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Resumo  

 

Nosso trabalho tem como ponto de partida analisar a crise atual no jornalismo impresso, 

e qual o papel do jornalismo online neste cenário de crise. Ao longo dos anos a mídia 

impressa apresenta números decrescentes de exemplares vendidos, e hoje, constatamos 

que esses índices são cada vez mais negativos, no momento em que surge na imprensa 

outros veículos mais atraentes ao público e mostram-se concorrentes do impresso. A 

mídia online apresenta-se como um dos principais e mais fortes concorrentes da mídia 

impressa, pois veicula o mesmo conteúdo, porém de forma mais rápida, acessível e na 

maioria das vezes sem nenhum custo adicional. Portanto nossa análise busca 

compreender de que forma o jornalismo online influencia na crise do impresso, assim 

como, explicar a realidade atual da mídia impressa, focando na mídia local da cidade de 

Mossoró-RN. Também nos propomos a identificar os motivos culturais da perda do 

interesse pela leitura do impresso, e desta forma traçar um panorama onde se vislumbre 

a realidade no futuro próximo.  

 

Palavras-chave: Jornalismo online; Jornalismo impresso; Internet; Convergência 

midiática.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

Our work has as a starting point to analyze the current crisis in printed journalism, and 

what is the role of online journalism in this crisis scenario. Over the years the print 

media has declined numbers of copies sold, and today, we find that these indexes are 

increasingly negative, as other vehicles appearing more appealing to the public appear 

in the press and are competitors of the print. Online media presents itself as one of the 

main and strongest competitors in print media, delivering the same content, but faster, 

more accessible and most of the time at no additional cost. Therefore, our analysis seeks 

to understand how online journalism influences the print crisis, as well as explain the 

current reality of print media, focusing on local media in the city of Mossoró-RN. We 

also propose to identify the cultural motives of losing interest in reading the form, and 

in this way to draw a panorama where the reality is glimpsed in the near future. 

Keywords: Online journalism; Printed journalism; Internet; Media convergence 
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Introdução 

 

O jornal impresso sempre foi um dos principais meios de comunicação, e mesmo 

com o surgimento do rádio e da televisão, ele sempre se sustentou. Quando, no Brasil, a 

internet comercial surgiu nos anos de 1990 e o jornalismo online começou a entrar em 

cena, muitos acreditaram que desta vez seria o fim para o jornal impresso, porém, o 

jornal ainda permaneceu de pé. No entanto, além da acirrada concorrência com os 

outros meios de comunicação mais modernos, atualmente o jornal encontra outro 

empecilho: a nova geração de leitores. Os leitores atuais perderam o hábito de ler no 

papel e estão preferindo ler na tela do computador, tablets, smatphones, pois esses são 

meios mais rápidos e baratos para manter-se informado.  

Nos últimos anos o jornal impresso vem enfrentando uma grave crise que chega 

a atingir tanto os veículos maiores quanto os menores. A crise chega a ser tão visível 

que os jornais começam a demitir, e muitos a fecharem as portas. Sant’Anna (2008) 

escreve que o número de exemplares vendidos diminui a cada ano, perdendo espaço 

para a internet e a televisão. O autor defende a ideia de que o problema não é a 

circulação do jornal estar diminuindo, mas sim, o número de leitores. Isso nos leva ao 

seguinte questionamento: como a situação chegou a esse ponto? 

É quase impossível delimitarmos o tempo de sobrevivência do jornalismo 

impresso. Desde os anos 1990 se fala na possibilidade de seu desaparecimento, mas o 

fato é que muitos anos se passaram e ele continua a existir. Deste modo, entendemos 

que essa crise não é atual, mas o que ainda nos perguntamos é até quando o jornal 

impresso resistirá. Ultimamente o veículo impresso enfrenta uma acirrada concorrência 

com outros meios de comunicação que são mais acessíveis, com notícias mais rápidas e 

em tempo real, nos quais o leitor, cada vez mais conectado, seleciona o veículo de 

informação lhe parece mais atraente. O ciberespaço é o ambiente perfeito para esse 

leitor apressado e conhecedor das novas tecnologias. Rena (2011) defende que a 

sociedade atual já nasce imersa em ambientes em que a tecnologia é cada vez mais 

presente. Para ele, a geração que lê jornal deixará de existir, e essa nova geração já 

nasce conectada será maioria no futuro. 

Assim, partiremos da lógica de que a sociedade atual já nasce imersa no 

ambiente de conexões, e que a população está ligada a essa nova cultura das redes e aos 

espaços coletivos. A acessibilidade da internet faz o leitor conhecedor destes espaços 
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preferirem se informar pelas plataformas online, visto que a informação já estará 

obsoleta quando vier a ser veiculada no impresso.  

Desta forma, chegamos ao problema de pesquisa que guiou nosso olhar durante 

nossa investigação: até que ponto os meios de comunicação virtuais contribuem na crise 

enfrentada pelo jornalismo impresso local? Acreditamos que a análise aqui 

desenvolvida esclarecerá algumas dúvidas a respeito do assunto, da dimensão da crise, e 

se depois de tanto tempo que o jornal luta para sobreviver, se poderemos prever que ele 

irá sucumbir no futuro próximo.  

No primeiro capítulo retratamos a história do jornalismo impresso, apresentando 

um breve resumo de sua trajetória, como ele surgiu, seu período de auge. Ainda 

discutimos a influência da publicidade no jornalismo e as crises enfrentadas com o 

aparecimento de outros meios de comunicação.  

            No segundo capítulo fazemos um breve passeio na história da internet, 

abordando sua inserção comercial no Brasil, o momento em que ela se tornou um dos 

principais meios de comunicação da atualidade. Ainda tratamos sobre convergência 

midiática e a geração atual, que usa a tecnologia como principal meio de comunicação. 

No terceiro capítulo, discutimos o jornalismo online e suas peculiaridades. Neste 

capítulo, ainda abordamos como os fatores econômicos influenciam o modo de fazer 

jornalismo.  

No quarto e último capítulo, aprofundamos a discussão do nosso problema. Com 

base na coleta de dados relacionados a jornais mossoroenses discutimos os principais 

motivos que acreditamos ser causa da crise enfrentada pelo jornalismo impresso, como 

a influência da economia e os veredictos do mercado, o que é necessário para que o 

jornalismo impresso continue a existir, e se há influência dos meios de comunicação 

virtuais na crise. Para isso, além da pesquisa bibliográfica, fizemos uma entrevista de 

campo com os donos dos jornais impressos da cidade de Mossoró/RN, Gazeta do 

Oeste (extinto), O Mossoroense (mantido apenas no formato online) e Jornal De Fato 

(mantido em suporte impresso e online), trazendo uma análise que considera, dentre 

outros aspectos, o ponto de vista dos donos dos jornais impressos da cidade de sobre o 

assunto em questão. 
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1. O jornalismo impresso desde os seus primórdios  

 

 Os primeiros passos para o aparecimento do jornalismo impresso se deu com a 

chegada da família real ao Brasil em 1808, quando junto com ela veio também à 

tipografia. Neste período a coroa fugia da invasão napoleônica que tomava conta de 

toda a Europa. De acordo com Romancini e Lago (2007, p. 16) “do ponto de vista do 

jornalismo, em sentido escrito, a chegada do príncipe regente, D. João, em 1808, marca 

o início da história da imprensa no Brasil, e alguns anos depois – com a Independência, 

em 1822 – a história da imprensa brasileira”.  

 Para muitos historiadores o Correio Braziliense é visto como o primeiro jornal 

impresso brasileiro, no entanto, ele era produzido na Inglaterra. Com a chegada da 

tipografia, trazida pela família real portuguesa, surgiu a Impressão Régia que passou a 

imprimir o primeiro jornal no Brasil, até 1822, a Gazeta do Rio de Janeiro (1808), 

tendo como redator Tibúrcio José da Rocha. As primeiras edições deste jornal eram 

semanais, depois passando a ser publicado a cada três semanas.  

Em 1821 o jornal desaparece, surgindo o Diário do Governo no mesmo ano, 

seguido pelo O Espelho (1821), Revérbero Constitucional Fluminense (1821), A 

Malagueta (1821), Reclamação do Brasil (1822), Correio do Rio de janeiro, que teve 

duas fases (1822 e 1823), A Sentinela da Liberdade na Guarita de Pernambuco (1822), 

A Sentinela da Liberdade à Beira do Mar da Praia Grande (1822), O Tamoio (1923), 

Jornal Atalalia (1823), Desengano dos Brasileiros (1824), Aurora Fluminense (1827). 

Em São Paulo o primeiro jornal a ser impresso foi O farol Paulistano (1827), seguido 

de o Observador Constitucional (1830), Correio Paulistano (1854), Jornal do 

Comércio (1827), O Radical Paulistano (1869), A província de São Paulo (1875).  

 Com a criação dos veículos impressos, surgem também os periódicos literários 

que segundo Romancini e Lago são uma confluência entre jornalismo e literatura. Os 

primeiros periódicos são Minerva Brasiliense (1843) e Ostentor Brasileiro (1845). 

 

A relação entre literatura e jornalismo explica não só o tipo de 

jornalismo com um pé na oratória política [...], mas também o 

desenvolvimento do folhetim no Brasil [...]. Primeiro, através de 

traduções, depois autores nacionais iriam escrever ficção para os 

jornais [...]. A grande maioria dos escritores do período colaborou nos 

jornais da época, produzindo artigos jornalísticos ou ficção 

(ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 54). 
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A “imprensa proletária” organizada pelos trabalhadores tem como primeiro 

jornal O Proletário (1847). Esta fase da imprensa é marcada por perseguições e duras 

repreensões, muitos imigrantes que estavam à frente de movimentos operários foram 

expulsos do país. 

Surgem também os periódicos ilustrados, sendo o primeiro a Semana Ilustrada 

(1860), seguido do Diabo Coxo (1864) e do Cabrião (1866). Em 1876 com a criação da 

Revista Ilustrada que tinha “um viés satírico e crítico”, esta acaba substituindo a 

Semana Ilustrada. Segundo Romancini e Lago a Revista Ilustrada era “o jornal satírico 

mais popular do século XIX, alcançando a tiragem de cinco mil exemplares semanais, 

distribuídos inclusive nas províncias” (2007, p. 61).  

O jornalismo começa a viver uma nova fase, e a política, segundo Sodré, é 

fortemente tratada pela imprensa. Um dos grandes assuntos retratados pela imprensa 

política e que merece destaque é a Revolta da Vacina (1904).  Muitos jornais 

veiculavam opiniões contra os processos usados pelas autoridades para impô-la à 

população, e, com isso, o governo tomou duras medidas, chegando a suspender a 

circulação de alguns dos jornais da época (SODRÉ, 1999). De acordo com o autor  

 

A linguagem da imprensa política era violentíssima. Dentro de sua 

orientação tipicamente pequeno burguesa, os jornais refletiam a 

consciência dessa camada para o qual, no fim das contas o regime era 

bom, os homens de poder é que eram maus; com outros homens, o 

regime funcionaria às mil maravilhas, todos os problemas seriam 

resolvidos (SODRÉ, 1999, p. 331). 

 

Ainda de acordo com o autor, a imprensa se manteve muito ativa nesta época em 

que as “paixões políticas” tomavam o cenário, e “geravam acontecimentos graves na 

vida do país, sempre com a imprensa refletindo e estimulando aquelas paixões”. 

(SODRÉ, 1999, p. 340). Os jornais tinham uma grande participação da vida política, as 

matérias veiculadas exploravam de toda forma o governo. Segundo Sodré, o que se via 

nos jornais, muitas vezes, eram “[...] questões partidárias apenas de luta pelas posições 

ou competições pessoais” (p.356). E essas matérias tinham grande influência sobre a 

população.    

Do período de 1924 a 1945 começou a surgir no jornalismo uma “postura mais 

crítica e reivindicatória” com o aparecimento do jornal A voz da Raça (1933), Tribuna 

Negra (1935) e Alvorada (1945). Esses jornais eram mais voltados para a chamada 
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“imprensa negra” na qual “defenderam a igualdade de direitos, inserção racial, política e 

econômica do negro no Brasil” (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 89).  

No governo de Getúlio Vargas (1930-1945) houve dura repressão à imprensa e 

muitos jornais acabaram fechando, com o governo procurando manipular a opinião dos 

jornalistas. De acordo com Romancini e Lago (2007, p. 99) “[...] a censura à imprensa 

tornava-se normal, criam-se órgãos de repressão política o país vive em estado de sítio 

até junho de 1937 – que conduziria a ditadura do Estado Novo”. Assim, nesta época, de 

acordo com os autores, muitos jornais foram fechados e os novos jornais foram 

proibidos de circular. Aqui ainda podemos citar Silveira, que escreve:  

  

Como registra a História, em seu período republicano, o Brasil viveu 

sangrentos momentos ditatoriais nos quais os jornalistas foram vítimas 

frequentes do autoritarismo governamental, apontando também que os 

meios de comunicação para os quais eles trabalhavam, muitas vezes, 

deram apoios substanciais aos regimes de exceção. O período do 

Estado Novo, comandado pelo presidente Getúlio Vargas (1937-

1945), e o golpe militar de 1964, origem dos 21 anos de ditadura que 

se seguiram, foram os momentos mais marcantes (SILVEIRA, 2010, 

50).   
 

 

Nesta época marcada por censuras, na qual a imprensa não tinha total liberdade 

para escolher suas publicações, foi criado o jornal Última Hora (1951), por Samuel 

Wainer. Este merece destaque, pois, mesmo com as represálias da época conseguia 

apresentar renovações em sua diagramação e reportagens. No entanto, suas matérias 

eram mais ligadas ao “cotidiano popular”, e os assuntos do governo eram ignorados. 

Romancini e Lago apontam que o jornal nasceu num momento de interesses, em que 

“Wainer queria possuir um jornal e Getúlio precisava de um veículo que o defendesse, 

daí os empréstimos liberados por órgãos oficiais praticamente sem garantias” 

(ROMANCINE; LAGO, 2007, p. 106).  

Outro jornal que merece destaque nesta época é a Tribuna da Imprensa (1949), 

este, segundo os autores, estava “ligado à crise do governo”, grande formador de 

opiniões, criticava fortemente o presidente “combatendo Vagas em tudo que era 

possível” (p. 107). Este jornal exerceu um papel importante no suicídio do presidente 

em 1954.  

No governo de Juscelino Kubitschek (1956-1961), mesmo que alguns jornais 

tenham fechado, podemos citar que alguns jornais impressos teve melhorias, como é o 
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caso de o Jornal do Brasil, grande influência para os outros jornais na época, por 

apresentar melhoria em seu padrão gráfico. Segundo Romancini e Lago (2007, p. 111) 

“[...] o JB, já consolidado como um dos líderes da grande imprensa, introduziria, sob a 

direção de Alberto Dines, outros procedimentos modernos, como a organização de um 

Departamento de Pesquisa e a organização temática das matérias no jornal”. Além do 

JB, o Diário Carioca também sofreu reformulação quando adotou o lead e o sub-lead 

em suas matérias.  

Em 1964, com a Ditadura Militar, o jornalismo sofreu muitas censuras, desta 

forma, “[...] a grande imprensa procura conviver, com maior ou menor grau de 

resistência, a esta situação. Surge a imprensa alternativa, que também é reprimida, mas 

que consegue promover uma renovação no jornalismo” (ROMANCINI; LAGO, 2007, 

p. 119).  

Os jornais que entram nessa linha alternativa da época são O pasquim (Rio de 

Janeiro, 1969), Bondinho (São Paulo, 1970), Pato Macho (Porto Alegre, 1971), Opinião 

(Rio de Janeiro, 1972), Ex (São Paulo, 1973), Movimento (São Paulo, 1975), Versus 

(São Paulo, 1976), Jornal da Tarde (São Paulo, 1976), Nós Mulheres (São Paulo, 1976), 

Coojornal (Porto Alegre, 1976) Em Tempo (São Paulo, 1977), Lampião da Esquina 

(Rio de Janeiro, 1978). Essas publicações dependiam de vendas em bancas para 

sobreviver, pois o medo que se instalava no país não permitia a compra de assinaturas 

por parte dos leitores. Dos jornais citados, podemos dizer que O Pasquim foi o mais 

bem sucedido, sua linha editorial se apresentava como “libertário”.  

 

O semanário carioca aglutinou uma série de jornalistas humoristas [...] 

num projeto que mesclou a crítica política e de costumes com humor e 

novos padrões de linguagem jornalística. Neste aspecto destacava-se a 

adoção de padrões de oralidade na escrita, com criação de 

neologismos [...] e uma paginação, para a época, arejada, com muitas 

charges. O tom era libertário, conjugando as tendências nacional-

popular e existencial (ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 143).  
 

Desta forma, o jornal teve sucesso no meio popular, o que chamou atenção dos 

militares, levando-o a sofrer duras e crescentes perseguições. Os jornalistas foram 

presos e o jornal foi submetido às censuras da época, e em 1980, fechou as portas.  

Muitas dessas iniciativas fracassaram, enquanto outras foram bem sucedidas. 

Dentre as propostas desse jornalismo, Kuncinski distingue duas correntes:  
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A que privilegiava o caráter ideológico político do jornalismo, no qual 

a partir de uma orientação marxista e nacional-popular, buscava 

denunciar os problemas sociais do país numa perspectiva que 

apontava para a mudança no status quo; a outra tendência se voltava 

para uma ruptura no plano da crítica cultural e dos costumes, com 

influência do existencialismo, do anarquismo e dos movimentos de 

contracultura. Entretanto possuía, do mesmo modo que a outra 

corrente uma postura de crítica política (KUNCINSKI apud 

ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 141). 

 

A imprensa alternativa era caracterizada por seu viés oposicionista ao regime 

militar, e naquele momento experimentou “novas formas de praticar o jornalismo”. 

Segundo Kucinski a imprensa alternativa foi “uma das últimas grandes manifestações 

da utopia no Brasil” (KUNCINSKI apud ROMANCINI; LAGO, 2007, p. 140). Nessa 

mesma linha, é importante frisar que  

 

[...] Alguns jornalistas se rebelavam contra a ditadura, não 

simplesmente porque um estado de exceção é um atentado às 

liberdades da população brasileira. Faziam-no também porque o ethos 

constituído de sua profissão e de sua deontologia não sugeria que 

estivessem alinhados a visões políticas repressoras e unilaterais, não 

aceitavam que os anseios apenas de setores sociais privilegiados 

tivessem suas perspectivas da realidade valorizadas em títulos, textos 

e imagens jornalísticas (SILVEIRA, 2010, p. 53). 

 

Assim, algumas empresas jornalísticas apoiaram o golpe no intuito de se manter 

operantes. Outras, contrárias ao regime, foram perseguidas, como o Correio da Manhã, 

que fechou em 1969. “[...] O regime impôs um aparato repressivo sistemático, ao qual 

pretendeu dar uma aparência de normalidade. No caso da censura prévia, o veículo era 

avisado pela Polícia Federal que passaria a ter que submeter os originais a um censor” 

(ROMANCINI; LAGO, 2007, p.129).  

 

[...] Os censores viam todo o material que estava sendo preparado para 

a publicação no local em que ela era produzida (na redação ou oficina 

de impressão), e liberavam, vetavam ou liberavam com restrições os 

textos, imagens ou fotos examinados, a partir das instruções regulares 

emanadas pela polícia Federal. Os jornalistas aproveitavam o que 

sobrava e deviam voltar ao censor para que ele examinasse se as 

restrições tinham sido observadas. Algumas vezes os cortes eram tão 

drásticos que praticamente inviabilizavam a publicação de certo 

número de periódico (p. 131).  
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Além da censura prévia foi implantada nos jornais a “autocensura”, os próprios 

jornalistas tinham que rever o que publicar de acordo com o que o governo liberava, ou 

seja, o jornal não era livre para direcionar suas publicações. “Cabia ao jornalista 

suprimir esses temas da pauta de assuntos publicados, sob o risco de represálias” (p. 

131). Os autores ainda relatam que além das censuras impostas aos jornais, estes 

também sofreram vários atentados a bomba, assim como eram comuns prisões de 

jornalistas e violências físicas (p. 133). Os autores apontam que “o autoritarismo e a 

violência do regime foram os principais fatores da censura” (p. 134), levando as 

empresas jornalísticas, no momento da edição, a um maior grau de atenção para as 

notícias em que envolviam o governo. Em contrapartida, havia os veículos que viam na 

ditadura oportunidades de “obter vantagens”. De acordo com Smith  

 

Em muitos negócios e oportunidades, inclusive de acesso mais fácil a 

empréstimos bancários, licenças de transmissão, contratos de 

anúncios, empregos como assessores de imprensa e acesso a notícias. 

Poucos jornalistas assumem tal posição quanto a si mesmo, porém 

muito mais estão prontos a atribuí-la à imprensa em geral e aos donos 

de jornal em particular. Não está implícito nenhum compromisso 

ideológico nesse tipo de apoio, era simples oportunismo (SMITH 

apud ROMANCINE; LAGO, p. 134).   

 

Apesar disso, nos anos da Ditadura Militar, o papel do jornalismo como grande 

formador de opiniões merece destaque, havendo medo por parte do governo de que o 

jornalismo formasse uma opinião pública crítica.  

 

 

1.1 A influência da publicidade no jornalismo 

 

O jornalismo brasileiro veio a se tornar um empreendimento no final do século 

XIX e início do século XX quando foi necessária uma organização capitalista por causa 

dos altos custos de impressão. Essas transformações, segundo Sodré, foram de grande 

importância na fase em que o jornalismo deixa de ser uma imprensa artesanal para ser 

uma imprensa industrial. Segundo o autor “são ostensivos então os traços na nova etapa 

no processo de desenvolvimento da imprensa” (SODRÉ, 1999, p. 391).  É neste período 

que o jornal começa a ser mais informativo. De acordo com Romancini e Lago (2007, 
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p.67) “o caráter opinativo da imprensa tende a perder força e o teor informativo se 

acentua”. 

 

Desta forma, a produção que não se organiza segundo a lógica da 

empresa capitalista, que não adota os equipamentos e práticas 

modernas [...] irá desaparecer [...]. Há, porém uma outra importante 

mudança que vai se processando gradualmente: aquela que implica 

numa valorização da reportagem, do caráter informativo da imprensa, 

em detrimento dos gêneros opinativos [...]. Estes gêneros ainda são 

dominantes em boa parte do período, todavia, irão apresentar declínio, 

de modo que a informação começará a moldar o jornalismo a partir 

das primeiras décadas do século XX até hoje (p.68).  

 

 

 Nesta época de transição para o capitalismo o jornalismo passou a enfrentar 

diversas crises financeiras, e, segundo Sodré, essas transformações enfrentadas pela 

imprensa “são próprias das fases de transição”. O autor escreve que essa transição para 

o mundo capitalista fez com que a indústria apresentasse problemas econômicos graves, 

a falta de matéria prima e os custos mais altos de produção, faz a imprensa aparecer 

neste quadro de crise. “O problema do papel de imprensa, e em todas aquelas áreas, pela 

falta crescente de matéria prima, destruição acelerada das florestas, economia 

predatória, que se descuida do replantio, tornando aquele produto cada vez mais caro e 

mais difícil” (SODRÉ, 1999, p. 392).  

 O aumento dos preços do papel foi o que mais afetou o jornalismo impresso 

neste período de crise, e, paralelo a isso, o aperfeiçoamento das máquinas para a 

produção do jornal, ambos sendo produtos importados pelas empresas jornalísticas 

brasileiras. Ainda no tocante do agravamento da crise, havia a exigência de 

aperfeiçoamento, tanto no que diz respeito à produção – pois com o aumento do número 

de leitores, é exigido que o jornal fosse mais qualificado – quanto no que diz respeito ao 

número de trabalhadores. Segundo Sodré, “a divisão do trabalho [...] pela variedade das 

atividades, exige um exército sempre maior e mais qualificado de trabalhadores 

intelectuais e físicos [...], trabalhando para um público cuja sede de saber e de se 

informar se amplia cada vez mais [...]” (SODRÉ, 1999, p.392-393).  

 Diferente da época em que as preocupações dos jornais eram apenas 

direcionadas as vendas avulsas, nesta fase industrial manter um jornal tornou-se muito 

difícil, pois o custo era extremamente alto. Sodré (2007, p. 395) aponta que “só grandes 

capitais poderiam montar grandes empresas como os jornais”.  
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O que devemos frisar é que nesta época os jornais começam a viver uma fase em 

que as notícias passam a ser uma mercadoria, com o capitalismo e o novo mundo 

industrializado. Os meios de comunicação não são mais destinados apenas a alguns 

grupos privilegiados, pois com a industrialização houve um aumento no número da 

“massa urbana e da média salarial” assim como a intensificação no processo de 

alfabetização (PEREIRA, 2004, p. 15). Portanto, os jornais passam a ser fonte de 

informação para a grande massa. Souza escreve que os jornais se tornaram “um produto 

de massa, com departamentos de marketing semelhantes aos das empresas tradicionais” 

(SOUZA, 2005, s/p).  

O novo modelo econômico não permitia aos jornais prestar somente 

um serviço público, eles precisavam render, assimilando assim a 

postura comercial para não fecharem suas portas. As notícias 

começaram assim a receber um aspecto de mercadoria [...] (SOUZA, 

2005, s/p).  

 

 A publicidade entra em cena como fator altamente relevante para os jornais, pois 

esses dependiam muito dos anúncios publicitários para sobreviverem financeiramente. 

“Existe a necessidade de cobrirem-se os gastos e as despesas da empresa, e uma das 

principais fontes de renda são exatamente os anúncios publicitários” (BARROS et al, 

2010, p. 2). Portanto, a publicidade se insere dentro do jornalismo nesta época de crise, 

em que as vendas dos jornais não estão dando mais conta de suprir suas despesas e que 

se tornou necessário um meio em que as empresas jornalísticas pudessem lucrar como 

empresa capitalista.  

 

No último quarto do século XIX, a imprensa já se estabelece como 

pleno negócio.  A produção jornalística necessita buscar uma forma de 

se auto sustentar e aumentar a margem de lucro. A solução encontrada 

foi associar a publicidade ao produto informativo, gerando um suporte 

misto, pelo qual a produção e a circulação de notícias são financiadas 

em grande parte pelos anunciantes (PEREIRA, 2004, p. 16). 

 

Sodré escreve acerca dessa mudança relatando que houve uma época em que os 

jornais se sustentavam apenas por vendas avulsas e por assinaturas. “[...] a venda avulsa 

pesava, por outro lado, e muito na vida deles, mais do que a publicidade: um grande 

jornal era quase sempre aquele que tinha tiragem grande” (SODRÉ, 2007, p. 356). 

Neste momento de industrialização e com a crise às portas, essa realidade relatada pelo 
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autor fica no passado e o jornal, sendo uma empresa capitalista precisa se manter. Para 

isso, os conteúdos publicitários passam a ser inseridos dentro das páginas dos jornais.  

 

Ora criticada por leitores, ora utilizada como argumentos para pôr em 

suspeita a ética jornalística, a publicidade impressa representava um 

problema e uma solução para a manutenção dos periódicos [...]. A 

ação social dos jornais se tornava restrita pela redução do número de 

leitores e pela queda nas vendas, motivada pelo incremento dos custos 

tributários no preço do exemplar e no valor das assinaturas [...]. 

Alguns editores passaram a lançar publicações especiais, apenas com 

anúncios, para garantir a sobrevivência de seus noticiários, enquanto 

outros periódicos eram extintos por falta de recursos financeiros, 

justamente por recusarem a inserção publicitária em suas páginas 

(DEPEXE, 2011, p. 2).   

 

 

De acordo com Depexe a questão mercadológica da publicidade no jornal fez 

com que o mesmo se tornasse um produto dependente de ações de promoção (DEPEXE, 

2011, p. 5). Com isso, segundo Barros et al, há um barateamento nos jornais, eles 

deixam de ser apenas destinados à elite e passam a ser um produto consumido pela 

massa. Ao se referir à massa, os autores a descreve como “composta por um grande 

número de pessoas que não se conhecem, não pertencem aos mesmos níveis 

socioeconômicos, mas que recebem um mesmo estímulo e que possuem interesses em 

comum” (BARROS, et al, 2010, p. 3).  

Segundo Sodré “aos jornais, em 1953, foram destinados, pelas agências 

estrangeiras de publicidade, do total de 3500 milhões dispendidos pelos anunciantes, 

cerca de 1200 milhões; Às emissoras de rádio, cerca de 870 milhões, ás revistas, cerca 

de 480 milhões de cruzeiros” (SODRÉ, 2007, p. 406). O que merece destaque é que as 

agências que financiavam os jornais brasileiros eram em maioria estrangeiras, portanto, 

o autor atenta para o caso da manipulação. “[...] Jornais, revistas, emissoras de rádio e 

televisão, acabavam de ser financiadas, mantidas, sustentadas, orientadas por aquelas, e 

por refletir e defender os seus interesses, que não eram, e não são, os nacionais” (p. 

406).  

 No jornalismo norte-americano mais de 50% das páginas dos jornais são 

dedicadas à publicidade, chegando a 75% em alguns casos. No Brasil não era diferente, 

pelo fato do jornalismo aqui sofrer forte influência norte-americana. O autor frisa que 

“os jornais podem livremente recusar noticiários, ideias e opiniões, mas, somente em 
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circunstâncias especialíssimas recusam publicidade” (p. 406), deixando claro o grande 

papel que a publicidade tem dentro do jornal.  

  

1.2 Crises enfrentadas com o aparecimento de outros meios de comunicação 

 

O jornal impresso por muito tempo foi um dos principais veículos de 

comunicação, sendo o pioneiro neste meio, e não é à toa que seja visto como um dos 

meios de informações mais confiável. De acordo com Sant’Anna “o leitor identifica o 

jornal com atributos vitais, como a credibilidade” (SANT’ANNA, 2008, p. 83). Da 

mesma forma aponta Travassos (2008, p. 3), para quem “o jornalismo impresso trás 

sobre si uma credibilidade mais ancorada. São pessoas que são levadas a minuciosas 

apurações de notícia, até pelo fato de se levar até 24h para se publicar”. Todavia, com o 

surgimento de outros meios de comunicação mais atrativos, cogita-se até mesmo que o 

jornal impresso poderia desaparecer, mas esse desfecho é incerto.  

Quando o rádio surgiu, apresentando notícias de forma mais fácil e didática, e 

podendo ainda, mesclar entretenimento com informação, surgiram opiniões que o 

impresso deixaria de existir.  “Quando o rádio foi criado, no século XIX, acreditava-se 

que era o fim das publicações impressas e que o futuro das comunicações estava ali. Um 

aparelho que difundia informações para lugares longínquos [...]” (TRAVASSOS, 2008, 

p. 1). O jornal sobreviveu e manteve-se forte. 

Já quando as emissoras de TV surgiram no século XX, com seus recursos de 

imagem e de som, que as tornavam mais atrativas, as mesmas previsões ganharam 

novamente espaço, e ainda, atentando para o desaparecimento do rádio.  “Com o 

surgimento da Televisão, os teóricos mais apocalípticos acreditavam que o rádio, nem 

mesmo o jornalismo impresso se sustentariam, diante da caixa iluminada que colocava 

pessoas dentro de nossas casas” (TRAVASSOS, 2008, p. 1). Ambos permaneceram 

fortes. 

Esse processo de concorrência para o impresso agravou-se com a internet, que 

oferece um meio infinito de informações, rápido, direcionado e em tempo real. “Agora, 

Século XXI, nossa discussão se acirra. Agora temos também o Mundo On-line. A 

internet, que vem engolindo todos os demais veículos. Rádio, TV, Impresso” 
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(TRAVASSOS, 2008, p. 1). É neste cenário, que o jornal impresso luta para sobreviver 

na atualidade. 

No entanto, entendemos que mesmo com o surgimento do rádio, da televisão, e 

da internet, o jornalismo impresso ainda se sustentará. Mas o que merece nossa atenção 

é que nos últimos anos o jornal impresso vem enfrentando uma grave crise que chega a 

atingir tanto os veículos maiores quanto os menores. A crise chega a ser tão visível que 

os jornais começam a demitir, e muitos a fecharem as portas. Sant’Anna (2008) mostra 

que o número de exemplares vendidos diminui a cada ano.  

O autor defende a ideia de que o problema não é a circulação do jornal estar 

diminuindo, mas sim, o número de leitores. O mesmo aponta em suas pesquisas que os 

leitores estão cada vez mais apressados, e sempre procuram informações mais rápidas, 

que esclareçam o básico, ou seja, muitos apenas leem o lead da matéria. Ele ainda 

afirma que “os participantes cujo envolvimento com o jornal é classificado como médio, 

o leem de uma a duas vezes por semana, e de forma superficial. Ninguém lê todo o 

jornal, só algumas notícias que tiveram maior destaque na primeira página” 

(SANT’ANNA, 2008, p. 75). Em suas pesquisas ele apresenta alguns comentários de 

leitores: “Com o tempo que a gente tem hoje, quando tudo é corrido, não leio todo o 

jornal. Eu só leio a notícia que tem um maior destaque na página inicial e mais alguma 

outra coisa que me chama atenção”; “Na realidade, o que eu faço quando chego no meu 

trabalho é dar uma olhada por cima. Não paro para ler uma matéria mais aprofundada. É 

mais dar aquele sobrevoo sobre o jornal” (SANT’ANNA, 2008, p. 75).   

É neste momento que a internet entra, suprindo a necessidade deste leitor que 

quer se informar, mas opta por uma informação mais rápida. Sant’Anna descreve que o 

público mais jovem tem uma aproximação maior com as ferramentas da internet. 

“Muitos efetuam a leitura de títulos de jornais pela internet e dispensam em alguns 

casos a leitura do jornal impresso. Consideram um meio mais prático e rápido de 

leitura” (SANT’ANNA, 2008, p. 67).   

Hoje em dia a população está cada vez mais intrinsecamente ligada à internet, 

um espaço divulgador de opiniões, e é notável que a use, por vezes, como um dos 

principais meios de comunicação e o mais natural é que também se aproprie deste meio 

com cada vez mais frequência. De acordo com Ferrari:  

Um estudo do instituto norte-americano Poynter mostrou que 75% dos 

artigos online são lidos na íntegra, percentual muito superior ao dos 

veículos impressos, em que não mais que 25% dos textos são lidos 
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inteiros. Isso ocorre porque o leitor impresso não realiza nenhuma 

tarefa para chegar até o final da reportagem, enquanto o leitor online 

precisa clicar e escolher o que quer ler. Está realmente interessado 

pelo assunto, enquanto o leitor de jornal lê o título, a linha fina, o lead 

e, na maioria das vezes, já é fisgado por outro título na mesma página, 

abandonando a reportagem inicial sem a menor dor na consciência 

(FERRARI, 2008, p. 51).   

 
 

O leitor cada vez mais conectado seleciona o veículo de informação mais 

prático. O ciberespaço surge para esse leitor apressado, cada vez mais conhecedor das 

novas tecnologias que não quer esperar e não precisa esperar o jornal sair nas bancas 

para poder ter acesso à informação. A todo instante a internet oferece essa informação 

rápida, direcionada, acessível e em vários suportes. É como Sant’Anna (2008, p. 38) nos 

aponta: “é um público [...] que adquiriu o hábito de diversificar as suas fontes, de 

acordo com o momento do dia ou mesmo fase da vida”. Portanto, podemos dizer que a 

internet surge como fonte de informação ideal para esse leitor, que escolhe o que ler, 

segundo seu interesse. 

Sant’Anna (2008, p. 38), em sua pesquisa, afirma que o jornal impresso teve um 

aumento de leitura no ano de 2001, com 64,2 exemplares de jornal para cada mil adultos 

brasileiros. No entanto, nos anos seguintes, esse número diminuiu chegando a 45,3 em 

2005. Segundo a Associação Nacional de jornais (ANJ) o número de vendas do jornal 

impresso por assinatura teve uma queda expressiva dos anos de 2006 a 2011. Em 2006 

o número de exemplares vendidos foi de 55,2% enquanto que em 2011 foi de apenas 

48,9%. A partir de 2012 houve um crescimento chegando a 50,1% e em 2014 a 53,9%. 

Por sua vez, os jornais de venda avulsa apresentaram índices crescentes de 2006 a 2011, 

no entanto de 2012 a 2014 apresentou queda (49,9% em 2012 para 46,1% em 2014). 

Por outro lado, o jornalismo online tem um percentual de leitura sempre crescente, 

com 4.238 visitas únicas por mês em milhares no ano de 2005, para 23.771 em 2013 

(ANJ, 2014, s/p).  

Segundo a ANJ “em 2014, as edições impressas não mantiveram a tendência de 

crescimento da circulação paga diária média registrada ao longo de quase toda a década 

anterior”. Enquanto que no mesmo ano o acesso eletrônico às edições online cresceu. 

As edições veiculadas nos websites apresentava um total de 15% de acessos das edições 

online em janeiro, e em dezembro o número já era de 27%, nos smartphones o aumento 

foi de 10% para 23%, e o acesso por tabletes subiu de 3% para 4% (ANJ, 2014, s/p). 
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2. Uma breve história sobre a internet 

 

A internet surgiu nos Estados Unidos através da agência do Departamento de 

Defesa Norte Americano, a Agência de pesquisa e Projetos Avançados – ARPA, no ano 

de 1969. A ARPAnet, como foi chamada a primeira rede de computadores, era usada 

apenas para fins militares durante a Guerra Fria, quando os Estados Unidos precisava de 

uma rede de dados. Neste período ela era disponibilizada para pequenos grupos, nos 

quais estavam incluídas algumas universidades que usavam a rede como fonte de 

pesquisas e foi a partir de várias dessas pesquisas, que a internet foi sendo desenvolvida, 

se modernizando, até chegar ao que de fato ela é hoje (FERRARI, 2008). 

Essas pesquisas contribuíram para tornar a internet mais acessível, pois a 

princípio a mesma não tinha um aspecto, segundo Ferrari (2008) “muito amigável”. Em 

1980 Tim Berners Lee contribuiu com seus estudos criando a Wold Wide Web (WWW), 

e, mais tarde, outras pesquisas foram realizadas a fim de explorar suas possibilidades. 

“O surgimento da World Wide Web  possibilitou uma ordem no espaço, que até então 

ainda era caótico e facilitou a pesquisa de sites” (TRAVASSOS, 2008, p. 2).  De acordo 

com Carvalho a Web, como passou a ser chamada, abriu um espaço para “a expansão 

dos serviços comerciais, a internet ganhou uma enorme popularidade no mundo inteiro” 

(CARVALHO, 2006, p. 125). Assim, com a ajuda de muitos pesquisadores, a Web não 

parou de se desenvolver.  

Segundo Travassos (2008, p. 2) “nas décadas de 80 e 90, com os avanços da 

microeletrônica, a internet ganha o suporte necessário para se expandir e se baratear e 

provocar mudanças significativas nas telecomunicações”. Em 1990, o Brasil se 

conectou, junto com outros países à National Science Foundation (NSF) chamada de 

NSFnet, rede de computadores dos Estados Unidos, através da rede Because It’s Time 

Network (Bitner). Assim, a internet comercial no Brasil passou a se desenvolver por 

volta dos anos 1990, mas o acesso ao sistema, só foi liberado inicialmente para 

instituições educacionais, de pesquisa e a órgãos do governo.  

Em 1992 o Ministério da Ciência e Tecnologia inaugurou a Rede Nacional de 

Pesquisa (RNP). No mesmo ano, a Conferência das Nações Unidas sobre Meio-

Ambiente e Desenvolvimento (ECO-92), que ocorreu no Rio de Janeiro, contou com 

acesso à internet “o que ajudou a viabilizar conexões permanentes entre a jovem rede 

acadêmica brasileira e as redes dos EUA. A RNP já se espalhava por algumas 
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universidades, os primeiros pontos de  seu ‘backbone’”
1
 (CONTI, 2014, s/p). Mas a 

internet só se disseminou de forma mais abrangente, para fins comerciais, no ano 1995.  

 

Assim como acontecera nos Estados Unidos, a internet comercial 

brasileira cresceu rapidamente com a disseminação da Web, não só 

em volume de tráfego, mas também em número de usuários e 

transações efetuadas por meio do comércio eletrônico. Surgiram 

diversas lojas virtuais, portais de conteúdo e máquinas de busca no 

cenário brasileiro. Nomes como Booknet, Universo On Line (UOL), 

Brasil On Line (BOL), Cadê?,  ZAZ, entre muitos outros colocaram a 

Internet nas páginas de jornais,  revistas  e  em  programas  de  

televisão  atraindo, cada  vez mais, consumidores  pertencentes  à  

camada  da  população  que  possuía  acesso  aos microcomputadores 

e linhas telefônicas, os chamados “incluídos digitais”(CARVALHO, 

2006, p. 144). 

 

Com sua popularização e disponibilização para uma grande quantidade de 

pessoas, o livre acesso às redes, não é à toa que a internet se apresente como um meio 

com grande potencial no mercado da informação. “Hoje a Web, se tornou um fenômeno 

que se interliga através de cabos, linhas telefônicas, satélites, microondas e fibras óticas, 

deixando as pessoas cada vez mais cidadãs de um Mundo on-line” (TRAVASSOS, 

2008, p. 2). 

 

2.1 A internet ocupa espaço como um dos principais meios de comunicação 

 

Com grande potencial para ser o maior divulgador de opiniões, a internet vem 

cumprindo o papel de ser um dos meios mais acessados de comunicação da atualidade, 

ficando apenas abaixo da televisão. Com sua popularização no Brasil em fins dos anos 

1990, mesmo na época em que seus recursos eram mais limitados, já apresentava 

características que demonstravam que veio para ficar e evoluir. “A internet chegou para 

ficar. Não é uma moda passageira e não haverá retrocesso [...]” (FERRARI, 2008, p. 

21). Desde sua popularização, a internet se tornou um de nossos principais meios de 

comunicação, e, de acordo com Pierre Lévy (2014, p. 12), “o símbolo do grande meio 

heterogêneo [...]”. Os números de pessoas que têm acessos aos meios digitais aumentam 

                                                           
1
 Backbone significa “espinha dorsal”, e é o termo utilizado para identificar a rede principal pela qual os 

dados de todos os clientes da Internet passam. Disponível em: < 
http://www.tecmundo.com.br/conexao/1713-o-que-e-backbone-.htm>.  Acesso em: 25 ago. 2016.  
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a cada ano, e graças à internet podemos interagir com pessoas a quilômetros de 

distância, ter acesso a informações públicas, ler notícias sempre atualizadas.  

 

Graças às redes digitais, as pessoas trocam todo o tipo de mensagens 

entre indivíduos ou no interior de grupos, participam de conferências 

eletrônicas sobre milhares de temas diferentes, têm acesso às 

informações públicas contidas nos computadores que participam da 

rede [...], constroem mundos virtuais puramente lúdicos – ou mais 

sérios –, constituem uns para os outros uma imensa enciclopédia viva, 

desenvolvem projetos políticos, amizades, cooperações [...] (LÉVY, 

2014, p. 12).   

 

Hoje, com seus muitos recursos, a internet se apresenta como forte concorrente 

entre os meios de comunicação, com seus conteúdos atrativos, de fácil acesso e, ainda, 

com sua dimensão multimídia, na qual o indivíduo sempre pode ter acesso a diversos 

tipos de informação ao mesmo tempo. Ferrari opina que “os sites vêm tomando o 

espaço de livros, jornais, programas de TV e outros meios de comunicação tradicionais” 

(FERRARI, 2008, p. 54).  

Podemos dizer que os portais na internet são a personificação de um 

ambiente ideal [...]. Os sites de conteúdo jornalístico e de 

entretenimento produzem, trafegam e armazenam informação. O 

internauta é bombardeado 24 horas por dia, e sete dias por semana 

com informação e dados, que podem ser arquivos de texto, áudio 

vídeos ou imagens (FERRARI, 2008, p. 77).  
 

 

A maioria da população tende a usar a internet para se comunicar e se informar, 

portanto, os meios de comunicação passam a se apropriar dessa nova mídia para 

também veicular seus conteúdos, como é o caso de muitos jornais impressos que há 

muito tempo já criaram seus portais nos quais são veiculadas as notícias diariamente. 

Silva Júnior (2001, p.136) escreve que os “jornais atuais, quando o término de produção 

de uma matéria, por exemplo, o mesmo conteúdo é gerado para sites e para as demais 

plataformas já colocadas”, assim como os jornalistas independentes, que também 

utilizam a rede para disseminar informações e opiniões sobre os mais variados assuntos. 

As TVs e rádios se apropriam dessa plataforma também veiculando seus 

produtos. Os blogs amadores produzem conteúdos nesta nova mídia, e ainda, não 

podemos deixar de mencionar as redes sociais que atualmente também são usadas como 

fontes de informação, como no caso do Facebook, Twitter, Whatsapp, e até o 

Instagram, assim como vídeos no Youtube. O autor também escreve que “[...] graças a 
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lógica da internet especificamente, a difusão de informação jornalística em suportes 

alternativos ganha nova dimensão” (SILVA, 2001, p. 135). Pois, como diz Ferrari 

(2008, p. 48) “além do texto é possível utilizar áudio, gráficos, vídeos, links, etc. E até 

uma combinação de todos esses recursos”.   

Na opinião de Souza (2005) a internet é uma mídia interativa, pois ela dá ao 

usuário o direito de escolher o que ele quer ler, e assim o leitor pode “traçar seu próprio 

caminho”, diferente dos outros meios que “oferecem poucas possibilidades de acesso”. 

Mesmo que o leitor/telespectador do jornal, rádio e TV, possa escolher o que ler, ouvir 

ou assistir, ele tem apenas um conteúdo restrito que o meio de comunicação lhe deixa 

disponível. Já na rede, o leitor pode construir seu caminho, selecionando o conteúdo que 

deseja ter acesso.  

Na internet, o meio é que depende do receptor, pois as informações 

são apenas disponibilizadas, aguardando que o usuário as acesse num 

movimento ativo. Portanto, não se trata de escolher entre 

programações pré-estabelecidas ou páginas com roteiros pré-

determinados, mas sim procurar e acessar qualquer informação ou 

serviço, na ordem e no momento desejado (SOUZA, 2005, s/p). 

 

Sendo assim, não é uma surpresa falarmos que a internet atualmente é um dos 

principais meios de comunicação, pois além de ser um meio infinito de informações, no 

qual podemos ter acesso a notícias do mundo todo em um único aparelho, a notícia é em 

tempo real. Segundo o IBOPE, “o Brasil está acima da média mundial quando o assunto 

é busca por informações na internet. Para 47% da população brasileira, a web é a 

primeira fonte procurada, enquanto que, para o restante do mundo, esse percentual 

registra uma média de 45%” (IBOPE, 2014, s/p). 

 

2.2 A dimensão da convergência midiática  

 

Atualmente a informação chega até nós de maneira rápida e quase instantânea 

graças à internet. Essa informação não é obtida apenas através da tela do computador, 

mas de outros aparelhos eletrônicos móveis, como tablets e smartphones, nos quais 

podemos acessar materiais jornalísticos em qualquer lugar, dentro de nossas casas, na 

rua, no carro, no trabalho, no shopping. André Lemos aponta que utilizamos a internet 

de modo diferente dos outros meios de comunicação, pois, quando a usamos, não é com 
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um único objetivo, mas vários, visto que, quando estamos conectados às redes, nos 

apropriamos das diversas mídias, tudo ao mesmo tempo.  

 

Não “fazemos” internet como assistimos TV, ouvimos rádio ou lemos 

os jornais e revistas. Utilizamos, quando conectados à rede, diversas 

mídias: conversamos em um chat, navegamos na web, ouvimos rádio 

ou assistimos TV, trocamos e-mail, participamos de newgroups
2
, 

enviando vídeo... E tudo ao mesmo tempo. Nesse sentido proponho 

que a rede seja vista como uma “Incubadora Midiática” [...], bem 

como a adaptação das antigas formas dos mass-média. A rede, como o 

próprio nome indica, é um ambiente entrelaçado (rizomático) 

permeado de instrumentos de comunicação (as diversas mídias). Ela é 

mais gestora de mídias, uma incubadora de instrumentos de 

comunicação, do que uma mídia em sentido clássico (LEMOS apud 

SILVA JÚNIOR, 2001, p.137).   

 

 

Para Pierre Lévy, “graças às redes digitais, as pessoas trocam todo tipo de 

mensagens, [...] têm acessos às informações públicas, [...] constroem juntos mundos 

virtuais puramente lúdicos” (LÉVY, 2014, p. 12). É a isso que Jenkins (2009) se refere 

quando discute a convergência, que por causa dos múltiplos suportes midiáticos 

disponíveis à população, o público pode se apropriar desses meios com total facilidade.  

 

Por convergência, refiro-me ao fluxo de conteúdos através de 

múltiplos suportes midiáticos, à cooperação entre múltiplos mercados 

midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos dos meios de 

comunicação, que vão a quase qualquer parte em busca das 

experiências de entretenimento que desejam. Convergência é uma 

palavra que consegue definir transformações tecnológicas, 

mercadológicas, culturais e sociais, dependendo de quem está falando 

e do que imaginam estar falando (JENKINS, 2009, p. 29). 
 

          Ainda segundo Jenkins (2009) a convergência não acontece apenas nos aparelhos 

eletrônicos, não se resume a um processo tecnológico de circulação de conteúdos por 

meio de diversos sistemas midiáticos, ela depende fortemente da participação dos 

consumidores. “[...] A convergência representa uma transformação cultural, à medida 

que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em 

meio a conteúdos midiáticos dispersos” (JENKINS, 2009, p. 30). O autor pontua ainda 

que 

                                                           
2
 Newgroups: grupo de discussão na internet onde vários cibernautas debates questões relacionadas com 

determinado tema. Disponível em: < http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/newsgroup>. 

Acesso em: 27 ago. 2016.  
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A convergência está ocorrendo dentro dos mesmos aparelhos [...], 

dentro do cérebro do consumidor [...]. A convergência envolve uma 

transformação tanto na forma de produzir quanto na forma de 

consumir os meios de comunicação [...]. A convergência também 

ocorre quando as pessoas assumem o controle das mídias (JENKINS, 

2009, p. 44-45).  

 

 

 De acordo com Canavilhas “[...] só se pode falar de convergência quando o 

produto final é um conteúdo com características únicas”. Ou seja, não é uma “simples 

distribuição multiplataforma”. Em sua pesquisa o autor atenta para o cuidado de não 

confundir os termos convergência e remediação. Para ele é de suma importância saber 

suas diferenças, pois mesmo que ambas as palavras possuam significações parecidas, 

existem diferenças em seus conceitos. O autor esclarece que a remediação é “o processo 

de renovação de velhos conteúdos efetuado pelos novos meios” (CANAVILHAS, 2012, 

p. 9), enquanto que a convergência é uma linguagem nova. Neste sentido o autor nos 

esclarece a diferença entre ambos: 

 

Enquanto a convergência implica necessariamente uma nova 

linguagem que integre os conteúdos anteriores, a remediação pode ser 

uma acumulação de conteúdos de diferentes origens distribuídos numa 

mesma plataforma. Nesse sentido, a convergência é sempre uma 

remediação, mas nem todas as remediações podem ser consideradas 

uma convergência porque esta última implica integração e não uma 

mera acumulação de conteúdos (CANAVILHAS, 2012, p. 9-10). 

 

O autor ainda nos esclarece que cada novo meio de comunicação passa por um 

período de estabilização, o que “significa que os novos meios começam por misturar os 

conteúdos dos seus antecessores (remediação) até estabilizarem uma linguagem própria 

(convergência)” (CANAVILHAS, 2012, p.10). Portanto, para o autor a convergência é 

um “produto diferenciado”, ela agrega os conteúdos dos “velhos” meios de 

comunicação, mas seu produto final será sempre distinto.  

Na visão de Avilés e Salaverría a convergência possibilita as empresas 

informativas atingirem uma audiência maior, no momento em que usa os diversos 

suportes tecnológicos para veicular seus conteúdos. É como Silva Júnior descreve: “[...] 

a concepção da hipermídia, na sua relação com o jornalismo, é que tal estado de coisas 

reconfigura o estado de produção e disseminação da notícia” (SILVA JÚNIOR, 2001, 

137-138). O autor ainda defende a ideia de que a informação jornalística ganha nova 

dimensão com o uso da internet.   
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Para os meios de comunicação as tecnologias atuais são um meio de inovação 

tanto de conteúdos, quanto trabalho. Seguindo essa linha, Salaverría aponta que essa 

inserção das tecnologias digitais nos meios de comunicação afeta o meio empresarial, 

tecnológico, comunicacional, e profissional. No meio empresarial, ela se apresenta 

como um empreendimento; no tecnológico é “[...] caracterizada por uma revolução 

instrumental nos processos de composição, produção e difusão da informação, com uso 

de sistema de gestão de conteúdo e dispositivos de hibridação midiática”; no 

comunicacional, pois as novas tecnologias são “[...] uma nova retórica informativa com 

a introdução da linguagem hipermídia”; e no profissional quando apresenta a mudança 

no modo de trabalhar dos comunicadores (SALAVERRÍA apud SILVA, 2013, p. 7).  

Jenkins (2009) aponta que o processo de convergência nas mídias não vai além 

de uma mudança tecnológica, ela “altera a relação entre tecnologias existentes, 

indústrias, mercados, gêneros e públicos. A convergência altera a lógica pela qual os 

consumidores processam a notícia e o entretenimento [...]” (JENKINS, 2009, p. 43). O 

autor ainda aponta que “a convergência exige que as empresas de mídia repensem 

antigas suposições sobre o que significa consumir mídias [...]”, pois, segundo ele, a 

nova geração de consumidores é mais participativa.  O autor escreve que “[...] se os 

antigos consumidores eram indivíduos isolados, os novos consumidores são mais 

conectados socialmente. Se o trabalho de consumidores de mídia já foi silencioso e 

invisível os novos consumidores são agora barulhentos e públicos” (p. 47).  

 Com isso o mercado informativo se apropria dos meios tecnológicos para 

ampliar sua audiência, pois “[...] graças a proliferação de canais e à portabilidade das 

novas tecnologias de informática e telecomunicações, estamos entrando numa era em 

que haverá mídia em todos os lugares” (JENKINS, 2009, p. 43). Com isso, o leitor 

acaba tendo mais facilidade de acesso a esse imenso mercado informativo veiculado na 

internet, e acaba preferindo se informar pelo computador, tablet e celular, assim, sua 

maneira de se comunicar acaba migrando para a plataforma digital.  

 

2.3 A nova geração que usa a internet para obter informação 

 

Com a variação de recursos, não é à toa que a nova geração que hoje já nasce 

imersa nessa tecnologia, usa a internet para quase tudo. Os jovens começam a interagir 
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online, fazer novas amizades nos meios virtuais, por meio de redes sociais; fazer 

compras, navegar em diversos sites de entretenimento. Ferrari (2008) destaca que os 

jovens estão cada vez mais habituados às novas mídias, e, com isso, preferem se 

informar pela internet. Eles começam a ligar menos a televisão, o rádio, a ler menos o 

jornal impresso e assinar revistas, pois encontram na internet todo o conteúdo que lhes 

interessa veiculado numa única plataforma e com grande facilidade.  

 

Os jovens [...] são hoje os potenciais comunicadores da mídia 

interativa. São eles que se sentem atraídos por um amplo leque de 

recursos que vão desde compras onlines, home-banking
3
, jogos 

entretenimento, até um acesso direto às oportunidades de pesquisa e 

educação à distancia [...]. Estão habituados a janelas que se abrem 

para outros conteúdos, multitarefas, interatividade de sistemas e 

software cada vez mais amigáveis – todos os recursos que facilitam a 

propagação da nova mídia de massa, que já nasceu com forte apelo 

visual e concebida para ser direta, objetiva e sucinta. É um leitor que 

raramente lê jornal impresso [...]. Prefere acessar o site preferido para 

saber das notícias (FERRARI, 2008, p. 53).  
 

 

 Segundo Rena (2011), esta nova geração tem grande facilidade de se apropriar 

das mídias virtuais, e com isso o consumo da informação nos meios digitais fica cada 

vez mais fácil, e essa facilidade faz as pessoas buscarem na internet informações com 

mais frequência. O autor opina que “essas gerações, que já nasceram imersas em um 

ambiente de conexões [...] estejam mais confortáveis com a produção e acesso à cultura 

numa lógica da inteligência coletiva
4
” (RENA, 2011, p. 5). 

Abreu (2012) escreve que a quantidade de informação disponível na internet 

funciona no meio jovem como uma dimensão pedagógica, na qual eles estão em um 

processo de aprendizagem, ao passo que as informações estão sempre disponíveis e de 

maneira cada vez mais fácil e rápida. “[...] Afinal, abriu-se uma perspectiva inédita 

sobre o mundo que aumenta o poder de argumentação, modifica os juízos de valor, 

transforma os relacionamentos interpessoais [...]” (ABREU, 2012, p. 2).  Essas 

transformações que a internet apresenta na vida do jovem acrescentam novas 

experiências. Deste modo, podemos dizer que, a nova geração de leitores vem perdendo 

                                                           
3
 Home-banking: serviço disponibilizado pelos bancos eu permite aos clientes registradas efetuarem 

várias operações bancárias através do telefone ou usando a internet. Disponível em: 

<http://www.infopedia.pt/dicionarios/lingua-portuguesa/homebanking>. Acesso em: 27 ago. 2016. 

4
 Inteligência Coletiva: “Trabalhar em comum acordo”. É uma inteligência distribuída por toda parte [...] 

ninguém sabe de tudo, todos sabem alguma coisa, todo saber está na humanidade (JENKINS, p. 26-29).  
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o hábito de ler no papel quando os meios online estão lhes oferecendo um meio mais 

fácil e rápido de obter informação. Souza (2005) ainda escreve que a internet tem 

grandes vantagens em relação à mídia impressa, sendo ela não linear, os usuários tem 

liberdade no momento de escolher o que ler.  

 

Os usuários podem acessar as informações livremente e contam com 

vários hiperlinks que aprofundam as notícias, além, é claro, de não 

haver limite de espaço para os textos, pois a capacidade de 

armazenagem de um site é imensa. Assim, os anunciantes 

encontraram na internet um veículo promissor que agrada 

principalmente aos jovens, consumidores em potencial para diversos 

produtos e serviços (SOUZA, 2005, s/p). 

 

De acordo com o Ibope, o público jovem é o maior consumidor das novas 

mídias, e o consumo de internet entre jovens cresceu 50% em 10 anos. Em 2003, a 

porcentagem de jovens que usavam a internet era de 35%, já em 2013, o número chega 

a 85%.  

Com o crescimento da internet e o surgimento de novas plataformas, a 

forma de consumir conteúdo se transformou e um novo cenário 

midiático está se consolidando. O jovem assume o grande papel de 

protagonista neste contexto, com uma rotina adaptada para facilmente 

incorporar não apenas as mudanças tecnológicas, como as culturais 

(IBOPE, 2014, s/p). 

 

 

A pesquisa aponta que, dos jovens que utilizam a internet diariamente, 77% a 

usam para buscar informações e 67% buscam entretenimento. Além disso, 61% desses 

jovens estão habituados a usar, não apenas um meio de comunicação, mas vários ao 

mesmo tempo, e assim, variam suas combinações. “[...] A rápida adesão às plataformas, 

aliada às práticas culturais emergentes faz com que o cenário midiático e os 

relacionamentos virtuais se tornem extremamente atrativos para este público” (IBOPE, 

2014, s/p). Ainda podemos mencionar que, de acordo com a pesquisa, entre os jovens 

internautas, 93% têm acesso às redes sociais.  
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3. O jornalismo nas redes  

 

 O jornalismo na internet se destaca entre outros meios pela sua instantaneidade, 

ou seja, a notícia chega ao leitor de forma mais rápida que qualquer outro meio de 

comunicação, e, além disso, essas notícias são atualizadas a qualquer momento. Com a 

internet também podemos ter acesso a várias fontes de informação ao mesmo tempo. É 

o que Lemos e Palácios destaca: “ter acesso instantâneo a um jornal local, nacional ou 

internacional é simples questão de opção [...]” (LEMOS; PALÁCIOS, 2001, p.5).  

 De acordo com Adghirni, Jorge e Pereira (2009, p. 76), “desde o advento da 

Internet, as empresas de comunicação vieram investindo no desenvolvimento de suas 

relações com o novo meio. Assim, conseguiram aumentar o número de leitores, 

demonstrando que a informação é um valor em alta”.  Segundo os autores, essa nova 

técnica do jornalismo cumpre o papel de levar ao leitor informação sempre em tempo 

real, pois o valor da notícia estaria na atualidade. “Ninguém mais espera a edição do dia 

seguinte ou da revista que vai sair no final de semana para tomar conhecimento das 

últimas notícias. Basta ligar o computador e acessar os sites onde informações quase 

instantâneas desfilam para o leitor” (ADGHIRNI; JORGE; PEREIRA, 2009, p. 77).  

 

3.1 Peculiaridades do jornalismo online  

 

 Atualmente o jornalismo online se destaca entre os meios de comunicação por 

seu custo e acessibilidade, os leitores online têm acesso a todo tipo de informações de 

diversas fontes em único aparelho e sem nenhum custo adicional. “Depois dos 

investimentos iniciais em hardware e software, o uso da rede tem um custo pequeno. 

Publicar informações na internet e enviar e-mails gera despesas irrisórias e o site estará 

sempre disponível ao usuário [...]” (SOUZA, 2005, s/p). Sant’Anna (2008) aborda em 

sua pesquisa que o indivíduo leva em conta o custo-benefício para se informar, pois a 

informação é um bem de experiência. “Sendo um bem de experiência, e com o tempo 

cada vez mais escasso, a notícia requer que o consumidor esteja constantemente atento 

às relações custo-benefício” [...] (SANT’ANNA, 2008, p. 59).  

Segundo Pierre Lévy (2014) a internet é um meio moderno pelo qual as pessoas 

possuem mais facilidades para se comunicar e se informar. O leitor sedento por 
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informação e conhecedor desses espaços está sempre conectado, recebendo lembretes 

das principais notícias a cada minuto, em todos os lugares, em casa, no trabalho, no 

shopping, no trânsito, etc. 

 

Recentemente, está se popularizando a utilização do newsletter, um 

sistema de mala-direta onde as notícias são enviadas aos leitores, em 

lugar de esperar que eles as procurem. Para receber o newsletter, o 

usuário só precisa cadastrar seu e-mail no site de notícias, 

especificando quais assuntos são de seu interesse. Desta forma, o 

webjornal enviará por e-mail um pacote de notícias selecionadas, 

inserindo inclusive, publicidades adequadas ao perfil das notícias 

(SOUZA, 2005, s/p). 

 

Os “furos” jornalísticos são o grande destaque na mídia online, a internet é a 

grande pioneira quando se trata de notícias rápidas. De acordo com Souza (2005) os 

“furos” nos jornais impressos passaram a ser utópicos, pois como precisa de um dia 

inteiro para poder ir às bancas, outros meios de comunicação, principalmente a internet, 

acabam noticiando primeiro. Desta forma o autor escreve que “em muitos casos, as 

pessoas se recusam a pagar por informações que podem receber gratuitamente de outras 

mídias” (SOUZA, 2005, s/p). 

Podemos ainda citar como uma vantagem que o jornalismo online tem sobre o 

impresso é a edição do texto. Desta forma Lévy nos esclarece que  

 

Na comunicação escrita tradicional, todos os recursos de montagem 

são empregados no momento da redação. Uma vez impresso, o texto 

material conserva certa estabilidade... aguardando desmontagens do 

sentido às quais se entregará o leitor. O hipertexto digital automatiza, 

materializa essas operações de leitura, e amplia consideravelmente seu 

alcance. Sempre a título de reorganização, ele propõe um reservatório, 

uma matriz dinâmica a partir da qual um navegador, leitor ou usuário 

pode engendrar um texto específico segundo a necessidade do 

momento (LÉVY, 2014, p.55).  

 

A publicidade online também difere da publicidade impressa, pois como Souza 

(2005) aponta, a publicidade na internet “pode ser cobrada por exibição, por clique ou 

até mesmo por venda dos produtos anunciados” (s/p). Ou seja, as páginas precisam ser 

visitadas, e os sites tem esse controle, enquanto os impressos a publicidade é cobrada 

“sem a mínima garantia de que irá ser vista” (s/p). 

Assim, notamos a acirrada concorrência que existe entre o jornalismo impresso e 

o online. O leitor cada vez mais conectado seleciona o veículo de informação mais 
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prático. A internet se apresenta como meio mais acessível, com notícias mais rápidas e 

em tempo real. O ciberespaço se direciona para esse leitor apressado, cada vez mais 

conhecedor das novas tecnologias. Souza ainda reforça:  

 

Os jornais impressos vêm perdendo leitores e anunciantes que, a cada 

dia, estão adotando a internet como principal meio de comunicação. 

Os leitores apreciam a gratuidade e agilidade dos sites noticiosos, que 

permanecem acessíveis a todo o momento e sempre atualizados 

(SOUZA, 2005, s/p). 

 

Com a popularização da internet e sua disponibilização para uma grande 

quantidade de pessoas, o livre acesso às redes e à permissão de veicular o que querem, 

há um crescente fluxo de espaços coletivos, no qual as pessoas podem expressar 

livremente sua opinião sobre os mais variados assuntos, assim criando espaços 

informativos sobre os acontecimentos diários, tudo em tempo real. Já o jornal impresso 

precisa de um dia inteiro de apuração para poder informar, quando uma notícia vai sair, 

muitas vezes, todos já estão informados a respeito dela.  

Por outro lado, Sant’Anna (2008) nos mostra em sua pesquisa, que para alguns 

leitores o jornal impresso é mais completo, crível, apresenta mais seriedade e confiança. 

No entanto, a internet vai ganhando cada vez mais espaço, e a pergunta que fica é essa: 

até quando a credibilidade e a confiança vão fazer com que os jornais ainda sejam 

vendidos? 

O leitor atual tem mais facilidade de acesso ao imenso mercado informativo 

veiculado na internet, e acaba preferindo se informar pelo computador, tablet e celular, 

vindo o seu processo de conhecimento do mundo a privilegiar o suporte digital, fazendo 

com que o jornalismo impresso perca seu público para o jornalismo online. Sant’Anna 

escreve que o público já se habituou a se informar por meios eletrônicos.  “Eu me 

habituei a ler jornal na internet. Não vejo nenhuma diferença em relação ao jornal 

impresso. Acho até mais prático [...]” (SANT’ANNA, 2008, p. 67). 

 

[...] A tecnologia e as mídias eletrônicas foram as principais 

responsáveis pela redução tanto de leitores quanto de anunciantes dos 

jornais impressos até o fim do século 20. Com a chegada da internet 

(mídia digital), a crise agravou-se ainda mais, já que os leitores podem 

acessar as informações gratuitamente e a qualquer momento, e ainda 

consultar bancos de dados com notícias anteriores que os ajudem a 

contextualizar os novos acontecimentos (SOUZA, 2005, s/p). 
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Outro ponto que podemos mencionar é que além dos leitores migrarem sua 

atenção para a internet, devemos frisar que a publicidade também percorre o mesmo 

caminho. Os anunciantes acabam optando pela rede para a divulgação de campanhas 

publicitárias. “Aproveitando o aumento dos consumidores online, os anunciantes estão 

transferindo parte de suas verbas publicitárias para a internet, apostando na infinidade 

de recursos como focalização, mensuração, distribuição e, principalmente, 

interatividade” (SOUZA, 2005, s/p). 

O que podemos ver é que enquanto o índice de leitura e vendas dos jornais 

impressos continua oscilando e ainda não apresentando números crescentes elevados, 

as edições digitais se mantêm sempre em crescimento. Desta forma, podemos afirmar 

que o jornalismo impresso está perdendo seus leitores, quando estes preferem a tela do 

computador, tablet, ou smartphone para se informar. E ainda seus anunciantes, quando 

estes preferem investir suas verbas publicitárias nas plataformas digitais.  

 

3.2 A influência da dimensão econômica sobre o fazer jornalístico 

 

 Desde quando os jornais se tornaram empresas, os fatores econômicos pesaram 

muito no modo e se fazer jornalismo. Noblat (2003, p. 22) destaca que “jornal é um 

negócio como qualquer outro. Se não der lucro, morre”. Assim como Pierre Bourdieu 

(1997) escreve que o campo jornalístico está cada vez mais sujeito às exigências do 

mercado, um fato que afeta toda a produção jornalística. “Mas, assim como o campo 

político e o campo econômico [...], o campo jornalístico está permanentemente sujeito à 

prova dos veredictos do mercado, através da sanção, direta, da clientela, ou indireta, dos 

índices de audiência” (BOURDIEU, 1997, p. 106). 

O autor ainda relata que dentro das empresas há uma intervenção e controle 

político, portanto a economia sofre pressão pelos que exercem esse poder. Ele aponta 

que a pressão econômica “é determinada pelas pessoas que a possuem, pelos 

anunciantes que pagam a publicidade, pelo Estado que dá subvenções” (p.19). Bourdieu 

ainda aborda que o campo jornalístico causa nos diversos campos de produção cultural 

efeitos ligados à distribuição dos jornais e dos jornalistas “[...] segundo sua autonomia 

com relação às forças externas, as do mercado dos leitores e as do mercado dos 

anunciantes” (p. 102).  
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Bourdieu defende que os jornalistas precisam adotar o “critério do índice de 

audiência”, ou seja, eles precisam fazer que o leitor/telespectador queira obter a 

informação, e a maneira certa é “fazer simples”, “fazer curto”. Ele também diz que o 

leitor está sempre à procura de informações novas. “Na lógica específica de um campo 

orientado para a produção desse bem altamente perecível que são as notícias, a 

concorrência pela clientela tende a tomar a forma de uma concorrência pela prioridade, 

isto é, pelas notícias novas [...]” (p. 106).  

Souza nos alerta que os jornais diários estão cada vez mais repetitivos, e com 

isso vão perdendo cada vez mais prestígio. “Os jornais diários perderam com isso 

grande parte do prestígio do início do século 20 – a chamada Belle Époque. Hoje, estão 

cada vez mais parecidos com os concorrentes, tratando dos mesmos assuntos e 

compartilhando as mesmas fontes de informações” (SOUZA, 2005, s/p). Isso acaba 

fazendo o leitor buscar informações em outras plataformas.  

Outro fator que ainda merece ser descrito aqui, no tocante aos jornais, é a perda 

de leitores nos últimos anos, fator que acaba afetando a saúde financeira da empresa. 

Como Noblat nos alerta, o jornal é uma mercadoria que deve dar lucro para que a 

empresa não entre em falência, e não devemos esquecer-nos que essa perda de leitores 

também colabora com a crise. Sant’Anna atenta para a crise mercadológica que o jornal 

enfrenta e aponta que um dos fatores é a perda da sua clientela para o jornalismo online.  

O autor defende que uma das causas da diminuição na circulação dos jornais é “[...] a 

mudança dos hábitos de leitura, e o deslocamento do consumo de informação dos 

jornais para a internet” (SANT’ANNA 2008, p. 58).  

Noblat compartilha a ideia de que a publicidade antes veiculada nos jornais está 

migrando. Segundo ele, “nos últimos seis anos, o volume de dinheiro gasto com 

publicidade aumentou em 75% no Brasil. Mas a participação dos jornais no bolo 

publicitário caiu de 28% em 1995 para 21% em 2001”. O autor ainda relata que os 

maiores jornais brasileiros que antes eram responsáveis por 74% da venda no mercado 

diminuíram sua circulação em 12% de 2001 para 2002. “É como se uma edição inteira 

da Folha de São Paulo tivesse deixado de circular. Os jovens, principalmente eles, 

fogem da leitura dos jornais e preferem informar-se por outros meios. [...] Uma fatia 

crescente deles adere à internet” (NOBLAT, 2003, p. 13). 

 Noblat em sua pesquisa relata que a busca por informação na internet cresceu 

nos Estados Unidos 127% entre 1997 e 2000. Já o consumo de jornais teve redução em 
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12%. De acordo com o autor, assim como leitores os jornais diários estão perdendo 

anúncios publicitários para a internet. Seguindo essa linha Souza também pontua que  

 

[...] Atualmente, parte das verbas publicitárias que eram investidas nas 

primeiras mídias está fluindo para a web. A principal razão é a 

possibilidade de mensuração precisa, já que através da programação 

interna dos sites, é possível monitorar com exatidão sua audiência, 

qual página é mais acessada e em que horário. Isto permite um 

direcionamento preciso, utilizando apelos publicitários produzidos de 

acordo com as características do público-alvo, que serão deduzidas 

considerando o conteúdo de uma página ou de todo o site (SOUZA, 

2005, s/p).  

 

Considerando o que foi discutido até o momento, podemos ver que a crise nos 

jornais impressos não é atual ou decorrente de algum fator novo. Essa crise que estamos 

vivenciando, como já foi dito, decorre de vários fatores que estão presentes ao longo da 

história do jornalismo impresso. No momento em que a notícia passou a ser um 

produto, e as empresas jornalísticas começaram a operar de acordo com o sistema 

capitalista, as mesmas passaram a ficar expostas aos mesmos riscos inerentes ao 

mercado. Também devemos levar em consideração que a produção jornalística é cara, 

pois além do papel e das máquinas serem produtos importados, ainda devemos 

considerar toda a equipe jornalística. 

Além disso, na atualidade, não devemos deixar de considerar a crise pela qual o 

país está passando, pois não apenas jornais estão fechando, mas empresas de todos os 

setores. Segundo o IBOPE entre os anos de 2009 e 2013 mais da metade das empresas 

que foram abertas no Brasil fecharam após quatro anos de atividade. “Das 694 mil 

empresas que nasceram em 2009, apenas 47,5% ainda estavam em funcionamento em 

2013. Após o primeiro ano de funcionamento, 158 mil fecharam as portas” (VILLAS 

BOAS, 2015, s/p).  
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4. Uma crise que poderia ser prevista?  

 

Ao realizarmos nossa pesquisa pretendemos primeiramente fazer um 

levantamento bibliográfico sobre a história do jornalismo impresso, para assim, 

chegarmos à situação atual. Nosso ponto de partida foi à hipótese de que o jornalismo 

online poderia estar influenciando na crise que o jornalismo impresso enfrenta hoje. No 

decorrer de nossa pesquisa, constatamos que na opinião de alguns autores existe a 

contribuição do mercado online na crise, no entanto, devemos considerar todos os 

fatores envolvidos.  

Utilizamos as informações bibliográficas para fundamentar nosso trabalho, 

fazendo um levantamento de dados, a partir dos quais procuramos uma explicação para 

a atual realidade. Também pretendemos entender os motivos culturais da perda do 

interesse do leitor pelo jornalismo impresso, e se isso seria motivado pela atração dos 

dispositivos eletrônicos. Propusemo-nos a analisar essa evidente crise nos meios 

impressos, buscando mostrar, por meio de dados estatísticos, a realidade atual do 

veículo impresso, como os leitores perdem o interesse por esse suporte, e assim 

buscamos vislumbrar a realidade do jornalismo impresso no futuro próximo. 

Portanto, nossa análise aqui se baseará em três pontos de partida, para podermos 

entender a crise no jornalismo impresso, e se há forte influência do mercado online para 

a atual crise. Iremos considerar a perspectiva teórica de Pierre Bourdieu, que nos diz 

que o campo jornalístico está cada vez mais sujeito às exigências do mercado, pois 

como um produto de venda o jornal precisa se adaptar ao mesmo, e isso é um fato que 

vem afetando toda a produção jornalística. O autor escreve que o mercado exige que 

haja uma adaptação na maneira de fazer jornalismo, pois o campo comercial tem um 

peso maior na produção. Portanto, o valor-notícia
5
 passa a ser menos importante que o 

valor do mercado, ou seja, é necessário que a notícia venda bem antes de tudo.  

Além disso, nos propusemos trazer aqui o viés adotado por Sant’Anna, de que os 

hábitos de leitura do público estão mudando, e que isso também pode ser um fator a ser 

considerado no momento de crise. O autor defende que o público atual prefere se 

                                                           
5
 É constituída por um conjunto de requisitos que se exigem dos acontecimentos [...]. Tudo que não 

corresponde a esses requisitos é excluído [...]. Corresponde ao conjunto de critérios, operações e 

instrumentos com os quais os órgãos de informação enfrentam a tarefa de escolher, quotidianamente, de 

entre um número imprevisível e indefinido de fatos, uma quantidade finita e tendencialmente estável de 

notícias (WOLF, 2003, p. 190).  
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informar pela internet. E por último, e não menos relevante, não podemos deixar de 

mencionar o escreve Noblat, no sentido de que o jornalismo impresso precisa de uma 

reformulação, ou seja, é necessária uma mudança no modo de fazer jornalismo para que 

este continue a existir.  

Acreditamos que até aqui nossa pesquisa nos mostra claramente essa luta 

enfrentada pelo meio para continuar no mercado. Além do levantamento bibliográfico, 

fizemos a pesquisa de campo, realizamos entrevistas com os proprietários dos três 

jornais locais, Gazeta do Oeste (fechado no início de 2016); O Mossoroense (fechado 

na mesma época e que mantém apenas sua plataforma online) e o Jornal De Fato 

(mantido impresso e online). Deve-se considerar que as entrevistas que realizamos 

foram com proprietários dos jornais locais, o que poderá nos esclarecer acerca de muitos 

detalhes da situação dos veículos. Como dois dos jornais impressos foram fechados no 

início de 2016, acreditamos ser de grande importância voltar à atenção para esse caso, 

apontar as causas que levaram a esse fechamento, entender se os meios virtuais 

contribuem para essa crise.  

Fundado em 1977, o jornal Gazeta do Oeste tem como seu idealizador o 

jornalista Canindé Queiroz. Antes mesmo de se tornar um jornal, a empresa fornecia 

assessoria às prefeituras das regiões próximas, mais tarde o Gazeta do Oeste se tornou 

um grande jornal, possuindo também uma plataforma online. No entanto, no início de 

2016 o jornal fechou as portas
6
.  

O jornal O Mossoroense foi fundado em 1870, por Jeremias da Rocha Nogueira. 

É o terceiro jornal mais antigo do Braisl, e o quarto da América Latina. Criado para 

garantir a democracia, ameaçada pelas atitudes do Partido Conservador, por meio do 

padre Antonio Joaquim Rodrigues, que comandava a agremiação. O desejo de se fundar 

um jornal na cidade surgiu após as eleições de setembro de 1872. 

 A primeira fase do jornal durou 4 anos, o setor tipográfico acumulava prejuízos 

e mais prejuízos até que em 1876 o jornal teve que parar sua circulação. Voltou a reabri-

las em 1902, com João da Escóssia no comando, no entanto no ano de 1934 voltou a 

                                                           
6
 ARAÚJO, L. L; SILVA, J. M; SILVA, M.M. O processo de construção da notícia no jornal Gazeta do 

Oeste. In: CONGRESSO DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO NA REGIÃO NORDESTE, 17, 2015, 

Natal. Anais eletrônicos... Natal: UNP, 2015. Disponível em: 

http://www.portalintercom.org.br/anais/nordeste2015/resumos/R47-1602-1.pdf>. Acesso em: 26 set. 

2016.  
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fechar por causa da ditadura do Estado Novo. Destaca-se a contribuição que o jornal 

ofereceu, nesse período, às letras, artes, ciências, indústrias e ao desenvolvimento. 

 Em 1946 volta a reabrir, para fechar novamente mais tarde em 1965. Reabriu 

em 1970 e fechou em 1983. Em 1985 voltou a abrir, e no final de 2015, voltou a fechar 

as portas, permanecendo apenas em sua plataforma online. A tiragem diária do jornal na 

época girava em torno de 1.500 exemplares
7
.  

Em 2001 surgiu a Santos Editora de Jornais, e apenas com oito meses de 

fundação, a empresa passou a publicar o Jornal de Fato, que começou a circular as 

segundas-feiras. Um mês depois o jornal passou a ter uma circulação diária, sendo o 

primeiro jornal de Mossoró a colocar cores em suas páginas. Pouco depois surgiu a 

revista Domingo, com sua publicação semanal. Atualmente além do jornalismo 

impresso, que tem aproximadamente a tiragem de 2.000 exemplares diários, também é 

mantida uma plataforma online
8
. 

As entrevistas realizadas tiveram o objetivo de entender de que forma a crise 

afetou cada jornal, qual o papel do jornalismo online na crise na visão dos donos das 

empresas, se o jornal impresso precisa se reinventar para continuar vendendo, e qual a 

opinião dos proprietários sobre o futuro do jornal impresso. E assim, com os dados 

levantados, discutiremos como o jornalismo online entra em cena e se contribui para a 

crise do impresso. Devemos considerar, pois, a hipótese de que os leitores estão 

perdendo o hábito de ler no papel, priorizando a leitura na tela dos 

computadores, tablets ou smartphones. 

 

4.1 A crise na perspectiva dos proprietários dos jornais locais 

 

 Como já foi mencionado, nos propusemos aqui a fazer um levantamento de 

dados sobre a opinião dos proprietários dos jornais locais, para assim podermos 

entender a crise no cenário mossoroense. Para isso, foi elaborado um roteiro de 

perguntas abertas pelas quais os donos dos jornais podiam expressar livremente sua 

                                                           
7 O MOSSOROENSE. O Mossoroense, mais centenário que nunca! Disponível em: < 

http://www2.uol.com.br/omossoroense/171002/cotidiano1.htm>. Acesso em: 12 abr. 2016. 
 
8
 SANTOS, Cézar. Jornal de Fato completa hoje 11 anos de circulação diária. Disponível em: < 

http://defato.com/blog/cesar-santos/2012/05/23/jornal-de-fato-completa-hoje-11-anos-de-circulacao-

diaria/>. Acesso em: 16 abr. 2016. 
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opinião sobre o tema abordado. A entrevista teve como ponto de partida o seguinte 

questionamento: Como você vê a crise que o jornalismo impresso enfrenta hoje?  

 O proprietário do Jornal De Fato, César Santos, atribuiu a crise que o jornalismo 

enfrenta ao fator econômico. Segundo ele, as empresas jornalísticas estão subordinadas 

à economia, como qualquer outra empresa. O proprietário destaca a crise econômica que 

o país está enfrentando nos últimos anos, mostrando que as empresas de comunicação 

também precisam de uma economia estável para poder manter as portas abertas. Ele 

defende que “não há uma crise [apenas] do jornalismo impresso, há uma crise 

econômica, as empresas de comunicação que fecharam suas portas, fecharam mais por 

conta da crise da conjuntura da economia nacional” (SANTOS, 2016).  

A mesma opinião é compartilhada pelo dono do jornal O Mossoroense, Lahyre 

Rosado Neto. Ele defende que já faz algum tempo que as empresas estão fechando por 

conta da situação da economia nacional. “A crise nos jornais impressos já vem de algum 

tempo, quando, inclusive, fecharam grandes jornais no Brasil e no exterior, mas a coisa 

piorou com a crise econômica enfrentada no país” (ROSADO NETO, 2016).  

A proprietária do jornal Gazeta do Oeste Maria Emília Lopes Pereira acredita 

também que essa crise é decorrente da crise financeira enfrentada no país, dizendo que o 

aumento constante dos custos fizeram empresas entrarem em crise. Além disso, a 

proprietária também atribui o momento de crise no jornalismo impresso ao faturamento 

com a publicidade que hoje é muito menor, visto que a publicidade veiculada “no jornal 

impresso é bem mais cara que na mídia digital” (PEREIRA, 2016). 

Nosso segundo questionamento foi acerca de que maneira a crise afetou cada 

jornal. Tanto Santos como Rosado Neto mencionaram a diminuição da propaganda nos 

veículos. Pereira também concorda com o fato, mas ainda acrescenta que o reajuste de 

preços constantes e a inflação levaram a redução do faturamento. Sendo assim, o 

anunciante reduziu o investimento em publicidade no impresso, optando por uma mídia 

mais barata.  

Mais a frente foi abordada o problema que inspirou nossa pesquisa: O mercado 

online contribuiu de alguma forma para a crise que o impresso enfrenta hoje? Neste 

ponto tivemos opiniões divergentes. César Santos negou que o mercado online tenha 

contribuído de alguma maneira para a crise que o jornalismo impresso enfrenta, e, ao 

contrário, em sua opinião, o jornalismo online e o impresso devem se complementar. O 

dono diz que a plataforma online contribuiu decisivamente para que o jornal permaneça 
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aberto. O mesmo ainda atentou para a maior visibilidade do jornal, depois que passou a 

funcionar online. Ele defende que a empresa jornalística é uma só, e tanto o jornalismo 

impresso quanto o online pertencem à mesma empresa.  “A imprensa é uma só, o Jornal 

De Fato é uma empresa só, mas tem o jornal impresso, se o leitor quiser ler ele no papel 

e tem o jornal impresso online, [...] então se eu tinha 5 mil, 10 mil leitores, hoje eu 

tenho 100 mil, 200 mil” (SANTOS, 2016). 

Ainda segundo ele, a empresa ganhou mais anúncios publicitários com a 

plataforma online. Outro fator positivo em sua opinião é que atualmente é possível 

explorar web rádio e web TV, todas as mídias dentro de uma empresa só. Para ele a 

ideia de que o jornalismo online está tomando o espaço do jornalismo impresso não é 

verdadeira. “[...] Isso não é verdade, pelo contrário, o online está convergindo, está 

fortalecendo as estruturas. [...] é fato que hoje, o online tem sido muito importante para 

o impresso, essas duas mídias, essas duas plataformas estão convergindo muito bem” 

(SANTOS, 2016).  

Já Lahyre Rosado Neto acredita que o jornalismo online tem sua contribuição 

para a crise no jornalismo impresso. “Se observarmos a quantidade de dispositivos 

conectados à internet, utilizando redes sociais, acessando notícias online e 

disseminando-as, veremos que é impossível comparar a quantidade dos jornais que 

circulam em papel e o número de acessos online” (ROSADO NETO, 2016).  

Maria Emília Lopes Pereira opina que os custos do mercado online são bem 

menores que da mídia impressa. “Com o valor da publicidade bem mais barata, o 

empresário resolveu investir na mídia online” (PEREIRA, 2016). 

Os proprietários também foram questionados sobre a hipótese de que o 

jornalismo online algum dia irá substituir o jornalismo impresso. Todos compartilham a 

mesma opinião, de que o jornalismo impresso irá continuar a existir, no entanto, é 

necessária uma mudança. Lahyre Rosado Neto atenta para o fato de que o jornal precisa 

ser mais analítico, pois com a plataforma online, as notícias são recebidas pelo leitor de 

forma cada vez mais rápida. “[...] Os jornais impressos precisam avaliar que as notícias 

chegam ao público quase na mesma hora, portanto é preciso fazer um jornalismo mais 

analítico e investigativo, pois quando o impresso chega às ruas, os fatos já estão nos 

dispositivos móveis”. O proprietário também concorda que os leitores dos jornais estão 

envelhecendo, e, segundo ele, “os mais jovens cada vez mais acessam as notícias via 

internet” (ROSADO NETO, 2016). 
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César Santos, por sua vez, diz que o jornal precisa ter sua leitura próxima da 

leitura de revista. O mesmo diz que para atrair o público, o jornal precisa estar se 

reinventando, mas que ele não pode perder sua essência. Ele entende que o público 

jovem está deixando de ler o jornal por isso é necessário mudar, pois o leitor habitual do 

impresso está envelhecendo, sendo necessário conquistar novos leitores do segmento 

jovem. Segundo ele é necessária uma reforma gráfica, e outro fator importante em sua 

opinião é fazer com que esse leitor se sinta parte do jornal. “Evidentemente que a gente 

precisa repensar novos projetos e estabelecer uma leitura da notícia para que o leitor 

fique próximo, se sinta atraído para comprar jornal” (SANTOS, 2016). O proprietário 

do Jornal De Fato ainda chama a atenção para a credibilidade da marca do jornal, 

opinando que o leitor vê a notícia online, no entanto espera sair no jornal ou na televisão 

para confirmar sua veracidade. Portanto a notícia online precisa da marca para ter 

credibilidade. 

Maria Emília acredita que o jornalismo online não irá substituir completamente 

o jornalismo impresso, pois este sempre terá um público leitor. “Eu mesma sou uma que 

prefere pegar no papel, folhear as páginas, sentir o cheiro da tinta” (PEREIRA, 2016). 

Mas mesmo assim, como os outros donos de veículos, a proprietária do jornal Gazeta 

do Oeste acredita que a mudança se faz necessária. Segundo ela, para que o suporte 

impresso continue a existir, é necessário se agregar a outras mídias para dar um suporte 

ao faturamento. Ela também diz que “criatividade e dedicação à imprensa são essenciais 

para manter aberto um jornal” (PEREIRA, 2016).  

Questionamos ainda os proprietários sobre fatores que atraem mais o leitor no 

jornal online e que o impresso tem dificuldade ou impossibilidade de oferecer. Todos 

responderam o imediatismo. O dono do jornal O Mossoroense diz que “o principal é a 

velocidade da informação e a facilidade de acesso” (ROSADO NETO, 2016). César 

Santos também opina da mesma forma: “O imediatismo, a notícia de logo. Isso é uma 

coisa interessante, a pessoa lê a notícia imediata e espera a notícia completa, isso tá no 

próprio leitor. O online cumpre essa missão da notícia imediata” (SANTOS, 2016). 

Maria Emília diz que atualmente as pessoas têm muita pressa, e a notícia online sendo 

curta e rápida ganha a atração dos leitores. Segundo ela, a informação impressa é mais 

detalhada e os leitores atuais estão sem tempo, portanto, “se contentam em saber apenas 

o que está acontecendo em sua cidade, no Estado, no país e no mundo, sem se preocupar 

com os detalhes” (PEREIRA, 2016). 
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Perguntamos aos donos dos jornais se o jornalismo impresso se sustentará. Os 

donos acreditam que alguns jornais se manterão, no entanto, precisam estar abertos a 

mudanças. Lahyre Rosado Neto acredita que “alguns poucos podem sobreviver, mas 

precisam se reinventar, fazendo um jornalismo mais analítico, uma vez que a notícia já 

estará nos dispositivos eletrônicos” (ROSADO NETO, 2016).  

Maria Emília acredita que a mídia impressa sobreviverá, caso se agreguem a ela 

outras mídias, como rádio, TV e internet. Ela chama a atenção para os grandes jornais, 

como O Globo e a Folha de São Paulo. Ela acredita que esses jornais têm suporte 

financeiro de fundações que ajudam em suas manutenções. 

Já César Santos acredita que por causa da crise nacional muitas empresas 

fecharão suas portas, inclusive as de comunicação. No entanto, ele menciona que não 

consegue imaginar que empresas maiores como o Estadão ou a Folha de São Paulo 

fechados, pois segundo ele, essas empresas vêm se adaptando ao mercado. O 

proprietário do Jornal De Fato ainda destaca que para continuar a funcionar é necessário 

que a empresa saiba o que é a convergência e redimensione a estrutura do jornal para 

receber a nova mídia. “Não é abrir mão da mídia que tem. Então quem souber fazer essa 

convergência vai ter vida longa e quem não souber vai ficar pelo caminho, como de fato 

isso está acontecendo” (SANTOS, 2016). 

 

4.2 Influência do jornalismo online na crise atual do jornalismo impresso 

 

Ao realizarmos nossa pesquisa, constatamos que o jornalismo impresso enfrenta 

crises desde muito tempo, e que devemos levar em conta que existe não um, mas vários 

fatores que contribuem para essa crise. Em primeiro lugar temos que, como mercadoria, 

o jornal está sujeito às regras de mercado, e, como dito anteriormente, Pierre Bourdieu 

nos ensina que o campo jornalístico precisa se adaptar a ele. O autor diz que toda a 

produção jornalística sofre uma mudança, pois como mercadoria é necessário que a 

mesma tenha valor comercial.  Ele defende também que “os jornalistas são sem dúvida 

tanto mais propensos a adotar o ‘critério do índice de audiência’ na produção ou na 

avaliação dos produtos e mesmo dos produtores quanto ocupem uma posição mais 

elevada um órgão mais diretamente dependente do mercado [...]” (BOURDIEU, 1997, 

p.106).  
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O autor ainda escreve que a concorrência no meio jornalístico passa a ter 

prioridade, é necessária se fazer uma notícia que se adapte às condições exigidas pelo 

mercado. Portanto, o jornalismo atual se torna cada vez mais simples, sem 

aprofundamento, pois o mercado exige assim. Ainda considerando a ideia do autor, 

podemos dizer que com isso, as notícias mais novas passam a ter mais valor do que as 

notícias mais detalhadas.  

 

Na lógica específica de um campo orientado para a produção desse 

bem altamente perecível que são as notícias, a concorrência com a 

clientela tende a tomar forma de uma concorrência pela prioridade, 

isto é, pelas notícias mais novas (os furos) – e isso tanto mais 

evidente, como se está do polo comercial. As funções do mercado não 

se exercem senão por intermédio do efeito de campo: de fato, muitos 

desses furos que são procurados e apreciados como trunfos na 

conquista da clientela estão destinados a permanecer ignorados pelos 

leitores ou espectadores e a ser percebidos apenas pelos concorrentes 

[...]. Inscrita na estrutura e nos mecanismos de campo, a concorrência 

pela prioridade atrai e favorece os agentes dotados de disposições 

profissionais que tendem a colocar toda a prática jornalística que, 

obrigando a viver e a pensar na informação em função de sua 

atualidade [...], favorece uma espécie de amnésia permanente que é o 

avesso negativo da exaltação da novidade e também uma propensão a 

julgar os produtores e os produtos segundo a posição do “novo” e do 

“ultrapassado” (BOURDIEU, 1997, p.107).  

 

O fator econômico acaba sendo mais importante na produção de notícia, do que 

mesmo o valor-notícia. O autor nos chama atenção para o fato de que atualmente o fator 

comercial é tão intrínseco no processo de apuração da informação que os jornalistas são 

“[...] obrigados a fazer concessões à lógica do mercado e do marketing, introduzida pela 

televisão comercial, e a esse novo princípio de legitimidade que é a consagração pelo 

número e pela ‘visibilidade na mídia’” [...] (p.110). Bourdieu defende ainda que  

 

O campo jornalístico constitui-se como tal [...] em torno da oposição 

que os jornais ofereciam antes de tudo “notícias”, de preferência 

“sensacionais” ou, melhor “sensacionalistas”, e os jornais que 

propunham análises e “comentários”, aplicados em marcar sua 

distinção aos primeiros firmando abertamente valores de 

“objetividade”, ele é o lugar de uma oposição entre duas lógicas e dois 

princípios de legitimação: o reconhecimento pelos pares, concedidos 

aos que reconhecem mais completamente os “valores” ou os 

princípios internos, o reconhecimento pela maioria, materializado no 

número de receitas, de leitores, de ouvintes ou de espectadores, 

portanto, na cifra de venda (best-seller) e no lucro em dinheiro, sendo 
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a sanção do plebiscito, nesse caso, inseparavelmente um veredicto do 

mercado (BOURDIEU, 1997, p. 105). 

 

Portanto, com o jornalismo submetido ao polo comercial, sempre sofrerá com as 

oscilações da economia. Esta ideia é acordada pelos três proprietários dos jornais 

entrevistados, de que o fator econômico, e a situação vivenciada pelo país atualmente, 

contribui para que se estabeleça uma crise nas empresas, dentre elas as empresas de 

comunicação.  

No entanto, Ricardo Noblat acrescenta que os jornais não devem ser vistos como 

mera mercadoria, afirmando que atualmente os produtores de notícias e donos de jornais 

os veem desta maneira. O autor acredita que a notícia não é um simples produto de 

venda, mas um bem perecível para o qual sempre haverá demanda. O autor defende que 

as empresas jornalísticas precisam mudar a percepção de que o jornal seja apenas uma 

fonte de informação de curto prazo, ou uma oportunidade de negócios. Para ele, “um 

jornal é ou deveria ser um espelho da consciência crítica de uma comunidade em 

determinado espaço de tempo. Um espelho que reflita com nitidez a dimensão 

aproximada ou real dessa consciência. E que não tema jamais ampliá-la [...]” 

(NOBLAT, 2003, 18).  O autor defende que os proprietários dos jornais devem 

considerar que “antes de ser um negócio, jornal deve ser visto como um serviço público. 

E como servidor público deverá proceder. Mais do que informações e conhecimentos, o 

jornal deve transmitir entendimento” (p. 19).  

 O que devemos considerar é que, trabalhando como capitalistas, os donos do 

jornal tem que operar de acordo com o mercado, com o objetivo de que seu produto seja 

bem vendido. No entanto, os mesmos consideram apenas os anúncios publicitários 

como fonte de lucro, quando deveriam pensar que não só os anunciantes são fontes de 

renda, mas sim, os assinantes, mesmo que numa dimensão menor. Os proprietários não 

veem que a notícia também deve ser produzida – como aponta Noblat – na forma de 

“entendimento”, ou seja, as notícias também podem ser aprofundadas e mais detalhadas. 

Todavia, editores e jornalistas tem se contentado apenas em reproduzir notícias cada vez 

mais repetitivas e superficiais.  

 Seguindo essa linha, mais adiante analisaremos a hipótese de que o jornalismo 

precisa de adaptações para sobreviver. Os entrevistados, donos de jornais, acreditam 

nesta ideia, afirmando que o jornalismo precisa ser mais analítico, investigativo, 

oferecer um projeto gráfico mais moderno, ou mesmo se agregar a outras mídias. Noblat 
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também escreve que é necessária uma mudança em toda a produção, que o jornalismo 

deve 

 

Renovar sua pauta de assuntos para ganhar mais leitores, 

principalmente mulheres e jovens; surpreender mais e mais os leitores 

com informações que eles desconheçam; humanizar o noticiário e 

abordar os temas pela óptica dos leitores; interagir com os leitores e 

abrir mais espaço para que falem e sejam ouvidos; conferir menos 

importância às notícias de ontem e ocupar-se em antecipar as que 

ainda estão por vir; apostar em reportagens porque são elas que 

diferenciam um jornal de outro; dar mais tempo aos repórteres para 

que apurem e escrevam bem; publicar textos que emocionem, 

comovam e inquietem; resistir à tentação de absorver prioridades tão 

características da televisão: superficialismo, entretenimento, diversão, 

busca de audiência a qualquer preço; investir pesado na qualificação 

dos seus profissionais; depender menos de anúncios e mais da venda 

de exemplares; e mais importante do que tudo acima, fazer jornalismo 

com independência e que tome partido da sociedade (NOBLAT, 2003, 

p.16). 

 

O autor acredita que “é o conteúdo que vende jornal. Somente uma mudança 

radical de conteúdo, aqui e em qualquer outro lugar, será capaz de prolongar a lenta 

agonia dos jornais” (p. 16). Porém, ele relata que mesmo com essa mudança o jornal 

impresso não terá resistência o bastante para manter-se de portas abertas por muito 

tempo. “Os jornais, contudo, morrerão, sinto dizer-lhes isso. Tal como existem hoje, 

tudo indica que morrerão. Só não me arrisco a dizer quando” (p.17). No entanto, as 

notícias continuarão a existir, pois segundo Noblat “pouco importa a forma que os 

jornais venham a tomar no futuro, pouco importa se alguns deles acabarão preservados 

como espécies de relíquias – o homem sempre precisará de informações” (p. 17). 

Os donos dos jornais locais ainda acreditam no jornalismo impresso, no entanto, 

apresentam incertezas em suas falas quando são questionados se estes realmente terão 

seu lugar no futuro. Todos afirmam não acreditar que jornais maiores venham a fechar 

as portas, do que discordamos, se considerarmos que grandes periódicos, como o Jornal 

do Brasil e a Gazeta Mercantil deixaram de circular já há cerca de cinco anos. De 

qualquer forma, eles se mostram esperançosos num bom futuro para a mídia impressa, 

mesmo que tenham dúvidas acerca disso.  

Podemos dizer que mesmo com o surgimento do rádio e da televisão, o jornal 

impresso sempre continuou firme com seu espaço próprio. Quando a internet comercial 
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surgiu nos anos de 1990, no Brasil, e o jornalismo online começou a entrar em cena, foi 

um baque maior para o jornalismo. 

De acordo com o que apresentamos até agora, o jornalismo impresso enfrenta 

uma grave crise, que pode ser vista tanto no campo mercadológico, como no campo 

cultural. Acreditamos que mesmo com uma economia estável, ou uma reformulação 

profunda, o jornalismo impresso terá um fim ou ficará reduzido a um espaço muito 

menor do que já teve no passado. O que não podemos afirmar que isto será verificado 

num futuro próximo. A nova geração de leitores, crescendo em um ambiente onde as 

novas tecnologias são cada vez mais predominantes, prefere fazer uso delas para obter 

informações. Rena aborda que esta nova geração tem grande facilidade de se apropriar 

das mídias virtuais. “[...] Nos últimos 200 anos, a comunicação e as tecnologias 

estabeleceram uma relação de interdependência maior do que visto em todos os outros 

períodos da história humana” (RENA, 2011, p. 3).  

Sant’Anna nos chama a atenção para o fato de que o maior problema da crise é o 

índice de leitores dos jornais estar diminuindo. “Com menos pessoas lendo jornais, e 

por menos tempo, o número de exemplares rodados diariamente no Brasil diminuiu 

[...]” (SANT’ANNA, 2008, p. 43). O autor destaca que há um deslocamento do público 

que lê jornal impresso para a internet. “Enquanto diminuiu a circulação de jornais, 

aumentou o acesso à rede no Brasil” (p. 49), pois,  

 

Dos 63 milhões de pessoas com mais de 16 anos e telefone fixo 

residencial, 44,9% (ou 33,4 milhões) tinham acesso à internet no 

início dos anos 2002, No fim de 2005, essa fatia tinha aumentado para 

53,1% (ou 33,4 milhões). Isso representa um ingresso de 5,1 milhões 

de novos usuários em apenas quatro anos (SANT’ANNA, 2008, p. 

49).  

 

 Já numa pesquisa mais atual do IBOPE, em 2012, 94,2 milhões de pessoas no 

Brasil tinham acesso à internet.  Esse número em 2013 aumenta, constatando 102,3 

milhões pessoas que tem acesso à internet no primeiro trimestre do mesmo ano
9
 

(IBOPE, 2013, s/p).  

                                                           
9
 Pesquisa realizada com pessoas de 16 anos ou mais de idade, com acesso a internet em qualquer 

ambiente, (domicílios, trabalho, escolas, lan houses e outros locais), mais as crianças e adolescentes (de 2 

a 15 anos de idade) que têm acesso em domicílios.  
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 Ainda segundo Sant’Anna, “parte considerável do tempo dedicado aos jornais 

se deslocou para a internet” (SANT’ANNA, 2008, p. 50). O autor menciona que há 

forte concorrência da mídia impressa com os novos meios e, principalmente, com a 

internet, e, assim, a fatia do jornal diminuiu no mercado da informação (p.57). Segundo 

o IBOPE, os jovens são os que mais se habituam a buscar informações pela internet.  

 

Atualmente, 17% dos jovens que vivem nas principais capitais e 

regiões metropolitanas brasileiras têm ao menos um tablet em casa e, 

entre os que possuem telefone celular, 47% têm smartphone. A 

simultaneidade e a convergência estão praticamente no DNA: os 

meios são consumidos pela internet com tal naturalidade, que muitas 

vezes fazem até os vídeos online se tornam uma nova forma de escrita 

da web (IBOPE, 2014, s/p). 

 

Ainda vale destacar outra pesquisa realizada pelo IBOPE, em agosto de 2016, 

onde se revela que dos usuários entrevistados, 61% leem notícias nacionais e 

internacionais pela internet. A pesquisa mostra que a plataforma mais usada são os 

smartphones (68%), e que 59% dos internautas recorrem à internet em busca 

informações
10

.   

Os donos dos jornais locais também acreditam que o público jovem se interessa 

mais pela leitura online e que o leitor habitual do jornalismo impresso está 

envelhecendo, no entanto, acreditam que o jornal impresso ainda terá um público que 

vai preferir comprar jornal impresso. Porém, verificamos que o número de leitores na 

internet só cresce a cada ano, e que o público jovem é a maioria desses leitores de 

notícias online. Acreditamos que por algum tempo o jornal impresso ainda possuirá um 

público cativo, mas esse público forma uma curva descendente e não perdurará por 

tanto tempo. O leitor do jornalismo impresso está diminuindo, seja pela crise 

econômica, ou pelo fato do jornal não oferecer notícias e projeto gráfico atraente. 

Acreditamos que o principal e mais grave motivo da perda da clientela do jornal, seja a 

internet, pois os leitores encontram nela conteúdos que as outras mídias oferecem, mas 

com uma diferença, são notícias que chegam mais rápido e em um único suporte.  

Assim, considerando o que foi discutido ao longo do nosso trabalho, percebemos 

como já foi mencionado, que a crise do jornalismo impresso não é atual, e que não é 

                                                           
10

 A pesquisa representa os hábitos de 47% da população brasileira entre 12 e 75 anos, o equivalente a 83 

milhões de pessoas. 
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gerada por um único fator. Desta forma, nos propomos aqui, a analisar o que 

acreditamos serem seus principais motivos. Defendemos que a crise econômica e de 

mercado é um fator básico para que as empresas, tanto de comunicação como de outros 

setores, sofram com as oscilações da economia, e que desta forma muitas delas 

cheguem a falir. No entanto, não acreditamos que seja um fator preponderante, quando 

falamos em empresas de mídia impressa, quando o foco para essa compreensão deve 

estar numa mudança cultural dos leitores. 

Também é importante destacar que o jornalismo impresso precisa de uma série 

de mudanças para continuar a existir, mesmo com um raio de influência mais restrito. 

Concordamos que um jornalismo mais aprofundado, com reportagens humanizadas, e 

uma reforma gráfica, fará com que o meio impresso conquiste mais leitores, e que esta 

mídia sobreviva ainda por mais tempo. Podemos considerar a ideia de que o leitor atual 

prefere cada vez mais se informar pelas redes, e que essa parcela tende a crescer numa 

escala inversamente proporcional àquela que prefere a leitura do impresso.  

Assim, o jornalismo online entra em cena como principal concorrente do 

impresso. Essa opinião também é compartilhada pelos donos dos jornais O 

Mossoroense e Gazeta do Oeste, cabendo frisar que o proprietário do Jornal De Fato 

acredita que a plataforma online somente veio a contribuir para a mídia impressa. 

Acreditamos que nossa pesquisa contribui para a compreensão do cenário atual, mesmo 

que tenhamos a convicção de que a clareza será maior com o passar dos anos, quando 

poderemos enxergar os acontecimentos com maior distanciamento, considerando outros 

componentes da experiência acumulada e outros registros sobre o assunto.  

Enfim, podemos dizer que com a convergência midiática, o leitor acaba tendo 

mais facilidade de acesso ao imenso mercado informativo veiculado na internet, 

preferindo se informar pelo computador, tablet e celular, e que sua maneira de se 

comunicar o faz migrar para a plataforma digital, favorecendo que o jornalismo 

impresso perca seu público para o jornalismo online.   
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Conclusões  

 

É inegável que atualmente o jornalismo impresso vem passando por crises que 

podem levar os leitores a questionar se esse tipo de veículo terá condições de 

permanecer na dimensão midiática. Também sabemos que o jornal passou por diversas 

crises desde que outros meios começaram a existir, no entanto, é bom sublinhar que esta 

é mais grave. Por um lado, poderíamos considerar que o jornalismo online está posto 

nessa crise como principal concorrente do jornalismo impresso, pois veicula o mesmo 

conteúdo, mesmo que em formato diferente. Como discutimos neste trabalho, existem 

diversos elementos do jornalismo online que fazem com que o público volte sua atenção 

para essas plataformas, como por exemplo, o baixo custo e a acessibilidade. A nova 

geração de leitores, segundo pudemos constatar a partir da pesquisa bibliográfica, 

também prefere se comunicar pela plataforma digital. 

Claramente podemos visualizar no decorrer de nossa pesquisa que o jornalismo 

impresso teve seu período de auge, talvez se apresentando como o mais confiável dentre 

os veículos, mantendo-se forte por séculos e, até a chegada da digitalização em rede, 

apresentando-se como aquele em que a informação poderia ser mais facilmente 

recuperada. No entanto, atualmente, mesmo que esse veículo se apresente para alguns 

grupos de pessoas como o veículo com mais credibilidade, percebemos que esse motivo 

não é o suficiente para que o jornal impresso se sustente.  

Avaliamos que a crise econômica tem sua influência na depressão enfrentada 

pela mídia impressa, visto que os custos foram elevados além do limite do suportável 

para o caixa das empresas. Também acreditamos que o jornal precisa de uma mudança 

em sua estrutura (projeto gráfico atraente, reportagens aprofundadas, etc). No entanto, 

constatamos que o grande problema é o número de leitores estarem diminuindo e/ou 

migrando para outras plataformas, como a online. Além disso, não podemos deixar de 

mencionar que os publicitários têm identificado grande potencial de retorno financeiro 

para os anunciantes nessa mídia, reforçando o caixa desses veículos, e, ao mesmo 

tempo, deixando os jornais impressos em situação financeira muito delicada. Ao mesmo 

tempo em que acreditamos que daqui a alguns anos o jornal não terá leitores suficientes 

para se sustentar, não podemos afirmar que empresas jornalísticas mais robustas fechem 

suas portas.  
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Os autores com os quais dialogamos em nossa pesquisa nos mostram essa luta 

enfrentada pelo meio impresso para continuar no mercado. Considerando ainda as 

entrevistas que realizamos com os proprietários dos três principais jornais locais, vemos 

que elas nos esclareceram acerca das dificuldades enfrentadas por eles para manterem as 

portas abertas. Mesmo com esse esforço, dois dos jornais locais não conseguiram se 

sustentar.  

Podemos, enfim, dizer que nossa pergunta-problema foi respondida 

afirmativamente, ou seja, há contribuição do jornalismo online na crise atual do 

jornalismo impresso, visto que o leitor pode acessar uma imensa gama de informações a 

qualquer hora e em tempo real, na maioria das vezes sem pagar nada por isso. Também 

podemos afirmar que nossos objetivos foram atingidos no momento em que os dados 

apresentados também explicaram a realidade atual enfrentada pelo impresso. Isso 

porque identificamos por meio de nossa pesquisa que existe uma perda de interesse do 

leitor pela plataforma impressa, seja pelo fato jornal não ter um projeto gráfico atraente, 

por não produzir conteúdos que agrade o leitor, ou pelo fato desse leitor se sentir mais 

confortável se informando pela plataforma online. Ainda de acordo com nossos 

objetivos, nos propusemos a traçar um panorama pelo qual pudéssemos vislumbrar a 

realidade no futuro próximo, e o que constatamos foi que mídia impressa está perdendo 

espaço para a online, mas é impossível dizer categoricamente que o impresso vai 

desaparecer totalmente, tampouco quando isso vai acontecer.  

Todavia, o que percebemos a nível local é que as empresas de jornalismo 

impresso estão praticamente chegando ao fim. Em dezembro de 2015 o jornal O 

Mossoroense fechou mais uma vez suas portas e mantém-se apenas na plataforma 

online, desempregando ao todo oito funcionários. Em janeiro de 2016 o jornal Gazeta 

do Oeste fechou tanto o impresso quanto o online, deixando um total de 40 funcionários 

desempregados, e, destes, 11 eram jornalistas. A proprietária foi taxativa: “vale salientar 

que dediquei 38 anos da minha vida (mais da metade do que já vivi) ao jornal Gazeta do 

Oeste, durante os quais houve muitas crises. A diferença é que nenhuma dela foi tão 

grande como a atual” (PEREIRA, 2016). O Jornal de Fato ainda se mantém aberto 

mesmo em meio à crise, no entanto, de acordo com seu proprietário, a plataforma online 

já cobriu muitos custos da impressa, o que nos leva a crer que a mídia impressa 

mossoroense não terá um tempo de existência tão longo.  
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Apêndices 

 

Roteiro de entrevista utilizado com os proprietários dos três jornais  

 

1. Como você vê a crise que o jornalismo impresso enfrenta hoje? 

2. De que maneira a crise afetou o jornal? 

3. O mercado online contribuiu de alguma forma para a crise que o impresso 

enfrenta hoje? Justifique sua resposta. 

4. O jornal online irá algum dia substituir completamente o impresso? Justifique 

sua resposta. 

5. Quais fatores atrairiam mais o leitor no jornal online e que o impresso tem 

dificuldade ou impossibilidade de oferecer? Justifique sua resposta. 

6. Em sua opinião, o jornalismo impresso se sustentará? Justifique sua resposta.  

7. O cliente prefere o impresso ou o online?  

8. Em sua opinião os jornais atuais não atentam para os interesses dos leitores? 

9. Você acredita que os leitores dos jornais estão envelhecendo? Justifique sua 

resposta.  

10. Em sua opinião em que aspecto o jornalismo impresso precisa mudar para fazer 

o público jovem se interessar mais por essa plataforma? 

   

  


