

                                                           
60 Aquário é o nome que se dá à sala onde ficam os diretores executivo e de redação, e os editores 

responsáveis pelo fechamento da primeira página. É chamada desta forma por ter paredes de vidro, 

permitindo observar a redação sem ser observado (no caso de O Globo, os vidros do aquário são “filmados”, 

obscurecendo a visão do interior da sala para quem está de fora). O termo aquário é frequentemente 

utilizado como sinônimo de direção ou comando da redação. 



66 
 

 

Figura 6: Visão de parte da redação com as equipes do online e impresso dividindo o mesmo espaço 

Reprodução / Acervo O Globo 

A convivência das duas equipes no mesmo espaço de trabalho evidenciou 

conflitos de natureza cultural entre profissionais habituados a rotinas distintas. E trouxe 

questionamentos também quanto às condições de trabalho.  “Houve problema porque as 

escalas eram diferentes. Tive que cobrir escala do online e, é claro, rolou sim uma certa 

antipatia no começo61”, conta a jornalista J.M.   Ela lembra que cada repórter passou uma 

semana acompanhando o trabalho do colega do site, para entender como funcionavam as 

ferramentas e o ritmo de trabalho no online.  “Houve uma adaptação parcial. Muita gente 

resistia, especialmente os que tinham mais tempo de casa. Com o passar do tempo, os 

‘velhinhos’ foram enquadrados um a um”, observa J.M.  

Produzir e publicar matérias para o site e adaptar-se ao tempo da internet tratava-

se de uma novidade para quem estava habituado ao ciclo diário do papel e seu horário de 

fechamento. O estranhamento recíproco entre as equipes não se deu apenas entre os 

repórteres, mas também na esfera dos editores, como recorda Perin. 

O casal, enfim, estava morando sob o mesmo teto, convivendo em um 

mesmo ambiente jornalístico e olhando em conjunto para o futuro. 

Habitavam no mesmo espaço as duas redações, que agora poderiam se 

falar cara a cara, discutindo a relação. O começo foi complicado. Os 

editores do impresso, que chefiavam então as duas versões do Globo, 

demoraram para aceitar o filho novo. E os jornalistas do online, que já 

achavam o impresso uma coisa do passado, não aceitavam de bom 

grado as ordens e poucas orientações da nova chefia (PERIN, 2015). 

                                                           
61  O esquema de revezamento do trabalho nos finais de semana e feriados, conhecido nas redações como 

escala, era mais vantajoso para os jornalistas do online. Até que essa questão fosse resolvida, 

profissionais do impresso tiveram que trabalhar mais para cobrir as folgas dos colegas do site. 
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Ao longo dos mais de 20 anos em que trabalhou em O Globo, Angelina Nunes 

participou desse processo de transição, como editora-assistente da Editoria Rio. Atuou na 

cobertura de assuntos relacionados à administração pública, na época em que o trabalho 

era dividido por “times”, uma tentativa do comando da redação em manter algum nível 

de especialização entre os repórteres. Esteve à frente de coberturas especiais – algumas 

delas premiadas, inclusive com o Prêmio Esso, considerado reconhecimento máximo 

entre os jornalistas. Angelina desligou-se da empresa em janeiro de 2015, quando uma 

demissão em massa afastou da Infoglobo dezenas de jornalistas, entre os quais diversos 

profissionais veteranos como ela. Sobre a integração das redações no mesmo espaço, a 

jornalista recorda que facilitou o processo de edição, especialmente no fechamento do 

impresso:  

A integração física impactou principalmente na divisão do espaço físico 

na redação. Se antes a mesa era mais larga, depois a mesa já comportava 

outra pessoa. Houve uma certa resistência por parte de alguns que não 

queriam perder suas mesas enormes e trabalhar ombro a ombro com 

outra pessoa. Para o fechamento (quem trabalha na cozinha, na edição) 

facilitou muito. Até porque você estava a um braço do colega do online 

e decidia na hora o que ia para o impresso e o que se colocava no 

ambiente online. Facilitou muito a edição. Claro que os repórteres do 

impresso tiveram que se adaptar a uma nova rotina de trabalho para 

alimentar esse online (NUNES, 201562) 

 

Entusiasta da produção multimídia e das novas possibilidades que as ferramentas 

digitais e a internet trouxeram para o jornalismo, Angelina acredita na permanência da 

distinção entre equipes do impresso e do online.  

A distinção entre site e papel sempre existiu e vai existir. Quando 

trabalhei na editoria era prática fazer "intercâmbio" para todos os 

repórteres dominarem tudo. Eu trabalhei, por exemplo, no meu grupo 

com quatro repórteres que dominavam toda a etapa do online e do 

impresso. Então depende (e sempre dependeu) se o repórter quer 

aprender ou não. O mesmo cabe para editores e subeditores (...) até onde 

percebia, as rotinas na produção mudam com mais rapidez do que a 

gente imagina. Eu gostava de fazer projeto multimídia, por exemplo, 

outros subs não gostavam e não sabiam fazer. Cada um se adapta como 

quer (ibid)   

 

                                                           
62 Em entrevista à autora, por e-mail, em setembro de 2015 
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Angelina reconhece que a convergência acarretou ao pessoal do impresso a 

atribuição de alimentar também o online. Seu depoimento expressa uma visão em que a 

adaptação às novas habilidades e a uma rotina totalmente diferente seria algo relacionado 

à capacidade individual de cada trabalhador63. É um depoimento relevante por mostrar 

como as decisões em uma redação podem ser interpretadas e vivenciadas de formas 

distintas pelo corpo de jornalistas, podendo variar desde a total desconfiança, expressa 

por muitos na insatisfação com as exigências patronais e os rumos do jornal, até a 

completa adesão.  

Porém, o desempenho multimídia e polivalente dos profissionais não parece 

suficiente para solucionar a equação necessária para uma redação convergente. A questão 

que se coloca é como uma mesma engrenagem pode gerar dois produtos que seguem 

lógicas temporais, editoriais e de consumo bastante distintas entre si.   

 

3.3 A polêmica do controle de ponto 

 

Um dos aspectos mais notáveis no processo de convergência é uma mudança 

significativa na rotina dos repórteres do impresso, até então habituados a chegar da rua 

com a apuração, trocar ideias com os colegas, checar alguma informação adicional e só 

então começar a redigir a matéria para a edição do dia seguinte. O trabalho se 

intensificava conforme se aproximava o horário de fechamento. O fim da tarde e o 

começo da noite eram o período mais agitado na redação, como atestam estudos recentes 

de Lima (2007), Thiago de Mello (2009) e Silva (2007) sobre O Globo.  

A partir do ano em que as duas redações passaram a conviver no mesmo espaço, 

o fluxo de trabalho sofreria novas e radicais transformações de forma progressiva até a 

virada anunciada pelo jornal em março de 2014, abordada no quarto capítulo desta 

pesquisa.  Não é difícil imaginar que a nova lógica produtiva sobrecarregou a equipe, 

elevando a pressão por produtividade e pela capacidade de se adaptar não apenas às novas 

linguagens e ferramentas, mas a uma mudança radical nas rotinas e à intensificação do 

trabalho.  

                                                           
63 Vale destacar que o termo trabalhador é raramente utilizado pelos jornalistas ao se referirem como uma 

categoria profissional. 
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O resultado foi um aumento nas horas trabalhadas, com longas jornadas e escalas 

abusivas, o que levou os jornalistas do Globo64 e outras publicações a reivindicar a 

instituição do controle de ponto nas redações. A queixa era de que não havia pagamento 

de horas-extras e o controle do banco de horas era irregular, diferentemente do que 

acontecia por exemplo com os profissionais da TV Globo, que já haviam conquistado a 

garantia desse direito.  

A tensão entre os interesses da direção e os empregados resultou em uma ação 

judicial movida pelo Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Município do Rio de 

Janeiro que obrigou a Infoglobo a instituir, a contragosto, o controle das horas 

trabalhadas, a partir de 1º de abril de 2009.  

Os profissionais deveriam apresentar-se na entrada e na saída, e alguns horários 

foram alterados para permitir que os repórteres voltassem da rua a tempo de redigirem 

suas matérias. A reação patronal veio com ameaças e punições diversas, e acabou indo 

parar nas páginas do jornal, no texto de alguns colunistas e na coluna Por Dentro do 

Globo.  

“O ponto começa em plena época da internet, quando jornalistas não precisam 

mais estar na redação para trabalhar, por ter à disposição notebooks e celulares para 

mandar notícias e fotos de onde estiverem” dizia trecho do texto, sugerindo que a 

flexibilidade oferecida pelas novas tecnologias dispensaria o controle sobre o número de 

horas trabalhadas. O discurso da direção omitia a sobrecarga de trabalho e a pressão 

crescente sobre os profissionais da redação.  

 

Uma longa tradição do jornalismo foi rompida. Por exigência do 

Sindicato dos Jornalistas do Rio de Janeiro, ontem, pela primeira vez, 

repórteres, redatores, fotógrafos, diagramadores e editores assistentes 

assinaram ponto, ao entrar e ao sair da Redação, medida que criou 

polêmica e exigiu muitas reuniões. Todo jornalista sabe que notícia não 

tem hora para acontecer e, portanto, longas horas de trabalho nos dias 

em que o mundo parece que vai cair eram compensadas por folgões, 

quando a paz é restaurada na cidade, acaba a Copa do Mundo, ou 

terminam as eleições. 

 

O ponto começa em plena época da internet, quando jornalistas não 

precisam mais estar na Redação para trabalhar, por ter à disposição 

notebooks e celulares para mandar notícias e fotos de onde estiverem. 

Em Brasília, por exemplo, a maioria dos repórteres da sucursal é de 

setoristas no Palácio do Planalto, nos ministérios, no Congresso ou no 

                                                           
64 Jornalistas do Extra e Expresso, que integram a Infoglobo, e de O Dia também apoiaram a 

reivindicação. 
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Banco Central. Vão direto de casa para o trabalho, lá mesmo escrevem 

suas matérias e as enviam para a Redação pela internet. 

 

“Jornalismo do tipo bom é tudo aquilo que acontece fora da hora. O 

resto é entrevista coletiva. Press release, informação de assessoria de 

imprensa. Declaração ditada pelo ministro. O tédio e o nariz de cera”, 

escreveu Joaquim Ferreira dos Santos, a propósito do ponto, na sua 

crônica de segunda-feira. 

 

Os jornais “Extra” e “Expresso”, da Infoglobo, também iniciaram a 

tomada do ponto. Num primeiro momento, será manual e servirá como 

experiência piloto. Os jornalistas assinarão o ponto indicando a hora de 

entrada e de saída da Redação. 

 

O teste permitirá identificar demandas e avaliar a melhor maneira para 

o acompanhamento da jornada. O modelo definitivo será implantado 

em dois meses — diz EDNÉA MARQUES, gerente de Serviços de RH  

 

Algumas editorias, como a Rio, alteraram horários para tornar mais 

eficiente a troca de quem estiver na rua e precisar voltar para escrever 

sem ultrapassar suas horas de trabalho. Outra novidade é a jornada: em 

vez das sete horas, os jornalistas vão ficar oito horas na empresa — uma 

hora será dedicada, como determina a lei, para almoço ou descanso 

remunerado (Ponto x Notícia. O Globo, página 2. 02/04/2009)  

 

 

O discurso de entrega abnegada à profissão – “Todo jornalista sabe que notícia 

não tem hora para acontecer” – presente desde sempre na retórica sobre o trabalho 

jornalístico, vem à tona como justificativa para a relutância em remunerar as horas 

excedentes e o excesso de trabalho.  

O clima entre os jornalistas e o comando da redação se acirrou a tal ponto que o 

conflito em torno do tema foi parar nas páginas dos jornais, em um raro episódio de 

transparência com o leitor a respeito das condições de trabalho na redação.   

A resposta do Sindicato dos Jornalistas do Município do Rio veio de forma 

contundente, expondo outros interesses em jogo nessa discussão. Sob o título “Ponto x 

exploração. Ilegal, e daí?” o texto ironizava uma campanha criada pelo jornal que 

buscava, na cobertura editorial e material enviado pelos leitores, denunciar e coibir 

ilegalidades cometidas no cotidiano da cidade.  

 

Algumas tradições do bom Jornalismo têm sido rompidas pela direção 

do Globo na tentativa de desqualificar a decisão de seus profissionais 

de exigir a obediência à lei por parte da empresa. Uma é o compromisso 

com a verdade; outra, o saudável costume de ouvir o outro lado. 

Conclusões falsas brotam de argumentos tortos, que não colam mais. O 

mais falso dos sofismas é de que o controle das horas extras impedirá o 

jornalista de trabalhar mais, quando necessário, para produzir 
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informação com qualidade. Não há na ação judicial movida pelo 

sindicato impedimento a longas jornadas de trabalho, que o jornal já 

definiu como “jornalismo romântico”. O que as leis de qualquer país 

civilizado determinam é que as horas extras sejam pagas ou 

compensadas. 

 

Trabalhar de graça nada tem de romântico. Do contrário, a abolição da 

escravatura teria sido um atentado contra o romantismo. Se for 

necessário para obter informação de qualidade, nenhum jornalista se 

furtará a trabalhar 24 horas em um mesmo dia. A diferença é que, com 

o ponto, passará a ser recompensado. Como nas outras empresas do 

mundo. 

 

A coluna “Por dentro do Globo” desta quarta-feira, dia 2, afirma que o 

ponto foi uma “exigência” do Sindicato dos Jornalistas, jamais ouvido 

pelo Globo dentro do sagrado princípio de garantir espaço ao 

contraditório. A ética sugere que um jornal não defenda seus interesses 

de forma tão deselegante. O sindicato, que não está aqui para bajular 

patrão, apenas deu vazão a uma reivindicação de mais de uma década 

dos jornalistas do Globo. Não daqueles que, em alguns cargos de chefia, 

recebem vários salários extras no fim do ano, mas os que transpiram, 

horas a fio, para buscar informações de interesse público. Em resumo, 

os que realmente agregam valor ao jornal. 

 

O excesso de horas trabalhadas sem remuneração é uma ilegalidade 

antiga que os profissionais do Globo decidiram rejeitar em assembleias 

democráticas. O Sindicato apenas cumpriu sua obrigação. Ele existe 

para defender os muitos da ganância dos poucos. O Globo não contou, 

nem em suas páginas nem nos comunicados internos, que várias vezes 

foi procurado pelo sindicato para negociar fórmulas alternativas ao 

cartão de ponto, mas a arrogância da direção não abriu espaço. Preferiu 

desprezar a força da mobilização de seus jornalistas. Deu no que deu. 

 

Se o jornalismo é incompatível com o controle de horas extras e sua 

qualidade depende de longas jornadas não remuneradas, como repete 

todo dia O Globo, estaria a maior empresa do grupo, a TV Globo, 

praticando um jornalismo de segunda? Há muitos anos, com o apoio do 

sindicato, os jornalistas da TV Globo conquistaram esse direito, que se 

espalhou pelas emissoras de TV e rádio65. 

 

O Globo agora ameaça demitir, acabar com feriados ou exigir que seus 

jornalistas trabalhem no mínimo oito horas por dia como punição por 

terem cobrado seus direitos. Essa exigência não ocorre nas redações 

onde o Direito chegou primeiro. Na TV Globo, por exemplo, quem 

trabalha sete horas não é descontado em uma hora. A lei prevê, sim, o 

direito a uma hora de almoço, mas alguém acredita que um editor 

abandonará o fechamento ou que o repórter deixará uma apuração pela 

metade para correr ao restaurante? A burocracia à qual O Globo se 

apega nada tem de romântica. Não passa de ameaça para forçar os 

jornalistas a abdicarem de um direito universal: serem remunerados 

pelas horas trabalhadas. 

 

                                                           
65 Vale lembrar que o pagamento regular das horas extras entre os profissionais de televisão foi uma 

conquista atribuída ao sindicato dos radialistas.  
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Não é o setor de Recursos Humanos da empresa que perde o sono com 

a novidade. Pelo contrário: eles sabem que a legalidade previne dores 

de cabeça com fiscalizações e processos. Aqui cabe uma reflexão, que 

o nervosismo da direção faz alastrar pela redação. O plano de 

participação nos lucros do Globo premia poucos com altos valores, que 

dependem da redução de custos, muitas vezes em detrimento do 

investimento em reportagem. O verdadeiro temor, de poucos, é de que 

a empresa precise contratar mais pessoas ou pagar horas extras, 

reduzindo alguns tostões dos lucros da empresa e afetando o prêmio 

anual. 

 

Ninguém condena um executivo por cobiçar prêmios. O que não é 

razoável é esperar que a maioria dos trabalhadores prefira, sorridente, 

trabalhar de graça, sem qualquer compensação ou controle de 

frequência, para garantir o prêmio de meia dúzia. É por isso que a 

chantagem não cola mais. Muito menos textos pretensamente 

glamourosos enaltecendo o passado “romântico” de ilegalidades. Se O 

Globo insistir em punir profissionais por reivindicarem seus direitos, o 

sindicato estará pronto para brigar, nas esferas judiciais e políticas, em 

defesa dos jornalistas. É para isso que existimos. (Ponto x exploração. 

Ilegal, e daí?, 2009)66 

 

 

A implantação do controle de ponto foi um tema polêmico entre os jornalistas de 

O Globo: “muitos foram contra porque não queriam se enquadrar num esquema que na 

visão deles era de operário”, relembra Angelina. Aqui revela-se um aspecto 

extremamente relevante a respeito da profissão: a percepção compartilhada por muitos 

jornalistas de pertencer a uma categoria especial, expressa no sentimento de superioridade 

embutido na comparação mencionada por Angelina. Os jornalistas gostam de usufruir (ou 

achar que usufruem) de certa autonomia, o que justificaria a não submissão a 

determinadas rotinas, tais como o controle de horários, ainda que isso implique perder 

direitos.  A sobrecarga de trabalho e o nível de pressão na redação permitem supor que 

este é um ideal cada vez mais distante – em muitos dos sentidos que a definição de 

autonomia permite quando aplicada ao jornalismo.   

No mesmo ano em que a redação vivenciou a controvertida implantação do 

controle de ponto, O Globo ainda sofreria os efeitos da crise econômica mundial, 

deflagrada ao final de 2008, logo após a campanha “Muito Além do Papel de um Jornal”.  

Houve queda de 8% na circulação no primeiro semestre.  A média diária de 334 mil 

exemplares caiu para 260 mil nos três primeiros meses daquele ano, resultado que só fora 

inferior nos últimos 10 anos ao ocorrido em momentos de 2003 (258 mil), e de 

                                                           
66 Ponto x exploração. Ilegal, e daí? Disponível em http://jornalistas.org.br/ler_imprensa.asp?id=1157. 

Acesso em: 22.08.2015. 

http://jornalistas.org.br/ler_imprensa.asp?id=1157
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2004 (250 mil), segundo dados do Dicionário histórico-biográfico brasileiro, da 

Fundação Getúlio Vargas. Com a queda na circulação, o valor dos anúncios, calculados 

com base na centimetragem da página, tornou-se mais elevado, considerando o conceito 

de custo por mil67, utilizado pela publicidade. Quanto menor a escala, maior o custo para 

imprimir um jornal.  

 

3.4 A “Era Doria” 

Uma nova reestruturação ocorreu no período entre 2010 e 2011 com a criação de 

editorias e mudanças na organização hierárquica da redação. Tudo “em prol da 

agilidade”68, como prometia o jornal aos leitores em texto publicado na coluna Por Dentro 

do Globo. O jornalista Pedro Doria foi contratado para coordenar esse processo à frente 

da recém-criada Editoria de Plataformas Digitais.  Doria teve passagens pela Folha de 

S.Paulo, como colunista, e pelo Estado de S. Paulo, onde foi editor de Internacional e 

editor-chefe de Plataformas Digitais. Foi contratado pelo Globo em março de 2011, 

depois de cinco anos trabalhando em São Paulo e um ano na Universidade de Stanford.  

Segundo Doria, a reformulação do site e a sua escolha para coordenar esse processo 

aconteceu “num momento em que a direção avaliava que o produto não tinha uma 

identidade forte com o jornal... Era preciso deixar o site de O Globo com a cara do jornal” 

(MENDES, 2013). 

A nova divisão substituiu a Editoria Online e abrangeu todas as atividades digitais: 

site, blogs, dispositivos móveis e a editoria de Mídias Sociais, através da qual o jornal 

passou a publicar seu conteúdo e a interagir com o público. Parte da reestruturação incluiu 

também a contratação da consultoria catalã Cases i Associats, responsável por redesenhar 

os produtos digitais e pela reforma gráfica que entrou em vigor em 2012. “Com a 

exigência permanente de oferecer qualidade e rapidez, o gigante da imprensa brasileira 

mergulhou em um processo de renovação para reforçar os seus valores no papel e ampliá-

los a outros canais69”, anunciava a empresa no projeto de reestruturação do jornal. 

Enquanto redesenhava as versões online, digital e impressa, o jornal colocou à 

disposição dos leitores e internautas um aplicativo para celulares. Entre as mudanças, o 

                                                           
67  Custo para atingir mil consumidores através de um veículo, espaço ou programação de mídia 
68 Reestruturação no Comando. O Globo. P, 2 07/04/2011. 
69 Projeto O Globo. Disponível em:  http://www.cases-assoc.com/pt/projeto/o-globo-220. Acesso em 

04/10/2015. 

http://www.cases-assoc.com/pt/projeto/o-globo-220
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destaque para os temas de serviços e a integração com as redes sociais, permitindo que o 

usuário compartilhasse os conteúdos à medida que navegava pelo aplicativo. “Não é a 

web, o tablet, o jornal ou o celular, senão que, em diferentes momentos do dia, é cada um 

deles, e também O Globo”, explicava Pedro Doria70.   

Em novembro de 2011, O Globo colocaria no ar o novo site. A mudança foi tema 

de campanha publicitária cujo foco principal concentrou-se nas ações desenvolvidas nas 

redes sociais, em especial no Facebook. O objetivo era aproximar o jornal do dia a dia do 

usuário de redes sociais, incentivando-os a participar e a ter mais contato com o conteúdo 

jornalístico produzido pela redação. As medidas anunciadas incluíam campanhas 

incentivando leitores a enviar, pelas redes sociais, imagens de seus cartões-postais 

preferidos. As melhores seriam publicadas posteriormente na página de O Globo no 

Instagram.  

Em vídeo de apresentação do novo site, Doria explicava que o novo desenho do 

site buscava “mapear o dia” para o leitor, assim como dar mais destaque aos colunistas. 

Em cada matéria, além do texto, “você encontra uma lista com links, matérias 

relacionadas, o que mais está acontecendo naquela editoria, você encontra o que mais está 

acontecendo em todo o site. São links a toda hora para que você nunca se perca naquele 

ponto onde você está”71, explicava. Essa estratégia seria revista pouco tempo depois, na 

nova reformulação do site em 2014, com textos “mais limpos e sem elementos que 

provoquem distração72” 

                                                           
70 Projeto O Globo. Disponível em: http://www.sol361.com/pt/projeto/o-globo-234. Acesso em 

22/08/2015.  
71 Novo site. Disponível em http://oglobo.globo.com/videos/video/?idv=1693679. Acesso em 22/08/2015.  
72 Novo site do Globo. p.11B. País. 1.06.2014 

http://www.facebook.com/jornaloglobo
http://www.sol361.com/pt/projeto/o-globo-234
http://oglobo.globo.com/videos/video/?idv=1693679
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Figura 7: Página principal do novo site na reformulação de novembro de 2011 

Fonte: Reprodução / O Globo Vídeos 

 

Entretanto, a reformulação do site levaria mais tempo do que o previsto e o 

lançamento aconteceu antes da conclusão de todo o processo de mudanças, como observa 

Mendes (2013).  

A reformulação do site terminou levando mais tempo do que o esperado 

e, para evitar que o lançamento ficasse só para depois do Carnaval, 

decidiu-se internamente colocar o produto no ar sem ter sido finalizado 

de todo. Além do desaparecimento das áreas de comentários e do 

plantão – espaços tradicionais do site anterior –, o sistema ficou 

extremamente instável. Nos primeiros dias caía várias vezes. Uma parte 

do site ainda não estava formatada, as notícias entraram 

automaticamente num formato gráfico e editorial distinto do que passou 

a prevalecer no novo projeto (MENDES, 2013, p.122)  

 

Na redação, a mudança implicou a cobrança por conteúdo de mais qualidade. 

Acabou a imposição das cotas diárias de flashes. A reestruturação do site, no entanto, 

incluiu decisões que logo se mostrariam equivocadas, como o desaparecimento do 

“plantão”, coluna que exibia as últimas notícias publicadas, e a redução no número de 

textos passíveis de comentários, o que levaria O Globo a se retratar em texto explicativo 

acerca das mudanças73.   

Site novo é sempre assim: a gente ouve elogios que são um barato ouvir. 

E críticas, também – é nossa obrigação responder (...) quem comenta 

nos blogs precisará fazer um novo cadastro. Devíamos ter avisado antes 

para deixar a todos preparados mas, no meio de todos os preparativos 

para uma mudança tecnológica de grande porte, vacilamos. Pedir 

                                                           
73 Confira o que muda no site de O Globo. Disponível em: http://blogs.oglobo.globo.com/nas-

redes/post/confira-que-muda-no-site-do-globo-416412.html. Acesso em 20.0.8.2015.  

http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/confira-que-muda-no-site-do-globo-416412.html
http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/confira-que-muda-no-site-do-globo-416412.html
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desculpas é o mínimo (...) Há uma diferença em relação ao cadastro 

anterior: não há apelidos. Apelidos em comentários são uma tradição 

da internet, mas isso está mudando. As duas comunidades virtuais que 

mais crescem, Facebook e Google+, não permitem apelidos. É que 

quando todo mundo assina o próprio nome, a qualidade da conversa 

melhora. O nível de cortesia aumenta. 

Onde estão os comentários das matérias? 

Nos blogs, como é o caso deste aqui, os comentários seguem onde 

estavam antes. Mas eles não aparecem nas matérias. Estamos nos 

retorcendo aqui: como fazem falta. Comentários de leitores são um 

termômetro importante para a redação e um espaço necessário para o 

debate. Os comentários vão voltar. Não estão aqui ainda por um 

problema técnico. O site d’ O Globo não mudou só de layout, mudou 

também de plataforma. O software que usamos para a publicação é 

novo. A mudança era necessária por dois motivos. Primeiro porque o 

programa anterior já era antigo, faltavam ali várias funcionalidades 

necessárias para a internet de hoje. E, depois, porque integramos a 

antiga redação do Globo online com a do jornal. São mais jornalistas 

produzindo tanto site quanto jornal. Para que o processo funcionasse 

bem, era necessário um único programa capaz de receber textos, fotos 

e vídeos e distribuí-los tanto pelas plataformas digitais quanto o 

tradicional impresso. Só que programa novo às vezes é assim: algumas 

coisas não funcionam direito de primeira, têm de ser ajustadas. Neste 

caso, os comentários foram vítimas. Mas, tão cedo quanto possível, eles 

estarão de volta. 

Onde está o plantão?  

O antigo plantão era a lista das notícias mais recentes publicadas no 

site. Esta lista continua existindo logo abaixo da caixa de Seleção O 

Globo. Mas há também uma mudança de conceito. O jornalismo vive 

esta tensão entre a notícia apressada e aquela confirmada, pensada e 

publicada. Qualidade jornalística não desaparece com a internet. Sites 

de veículos tradicionais como o americano New York Times, o 

britânico Guardian ou o espanhol El País mostram que qualidade 

convive perfeitamente com grandes audiências online. A 

responsabilidade jornalística é da natureza d’O Globo. Sim: persistimos 

com pressa de publicar e informar nossos leitores. Ter fome de furo, de 

dar primeiro, está na nossa natureza como jornalistas. No entanto, 

queremos oferecer mais do que a notícia apressada. Aqui, leitor, estará 

uma notícia viva. Ela pode nascer com três frases, mas não terminará aí 

como o velho plantão. Vai crescer ao longo do dia, conforme sabemos 

de mais fatos, confirmamos informações e temos a capacidade de 

oferecer contexto. Qualidade é nossa prioridade. (DORIA, 2011)74 

 

Do ponto de vista da rotina dos repórteres, em especial os repórteres da editoria 

Rio, a reestruturação trouxe, mais uma vez, novas mudanças. Além das atualizações 

constantes para alimentar o site, a distribuição de equipamentos para que repórteres 

                                                           
74 Confira o que muda no site de O Globo. Disponível em: http://blogs.oglobo.globo.com/nas-

redes/post/confira-que-muda-no-site-do-globo-416412.html. Acesso em 22.08.2015. 

http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/confira-que-muda-no-site-do-globo-416412.html
http://blogs.oglobo.globo.com/nas-redes/post/confira-que-muda-no-site-do-globo-416412.html
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produzissem fotos e vídeos, as postagens pelo Twitter em coberturas especiais, exigiu-se 

dos profissionais que disponibilizassem toda a apuração para publicação imediata no site.  

Até então, o repórter enviava as informações mais importantes e atualizações 

sobre a pauta, guardando análises e mais detalhes para a edição impressa. A orientação 

de publicar tudo no site buscava atender a uma cobrança por mais qualidade no conteúdo 

online. O jornal passaria a investir no que chamou de “matérias vivas”, atualizadas ao 

longo do dia e com desdobramentos na edição impressa no dia seguinte.   

O repórter do impresso sempre guardava alguma coisa para o papel. A 

partir de então, com a chegada do Doria, isso mudou totalmente. Tinha 

que mandar tudo para o site, e quando havia resistência ouvia-se “você 

está com a cabeça muito no papel”. Ora, você passa anos trabalhando 

de uma forma e de uma hora pra outra tudo muda! Isso me causou um 

enorme espanto, pois acabou o conceito de exclusividade. Foi aí que eu 

percebi que havia de fato uma grande mudança acontecendo (J.M., 

2015)  

 A decisão imposta pela direção desencadeou reações contrárias por parte da 

redação.  Esbarrou também na impossibilidade concreta de um mesmo profissional dar 

conta da sobrecarga de trabalho ocasionada pela nova orientação. Os repórteres passaram 

a ser responsáveis por atualizar suas pautas ao longo do dia no site, além de deixar o 

material pronto para publicação no impresso no dia seguinte.  J.M enumera os colegas 

que “sempre davam um jeitinho de guardar alguma coisa para o papel”. Em geral, eram 

profissionais com mais tempo de casa e detentores de certo prestígio na redação.  

Além de enviar tudo para o site, queriam que aprofundássemos, 

déssemos um diferencial para o papel. E passou a haver uma cobrança 

por aprofundamento, queriam matéria de revista, ao mesmo tempo que 

se exigia mais do que mandar um simples flash. Claro que não deu certo 

(ibid) 

 A recepção dos flashes enviados pelos repórteres que estão na rua confirma a 

percepção de que muitas decisões eram tomadas sem a estrutura necessária para que 

fossem aplicadas adequadamente. A publicação dos textos exigia a presença de um 

profissional disponível na redação para pegar o chamado “retorno”. Caberia a quem 

atendesse a ligação, redigir e publicar o texto a partir das informações transmitidas pelo 

repórter que estivesse na rua. Com as equipes cada vez mais atarefadas, nem sempre havia 

alguém livre para tal tarefa.  
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Uma das saídas para o problema foi a exigência de que os repórteres enviassem 

flashes já digitados, através do telefone celular, e depois, pelo whatsapp75. A ideia era 

evitar o retorno pelo telefone, diminuindo o tempo entre a apuração e a publicação. 

“Imagine você escrever um parágrafo pelo whatsapp? Os mais novos já mandavam tudo 

por e-mail, pelo smartphone. Os mais velhos não, esses reclamaram e muito”, relembra 

J.M.   

Paralelamente ao novo site e à orientação nessa fase de transição, a aquisição e 

implantação da plataforma de edição News Gate representou uma mudança significativa 

nas rotinas de produção. Como complicador, o novo programa de edição foi implantado 

ao mesmo tempo que o jornal promovia um novo desenho gráfico, na reforma lançada 

em julho de 2012. Criou-se um grupo composto por repórteres, diagramadores e editores 

encarregado de compreender o sistema e formatar o novo projeto gráfico.  No novo 

sistema editorial, as matérias podiam ser disponibilizadas no jornal impresso e no site, 

além das demais mídias como Kindle, iPad e Agência O Globo.  

A implantação do programa mostrou-se problemática e distante da prometida 

integração total76. Nem todos os repórteres sabiam usar o novo sistema de publicação. 

“Mesmo quem já havia passado por treinamento ainda tinha várias dúvidas. Não que a 

mudança tenha sido para pior (...) Só que, com a correria na implantação, o sistema que 

surgiu para ajudar terminou funcionando como elemento dificultador” (MENDES, 2013, 

p. 122).   

É mais um exemplo de como decisões são tomadas e implementadas 

frequentemente de forma precária, sem condições técnicas ou mesmo funcionais de 

aplicá-las preservando a qualidade do material levado diariamente aos leitores.   

3.5 O papel de volta à centralidade  

Contrariando a exaltação à interatividade e às plataformas digitais explicitadas na 

campanha Muito Além do Papel do Jornal, O Globo voltaria a conferir a centralidade do 

jornal de papel na reforma gráfica anunciada em julho de 2012. Sob o título “O Papel do 

                                                           
75 Aplicativo de troca de mensagens e arquivos de forma instantânea amplamente utilizado por usuários 

de smartphones. 
76 O programa de edição disponibilizado para os jornalistas será abordado mais detalhadamente no 

capítulo quatro 
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Jornal”, o lançamento contou novamente com uma ostensiva campanha publicitária e 

uma edição especial dominical no dia 29, data em que o jornal completou 87 anos.  

Mais do que a mudança nos elementos gráficos, significou um movimento em que 

o grupo quis resgatar o protagonismo do impresso, apontado desta vez como o porto 

seguro diante da superficialidade e fragmentação atribuídos como características do 

ambiente online. O Globo buscava então valorizar seu corpo de colunistas e a 

credibilidade como uma de suas marcas. 

Uma semana antes do lançamento da campanha, o colunista e ex-editor, Merval 

Pereira abordara o tema em sua coluna diária. No texto, ele afirma que os jornais ainda 

são a “fortaleza maior do jornalismo de qualidade, tão importante para a democracia” e 

menciona pesquisa feita pela Newspaper Association of America (Associação Americana 

de Jornais) apontando que os jornais impressos ainda são “as marcas mais confiáveis” 

para o público leitor. Segundo Merval, a tese de que as novas tecnologias, como a internet, 

os blogs, e as redes sociais seriam elementos de neutralização da grande imprensa é 

contestada por pesquisas”.  

Não obstante todos os novos recursos tecnológicos e as mudanças na 

sociedade que colocam o cidadão como protagonista, é o jornalismo, 

seja em que plataforma se apresente, que continua sendo o espaço 

público para a formação de um consenso em torno do projeto 

democrático. E os jornais ainda são a fortaleza maior do jornalismo de 

qualidade, tão importante para a democracia. A tese de que as novas 

tecnologias, como a internet, os blogs, o Twitter e as redes sociais de 

comunicação, como o Facebook, seriam elementos de neutralização da 

grande imprensa é contestada por pesquisas. Uma, recente, da 

Associação de Jornais dos EUA (NAA na sigla em inglês) mostrou que 

os jornais tradicionais são marcas confiáveis para as quais o leitor corre 

quando algo importante acontece. A pesquisa mostra que três quartos 

de todos os usuários da internet têm os jornais como principal fonte de 

notícias, e os leem em várias plataformas. Não é à toa que os sites e 

blogs mais acessados tanto nos EUA quanto no Brasil são aqueles que 

pertencem a companhias jornalísticas tradicionais, já testadas na árdua 

tarefa de selecionar e hierarquizar a informação. O jornalismo 

profissional tem uma estrutura, uma forma profissional de colher e 

checar informações que a vasta maioria dos blogueiros não tem. Não há 

dúvida de que, com o surgimento das novas tecnologias, os jornais 

perderam a hegemonia da informação, mas continuam sendo fatores 

fundamentais para cidadania (PEREIRA, 2012) 77 

Na abertura do caderno especial de 16 páginas em que apresenta a reforma, O 

Globo publicou uma conversa a três entre João Roberto Marinho, vice-presidente das 

                                                           
77 O Papel do Jornal, por Merval Pereira. O Globo. 22/07/2012. Disponível em: 

http://oglobo.globo.com/brasil/o-papel-do-jornal-por-merval-pereira-5554314  Acesso em: 23/08/2015.  

http://oglobo.globo.com/brasil/o-papel-do-jornal-por-merval-pereira-5554314


80 
 

Organizações Globo, Ascânio Seleme, diretor de Redação, e Luiz Antônio Novaes, editor 

executivo de primeira página. Sob o título “A melhor mídia ainda é o papel”, João Roberto 

Marinho apontou as dificuldades em definir um padrão rentável de comercialização de 

espaço publicitário nas plataformas digitais como um complicador como o maior desafio 

para os jornais hoje:  

O desafio para o jornal é fazer bem essa coisa de ser multiplataforma e 

usar todos os recursos que a internet permite para enriquecer a 

experiência do leitor. Tanto na sua relação com o jornal quanto, por 

exemplo, com os links para os vídeos. Mas desafio mais forte, onde está 

a maior competição na internet, é no comercial. É nos anúncios. O papel 

não tem problema, não terá problema. O difícil para o jornal vai ser 

atuar com inteligência com relação aos anúncios e ser eficiente para os 

anunciantes (JOÃO ROBERTO MARINHO, 2012)78 

 

 

Nas páginas seguintes, ao lado da matéria principal com o diretor-geral da 

Infoglobo, o jornal informava contabilizar 200 mil assinantes do impresso e a venda de 3 

mil novas assinaturas por mês. O enfoque publicitário acerca do desempenho comercial 

buscava demonstrar para os leitores, mas também para o mercado uma perspectiva 

otimista surpreendente em relação ao meio impresso.   

 

Cada vez mais a nossa oferta de conteúdo se dá em diversas plataformas 

(impresso, sites, celular e tablets). Sempre orientados pela conveniência 

do consumidor de informação, queremos estar disponíveis quando, 

onde e como ele quiser. Mas, nesse portfólio, o impresso é 

preponderante (...) O anunciante tem buscado uma solução que combine 

as diversas plataformas, mas o impresso é responsável por mais de 90% 

da receita (O GLOBO, 2012) 79 

 

   

Entre os aspectos gráficos da reforma que entrou em vigor em 2012, a segunda 

em 17 anos (a anterior fora em 1995), destaca-se nova hierarquia na primeira página, com 

destaque para a manchete principal e demais apostas para o dia, além de mudanças nas 

chamadas para o conteúdo dos suplementos, que também ganharam um novo desenho. O 

Globo passou a contar com cores em todas as páginas e um desenho mais suave 

visualmente, na tentativa de proporcionar mais conforto na leitura. As páginas de Opinião 

foram deslocadas para depois das páginas da editoria de País e de parte da Rio, e houve 

mudanças também no espaço reservado aos leitores.  

                                                           
78 A Melhor Mídia Ainda é o Papel, O Globo, 29 de julho de 2015, p.2 e 3. 
79 No papel, mais de 200 mil assinantes hoje. O Globo. 29 de julho de 2012, p.15. 
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Figura 8: Primeira página após a reforma gráfica de 2012 

Fonte: Reprodução O Globo 

 

 

Em termos editoriais, a principal novidade seria expressa na suposta união, 

mencionada na campanha de divulgação da reforma, entre o “importante e o interessante”, 

nas palavras do próprio jornal.  No discurso institucional, a mudança representaria uma 

valorização do conteúdo mais qualificado e “uma aposta clara no impresso”, como 

explicava o então diretor-geral da Infoglobo, Marcelo Moraes80.   

Em vídeo produzido para mostrar o novo projeto gráfico, Pedro Doria explicou 

que a reforma simbolizaria o fim do processo de integração da redação do Globo. 

“Estamos aqui entrando na segunda década do século XXI com uma redação integrada, 

que produz o jornal, que produz O Globo A Mais81 no tablet, que produz um site, que 

                                                           
80 Está é uma aposta clara da Infoglobo no impresso. O Globo, 29 de julho de 2012, p.15.  
81 Em janeiro de 2012, O Globo lançou um vespertino digital, criado exclusivamente para leitura em 

tablets e disponível de segunda a sexta, a partir das 18h.  O Globo A Mais foi criado com design voltado 

para a leitura na tela, explorando vídeos em alta resolução e conteúdo exclusivo de colunistas. Em maio 

de 2015, a edição vespertina seria descontinuada sem alarde pela direção. Voltaremos a este assunto no 

capítulo quatro. 
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produz para telefonia celular. É isso, uma mesma equipe produzindo para todas as 

plataformas82”.  

Na prática, a convergência idealizada ainda esbarrava na dificuldade entre os 

nativos do papel e nativos do online, além de inúmeros aspectos de ordem técnica, mas 

também cultural.  

Surpreendentemente, pouco menos de dois anos após a reforma gráfica e a 

ostensiva campanha que reverenciava a importância e a centralidade do jornal impresso, 

O Globo promoveria nova reviravolta na estratégia editorial e comercial. Em março de 

2014, o diário carioca inaugura uma série de mudanças, com a imposição de novas rotinas 

que privilegiam o jornalismo online e as plataformas digitais. Mas isso é assunto para o 

próximo capítulo. 

  

                                                           
82 Redesenhando O Globo. Disponível em: http://oglobo.globo.com/videos/t/o-globo-hd/v/redesenhando-

o-globo/2062003/. Acesso em 07/09/2015.  

http://oglobo.globo.com/videos/t/o-globo-hd/v/redesenhando-o-globo/2062003/
http://oglobo.globo.com/videos/t/o-globo-hd/v/redesenhando-o-globo/2062003/
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4. NOVO RITMO DA REDAÇÃO  

 

Em março de 2014, O Globo promoveu uma surpreendente guinada em sua 

estratégia editorial e empresarial ao direcionar a produção da redação para as plataformas 

digitais e a internet, implantando uma nova lógica de edição que até então priorizava a 

versão impressa. O novo critério, divulgado com alarde aos leitores, impôs alterações na 

rotina de toda a redação com o objetivo de privilegiar a informação online.  A antecipação 

do fechamento e o impacto sobre os horários de trabalho foram as principais mudanças, 

mas não as únicas: houve ainda a criação de novas editorias, investimento em vídeos para 

a web e mais uma reestruturação do site.  

 A reviravolta aconteceu menos de dois anos depois de O Globo promover sua 

terceira reforma gráfica e uma grande campanha em que enaltecia o meio impresso como 

o mais confiável e seguro. A mudança em um curto período de tempo veio acompanhada 

de outras transformações importantes na redação, refletindo contradições e precariedades 

por trás do discurso de segurança que o jornal se esforça em emplacar para leitores e 

anunciantes.  

 Este capítulo apresenta alguns aspectos significativos decorrentes da implantação 

do chamado novo ritmo, tais como as consequências da antecipação do fechamento e de 

horários, os entraves para a convergência plena das redações, o funcionamento da editoria 

Rio após o redirecionamento, entre outras questões. Neste período, O Globo promoveu 

ainda demissões em massa em ao menos três momentos, suplementos foram extintos ou 

terceirizados, o vespertino para tablet Globo A Mais foi descontinuado e outros projetos 

foram suspensos. 

4.1 Antecipação dos horários  

Um dos aspectos mais significativos do chamado novo ritmo consiste na 

antecipação do horário de fechamento do jornal impresso. Isso implicou mudanças na 

“engrenagem” de toda a redação. Com a decisão de orientar a produção para o online e 

demais plataformas, a lógica do trabalho foi invertida: os editores passaram a entrar mais 

cedo e as reuniões de pauta foram antecipadas. Até então a coordenação do trabalho de 

edição se estendia ao longo da tarde e à noite, intensificando-se progressivamente 

conforme se aproximava o horário de fechamento, uma dinâmica comum à maioria das 

redações de jornais.  
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A mudança foi anunciada aos leitores em comunicado de página inteira, duas 

semanas após a implantação do chamado novo ritmo na redação, sob o título “É tempo 

de uma nova forma de fazer notícia”.  

Para lidar com as novas mídias, O GLOBO mudou toda a sua 

engrenagem. Agora, a proposta é o que se chama edição contínua. Antes 

voltados para o fechamento do jornal impresso, os editores começaram, 

há duas semanas, a dar expediente a partir das 7h. Sua missão é dedicar-

se à quantidade e qualidade do conteúdo on-line. Eles também 

identificarão os assuntos que, durante o dia, têm potencial para atrair o 

leitor das outras plataformas. Os editores chegavam à redação no 

começo da tarde e seu foco era a edição impressa, considerada a meta 

principal. Agora, invertemos esta lógica — conta Seleme83. Para o 

jornal ser melhor do que já é, precisamos antecipar a produção, ter mais 

tempo para pensar a notícia (O GLOBO. 2014)84   

 

Figura 9: Trecho de matéria em que o jornal informava aos leitores o chamado “novo ritmo da redação  

Fonte: Reprodução O Globo  

 

 

O trabalho diário passou a funcionar em torno de três reuniões:  

1 – A primeira às 8h, com enfoque voltado para o site e plataformas digitais;  

2 – A segunda ao meio-dia, para análise do andamento da produção e os temas da edição 

impressa;  

3 – A terceira às 16h, quando editores começam a propor os destaques de suas áreas e a 

definir as manchetes e chamadas que serão publicadas na home a partir das 6h e no jornal 

                                                           
83 Ascânio Seleme, diretor de redação.  
84 É tempo de uma nova forma de fazer notícia”.  O Globo. 5 de abril de 2014, p.14 
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do dia seguinte. O novo esquema de reuniões chegou a ser registrado com destaque em 

um infográfico que ilustrava a matéria, disposto logo abaixo de uma grande foto em que 

os editores aparecem reunidos na mesa onde ocorrem as reuniões de pauta.  

A repórter Angelina Nunes vivenciou os primeiros meses da mudança antes de 

desligar-se do jornal, em janeiro de 2015. Ela explica que os novos horários de trabalho 

dos editores atenderam à necessidade de alimentar o site, enquanto a antecipação do 

fechamento da versão impressa estaria relacionada ao funcionamento do parque gráfico.  

A antecipação atendeu a uma necessidade de alimentar o site. Mudaram 

alguns horários. Eu por exemplo fui trabalhar pela manhã, às 7h, antes 

entrava 15h. No meu caso foi ótimo, aprendi um monte de coisa que 

não sabia, produzi outro tanto em formato que não dominava a 

princípio, alguns horários de repórteres foram mudados. O fechamento 

do impresso para 21h45m atendeu mais à questão do parque gráfico. 

Particularmente todos adoraram esse novo horário. Significava que não 

precisava ficar até meia-noite, rs. Apenas o responsável pelo segundo e 

terceiro clichê ficavam (NUNES, 2015) 

 

A mudança buscava criar a dinâmica necessária para que o jornal pudesse 

implantar a estratégia de privilegiar o noticiário online e o conteúdo voltado para o site, 

tablet e celular. Por outro lado, significa prever, com maior antecedência possível, o 

planejamento do jornal impresso, antecipando o horário de fechamento para as 22h e 

reduzindo, portanto, o leque de acontecimentos passíveis de entrarem nas páginas da 

edição seguinte.  

O depoimento de Angelina Nunes contraria a percepção de outros jornalistas 

entrevistados e que também viveram os primeiros meses da mudança. Eles relataram, 

informalmente, a dificuldade de editores, acostumados por anos e anos ao frenesi do 

fechamento, em adaptar-se aos novos horários. O próprio jornal reconhece, no texto 

voltado aos leitores, que seria preciso ajustar as “peças” que fazem a engrenagem rodar – 

os jornalistas, durante décadas habituados ao trabalho mais intenso no período da tarde. 

Este aspecto da mudança é destacado pelo editor Willian Helal Filho, em texto sobre a 

criação da Editoria Sociedade. 

A web, destaca Helal, alterou a dinâmica do jornalista “que tinha aquela 

fama de pessoa que acorda tarde e dorme de madrugada”. Agora, o 

repórter larga o pijama bem mais cedo para levar a informação à web 



86 
 

no momento em que o internauta começa a se conectar com o mundo 

(O GLOBO, 2014)85 

Algumas novidades acompanharam a imposição da nova rotina, como a criação 

da editoria Sociedade, que passou a concentrar as notícias de Ciência, Saúde, Educação, 

Digital e Mídia, Religião, Sexo e História, a formação de uma nova estrutura de vídeos e 

modificações internas em colunas e seus titulares. Um mês antes do anúncio sobre o novo 

ritmo de trabalho na redação, foram realizados os primeiros cortes de pessoal que 

sucederam a mudança. Em março de 2014, o jornal promoveu 12 demissões e 22 

contratações na redação. Entre os desligamentos, alguns de forma voluntária, editores e 

repórteres com muitos anos de casa.  

A mensagem do diretor de redação Ascânio Seleme86, distribuída aos 

subordinados, oferece alguns indícios dos rumos que o jornal tomaria a partir da mudança, 

e que seriam intensificados no ano seguinte, conforme se verá mais à frente.  

Meus caros, depois de 6 meses trabalhando sobre uma nova estrutura 

capaz de fazer o nosso jornal avançar ainda mais no mundo digital, 

chegamos ao ponto de tocar as alterações necessárias para a sua 

implantação. No conjunto de movimentações de pessoal na redação, 

estamos fazendo 12 desligamentos e 22 contratações. 

Deixam o jornal, depois de muito anos de colaboração efetiva e trabalho 

aduro, os editores Orivaldo Perin, Cristina Alves e Ricardo Mello. 

Também saem do jornal as editoras assistentes Nívia Carvalho e Leticia 

Helena. Saem ainda técnicos de tratamento de imagem da Fotografia. 

(...) Uma das novidades do projeto que estamos implementando a partir 

de agora é a criação de uma nova editoria a Sociedade, que englobará 

as notícias de Ciência, Saúde, Educação, Digital e Mídia, Religião, 

Sexo, História. Para chefiar a nova editoria foi convocado o William 

Helal Filho. 

As áreas de cobertura do jornal estão sendo agrupadas por temas. País, 

Mundo, Sociedade e Esportes serão coordenadas pelos próprios 

editores. Rio e Bairros serão coordenados pelo Gilberto Scofield. A 

editora de Economia Fernanda Delmas cuidará também de Carros. 

Cultura, que abrange o Segundo, a Revista, a TV e o Rio Show, será 

coordenada pela Fátima Sá. E Estilo, que reúne Ela, Gourmet e Boa 

Viagem, passa a ser coordenada pela Ana Cristina Reis. 

                                                           
85 Editoria Sociedade dá espaço a debates polêmicos e contemporâneos. O Globo. 5 de abril de 2014. 

p14. 
86 Ascânio Seleme substituiu Rodolfo Fernandes, morto em agosto de 2011, em decorrência de uma doença 

degenerativa. Entrou para o jornal em 2001, a convite de Rodolfo, já para o cargo de editor-executivo.   
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(...) As contratações a serem feitas, começando já, serão para compor 

novos times de vídeo, reforçar o site do jornal e robustecer as sucursais 

de Brasília e São Paulo.  

(...) Para o site, estão sendo abertas 5 vagas de repórter, para tratar de 

mediação de comentários e para o reforçar nossa presença no celular, e 

uma vaga de editor júnior, para auxiliar o time do Eduardo Diniz na 

capa do site e na coordenação do time de mídias sociais. 

Uma nova estrutura de vídeo está sendo construída agora com a criação 

de 10 novas vagas. Uma de editor júnior, 3 de âncora, 3 de produtor de 

conteúdo e 3 de técnico de mesa 

(...) Vamos ainda abrir espaços no site para novos blogs e colunas. Essas 

mudanças são necessárias para que O Globo inicie uma nova etapa na 

sua longa e vitoriosa trajetória. A partir do dia 24 de março, a redação 

inaugura um novo fluxo de trabalho, que todos já conhecem, mas que 

será detalhado em reunião geral a ser convocada para a próxima 

semana. (ASCÂNIO SELEME ,2014) 87   

 

 Enquanto no discurso voltado aos leitores, as mudanças teriam como objetivo 

proporcionar “mais tempo de pensar a notícia”, a mensagem distribuída à redação e 

sucursais indica um aumento nas atribuições dos editores, justamente os responsáveis por 

essa tarefa. Eles passam a acumular novas funções, com a fusão de atribuições antes 

separadas – o editor de Rio tornou-se responsável por Bairros, Economia por Carros, 

Segundo Caderno pela Revista de domingo e os suplementos de TV e Rio Show. Os 

editores principais de cada editoria ganharam novas atribuições, enquanto os adjuntos 

passam a ser os responsáveis pelo fechamento da edição impressa, sem qualquer 

compensação salarial.  

A descrição a respeito das novas contratações parece coerente com os novos 

rumos que o jornal optou por tomar, com a prioridade para o conteúdo online e digital: 

15 do total de 22 vagas foram destinadas à nova seção de Videojornalismo e aos 

“repórteres” (grifos do autor) para o site que, nas palavras do diretor, foram contratados 

“para mediação de comentários e edição de conteúdo recebido e distribuído pelo celular”. 

À reestruturação da rotina na redação seguiu-se o lançamento de um layout novo 

para o site dois meses depois. A página passou a ser dividida em três eixos: à esquerda 

“notícias importantes”, ao centro “informações mais leves (...) relacionadas ao interesse 

                                                           
87 Mudanças no Globo, íntegra da msg do Ascanio Seleme – à redaçao Rio e sucursais. Disponível em: 

http://www.bluebus.com.br/mudancas-globo-mensagem-ascanio-seleme-diretoria-de-redacao-redacao-

rio-e-sucursais/. Acesso em 23/08/2015.  

http://www.bluebus.com.br/mudancas-globo-mensagem-ascanio-seleme-diretoria-de-redacao-redacao-rio-e-sucursais/
http://www.bluebus.com.br/mudancas-globo-mensagem-ascanio-seleme-diretoria-de-redacao-redacao-rio-e-sucursais/
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pessoal do leitor” e à direita canais de relacionamento, serviços e outros produtos 

oferecidos pelo jornal. Entre as novidades, mais espaço para vídeos e matérias mais 

“limpas” e “sem elementos que distraiam a leitura88” e um layout mais próximo daquele 

apresentado em celulares e tablets.  

 

Figura 10: Página principal após novo laytout que divide a home em três eixos 

Fonte: Reprodução O Globo  

 

Segundo a direção de O Globo, as inovações basearam-se em “demandas de 

usuários identificadas em testes de usabilidade”89 e tiveram o objetivo de ampliar a 

audiência e nacionalizar o público de um jornal até então fortemente identificado com o 

Estado do Rio de Janeiro. 

Um aspecto extremamente relevante do novo site refere-se à imposição de 

atualizações periódicas na manchete principal e nas páginas de cada editoria diária. 

Segundo o então editor Pedro Doria, as “viradas90” deveriam acontecer a cada duas horas: 

“Se não tem nada, não vira, mas se sistematicamente você não tem nada então você tem 

um problema”. Em entrevista concedida à Sylvia Moretzsohn (2014), o editor  sugere que 

as próprias fontes se adaptem aos horários da redação:  

Você tem meio que impor às fontes um horário em que elas vão ser 

procuradas, porque no Congresso não tem ninguém, agora, nos 

                                                           
88 Uma nova forma de produzir e publicar notícias na internet. O Globo. 1º de junho de 2014, p.11A 
89 Ibid  
90 No jargão do jornalismo online, viradas são as mudanças no destaque principal ou manchete da página 

principal e correspondentes de cada editoria 
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ministérios tem muita gente, pode não ter o ministro, mas tem gente 

trabalhando, e deputados e senadores têm celulares… às vezes você não 

está na rua mas se você liga, e é aquela coisa de faro de repórter das 

antigas, se eu fizer tal provocação ao deputado sobre determinado 

assunto do dia eu posso pode obter uma declaração que vai pautar o 

resto do dia (MORETZSOHN, 2014)  

É interessante observar também que, na época de sua contratação, Doria parecia 

ter uma opinião diferente. Em entrevista à Larissa Mendes (2013), ele apontava o excesso 

de mudanças na home como um dos defeitos do antigo site.   

“Na avaliação do jornalista, outro defeito do antigo site, provocado pelo 

frenesi da velocidade, era o excesso de mudanças na homepage. 

Segundo Doria, havia mais preocupação em mudar a manchete a cada 

tantas horas do quem em discutir se aquela era de fato a manchete, por 

representar um assunto relevante” (MENDES, 2013, p.122) 

O relato de Pedro Doria pode ser analisado por inúmeros aspectos que dizem 

respeito ao jornalismo e sua deontologia. Destaca-se, por ora, a pressão sofrida por 

editores e repórteres mediante à imposição de viradas a cada duas horas. Assim, quando 

não se tem notícia, se fabrica. E quando não se fabrica, destaca-se o que tem. Outra 

questão que se coloca é a impossibilidade de um mesmo profissional dar conta de atender 

a uma lógica de edição pautada por um ciclo temporal bastante reduzido ao mesmo tempo 

que “pensa” a edição impressa do dia seguinte. Um dos fatores que ajudam a explicar a 

permanência do “pessoal do site” e do “pessoal do papel”, ao menos na Editoria Rio.   

 

4.2 Hells Gate 

 Os programas de edição e diagramação também precisaram convergir na 

adaptação à nova lógica de produção, anunciada em abril de 2014. Não foi uma tarefa 

fácil. Mesmo após a integração física das duas redações, as ferramentas de edição 

disponibilizadas para o trabalho dos jornalistas ainda se mantinham completamente 

distintas e não se comunicavam entre si, o que representava mais trabalho para repórteres, 

redatores e editores. O sistema GoodNews ainda era a ferramenta utilizada para as 

matérias do impresso e o Admin6, nas publicações para o site e demais plataformas 

digitais.  

Até que o jornal decidiu adquirir e implementou em 2012 a plataforma NewsGate, 

anunciada como uma grande revolução no cotidiano da redação por permitir a publicação 
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de um mesmo conteúdo no impresso, site, tablet e celular. A falta de um programa 

integrado de edição representou um obstáculo na integração física entre as equipes do 

online e do papel em 2009, como relembra Orivaldo Perin, ao comentar as dificuldades 

no processo de integração:   

O sistema editorial não contribuía. Tratava-se do GoodNews nascido 

para editar jornais impressos e adaptado para auxiliar no online, recurso 

que a gente chamava de gambiarra. Quem estava acostumado a usar o 

GoodNews para editar o impresso reclamava bastante dos muitos passos 

que era obrigado a dar para "subir" algo no online. A empresa comprou 

então um sistema novo, o NewsGate, escolhido pela área de Tecnologia 

entre três propostas que representavam o que havia de mais avançado 

para redações integradas há quatro ou cinco anos. O NewsGate 

começou a ser utilizado na edição do jornal pelos Jornais de Bairro, até, 

uns dez meses depois, ser adotado pelo jornal inteiro, numa data que 

coincidiu com a adoção do novo desenho do Globo, desenvolvido por 

um escritório de design de Barcelona. Um passo arriscado: mudar 

sistema e desenho de uma vez só. Mas deu certo online (PERIN, 2015). 
 

A compra da nova ferramenta e a promessa de unificar o trabalho de publicação 

das matérias chegaram a ser anunciadas como um movimento importante no caderno 

especial que explicava o novo desenho gráfico, na reforma de 2012. Sob o título 

“Multimídia: redesenho nasce em Redação integrada”, O Globo se vangloriava frente 

aos leitores de ser o primeiro jornal brasileiro a unir jornalistas da web e do impresso em 

uma só equipe “que produz e publica em diversas plataformas, inclusive no vespertino 

para tablet Globo A Mais91”  

Até a plataforma de edição foi unificada. Anteriormente, os jornalistas 

do Globo trabalhavam nos sistemas GoodNews (impresso) e Admin6 

(site), que não se falavam. Para integrar a produção, foi comprado um 

novo sistema (NewsGate). O site do Globo, redesenhado, começou a 

operar no NewsGate em novembro de 2011. Já a chamada cabeça do 

jornal (cadernos principais) passou a usar o NewsGate em janeiro deste 

ano. Agora, um texto escrito por um repórter está disponível para a 

edição em qualquer plataforma que o editor escolher (O GLOBO, 2012)  

 

 Naquela ocasião, a diretora-executiva de O Globo, Sandra Sanches, citava a 

compra da nova plataforma e o investimento no parque gráfico para a impressão de todas 

as páginas em cores como duas medidas importantes “para tornar mais adequada a entrega 

de informação aos leitores” (ibid).  

Com a integração das redações do site e do impresso, conseguimos 

derrubar inúmeras barreiras no processo diário de produção de 

                                                           
91 Multimídia: redesenho nasce em Redação integrada. O Globo, 29 de julho de 2012, p. 6.  
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conteúdo. A nova plataforma de publicação, que inauguramos com o 

projeto gráfico, facilitará bastante a edição e a distribuição desse 

conteúdo. Impresso e digital conversarão com mais facilidade. Os 

leitores serão beneficiados por essa convergência. E os anunciantes 

também terão ambientes mais atraentes para apresentarem suas marcas 

aos consumidores (ibid)  

 

Discurso semelhante serviu para apresentar a compra da nova ferramenta em um 

vídeo92 produzido pela Infoglobo para apresentação em encontro da Associação 

Nacional de Jornais (ANJ), em 2012.  

Em 2009, decidimos integrar as redações e investir na compra de uma 

nova plataforma de publicação que ajudasse de fato a redação a 

trabalhar de forma integrada. Foi um investimento amplo, levamos 

cerca de dois anos para implementar, mas o resultado é fantástico. Hoje 

nós temos de fato uma redação integrada e que trabalha para várias 

plataformas ao longo de 24 horas. Além do impresso, produzimos 

conteúdo pro celular, pro site e também pro nosso vespertino, publicado 

diariamente, às seis da tarde, no tablet (SANCHES, ibid, 2012)  

 

Tal como na integração física das duas equipes, a aplicação prática da nova 

plataforma esbarrou em uma série de dificuldades concretas93, mostrando-se bem mais 

problemática do que na teoria. Os problemas levaram o pessoal da redação a apelidar a 

ferramenta de “HellsGate”.  

À frente da transição, Perin observa que a plataforma foi vendida sem que 

estivesse plenamente desenvolvida para atender às necessidades da redação.  

Na teoria era perfeito, mas foi vendido sem ter sido desenvolvido. 

Surgiram então vários problemas, entre eles a necessidade de 

desenvolver a ferramenta, trabalho que coube à redação, com 

monitoramento do fabricante. Foi então criado um grupo de dez 

jornalistas que se encarregou da tarefa, programada para durar seis 

meses (PERIN, 2015). 
 

                                                           
92 Disponível em: https://www.youtube.com/watch?t=210&v=ur3R-0egMy8. Acesso em 20/09/2015.   
93 Essa não foi uma situação nova no Globo. O desenho feito por Milton Glaser e Walter Bernard para a 

grande reforma gráfica de 1995 fora concluído sem que houvesse disponível no mercado uma ferramenta 

de edição capaz de colocá-lo em prática, em mais um exemplo de como os processos de mudança em uma 

redação são implementados frequentemente de forma precária. “O projeto do Milton Glaser ficou pronto 

em 1992 e aí, descobrimos que não havia na praça uma ferramenta capaz de colocá-lo em prática. Só em 

1995, com o (sistema editorial) GoodNews, o novo desenho, revolucionário, tornou-se possível", conta 

Leo” Disponível em:    

http://oglobo.globo.com/blogs/tecnologia/posts/2012/08/03/dois-seculos-de-redesenho-455163.asp. 

Acesso em 23.06.2015.   

https://www.youtube.com/watch?t=210&v=ur3R-0egMy8
http://oglobo.globo.com/blogs/tecnologia/posts/2012/08/03/dois-seculos-de-redesenho-455163.asp
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 Todos foram treinados para publicar suas matérias no NewsGate, que alimenta 

tanto o impresso, quanto o online e as plataformas digitais. O repórter digita o texto no 

NewsGate, escolhe a imagem, prepara as legendas e os títulos e publica a matéria, que vai 

diretamente para o site. Depois, é preciso abrir outra gaveta dentro do mesmo programa 

e selecionar a opção “impresso”, fazendo as alterações necessárias para a publicação na 

edição do dia seguinte. São vários passos que precisam ser seguidos até que o material 

esteja finalmente no ar.  

A edição do site é feita exclusivamente no sistema Escenic, cujo acesso, ao menos 

no caso da Editoria Rio, se restringe aos profissionais responsáveis pela edição da página 

na internet. Todos os repórteres estão capacitados a publicar suas matérias, mas a edição 

da página é feita apenas pela equipe do site. Apesar do investimento alto, os jornalistas 

continuaram a trabalhar com duas ferramentas distintas.  

 Para os repórteres, a adaptação da matéria que vai para a internet e da que segue 

para o impresso em suma se resume em trocar o hoje por ontem, como explica a jornalista 

J.M. “É um control C, control V mesmo”, explica, referindo-se às teclas de atalho que 

permitem copiar e colar um mesmo texto. O discurso que prega a convergência de equipes 

e de processos de trabalho costuma relevar ou mesmo ignorar as particularidades de cada 

meio em relação à linguagem, enfoque, edição e nível de atenção do leitor. A questão é 

reduzida a uma mera adaptação de interface tecnológica. 

 É tudo a mesma coisa. Mudamos apenas a data, o resto é igual. Se você 

observar o jornal, vai perceber que, com exceção da abre da Rio – hoje 

em dia uma reportagem especial ou mais aprofundada sobre um tema 

factual importante –, o resto é tudo igual ao que já está no site no dia 

anterior (J.M. 2015) 

 

 O depoimento chama a atenção para a antecipação no site de boa parte do 

conteúdo publicado nas páginas impressas da Editoria Rio, com exceção da chamada 

“abre”, denominação dada à matéria principal que abre os cadernos. Em termos editoriais, 

a antecipação do fechamento e a publicação prévia na internet são relevantes por 

indicarem uma progressiva perda de espaço do noticiário factual de cidade nas páginas 

do jornal impresso. E também por expor a dificuldade em conciliar uma difícil tarefa: 

como oferecer uma cobertura ágil e dinâmica na internet e, ao mesmo tempo, garantir a 

atenção para a edição impressa? O que levaria o assinante a manter-se pagando mais caro 

pelo jornal de papel se parte considerável das notícias já foi antecipada na internet?  
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4.3 A Editoria Rio em novo horário  

Na Editoria Rio, os mais afetados pela mudança foram os editores, que passaram 

a chegar mais cedo. A escala dos repórteres e da equipe do site pouco se alterou, já que 

esta é uma editoria cujo trabalho sempre teve início nas primeiras horas da manhã, por 

conta da própria dinâmica da cidade, diferentemente do que acontecia até então com 

editorias como Esporte e Mundo, por exemplo. Um ano e meio após a implantação do 

chamado novo ritmo, a rotina da Rio oferece algumas pistas a respeito de aspectos 

relevantes de uma redação convergente, entre eles a persistência do pessoal do “site” e do 

“papel”.   

Dois jornalistas entram às 7h: o responsável pelo monitoramento do dia a dia da 

cidade e um repórter do site. Uma hora depois, chegam o editor do site e mais um repórter. 

O editor do site, o editor-chefe e a chefe de reportagem se reúnem para discutir os assuntos 

que serão levados para a reunião principal, com todos os demais editores, por volta de 

8h30m.  No total, cinco profissionais trabalham exclusivamente para o site dentro da 

Editoria Rio. São eles:   

7h - Repórter e Editora  

9h – Repórter 

12h – Coordenadora  

16/17h – Repórter  

Um deles é a jornalista C.B. – que entra às 7h – responsável por organizar a página 

da Editoria Rio no site.  Iniciou sua carreira como repórter em uma rádio popular e entrou 

para O Globo em 2010, quando as redações já estavam integradas. Apesar da 

denominação oficial de repórter, na prática, a rotina de C.B. e dos demais que compõem 

a equipe do site consiste basicamente em um trabalho de edição e redação. A jornalista 

explica que “raramente” faz alguma matéria, pois não sobra tempo para isso, o que 

também a desestimula a sugerir alguma pauta por saber que isso acarretaria ainda mais 

trabalho. 

Descrevendo sua rotina diária, C.B explica que, quando chega à redação, as 

matérias “do papel” já estão todas publicadas no sistema, tarefa que fica a cargo do 
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jornalista que encerra o dia anterior. Quem chega pela manhã deve destacá-las ou “chamá-

las” na home da editoria, no jargão de quem trabalha com internet. Outra tarefa é atualizar 

os artigos de todos os colunistas, nos destaques de cada um que ficam dispostos no eixo 

central da página. Um trabalho basicamente de edição.  

Quando chego, as matérias do papel já estão publicadas. Porém, é 

preciso organizá-las na home de Rio. Chamo todas na home e também 

troco o material de todos os colunistas. Tento ler tudo, menos as que 

vêm do papel porque pressuponho que se vieram do jornal é porque 

alguém já leu. Mas fora isso procuro ler tudo. O que vem da gente, o 

que vem da rua, obrigatoriamente tem que ler (C.B., 2015)94 

A menção ao que “vem da rua” refere-se aos flashes e matérias enviadas pelos 

repórteres que estão em campo, fora da redação. Preferencialmente, cabe à equipe do site 

pegar o chamado “retorno”, o que implica redigir, titular, legendar e complementar o texto 

quando necessário. “E tem que fazer isso tudo muito rápido, de preferência antes do G1”, 

explica C.B.  

A referência ao G1, portal que concentra a produção jornalística dos veículos do 

Grupo Globo, diz respeito a um processo de concorrência entre as empresas controladas 

pelo mesmo grupo em busca de maior audiência. A necessidade de publicar rápido visa 

alcançar um destaque no Globo.com, portal e provedor que reproduz todo o conteúdo das 

diversas empresas do grupo, não apenas de jornalismo, mas também de entretenimento, 

além de oferecer serviços diversos, atingindo assim uma audiência bastante superior aos 

números isolados do site do Globo.  

Conseguir que uma matéria tenha destaque no Globo.com – antes do G1 – 

significa potencializar o número de acessos e, portanto, a audiência para o site do jornal.  

Quando isso acontece, os editores do site comemoram efusivamente “e chegam a bater 

palmas”, relata uma das repórteres entrevistadas.  

Esse controle é feito através do Google Analytics: os números oscilam 

como as ações da Bolsa. De acordo com depoimentos, uma matéria que 

está sendo lida por, digamos, 200 pessoas, passa a ser lida por 1.500, 3 

mil, 10 mil quando entra na globo.com. Essa situação acaba pautando 

os repórteres, interferindo nos apelos que eles precisam utilizar no 

próprio texto para tornar a sua matéria atraente para o portal 

(MORETZSOHN, 2014, p.73) 

                                                           
94 Em entrevista presencial à autora em setembro de 2015 
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A respeito de como se dá a produção para o site e para o impresso na Rio, C.B. 

confirma a permanência de equipes distintas e explica que a convergência ainda não se 

desenvolveu plenamente por ser uma editoria “mais complicada”.   

Em Economia e Mundo, a convergência está funcionando mais 

plenamente. Aqui na Rio ainda há a equipe do papel e do online, é uma 

editoria mais complicada. Todos publicam, mas nem todos podem 

editar a home de Rio. Até porque isso não dá muito certo, tem que estar 

concentrado em um grupo específico se não vira confusão (C.B, 2015) 

Analisando a convergência do ponto de vista dos editores, o depoimento de 

Angelina Nunes também confirma a permanência de uma distinção entre as equipes.  

O editor do online trabalhava ao meu lado também como editor. No dia 

a dia, a decisão final ficava com o editor do papel, já que nas reuniões 

ele é quem levava para a discussão principal o que seria a matéria mais 

importante do papel. Na prática, o editor do impresso teve que passar a 

entender mais do ambiente online (NUNES, 2015)  

 Os depoimentos indicam que a proposta de convergência total e o conceito de 

edição contínua parecem esbarrar em impossibilidades diversas, sejam elas de natureza 

técnica/operacional ou mesmo cultural. A despeito da ostensiva reestruturação promovida 

pela direção, os relatos também mostram a prevalência do prestígio do impresso sobre as 

demais plataformas, aspecto que se revela na resistência e ceticismo de muitos jornalistas 

quanto aos novos rumos que o comando comercial e editorial impôs ao jornal. 

  

4.4 Fim da Repol e as redes sociais 

São vários os fatores conspiram para a perda de espaço do noticiário factual e 

temas relacionados ao a dia a dia da cidade nas páginas do jornal impresso. O mais 

evidente e palpável é o encolhimento do jornal, que tem reduzido progressivamente seu 

número de páginas e, consequentemente, o espaço para a cobertura factual.  Outro aspecto 

talvez não tão evidente, porém significativo é o afastamento dos repórteres das ruas, 

impulsionado pelas possibilidades que a internet e as novas tecnologias de comunicação 

oferecem no processo de apuração de notícias. O repórter ficou mais preso à redação, 

apurando pelo telefone, e-mail, sites e mais recentemente por meio das redes sociais.  

O fim da chamada Repol, sigla informal para Reportagem de Polícia, representa 

uma mudança significativa no processo de produção de notícias que aponta para essa 

mesma direção. Também conhecido como escuta ou apuração em outras redações, o setor 
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era responsável por monitorar o dia a dia da cidade, desde ocorrências policiais, mortes e 

acidentes, a partir do contato receptivo ou proativo com as fontes primárias e oficiais de 

informação. Representava, portanto, uma porta de entrada importante para que os fatos 

chegassem ao conhecimento da redação em tempo hábil para mobilizar uma equipe, caso 

necessário.  

 Na era pré-internet, o repórter da área policial realizava este monitoramento 

basicamente por meio da escuta do rádio que captava clandestinamente a faixa de 

frequência exclusiva da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, além do constante 

contato telefônico com fontes diversas, desde leitores que telefonavam para informar um 

acontecimento ou mesmo denúncias anônimas recebidas pela redação. O chamado 

seboso, nome dado à grossa agenda com telefones de delegacias, batalhões de polícia, 

quarteis dos bombeiros, hospitais, cemitérios, sobrevive hoje apenas na memória de quem 

viveu a redação nos tempos anteriores à introdução da internet. 

 

Figura 11: A redação em 1983, quando a Repol ainda era localizada em um grande mezanino  

Fonte: Reprodução / Acervo O Globo 

 

 Passar pela escuta era uma verdadeira prova de fogo para jornalistas iniciantes, 

por ser um trabalho que exigia atenção, agilidade e um certo faro para captar o que poderia 

se transformar em notícia.  

 O rádio da frequência exclusiva da polícia tornou-se obsoleto a partir da adoção 

de um sistema criptografado de comunicação entre os agentes, em 2007, quando a cidade 

recebeu os Jogos Pan-americanos.  Depois, vieram as redes sociais e novidades como o 

Centro de Operações da Prefeitura do Rio, que concentrou a divulgação de informações 
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de utilidade pública divulgadas por diversos órgãos municipais a respeito do 

funcionamento da cidade.   

O trabalho jornalístico de ronda da cidade, no entanto, sobreviveu de forma 

complementar à internet durante algum tempo. São mudanças que podem parecer sutis, 

porém representam um processo de distanciamento do repórter com as fontes originárias 

de informação. 

A apuração hoje é feita quase integralmente de forma online. Como fonte, o 

apurador acompanha perfis no Twitter, mensagens que chegam pelo whatsapp e outros 

canais remotos. Quando há necessidade, complementa a apuração pelo telefone, como 

explica a jornalista J.M., atualmente responsável por essa tarefa no período da manhã.  

 A escuta hoje que se faz em um jornal é a escuta online. Não há mais 

ronda. Com isso, o que morreu foi o factual (J.M. 2015) 

 Relato semelhante é feito pela jornalista C.B., do site:  

Com as redes sociais, as coisas ganharam muito mais velocidade. A 

apuração como eu e você conhecemos lá atrás, de fazer aquela ronda 

enorme pelo telefone e refazer até aparecer alguma coisa, isso acabou. 

O fato é que, com a interatividade dos leitores e as redes sociais, hoje é 

muito difícil não ficar sabendo de alguma coisa que está acontecendo 

na cidade. É muito difícil acontecer um acidente, por exemplo, e o 

twitter da Lei Seca não dar” (C.B., 2015) 

No caso da Editoria Rio, as redes sociais passaram a ser utilizadas diretamente 

como fonte de informações e de apuração, seja no noticiário factual ou em matérias 

especiais. “Quando tem alguma coisa muito importante, eles nos avisam rapidamente”, 

explica J.M., referindo-se à equipe de jornalistas da editoria de Mídias Sociais, que fica 

disposta bem próxima à Editoria Rio. A equipe trabalha em processos paralelos, na 

publicação do material produzido por O Globo nas redes e também no monitoramento 

para a redação dos assuntos que ganham destaque nas mídias sociais.  

Em pouco tempo a disseminação do acesso à internet no Brasil e a popularidade 

atingida fizeram com que as redes sociais se tornassem um elemento significativo na 

rotina da redação. No caso de O Globo, exerceram papel decisivo em um dos episódios 

mais graves da história recente do jornal, na avassaladora reação contrária à primeira 

página de 17 de outubro de 2013. Naquela ocasião, a respeito da truculenta ação policial 

em resposta às depredações que sucederam uma manifestação de professores grevistas, o 

jornal publicou, sob a manchete “Crime e Castigo -  Lei mais dura leva vândalos para 
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presídios”, a foto de três personagens do protesto, retratados como criminosos e 

ridicularizados pelo texto que acompanhava as imagens.  

A atitude do jornal provocou forte reação dos leitores, potencializada e articulada 

pelas redes sociais, em uma enxurrada de e-mails enviados para a redação solicitando a 

reparação da informação e cancelamentos de assinatura. Uma página criada no Facebook 

ironizava campanha recente promovida pelo jornal: “Muito Além do Papel de um Leitor”. 

A grande quantidade de e-mails levou o jornal a bloquear as mensagens, com a 

ajuda do setor de Tecnologia da Informação, o que revoltou muitos repórteres, que 

criticaram a decisão. Com quase 20 anos de casa, J.M. relembra o episódio como um dos 

mais marcantes que já vivenciou no trabalho. 

Junho de 2013 foi um marco porque o retorno àquela primeira página 

foi devastador. Antes o retorno que se tinha era no máximo um volume 

maior de cartas. Agora com a internet, a proporção é outra. Por mais 

que não haja mais comentários em todas as matérias, hoje com as redes 

sociais isso toma uma proporção muito maior, sem contar a reação nos 

e-mails, divulgados pelo próprio jornal. Este foi um episódio marcante, 

ficou clara a perplexidade da direção com aquilo (J.M. 2015) 

A introdução das redes sociais no jornalismo representa um dos aspectos mais 

notáveis nesse processo de mudanças estruturais. Seu impacto sobre o processo de 

produção e as estratégias de distribuição e interação das empresas com seu público 

merecem uma análise específica e aprofundada que foge aos objetivos desta pesquisa. 

Entretanto, o episódio é digno de nota por expor a fragilidade e o despreparo da direção 

em lidar com as novas formas de interação e relacionamento impostas pelas redes sociais 

e a internet. É exemplar também por expor a alienação95 e distanciamento das ruas 

daqueles que dirigem a redação.  

 

4.5 Onde estão os repórteres?  

O anúncio aos leitores do novo ritmo de produção imposto à redação a partir de 

março de 2014 fazia uma breve referência aos repórteres: no último parágrafo de um 

longo texto de página inteira, com cinco colunas e duas matérias coordenadas. O impacto 

                                                           
95 Em e-mail interno distribuído à redação e reproduzido pelo Blog Coleguinhas, Uni-Vos, o então editor 

Pedro Doria elogiava a polêmica primeira página. Disponível em:  

https://coleguinhas.wordpress.com/2013/10/22/em-email-interno-editor-do-globo-elogia-cobertura-capa-

de-bandido/. Acesso em 12.10.2015 

https://coleguinhas.wordpress.com/2013/10/22/em-email-interno-editor-do-globo-elogia-cobertura-capa-de-bandido/
https://coleguinhas.wordpress.com/2013/10/22/em-email-interno-editor-do-globo-elogia-cobertura-capa-de-bandido/
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na rotina daqueles que estão “na ponta” do processo de produção de notícias merece 

tratamento superficial. Como era de se esperar, enaltece o perfil multitarefa.  

Para abastecer tantas plataformas, os repórteres também se 

aprimoraram: ouvem suas fontes, mas produzem entrevistas em vídeos, 

criam infográficos, lembram de notícias relacionadas. Escrevem 

primeiro para as versões digitais e, depois, para o impresso (O GLOBO, 

2014)96   

 

Para os leitores, omite-se o fato de que, na prática, não existe uma dupla produção 

de conteúdo: o material voltado para a internet frequentemente é publicado na íntegra no 

site no dia anterior e se repete no jornal impresso do dia seguinte. Essa estratégia editorial 

é vista com reservas pelos repórteres entrevistados.  

Carro-chefe de um jornal tradicionalmente conhecido pela forte ligação com o 

cotidiano da cidade, a Editoria Rio costumava abrigar o maior número de jornalistas97, o 

que revela sua importância e prestígio em relação às demais. Apesar das novas funções 

inauguradas pela presença do jornal na internet e nas redes sociais, o relato dos jornalistas 

e pesquisas recentes dão conta de uma progressiva redução de pessoal, especialmente 

entre os repórteres, o que evidencia com suficiente clareza a lógica empresarial que tem 

orientado a gestão da redação e o processo de adaptação do jornal a esses novos tempos.  

Em 2007 a equipe de repórteres da Editoria Rio era formada por 39 jornalistas. 

Naquela época, era a única a contar com um pauteiro, dispunha de dois redatores e se 

dava ao luxo de “emprestar” repórteres para outras áreas. “Deste total, nem todos ficavam 

disponíveis ao mesmo tempo: quatro estavam de férias, alguns eram emprestados para 

outras editorias, outros podiam eventualmente cobrir folgas de algum editor-assistente 

(COSTA, 2007, p.27 ). Com uma equipe robusta, os repórteres se dividiam nos chamados 

times:  

Para garantir o acompanhamento dos diferentes setores da 

administração pública e da justiça, a equipe é dividida no que é 

chamado internamente de “times”: Administração (Câmara, 

Assembleia Legislativa, Governo do Estado e Prefeitura), Estrutura 

(saúde, educação, comportamento, etc.) e Jupol (justiça e polícia). De 

acordo com o editor Paulo Motta, essa divisão é feita segundo o perfil 

do jornalista e levando em consideração as fontes que ele acumulou em 

                                                           
96 É tempo de uma nova forma de fazer notícia” O Globo. 5 de abril de 2014, p.14.  
97 Após as duas demissões em massa que ocorreram no ano de 2015 – em janeiro e em setembro –, seria 

necessário um novo levantamento entre todas as demais editorias para sustentar essa afirmação.   
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sua carreira. Há também o time de Geral, cujos repórteres são 

encarregados da cobertura das notícias factuais, imprevistas. No 

entanto, esses profissionais podem ser emprestados para outros times, 

o que, segundo Motta, acontece com frequência. O editor-adjunto é 

responsável pela coordenação das matérias dominicais e também de 

chamadas de especiais: cabe a ele propor e analisar sugestões de pauta 

e designar os repórteres que vão executá-las, o que, geralmente, implica 

o afastamento da pauta diária (COSTA, 2007, p.27) 

Com isso, a equipe se especializava e a empresa qualificava seu corpo de 

repórteres tanto para a cobertura factual, como para reportagens especiais. Segundo 

Angelina Nunes, a divisão por times começou na década de 1990, mas se desfez nos 

últimos anos, sob influência das mudanças promovidas pela direção do jornal  

A divisão de times começa lá na década de 90, seguindo um padrão 

americano de jornalismo. A ideia era fazer repórteres especializados 

num tema específico. Com o passar do tempo e mudança de editores 

tanto nas editorias, como no aquário, essa divisão acabou se desfazendo. 

Quando eu saí, já estava trabalhando pela manhã cuidando também da 

produção de online, coordenando projetos em ambiente multimídia com 

repórteres do meu grupo (administração pública) e de outros grupos ou 

mesmo apenas de online. Ou seja, a divisão dos anos 90 acabou na 

prática não se perpetuando porque as mudanças acabaram 

influenciando nisso, eu acho. Cada editor via de uma forma esse 

trabalho. Na Rio isso funcionou mais tempo. Nas outras editorias, não 
(NUNES, 2015) 

Entre as mudanças que conduziram ao fim da divisão em times está a redução no 

tamanho da equipe, em especial de repórteres.  

Com a redução de repórteres isso ficou mais evidente. Na questão de 

matéria de polícia, os repórteres continuavam cobrindo a área. Mas 

muitos saíram para fazer outras coisas ou foram demitidos. Claro que 

com isso você perde o cara especializado na área, com memória das 

mudanças nos governos, e também as fontes (ibid) 

Em 2014, no ano da mudança no ritmo da redação, a Editoria Rio dispunha de 47 

profissionais (MOREZTSOHN, 2014) no total, ou seja, considerando repórteres, editores 

e chefes. Um ano depois, este número cairia para 28 profissionais, segundo estimou 

Elenilce Bottari, poucos dias após a segunda demissão em massa promovida pela direção 

no ano de 2015, no mês de setembro.  

Entre os “sobreviventes” dos processos de reestruturação, fica evidente a 

preocupação e o ceticismo quanto ao futuro do jornal e da própria profissão. Muitos se 

ressentem da perda de espaço do noticiário factual, da reportagem e dos serviços.  
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O Rio de Janeiro hoje, por exemplo, é uma cidade em profunda 

transformação. Como repórter, eu vou pra rua e observo muitas coisas 

acontecendo que eu não vejo mais nas páginas do jornal. O caso das 

comunidades é um exemplo. E o mais curioso é que antes, quando não 

estavam ocupadas, a gente cobria, e cobria muito (BOTTARI, 2015) 

 

Orivaldo Perin também destaca o distanciamento das ruas como uma das 

consequências não apenas da internet, mas também das mudanças promovidas pelas 

empresas de jornalismo “todas sem sucesso”. De acordo com Perin, as redes sociais e o 

uso ostensivo de conteúdo produzido por não jornalistas parecem colocar em xeque o 

próprio papel de mediação do jornalismo.  

O jornalista propriamente dito está sendo substituído pelos eu-

repórteres, pelas ferramentas sociais, pelo whatsapp, instrumentos que 

(...) hoje ganham espaço destacado no papel. Está surgindo nas redações 

algo que profetas anunciaram há cinco ou seis anos: o curador de 

notícias. É grave: a redação do impresso passa a produzir notícias que 

as redes e a internet divulgaram há um, dois ou mais dias ou semanas 

atrás. Não há apuração, não se vai às ruas. A única hora em que o 

jornalista está rua hoje em dia é no pico matinal do trânsito (no 

vespertino, bem menos), assim mesmo para relatar o que vê e nunca 

para tentar explicar porque o cidadão está cada vez mais perdendo 

tempo para se locomover (PERIN, 2015). 

 

Uma situação aparentemente banal que ocorreu durante a visita à redação serve 

para mostrar como os jornalistas receberam as mudanças editoriais que reduziram a 

importância de temas antes considerados importantes. Um leitor, assinante do jornal, 

enviou mensagem para o whatsapp da redação reclamando não ter sido avisado sobre um 

reparo programado pela Companhia de Água e Esgoto ( Cedae), que deixou sem água por 

várias horas os moradores do seu bairro, no subúrbio da capital. O reparo havia sido 

divulgado, sem grande destaque, no site. A equipe de plantão98 se questionava sobre a 

melhor forma de responder ao leitor, ao mesmo tempo em que tratava do caso com um 

certo sarcasmo, apesar de a maioria concordar que a queixa era pertinente  

“O jornal é multiplataforma, o leitor tem que ser também. Estava lá no site, ele 

que não viu”, ironizou um dos jornalistas da equipe de plantão. Apesar do tom de ironia, 

o caso foi rapidamente apurado e o assunto foi atualizado no site. “O jornal perdeu a 

                                                           
98 Entre os demitidos pelo jornal em setembro de 2015, estava a equipe responsável por receber, monitorar 

e responder as mensagens recebidas via whatsapp, tarefa que acabou ficando a cargo do apurador da Rio.  
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prestação de serviço. Isso é muito ruim, o leitor gosta disso”, opinou Elenilce Bottari A 

avaliação foi compartilhada efusivamente pelos demais colegas presentes.  

 

4.6 Robôs à vista  

Os primeiros dias de 2015 deram uma pista de que este seria um ano sombrio para 

a redação de O Globo. Na primeira semana de janeiro, a Infoglobo dispensou cerca de 

160 profissionais99, entre funcionários da redação e dos setores comercial e 

administrativo. Apenas na redação de O Globo e Extra, o corte atingiu 30 pessoas, entre 

repórteres, colunistas e diagramadores.  

Menos de dois meses depois, o jornal anunciaria a terceirização de três 

suplementos: Carro etc, Boa Chance e Morar Bem, que passaram a ser produzidos por 

uma agência terceirizada, não mais pela redação. A decisão foi informada aos leitores na 

coluna Por Dentro do Globo, em 25 de fevereiro. A começar pelo título “Cadernos sob 

novo comando”, a nota recorre a uma retórica bastante distante da realidade.  

As novidades trazidas pelo mundo digital e a opção em produzir um 

jornal cada vez mais analítico, que vai muito além da notícia, continua 

a promover mudanças na Redação do GLOBO. Uma delas é a troca de 

guarda no comando de três cadernos, que desde o nascimento tinham 

características mais ligadas aos classificados. Carro Etc, que circula às 

quartas-feiras, Morar Bem e Boa Chance, que circulam ao domingo, 

deixam seu espaço na Redação e passam a ser editados por uma equipe 

ligada ao Departamento Comercial. A folga aberta por esta mudança 

permite aos jornalistas da Redação se concentrarem na publicação em 

tempo real de notícias e, na sequência, de seu aprofundamento (O 

GLOBO, 2015)100 

 Não se sabe a que folga o jornal se refere, uma vez que parte da equipe que 

produzia os suplementos foi demitida. Outro aspecto contraditório do texto é como a 

terceirização de cadernos levaria o jornal a produzir um conteúdo mais analítico.  

Poucos meses depois, em maio, uma nova decisão surpreendeu a redação: o fim 

do O Globo A Mais, uma edição digital vespertina do jornal com conteúdo exclusivo e 

adaptado para tablets. A revista, criada em 2012, conquistara no mesmo ano o Prêmio 

Esso de Melhor Contribuição à Imprensa.  Com circulação de segunda a sexta, a partir 

                                                           
99 O número é uma estimativa, já que não houve comunicação oficial da Infoglobo a respeito do corte de 

pessoal, apenas uma nota em resposta ao sindicato. O Globo demite mais de 100 funcionários; redação 

sofre cerca de 30 baixas. Disponível em: http://portal.comunique-se.com.br/index.php/especiais/76100-o-

globo-demite-mais-de-100-funcionarios-redacao-sofre-cerca-de-30-baixas. Acesso em 12/10/2015.   
100 Cadernos sob novo comando. O Globo. 25 de fevereiro de 2015, p2.  

http://portal.comunique-se.com.br/index.php/especiais/76100-o-globo-demite-mais-de-100-funcionarios-redacao-sofre-cerca-de-30-baixas
http://portal.comunique-se.com.br/index.php/especiais/76100-o-globo-demite-mais-de-100-funcionarios-redacao-sofre-cerca-de-30-baixas
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das 18h, trazia reportagens, um resumo das notícias factuais, textos e vídeos de colunistas 

produzidos exclusivamente para o vespertino virtual, e outros recursos multimídia. 

 

Figura 12: Primeira edição do vespertino O Globo A Mais 

Fonte: Reprodução / Acervo O Globo 

 

A equipe do Globo A Mais chegou a contar com 14 pessoas, mas no final estava 

restrita a 10 integrantes: editora, sub, seis repórteres, um trainee e dois designers, 

conforme observa o artigo de Carla Baiense e Larissa Mendes (2015), que analisa o fim 

do vespertino. A audiência girava em torno de 35 mil downloads/mês, tendo chegado a 

45 mil em janeiro de 2015.  

Todos foram realocados em outras áreas, sem compreender bem por 

que o jornal desistia de um produto merecedor de elogios internos e 

reconhecimento externo. Souberam que foi uma decisão dos acionistas, 

leia-se donos, relacionada ao mencionado desejo de criar outro produto. 

O jornal não teria fôlego para investir nos dois ao mesmo tempo. Falta 

de resultado financeiro no tempo esperado é a hipótese mais provável 

para o fim do Globo a Mais. É o que costuma guiar os acionistas, afinal. 

(BAIENSE E MENDES, 2015).  
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O então editor-executivo Pedro Doria assinava mensagem direcionada aos leitores 

que anunciava o fim da revista de forma bastante direta: “Esta edição que você tem em 

mãos é a última do Globo a Mais. Mas não é, de forma alguma, o fim de nossa experiência 

nos tablets e smartphones”, justificando a medida como uma “parada de arrumação” 

(ibid). Ou seja, o fim da revista vespertina estaria relacionado ao surgimento de um novo 

produto para os dispositivos móveis. “Muito em breve teremos um novo aplicativo, com 

edições diárias e muito mais amplas”, o que, quase seis meses depois, ainda não 

aconteceu.  

Também no mês de maio houve uma troca de comando importante na redação, 

com a chegada do executivo Frederic Kachar, diretor-geral da Editora Globo. Ele 

acumulou a função com o comando na Infoglobo, após a saída de Marcello Moraes, no 

cargo desde 2011.  

Poucos meses depois da chegada de Kachar, ainda sob efeito de tantas mudanças, 

a redação sofreria um novo baque em setembro, desta vez ainda mais forte que os cortes 

do início do ano. Para surpresa de muitos, o jornal promoveria nova demissão em massa. 

Estima-se que 40 profissionais da redação tenham sido desligados, desde repórteres, 

fotógrafos e diagramadores, passando por chefes de reportagens e editores diversos, até 

integrantes do aquário, como o próprio Pedro Doria. Praticamente todas as editorias 

sofreram baixas em suas equipes, além do fim dos cadernos Prosa e Verso e Revista da 

TV. A decisão foi recebida com espanto e tristeza por jornalistas e leitores, que 

repercutiram o fato nas redes sociais. Alguns colunistas decidiram continuar e passaram 

a colaborar como pessoa jurídica, ou seja, sem vínculo trabalhista com o Infoglobo.  

A exemplo dos cadernos Carro Etc, Boa Chance e Morar Bem, a transformação 

destes colunistas em pessoa jurídica intensifica o processo de terceirização dos 

responsáveis pela produção de conteúdo no Infoglobo.  
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A mensagem distribuída internamente na redação por Kachar, apelidado 

internamente pelos jornalistas de “Edward Mãos de Tesoura”101, informa outras 

mudanças internas na direção do Infoglobo.   

Realizamos hoje uma significativa mudança em nossa estrutura. A nova 

organização irá aprimorar o modelo de gestão, deixando clara a divisão 

de papéis e responsabilidades entre as áreas e ajudando a criar uma 

estratégia que preserve a sustentabilidade e a essência do nosso negócio. 

Três diretorias foram descontinuadas: Unidade O Globo, Unidade 

Populares e BI. As atividades relacionadas foram reorganizadas. Sandra 

Sanches e André Furlanetto, respectivamente diretores da Unidade 

Globo e BI, permanecem na empresa até o final do ano, me apoiando 

no processo de transição e na liderança de projetos estratégicos. 

Maurício Lima assume a nova diretoria de Audiência, que será 

responsável pela nossa relação com os consumidores, envolvendo a 

conceituação e execução da estratégia de marketing e vendas, assim 

como conhecimento do leitor. A diretoria de Mercado Anunciante 

segue sob o comando de Felipe Goron e se aprofunda em todo o 

processo de relacionamento com anunciantes, o que inclui 

desenvolvimento de novos projetos, marketing publicitário e 

comercialização das nossas propriedades. As áreas de Tecnologia de 

Produto O Globo, Populares e Comercial se juntam para compor uma 

nova diretoria denominada Inovação Digital, cujo foco será o 

desenvolvimento de novos produtos e plataformas, assegurando que 

nosso conteúdo atinja toda a audiência potencial que temos. 

Oportunamente divulgaremos o novo diretor. Além disso, com a 

reestruturação, os diretores de Redação de O Globo e Extra, Ascânio 

Seleme e Octávio Guedes, passam a se reportar diretamente a mim, e se 

concentram, fundamentalmente, na qualidade da produção e curadoria 

dos nossos conteúdos e marcas nas diferentes plataformas. Com a saída 

de Selma Fernandes, o RH, que antes era uma diretoria, passa a ser uma 

gerência-geral, liderada por Fernando Mattos, que se reporta a mim 

interinamente. A diretoria de Gestão e Serviços Impressos permanece 

inalterada. Aos que deixaram a Infoglobo hoje, agradeço por toda 

contribuição ao desenvolvimento da nossa empresa e desejo sucesso em 

seus planos futuros (KACHAR, 2015) 102. 

Apesar do forte impacto das mudanças, não há no texto qualquer menção à questão 

editorial ou mesmo à redação, exceto na descrição dos cargos dos diretores Ascânio 

Seleme e Octávio Guedes. Aos colaboradores, muitos com mais de dez anos de casa, uma 

mensagem protocolar de agradecimento. As demissões causaram surpresa por terem 

acontecido ainda no bojo das comemorações do 90º aniversário do jornal, em julho.  

                                                           
101 Referência irônica ao personagem de Johnny Depp, no filme de título homônimo, que no lugar das 

mãos, tem os braços terminados em tesouras, com as quais esculpe belos jardins com rapidez e destreza.   
102 A mensagem foi distribuída à redação por e-mail e compartilhada, em off, entre jornalistas  
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A linguagem corporativa e a ênfase dada às áreas de marketing, anunciantes e 

produtos não deixam dúvida sobre a lógica por trás daqueles que passaram a ter nas mãos 

o futuro da redação. Os processos decisórios envolvendo cortes e estratégias editoriais há 

algum tempo não passam pelo comando editorial, como admitiram representantes do 

aquário dos três maiores jornais brasileiros, durante um congresso realizado em julho de 

2015 pela Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji).  

Naquela ocasião, o discurso de Ascânio Seleme já dava indícios dos critérios por 

trás do processo de “reformulação estratégica” promovida pelo Globo. Ao comentar as 

demissões103, o executivo diz que, além de motivadas por cortes de custos, elas visaram 

promover “trocas de perfis para fazer frente às novas funções da redação, em vídeo e em 

jornalismo de dados” e que a primeira prioridade do jornal hoje é o aumento da 

produtividade “Os jornais devem fazer mais por menos. Tem gente em agências de 

notícias usando robôs para produzir conteúdo rápido. A notícia é empacotada por um 

sistema” (PIMENTA, 2015). Outra aposta é a criação de um grupo de repórteres “jovens 

e graduados para escrever exclusivamente para o impresso” (ibid). 

4.7 Procura-se uma luz no fim do túnel  

“O que vivemos hoje é um processo ainda em desenvolvimento. Nunca mais 

seremos como antes, mas também não sabemos como seremos”, resume Elenilce Bottari 

ao avaliar o futuro dos jornalistas, especialmente aqueles que, assim como ela, 

construíram suas carreiras na imprensa diária. Apesar de muitos indícios contrários, ela 

acredita na sobrevivência do jornal e sugere que a internet ainda não se consolidou como 

plataforma legítima para o jornalismo tal como o que se pratica (idealmente, por óbvio) 

nos impressos. 

No jornalismo impresso passamos por várias etapas. O papel conseguiu 

sobreviver ao rádio e à TV, igualmente difíceis assim como a internet. 

Mesmo que a internet cresça, e tomara que isso aconteça, o papel vai 

confirmar sua presença. As matérias [do impresso] terão que ser mais 

analíticas e o jornal terá mais colunismo, como já acontece. A parte de 

opinião se fortalece, os jornais terão que se posicionar mais. A internet 

é muito barata, começou aqui usando a própria equipe do jornal. É a 

notícia ‘cuspida’. Quando houver a mesma cobrança [por qualidade] na 

internet, aí sim poderemos ter jornalismo na internet (BOTTARI, 2015) 

                                                           
103 As declarações foram dadas em julho, portanto, antes dos cortes e mudanças anunciadas em setembro 
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 Ao analisar as mudanças recentes no ofício dos repórteres, a jornalista aponta a 

falta de concorrência como um fator que colabora para a perda de qualidade da cobertura 

e recorda, com saudosismo, dos tempos em que o repórter perseguia o furo e 

exclusividade, dois conceitos cuja significação mudou radicalmente com o imediatismo 

característicos da era digital.  

A falta de concorrência é algo extremamente desestimulante! O bom 

jornalista se guia, em primeiro lugar, pelo interesse público. Ele tem 

que ter um olhar diferenciado para fazer uma boa reportagem. E dar na 

frente do outro, dar melhor que o concorrente, conseguir o furo, era algo 

muito bom. A gente sacaneava os colegas já na rua, havia uma certa 

adrenalina em ver o jornal no dia seguinte. Hoje isso acabou. Antes, o 

furo era no dia seguinte. Hoje eu levo furo de um minuto (ibid) 

O encolhimento das redações e a saída de profissionais experientes também 

preocupam os jornalistas do Globo, que identificam nesse processo a perda de referências 

importantes inclusive para a formação profissional dos mais jovens.  

O maior patrimônio que um jornal pode ter é o patrimônio humano. Os 

jornalistas são a memória da redação. Por isso é preciso que os 

‘velhinhos’ fiquem, pois é nessa convivência com os novos que o 

aprendizado acontece. Você precisa ter o cara que circula bem em uma 

comunidade, o outro capaz de entrevistar autoridades importantes, o de 

gabinete, o da rua. Uma redação precisa ter essa diversidade de pessoas 

circulando e convivendo. O fato é que estão tirando todas as referências. 

Hoje está ficando tudo muito pasteurizado (ibid)  

Avaliação semelhante é feita por Orivaldo Perin:  

  

Acho que vivemos uma crise de identidade na profissão, alimentada 

pelas empresas do setor, que, desesperadas com as perdas financeiras, 

promovem reformas e mudanças seguidas, nenhuma delas até agora 

com resultados positivos. A instantaneidade hoje exigida pelos 

consumidores de informação (antigamente, simples leitores de jornal) 

está impondo às redações um profissional com formação oposta à dos 

jornalistas que construíram a história dos grandes veículos impressos 

do país. 

  

As redações estão perdendo os profissionais de referência, ainda com 

perfil de quem nasceu na era do impresso. Ainda não houve tempo para 

formação do profissional de referência desses tempos de redações 

integradas.  

 

A crise econômica complica esse cenário. A rotatividade cresceu nas 

redações. Os salários das gerações do jornalismo instantâneo são menos 

atraentes do que ganham jornalistas que cada vez mais saem direto da 

faculdade para empresas de assessoria. Aliás, as empresas de 

assessoria têm participação cada vez maior no conteúdo divulgado 
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pelos grandes veículos em qualquer plataforma, o que faz os jornais 

ficarem muito parecidos. (PERIN, 2015) 

 Angelina Nunes, no entanto, expressa uma opinião mais otimista a respeito do 

enxugamento das redações e seus reflexos sobre as referências profissionais.   

Conheço jovens jornalistas talentosos que já estão se consolidando e 

serão referências, no Extra, no próprio Globo. São jovens que entraram 

como estagiários e dominam as duas etapas de produção (online e 

impresso). Não sou pessimista em relação a isso.  Esses profissionais 

de referência (...) podem contribuir muito na formação desses 

repórteres. Eu já vivenciei a crise da máquina de escrever para o 

computador (também foi uma crise muito semelhante ao que está 

acontecendo) onde muitos talentos se recusaram a migrar para uma 

nova ferramenta de trabalho, já vivenciei a questão do ponto, 

enfim....Crises são muitas. Acho que bons jornalistas fazem falta em 

qualquer lugar. Referências a gente é quem cria (NUNES, 2015). 

Para Orivaldo Perin, a única certeza envolvendo o futuro do jornalismo no 

contexto atual é justamente a falta de certezas absolutas: “Descobri, nesses últimos dez 

anos, que só é possível uma certeza na nossa profissão: duvidar de quem diz ter alguma 

certeza a respeito do futuro do jornalismo”. O jornalista aponta ainda que os números 

sobre a circulação do jornal não refletem a realidade sobre a saúde financeira da empresa.  

Bem, o fato é que a vaca leiteira está fraquejando, por causa da crise e 

da internet. A onda de demissões tem a ver com esses dois fatores. A 

perda de audiência dos grandes jornais também. Hoje, essa audiência é 

medida (pelo próprio IVC) nas duas plataformas. Ou seja: segundo o 

IVC, Folha e Globo, por exemplo, "vendem" em média 350 mil e 320 

mil exemplares, respectivamente, algo contraditório com o atual 

cenário do setor, mas explicável: a audiência é resultado da soma da 

venda do impresso com a venda de assinaturas do site, mais a versão 

digital. Assinantes das duas plataformas são contados em dobro 

(PERIN, 2015)   

  

 Números recentes sobre a circulação dos jornais do Infoglobo, reproduzidos pelo 

blog Coleguinhas, Uni-Vos, mantido pelo jornalista Ivson Alves, parecem confirmar a 

percepção expressa pelo jornalista. Gráficos com dados da circulação de 2015 mostram 

uma queda consistente na circulação do Globo, de 248 mil exemplares em agosto de 2012 

para 194,7 mil em julho de 2015.  

Nos últimos 36 meses (agosto/2012 a julho/2015), a circulação somada 

dos dois principais jornais do Infoglobo caiu 25% (perda de 1 a cada 4 

leitores em três anos), de 438.423 para 328.576, com viés de queda 

constante, especialmente no caso do Globo. Esse quadro explicaria a 

decisão de Frederic Kachar de fazer com Ascânio Seleme (O Globo) e 



109 
 

Octávio Guedes (Extra) reportem-se diretamente a ele, o que, 

certamente, limitará a autonomia de ambos, se não de imediato, no 

médio prazo. 

O caso mais grave é do Extra, com redução de 32% (menos 1 a cada 3 

leitores), de 199.993 (agosto/2012) para 135.815 (julho/2015). Essa 

forte queda talvez explique a ordem para que Octávio Guedes dedique-

se exclusivamente ao jornal, deixando sua função na CBN104.  

Embora melhor, a situação do Globo não se mostra nada confortável. 

Houve uma queda de 21,6% (defecção de 1 a cada 5 leitores), de 

248.430 para 194.761 (menos do que o Extra há três anos), no período 

enfocado. Outro fator a considerar: olhando a curva, observa-se que a 

queda do Globo é mais constante do que a do Extra, que ainda comporta 

alguns picos, embora não cheguem a alterar significativamente a 

trajetória de queda (ALVES, 2015) 105 

Uma das mais notáveis contradições envolvendo a discussão sobre o futuro dos 

jornais diz respeito a uma flagrante discrepância na retórica voltada para o público externo 

– os leitores e o mercado publicitário – e aquela dirigida ao público interno – os jornalistas 

e estudiosos do tema. Os números reproduzidos pelo blog são condizentes com a 

percepção expressa pelo diretor de redação Ascânio Seleme no evento promovido pela 

Abraji: “ainda temos alguns degraus para descer” (PIMENTA, 2015). 

Para o público leitor, no entanto, o discurso é outro. Uma campanha publicitária 

promovida pela Associação Nacional de Jornais (ANJ), que reúne os principais veículos 

brasileiros, foi lançada em agosto de 2015 com o slogan "Nunca se leu tanto jornal". No 

subtítulo, a tentativa de valorizar o conteúdo online e digital produzido pelas redações 

dos impressos “Antes você lia jornal todo dia, hoje lê jornal o dia todo”. Em reportagem 

produzida pela Folha de S.Paulo, o autor da campanha, o publicitário Nizan Guanaes106, 

explica.   

O publicitário diz ter confirmado que "o peso do jornal é uma loucura" 

quando começou a escrever sua coluna quinzenal na Folha. "Quer ver 

um negócio? Sabe por que a Gisele Bündchen não se separou ainda? 

Porque não saiu na Folha, no 'Estadão'. Enquanto não sair num jornal 

de verdade, ela não vai estar separada” (GUANAES, 2015)  

                                                           
104 O jornalista acumulava a função com a ancoragem do programa CBN Rio. 
105 Os números da Infoglobo. Disponível em: https://coleguinhas.wordpress.com/2015/09/06/os-numeros-

do-infoglobo/. Acesso em 13.10.2015.  
106 'Nunca se leu tanto jornal', diz campanha da ANJ. Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1670514-nunca-se-leu-tanto-jornal-diz-campanha-da-

anj.shtml. Acesso em 13.10.2015. 

https://coleguinhas.wordpress.com/2015/09/06/os-numeros-do-infoglobo/
https://coleguinhas.wordpress.com/2015/09/06/os-numeros-do-infoglobo/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1670514-nunca-se-leu-tanto-jornal-diz-campanha-da-anj.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2015/08/1670514-nunca-se-leu-tanto-jornal-diz-campanha-da-anj.shtml


110 
 

Na mesma reportagem, o diretor-executivo da ANJ, Ricardo Pedreira, afirma que 

a campanha, "toda baseada em números", é parte de "um projeto de reposicionar os jornais 

diante do mercado anunciante" no Brasil.  O exemplo utilizado parece emblemático 

desses novos tempos.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 Essa pesquisa propôs uma reflexão sobre a adaptação de um grande jornal 

impresso ao contexto digital e online e todas as mudanças decorrentes desse processo na 

produção de notícias e nas rotinas profissionais dos jornalistas. A opção por esse foco se 

justifica pela convicção de que as condições técnicas e funcionais concretamente 

colocadas exercem um papel suficientemente significativo no tipo de jornalismo que se 

pratica. Desde a informatização das redações até a fase mais recente de integração de 

equipes, a aceleração no ritmo de trabalho, a supressão de etapas e a extinção ou fusão de 

funções representam mudanças efetivas nas práticas profissionais.  

Eram múltiplos os caminhos possíveis para essa análise. A escolha pelo jornal O 

Globo mostrou-se desafiadora dada as inúmeras reviravoltas nas estratégias do jornal para 

lidar com esse novo contexto. Mudanças que se desenrolaram antes e durante o trabalho 

de pesquisa, entre as quais se destaca a decisão anunciada em março de 2014 de priorizar 

a produção para as plataformas digitais, antecipando horários e o fechamento da versão 

impressa. Tal qual o próprio processo de adaptação do jornal à entrada na era digital, 

realizar esta pesquisa foi como trocar os pneus de um carro em movimento.    

As possibilidades de investigação sobre as transformações pelas quais a imprensa 

atravessa são diversas, devido à magnitude das mudanças que atingem todas as 

modalidades de jornalismo, hoje praticadas de forma completamente distinta do que há 

20 ou 30 anos. E considerando apenas o universo do jornal impresso, editorias como 

Internacional e Economia tiveram suas rotinas alteradas significativamente nas últimas 

décadas, sendo da mesma forma objetos interessantes para essa reflexão. O mesmo vale 

para setores adjacentes – e não por isso menos relevantes – como Fotografia, 

Diagramação e Arte.  

No percurso proposto nesta pesquisa, a internet e as novas tecnologias foram 

consideradas os principais vetores de uma mudança estrutural no jornalismo. Entretanto, 

partiu-se do princípio de que apenas o viés tecnológico isoladamente não poderia ser 

suficiente para compreender o cenário de crise que a atividade enfrenta hoje. As 

mudanças na lógica do capital influenciaram o mercado de notícia, gerando uma nova 

racionalidade produtiva nas redações e uma profunda reestruturação do mercado de 

trabalho. Soma-se a esse quadro a concorrência com novas mídias e a fragmentação da 
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atenção do público e do mercado publicitário. Todos esses fatores mostraram-se 

fundamentais para entender as incertezas que caracterizam o cenário para a imprensa.   

A cobrança por mais produtividade e a consequente sobrecarga de tarefas são 

aspectos que sobressaem na estratégia de adaptação das empresas de jornalismo frente 

aos novos tempos inaugurados pela internet. A aceleração do tempo, a supressão ou fusão 

de determinadas funções e etapas do processo de produção aumentaram a pressão sobre 

o jornalista, ao mesmo tempo em que o deixaram mais vulnerável ao erro. A redução do 

intervalo de análise e reflexão tornou-se uma realidade no cotidiano dos jornalistas de 

qualquer redação hoje.   

Neste cenário, consolidou-se a imagem um tanto idealizada que prega uma 

atuação multifuncional e polivalente dos jornalistas, que agora devem ser capazes de atuar 

em diferentes plataformas, sob o risco da obsolescência profissional. O conjunto de 

habilidades deste novo jornalista abrange aspectos técnicos e comunicacionais, e uma 

nova sincronização de tempo, uma vez que a convergência entre impresso e online propõe 

uma difícil sincronia entre o ciclo diário de fechamento do impresso e a edição contínua 

para a internet. Para os profissionais, não se trata apenas de desenvolver novas 

habilidades, mas também abandonar antigas rotinas e métodos de trabalho.  

É como exigir de um veterano malabarista de circo que esqueça suas habilidades 

e invente novos números no meio de uma temporada. O malabarista não pode deixar o 

picadeiro porque o espetáculo não pode parar.    

A adaptação aos recursos provenientes do desenvolvimento tecnológico e da 

convergência de mídias é indiscutivelmente necessária, porque abre novas possibilidades 

e ferramentas para o trabalho do jornalista. O discurso multimídia, porém, relaciona-se 

mais frequentemente com a expectativa das empresas em produzir mais com menos. Sob 

esse ponto de vista, um bom jornalista hoje é aquele que entrega mais pautas, produzidas 

no menor tempo possível e usando o mínimo de recursos. O estreitamento do mercado de 

trabalho em redação, o aumento da competitividade e a progressiva desvalorização 

salarial contribuem para agravar um quadro cada vez mais difícil para os jornalistas nos 

últimos tempos.  

A desarticulação de uma atuação coletiva ou solidária no mundo do trabalho, a 

fragmentação ou mesmo o fim da noção de carreira e o estímulo à ação individual 

atingiram em cheio a categoria dos jornalistas, tornando-se ainda mais intensa em um 
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contexto de redução de oportunidades, acirramento da competitividade e a perda de uma 

causa comum pela qual lutar. Neste contexto, os exemplos de resistência nas redações 

parecem cada vez mais raros, seja em relação às condições de trabalho, a linha editorial 

ou às mudanças no próprio processo de produção.    

Na segunda parte desta pesquisa, foram apresentados alguns dos aspectos notáveis 

na trajetória política e empresarial de O Globo, que permitem entender como o grupo 

tornou-se hegemônico no mercado de impressos no Rio de Janeiro. Assim como 

características institucionais importantes, de natureza cultural e empresarial, tais como o 

investimento constante em tecnologia e setores de distribuição e marketing, por exemplo. 

Paradoxalmente, a liderança isolada, com o fim ou decadência dos seus antigos 

concorrentes, deixa o diário carioca em uma situação delicada. A falta de concorrência – 

e, portanto, de referências – representa um risco para a qualidade editorial. Se não existem 

concorrentes, não há outros parâmetros de qualidade, portanto não há desafios além 

daqueles que envolvem outras plataformas. O posicionamento predominantemente 

conservador e a falta de pluralidade de pontos de vista em temas considerados 

estratégicos, notadamente na cobertura política e de economia, também não parecem 

contribuir nesse sentido. 

Essa breve descrição a respeito do jornal mostrou-se necessária ao longo da 

pesquisa não apenas para contextualização, mas também porque muitos dos aspectos que 

caracterizam O Globo influenciam a tomada de decisões da empresa, bem como a forma 

como essas decisões são implementadas e a maneira como os jornalistas reagem (ou não) 

às determinações vindas do aquário ou da área comercial.   

Mostramos a partir da terceira parte desta pesquisa a progressiva relevância da 

internet e demais mídias digitais nos investimentos feitos pelo jornal e os impactos sobre 

a rotina da redação. O depoimento dos jornalistas e as informações divulgadas pelo 

próprio jornal revelam aspectos significativos desta transição, entre os quais destaca-se a 

sobrecarga de trabalho, a cobrança por produtividade e a exaltação à atuação multimídia, 

o que talvez explique parcialmente resistências e desconfianças por parte dos jornalistas 

neste processo.  

O progressivo afastamento dos repórteres da rua, com a redução de saídas 

externas, e a perda de espaço do noticiário factual ficaram evidentes no relato de diversos 

entrevistados e na observação mais detalhada do próprio jornal. Este aspecto abre mais 
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uma possibilidade interessante de pesquisa, a partir de uma análise que possa aferir de 

forma sistemática a redução das páginas da Rio e da cobertura factual no jornal impresso.  

Como oferecer uma apreensão diária da realidade e dos acontecimentos que 

interessam ao leitor se o repórter está cada dia mais distante da rua? Como garantir a 

credibilidade em meio à cacofonia da internet se a própria produção passou a desenvolver-

se nessa mesma lógica? Como manter-se conectado com o cotidiano dos leitores com o 

noticiário cada vez mais pautado pela efemeridade e imediatismo da internet e das redes 

sociais? A queda na circulação e a crise de credibilidade que atingem os jornais de forma 

geral e O Globo em particular sugerem que ainda não há respostas para essas perguntas. 

Outro fator que merece destaque é a implantação de determinadas iniciativas sem 

que haja condições plenas de aplicação ou mesmo viabilidade, como a distribuição dos 

computadores portáteis sem acesso à própria rede interna e para repórteres que saem cada 

vez menos às ruas. Ou ainda um programa de edição incompatível com os planos de 

convergência total, por exemplo.  

No discurso dos jornalistas entrevistados, foi possível observar uma significativa 

adesão à profissão. Transparece na fala de todos a preocupação quanto ao contexto 

delicado em que se encontram o jornal e o futuro da profissão. Predomina uma percepção 

crítica tanto em relação à estratégia da empresa em lidar com esse panorama, quanto ao 

cenário atual mais geral do jornalismo, em especial no Rio de Janeiro, com o fim ou a 

redução drástica da concorrência entre os jornais e o enfraquecimento do mercado de 

trabalho. Os jornalistas não parecem convictos da estratégia de convergência total das 

duas redações, menos ainda da recente decisão de priorizar a produção voltada para o 

online e as plataformas digitais.  

 Todos esses fatores permitem supor que a convergência perseguida pela empresa 

é um objetivo que dificilmente será alcançado sem prejuízo da qualidade editorial. Além 

da sobrecarga de trabalho, essa percepção idealizada sobre uma redação convergente 

desconsidera características de plataformas absolutamente distintas entre si, tanto do 

ponto de vista técnico e temporal, quanto do ponto de vista cultural – dos leitores e dos 

próprios repórteres que produzem o noticiário. Na prática, existe uma sobreposição de 

processos de trabalho. As resistências a determinadas mudanças e a permanência do 

“pessoal do site” e do “pessoal do papel” são exemplos contundentes dessa dificuldade.   
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 Lamentavelmente, não foi possível entrevistar os responsáveis pela Editoria Rio, 

o que possibilitaria investigar mais a fundo como tem sido a aplicação desse novo ritmo, 

assim como a sobrecarga de trabalho sobre os editores nessa mais recente mudança. 

Talvez o clima de incertezas e ameaças que paira sobre a redação tenha servido como 

inibidor para que esses profissionais respondessem aos insistentes pedidos de entrevista. 

Especialmente após os dois cortes em massa promovidos pelo jornal apenas em 2015. 

Certamente algo está errado quando o ato de refletir sobre o próprio trabalho se torna um 

problema ou ameaça.  

 O clima de apreensão que predomina entre os profissionais da redação expõe ainda 

mais uma contradição presente no mantra entoado sistematicamente nos editoriais ao 

defenderem a liberdade de imprensa. Na retórica dos jornais, este conceito se confunde 

intencionalmente com a liberdade de expressão, neste caso de expressar o que é 

conveniente do ponto de vista editorial e comercial. A liberdade de pensar e falar o que 

se pensa é algo que parece cada vez menos acessível para esses jornalistas, seja em relação 

ao noticiário, seja quanto ao próprio trabalho.   

 A dificuldade em ter acesso a informações sobre a estrutura da redação, tais como 

o tamanho das equipes, a divisão funcional e a existência (ou não) de um plano de cargos 

e salários, representa um obstáculo para o trabalho do pesquisador e evidencia uma 

persistente contradição: a mesma empresa que cobra transparência de autoridades e do 

poder público de forma geral não a exercita em sua relação com os funcionários. Uma 

entrevistada relatou informalmente que quando se ganha um aumento de salário, por 

exemplo, existe a recomendação de que se mantenha total discrição. A falta de 

transparência também acontece nas decisões como o fim de projetos, suplementos e 

aplicativos.  

Contrapor o discurso “oficial” com o relato dos entrevistados trouxe surpresas e 

uma patente contradição entre a retórica voltada para o público externo e as condições 

reais de produção. A iniciativa de mostrar aos leitores como funciona o processo de 

produção de notícias é louvável, considerando que a redação se apresenta como um 

universo hermético para a grande maioria da população. O problema aqui está na 

discrepância entre o discurso e a prática, pela omissão dos aspectos contraditórios ou 

escusos desse processo, como a sobrecarga de trabalho e a falta de tempo e de espaço 

para “tornar o jornal melhor do que já é”, como promete um diretor na reportagem para 

explicar a antecipação do fechamento.  
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As atuais condições de produção na redação de O Globo não parecem privilegiar 

a qualidade do que se produz. Também não indicam um fortalecimento da reportagem, a 

despeito do discurso nesse sentido dos executivos.  

Percebemos ao longo deste trajeto inúmeras alternativas de caminhos possíveis 

para a reflexão proposta, com diversas possibilidades de pesquisas futuras e aspectos 

extremamente relevantes que vêm modificando a maneira de fazer jornalismo e de ser 

jornalista. Tais como o impacto das redes sociais na produção de notícias, questões 

geracionais entre a “velha guarda” da imprensa e os jovens que ingressam na redação 

hoje, entre outras possibilidades de análise.  

Concluo esta pesquisa com mais perguntas do que respostas. Espero com este 

trabalho oferecer modesta contribuição para essa discussão, tão necessária nos dias de 

hoje, não apenas na esfera acadêmica, mas também fora dela e, principalmente, entre 

aqueles que desejam ingressar nesta nobre e combalida profissão. 
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ANEXOS  

Anexo 1:  Primeira página anunciando reforma gráfica de 2012
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Anexo 2: Entrevista com João Roberto Marinho, Ascânio Seleme  e Luiz Antônio 

Novaes sobre a reforma gráfica de 2012. Fonte: Reprodução O Globo. 29.07.2012 
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Anexo 3: Matéria sobre o funcionamento da redação integrada, em caderno especial 

sobre a reforma gráfica de 2012. Fonte: Reprodução O Globo. 29.07.2012
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Anexo 4: Matéria com o então diretor-geral da Infoglobo, Marcello Moraes, em caderno 

especial sobre a reforma gráfica de 2012. Fonte: Reprodução O Globo. 29.07.2012 
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Anexo 5: Reportagem em que o jornal apresenta o novo ritmo da redação, com 

privilégio à produção voltada para o online e plataformas digitais. Fonte: Reprodução O 

Globo. 05.04.2014 
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Anexo 6: Matéria sobre o novo site, lançado dois meses após o anúncio do novo ritmo 

da redação. Fonte: Reprodução O Globo. 01.06.2014 
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Anexo 7: Matéria sobre o novo site, lançado dois meses após o anúncio do novo ritmo 

da redação. Fonte: Reprodução O Globo. 01.06.2014 

 


