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RESUMO 

 

ROSA, Carlos Henrique. A empresa versus a imprensa jornalística - A velha 

discussão: os negócios ou os valores da profissão de jornalista. Trabalho de 

conclusão de curso (Comunicação social com habilitação em Jornalismo) – 

UniCesumar – Centro Universitário Cesumar, Maringá, 2019. 

 

O presente trabalho tem como objetivo responder à pergunta: “como o aspecto 

organizacional e financeiro dos veículos noticiosos pode impactar no dia a dia das 

redações jornalísticas, assim como no trabalho dos profissionais?”. Para isso, foi 

produzido um livro que apresenta tais questões segundo autores como Warren Breed, 

Nelson Traquina, Felipe Pena, Gaye Tuchman, entre outros. Também são 

apresentados o desenvolvimento, as vantagens, desvantagens e possíveis 

alternativas para determinados modelos de negócios para organizações jornalísticas. 

Em um primeiro momento, é abordado o surgimento do modelo comercial de 

negócios, baseado em verbas publicitárias dos anunciantes, tal como o aspecto 

positivo e negativo desse modelo, segundo pesquisadores como H. Eugene Goodwin. 

Também são apresentados os serviços públicos de comunicação, em que os veículos 

de comunicação são financiados total ou parcialmente pelo Estado. Como exemplos, 

os casos da BBC na Grã-Bretanha, da EBC no Brasil, entre outros, conforme 

apresentam autores como Laurindo Lalo Leal Filho, Jonas Valente etc. Além destes, 

são apresentados modelos alternativos de financiamento e organizações jornalísticas, 

como as assinaturas digitais ou paywall, o financiamento coletivo ou crowdfunding, as 

iniciativas de jornalismo colaborativo e novas formas de publicidade, como a 

publicidade de conteúdo (Branded Content) ou a publicidade nativa (Native 

advertising). O livro utiliza, além de texto, recursos como tabelas, caixas de texto, 

diagramas etc. Além do livro, foi produzido o portal Evijor, site para a internet em que 

são apresentados textos com conteúdo complementar ao material apresentado no 

livro. Como conclusões, dadas as limitações metodológicas deste trabalho, somente 

uma análise mais aprofundada de cada veículo noticioso poderia permitir conclusões 

mais precisas. Por outro lado, pode-se dizer que a pluralidade das mídias é 

fundamental para uma cobertura mais abrangente acerca das questões que impactam 

o dia a dia dos indivíduos. Além disso, diante das transformações no jornalismo, faz-

se necessário que os veículos noticiosos procurem por formas alternativas de 

financiamento das atividades. Muitos veículos, inclusive, já têm testado alternativas.  

Palavras-chave: jornalismo, organização, aspecto financeiro.  
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ABSTRACT  

 

 

This paper aims to answer the question: "How can the organizational and financial 

aspect of news outlets impact the daily life of newsrooms, as well as the work of 

professionals?”. For this, a book was produced that presents such questions according 

to authors such as Warren Breed, Nelson Traquina, Felipe Pena, Gaye Tuchman, 

among others. Also presented are the development, advantages, disadvantages and 

possible alternatives business models for journalistic organizations. Initially, the 

emergence of the commercial business model based on advertising budgets is 

discussed, as well as the positive and negative aspect of this model, according to 

researchers such as H. Eugene Goodwin. Public broadcasting are also presented, in 

which the communication vehicles are fully or partially funded by the State. As 

examples, the cases of the BBC in Britain, EBC in Brazil, among others, as presented 

by authors such as Laurindo Lalo Leal Filho, Jonas Valente, etc. In addition, alternative 

funding models and journalistic organizations such as paywall, crowdfunding, 

collaborative journalism initiatives and new forms of advertising such as Branded 

Content or Native advertising are presented. In addition to text, the book uses 

resources such as tables, text boxes, diagrams, etc. In addition to the book, the Evijor 

portal was produced, an internet site that brings texts with complementary content to 

the material presented in the book. As conclusions, taking into account the 

methodological limitations of this paper, only further analysis of each news outlet could 

allow more accurate conclusions. On the other hand, it can be said that the plurality of 

media is fundamental for a broader coverage of the issues that influence the daily lives 

of individuals. In addition, given the changes in journalism, it is necessary for news 

outlets to look for alternative forms of funding for activities. Many vehicles have even 

tested alternatives. 

 

Keywords: journalism, organization, financial aspect. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

“O que é jornalismo?”. Para os profissionais da área, estudiosos do campo da 

comunicação ou mesmo entre a sociedade como um todo, responder tal pergunta é, 

possivelmente, um dos maiores desafios. Desafio esse de tamanha magnitude que, 

ao longo dos anos, diversos autores lançaram teorias e hipóteses que pudessem 

conceituar a atividade jornalística. Entre as variadas definições, pode-se citar as que 

descrevem a atividade como aquela cujo foco é apresentar os acontecimentos de 

relevância para o público. Tal apresentação, pressupõe algumas abordagens, deveria 

acontecer de modo que não houvessem distorções ou que um ou outro envolvido no 

fato não fosse beneficiado ou prejudicado na narrativa. Em outras palavras, de 

maneira imparcial e isenta. 

Há quem diga que a “imparcialidade” e a “isenção”, tal como a apresentação 

dos fatos fidedigna com a realidade, não só são possíveis de serem alcançados como 

devem ser o foco principal dos jornalistas. Essa é uma posição defendida, por 

exemplo, por estudiosos como o estadunidense Walter Lippmann (apud Traquina, 

2004) e outros. Entretanto, uma grande parcela dos autores e dos estudos que 

surgiram com o passar dos anos passaram a contestar a hipótese de uma total 

isenção da atividade jornalística e a transmissão dos acontecimentos tais como 

aconteceram. As justificativas para isso, explicam autores como o português Nelson 

Traquina (2004) e o brasileiro Felipe Pena (2015), vão desde a inexistência de uma 

linguagem absolutamente neutra – com a própria maneira de estruturar um texto 

pressupondo um critério de seleção, com base em valores pessoais e profissionais do 

jornalista – passando por valores e padrões éticos compartilhados entre a comunidade 

jornalística, ou mesmo as preferências político-partidárias de um ou outro jornalista. 

Por outro lado, após uma pesquisa feita ao longo da graduação, chegou-se a 

uma conclusão: a maioria das correntes teóricas do jornalismo – para não dizer todas 

–, de um modo ou de outro dão destaque ao que acontece dentro das redações, assim 

como o aspecto organizacional e financeiro dos veículos de comunicação, como 

elementos cruciais para se entender o porquê do jornalismo ser do modo como é. 

Algumas preocupações compartilhadas entre as teorias envolvem as rotinas de 

trabalho de repórteres e editores dentro e fora das redações – que acabam 
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privilegiando um ou outro interlocutor, sobretudo aqueles que têm cargos 

institucionalizados -, ou a dependência, em grande partes das vezes, das verbas 

publicitárias dos anunciantes de determinados veículos para a manutenção das 

atividades. Além dessas, as limitações financeiras e organizacionais das empresas 

jornalísticas, que impedem a cobertura de todos os eventos com valor-notícia, ou seja, 

os acontecimentos passíveis de serem noticiados. 

Na prática, algumas questões que surgiriam dentro das redações, portanto, 

seriam: no caso de uma denúncia envolvendo o principal patrocinador de um 

determinado veículo noticioso, dever-se-ia levar a denúncia adiante, produzir e 

divulgar um material jornalístico e, provavelmente, sacrificar verbas publicitárias 

importantíssimas para a manutenção das atividades do veículo (partindo-se do 

pressuposto de que nenhuma empresa paga uma empresa de comunicação para que 

esta fale mal dela) ou fazer “vista grossa” às informações comprometedoras trazidas 

pelo jornalista e, assim, garantir a saúde financeira do veículo noticioso? 

Em outro cenário, em vez de um veículo de comunicação “tradicional”, isto é, 

aquele mantido por verbas publicitárias, em um hipotético caso em que chegasse uma 

denúncia a uma emissora pública de comunicação, mantida pelo poder público, 

envolvendo justamente o principal financiador das atividades do veículo – no caso o 

governo - da mesma forma como questionado, o veículo levaria adiante as 

informações, com o risco do governo, com a premissa de “economia de gastos”, 

realizar corte de verbas, falar em privatização ou mesmo extinguir o veículo, ou 

ignoraria o fato? Isso tudo, da mesma forma, pressupondo que governo nenhum 

manteria um veículo de comunicação para falar mal dele.  

Além dessas perguntas, outras indagações seriam: em determinada cobertura, 

quais recursos - repórteres, cinegrafistas e câmeras, no caso de uma emissora de TV, 

combustível para abastecer o carro de reportagem, se for o caso, etc. - seriam 

necessários? Quanto tempo seria gasto na produção de um certo material jornalístico? 

O veículo tem condições - financeiras, tempo, geográficas... - para cobrir esse fato? 

Percebe-se, assim, como a questão organizacional e financeira dos veículos 

noticiosos são fundamentais na atividade jornalística. 

É tendo tais indagações em mente que surge o ponto de partida para a 

produção de “A empresa versus a imprensa jornalística - a velha discussão: os 

negócios ou os valores da profissão de jornalista”. Trata-se de um livro, um Trabalho 

de Conclusão de Curso (TCC) apresentado ao curso de Jornalismo do Centro 
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Universitário Cesumar (UniCesumar), de Maringá, no Paraná, em 2019, fruto de uma 

pesquisa que se deu ao longo de mais de três anos. Pesquisa essa que teve como 

foco principal mostrar, mediante pesquisa bibliográfica, as diferentes formas como os 

veículos de comunicação custeiam suas atividades, assim como de que modo o 

aspecto organizacional e financeiro dos veículos jornalísticos impacta no dia a dia dos 

profissionais.  

Propôs-se, desse modo, um resgate histórico acerca das Teorias do 

Jornalismo, de modo a ressaltar como a questão organizacional é abordada com o 

passar dos anos e o surgimento de novas correntes teóricas. Propôs-se, também, 

apresentar o desenvolvimento dos diferentes modelos de negócio adotados pelas 

empresas jornalísticas – tais como o modelo comercial ou “clássico” (chamado assim 

pelo autor deste trabalho), isto é, aquele baseado em verbas publicitárias dos 

anunciantes; o serviço público de comunicação, mantido por taxas pagas pelos 

contribuintes; e os modelos alternativos de financiamento e organizações jornalísticas. 

Entre tais modelos, o financiamento baseado em assinaturas digitais (paywall), o 

financiamento coletivo (Crowdfunding) e a publicidade de conteúdo, assim como as 

iniciativas de jornalismo colaborativo. 

A ideia foi mostrar como cada modelo, de alguma forma, contribuiu para o 

desenvolvimento da própria atividade jornalística. Abordou-se, em contrapartida, os 

problemas que cada modelo apresenta, seja em termos práticos ou de acordo com 

observações de teóricos e especialistas do campo. 

Há a defesa, dessa maneira, da necessidade de pluralidade dos meios de 

comunicação, de diferentes tipos – impressa, televisiva, radiofônica ou na internet – 

com diferentes formas de financiamento. Essa pluralidade, entende-se, garantiria uma 

cobertura mais completa e uma maior abrangência dos fatos noticiados. De forma 

semelhante, defende-se que um veículo de comunicação, sempre que possível, tenha 

mais de uma forma de financiamento, de maneira a garantir a sustentabilidade 

financeira das atividades. A diversificação das fontes de recursos financeiros, 

acredita-se, reduziria problemas relacionados a modelos de negócio específicos de 

determinados veículos, garantindo, assim, uma maior independência editorial. 

O desenvolvimento do livro foi pensado, em especial, para dois tipos de público. 

De um lado, estudantes e professores das faculdades de jornalismo, por apresentar 

uma reflexão a respeito do impacto do aspecto financeiro e organizacional na 

atividade jornalística. Essa reflexão, espera-se, pode dar margem a futuras pesquisas 
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sobre o Jornalismo e a relação deste campo, por exemplo, com a economia e a 

administração. De outro lado, há os futuros “empreendedores” da comunicação. Como 

já mostrado, o livro aborda as diferentes formas como os veículos de comunicação 

custeiam suas atividades. Por essa característica, espera-se que possa ser útil 

àqueles que desejam investir na criação de um negócio na área da comunicação, 

dando ideias de formas de organização jornalística. 

Para facilitar a adoção deste material nas faculdades de comunicação, tal como 

entre o público em geral, buscou-se dispensar uma linguagem ou cunho científico – 

ainda que pudesse ser utilizado em futuras pesquisas em Jornalismo. Assumiu-se, 

por outro lado, algo próximo da escrita jornalística ou didática, de modo a tornar o 

conteúdo do material mais compreensivo para o público. Neste caso, adotou-se um 

estilo de escrita próximo ao aplicado, por exemplo, por Squarisi (2013) em “A arte de 

escrever bem”, voltado a jornalistas que lidam com textos. Livro este que, conforme 

observou-se ao longo da pesquisa, consegue unir a escrita didática à objetividade do 

texto jornalístico, até mesmo com momentos de humor. 

Visando uma compreensão ainda maior do conteúdo, sempre que possível 

foram explorados os usos de elementos como infográficos, tabelas, organogramas, 

fluxogramas etc. Para isso, fizeram-se fundamentais as contribuições da obra de Ana 

Elisa Ribeiro (2016), que aborda de maneira objetiva os chamados textos multimodais, 

isto é, que usam de diferentes elementos, além da escrita, na narrativa. 

Além do livro, foi criado também o portal Evijor, voltado sobretudo a materiais 

adicionais sobre assuntos abordados no livro. A criação do site tem como foco, em 

especial, utilizar as possibilidades que a internet oferece em termos de conteúdo. 

Entre tais possibilidades, lembra Palácios (2002), a multimidialidade ou convergência 

dos conteúdos, isto é, a construção do texto jornalístico utilizando diferentes formatos 

- vídeo, áudio e imagens, por exemplo – e a disponibilização destes em diferentes 

suportes. Da mesma forma, a hipertextualidade, que permite ao internauta criar o 

próprio fluxo de leitura, através dos hipertextos. No caso do Evijor, isso se dá por meio 

dos artigos produzidos para o site.  
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1.1 PROBLEMA 

 

 

As perguntas que nortearam a produção do livro e do portal Evijor foram: “como 

as pesquisas em comunicação e os estudiosos da área abordam a temática 

organizacional e financeira das empresas jornalísticas?” “De que modo os veículos de 

comunicação jornalísticos mantém suas atividades?” “Como determinada 

estruturação – organizacional e financeira – pode impactar na qualidade do material 

jornalístico?” “Quais são as possíveis alternativas?” Responder a tais indagações foi 

a intenção do livro, assim como o do site. 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo geral 

 

O foco principal do trabalho, em síntese, é mostrar um histórico do aspecto 

organizacional e financeiro das empresas jornalísticas nas pesquisas em 

comunicação, assim como um retrospecto dos diferentes modelos de negócio dos 

veículos noticiosos, as vantagens, deficiências e possíveis alternativas. Isso seria 

apresentado em dois produtos: um livro – “A empresa versus a imprensa jornalística” 

– e um site – o portal Evijor. Tudo isso para mostrar a necessidade de pluralidade dos 

meios de comunicação e modelos de veículos de comunicação, tal como a diversidade 

de fontes de recursos ainda que dentro de um mesmo veículo. 

 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

 

Para se atingir o objetivo principal, as etapas realizadas ao longo do 

desenvolvimento do livro foram: 

 Buscar autores e estudos que abordassem o impacto da questão organizacional e 

financeira dos veículos noticiosos em termos teóricos – isto é, segundo as 
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correntes teóricas do jornalismo – e práticos – através de exemplos reais trazidos 

por autores; 

 Através da pesquisa bibliográfica e de estudos de caso, mostrar as diferentes 

formas como os veículos de comunicação custeiam suas atividades, e os impactos 

de determinada forma de financiamento para a atividade jornalística; 

 A partir da pesquisa, realizar a escrita e, posteriormente, a diagramação do livro; 

 Da mesma forma, realizar a construção do portal Evijor, utilizando a plataforma 

Wordpress.com; 

 Fazer a sintetização dos procedimentos e resultados do trabalho, através do 

memorial descritivo.  

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

A escolha do tema se justifica pelo cenário da comunicação no momento em 

que o livro foi desenvolvido. Empresas de comunicação de diferentes tamanhos 

enfrentam crises financeiras e de gestão. Adversidades que, entre outras 

consequências, acabam por impedir muitas vezes uma atenção maior, por parte de 

um determinado veículo, a eventos de relevância para o público. 

 Cita-se como exemplo a Rede Bandeirantes, que desde meados de 2014 vem 

enfrentando uma grave crise financeira. Essa crise foi responsável pelo fim de 

programas, demissão de funcionários, corte de salários e a venda de horários da 

programação para produtores independentes, por exemplo. Em específico ao setor do 

jornalismo, o colunista de televisão e famoso Flávio Ricco, do UOL1, publicou em 

janeiro de 2018 que a Band chamou de volta para o Brasil correspondentes da Europa 

e dos Estados Unidos, devido à crise interna. Essa crise fez também, conforme 

mostrou o site TV Foco, a Band desistir de cobrir a Copa do Mundo de 2018, evento 

esse que a emissora demonstrou grande interesse. O corte de gastos, como mostra 

uma reportagem do site especializado em negócios e finanças Brazil Journal2, em 

                                                             
1 Disponível em: <https://tvefamosos.uol.com.br/colunas/flavio-ricco/2018/01/11/crise-faz-band-chamar-
correspondentes-de-volta-ao-brasil.htm>. Acesso em: 21 jun. 2019. 
2 Disponível em: < https://braziljournal.com/na-band-a-maioria-dos-acionistas-quer-mudar-de-canal>. Acesso 
em: 02 nov. 2019.  
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fevereiro de 2019, não foi o suficiente para reduzir a crise. Conforme mostra a 

reportagem, as dívidas somam R$ 1,2 bilhão. 

Já o Grupo Abril, responsável por títulos como as revistas Veja, Exame, 

Claudia, Superinteressante, Guia do Estudante, entre outros, encerrou publicações e 

promoveu demissões em massa ao longo do ano de 2018. Conforme publicou o 

Estado de S. Paulo3 em agosto de 2018, foram demitidos cerca de 800 funcionários. 

No dia 15 de agosto, de acordo com a Folha de S. Paulo4, a Abril, com uma dívida de 

R$ 1,6 bilhão, entrou com um pedido de recuperação judicial. No fim de 2018, como 

mostrou uma reportagem do site InfoMoney5, o grupo foi vendido para o empresário 

Fábio Carvalho, advogado e especialista em recuperação de empresas. 

 Note, portanto, que modelos de organização e financiamento do jornalismo têm 

enfrentado dificuldades - vide os casos da Bandeirantes e da Abril. Por outro lado, 

mostram alguns autores, outros modelos de negócio e organização jornalística têm se 

disseminado. 

 Liliane de Lucena Ito (2017), por exemplo, afirma que ao longo do século XX o 

modelo de negócio das empresas jornalísticas teve poucas inovações, normalmente 

sendo financiadas por vendas por assinatura e avulsas e, acima de tudo, publicidade. 

Nos últimos anos, por outro lado, outros modelos têm se disseminado. A autora cita o 

paywall, em que o usuário só tem acesso ao conteúdo até certo ponto (até um 

determinado número de matérias lidas) e, a partir daí, só poderá ter acesso ao 

conteúdo completo se pagar por uma assinatura. É o modelo utilizado por veículos 

como o The New York Times, a Folha de S. Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo. 

Ito cita, ainda, as iniciativas de Crowdfunding, em que veículos sem fins lucrativos, 

como a brasileira Agência Pública e a americana ProPublica, recebem doações do 

grande público e de fundações privadas. Percebe-se, assim, uma mudança nos 

modelos de negócio dos veículos noticiosos, e isso deve ser ressaltado. 

 No campo acadêmico, a questão organizacional das empresas jornalísticas – e 

o impacto de tais questões no conteúdo noticioso – não é um tema inédito. A Teoria 

Organizacional, que surgiu a partir dos estudos de Warren Breed (1955 apud 

                                                             
3 Disponível em: < https://economia.estadao.com.br/noticias/negocios,editora-abril-anuncia-fechamento-de-
titulos-e-demissoes,70002434015>. Acesso em: 02 nov. 2019.  
4 Disponível em: < https://www1.folha.uol.com.br/mercado/2018/08/abril-entra-com-pedido-de-recuperacao-
judicial.shtml>. Acesso em: 02 nov. 2019. 
5 Disponível em: <https://www.infomoney.com.br/mercados/grupo-abril-e-vendido-para-o-empresario-fabio-
carvalho/>. Acesso em: 02 nov. 2019. 
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Traquina, 2004) nos anos 1950, foi uma das primeiras – se não a primeira – a analisar 

o jornalismo sob a ótica do que acontece dentro das redações no dia a dia de trabalho. 

Aliás, ainda que a ideia de se abordar o tema já tivesse aparecido no primeiro ano da 

graduação do autor deste trabalho, foram justamente as contribuições de tal corrente 

teórica o ponto de partida para o desenvolvimento. 

 Como ideias centrais da teoria, a defesa de que o jornalismo, tal como qualquer 

atividade econômica, envolve custos e, no caso da comunicação, a maioria das verbas 

advém da publicidade. Desse modo, muitas empresas, principalmente quando 

enfrentam dificuldades financeiras, acabam por deixar de cobrir eventos passíveis de 

serem noticiados. Outros veículos preferem recorrer ao sensacionalismo e à 

espetacularização da notícia, visando chamar a atenção do público, aumentar a 

audiência e, consequentemente, agregar anunciantes – e por fim o lucro. 

 Conforme lembra o site da Federação Nacional dos Jornalistas6 (FENAJ, 2018, 

online), de acordo com os artigos 303 e 304 da Consolidação das Leis Trabalhistas 

(CLT), a jornada de trabalho dos profissionais de jornalismo é de cinco horas, podendo 

ser estendida para até sete horas, mediante acordo por escrito e o devido pagamento 

das horas extras. No entanto, muitas empresas jornalísticas, pela falta de verbas, 

acabam por reduzir ao máximo o quadro de funcionários, com um profissional 

realizando atividades diversas, por horas além da jornada de trabalho da categoria. 

 Há um consenso entre autores de que, ainda que se haja uma preferência, nas 

redações, por profissionais multitarefas, o acúmulo pode pôr em xeque a qualidade 

da cobertura. No caso do telejornalismo, por exemplo, a autora Olga Curado (2002), 

na emergência dos chamados repórteres multimídias – ou o que a autora chama de 

“repórter abelha” (Ibidem, p. 23) diz que é a soma de diferentes olhares e do trabalho 

de diferentes profissionais o que promove a qualidade do material jornalístico. Um 

repórter que, numa cobertura de um evento, tiver que se preocupar com diferentes 

detalhes (a entrevista com os personagens, a filmagem etc.), por outro lado, pode 

deixar escapar pontos cruciais naquilo que ele está cobrindo.   

 

Se, por exemplo, o jornalista está concentrado na filmagem, exacerba o 
sentido da visão em detrimento do sentido da audição. O que estiver sendo 
falado será percebido pela pessoa, num segundo plano – ou seja, com menor 
atenção – e a importância de alguma informação que foi dita poderá se 
perder, porque a audição ficou mais retraída. [...] A mesma boca que assovia, 

                                                             
6 Disponível em: <https://fenaj.org.br/assessor-de-imprensa-tem-direito-a-jornada-de-5-horas-diarias/>. 
Acesso em: 02 nov. 2019.  
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chupa cana, mas enquanto assovia não chupa cana. (CURADO, 2002, p. 23-
24). 

 

Por fim, o dilema das empresas de comunicação que acabam por “acobertar” 

fatos negativos envolvendo empresas que anunciam naqueles veículos jornalísticos. 

Dois exemplos práticos para tal dilema, descobertos durante o desenvolvimento deste 

livro, são descritos pelo professor Edgard Patrício (2018) do Programa de Pós-

Graduação em Comunicação da Universidade Federal do Ceará (UFC) em um artigo 

produzido para a revista Organicom, da Universidade de São Paulo. Ele relata que foi 

realizado um estudo para se saber de que modo a empresa jornalística impacta no 

exercício ético da profissão. Para isso, foram feitas entrevistas com 15 jornalistas, de 

maneira que eles pudessem narrar os dilemas éticos que vivenciaram em sua 

trajetória no mercado de trabalho. 

Em uma dessas entrevistas, um chefe de redação de uma emissora de TV de 

Fortaleza, no Ceará (identificado pelo autor apenas como “Entrevistado 1”) lembra de 

uma reportagem veiculada pela TV para a qual ele trabalhava, em que um homem foi 

preso com uma adolescente. A informação inicial era de que o homem em questão 

era um empresário de uma das maiores redes de farmácias do país, que surgiu no 

Ceará, anunciante dos principais veículos de comunicação daquele Estado, inclusive 

na TV em que o entrevistado trabalha. Conta ele: 

Essa notícia chegou lá pra gente como sendo de um empresário da Pague 
Menos. O produtor [do programa] perguntou: “O que a gente faz?”. Lá a nossa 
ordem é a seguinte: “Faça a matéria e depois a gente vê se vai ou não vai 
pro ar”. Todas as empresas têm as suas conveniências, infelizmente. [...] 
Nesse caso específico, eu mandei fazer a matéria. O cara não era nada do 
dono da Pague Menos. Essa empresa é uma das que mais investem em 
publicidade [na empresa para a qual trabalha hoje] e fatalmente, se fosse 
irmão dele mesmo, a matéria não ia pro ar. Mas não tinha nada a ver, era um 
comerciante chinfrim. Nós consideramos que talvez os telespectadores iam 
querer ouvir a versão da garota. (PATRÍCIO, 2018, p. 282). 

O entrevistado também cita um caso que aconteceu quando ele trabalhava para 

o Sistema Verdes Mares (SVM), dona da TV Verdes Mares (afiliada à Rede Globo de 

Televisão no Ceará), da TV Diário e do jornal Diário do Nordeste, além de emissoras 

de rádio. O conglomerado de comunicação pertence ao Grupo Edson Queiroz, que, 

além de outros empreendimentos, é dona da Universidade de Fortaleza (Unifor). Em 

2000, segundo ele, aconteceu um estupro dentro da Unifor. Os veículos do SVM 

omitiram o caso. “Sequer uma linha nós demos”, afirma ele. 
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Para terminar esta parte, acrescenta-se que, na literatura acadêmica sobre o 

Jornalismo, além da Teoria Organizacional, outras correntes teóricas de um modo ou 

de outro dão destaque às questões organizacionais, financeiras e de rotina de trabalho 

como fatores cruciais na produção jornalística. Este é um tema que o livro aborda de 

forma mais aprofundada.  

Em resumo, pode-se afirmar portanto que, dados aspectos contextuais (a crise 

em veículos jornalísticos tradicionais ao mesmo tempo em que novas formas de se 

fazer jornalismo se consolidam) e a abordagem do caráter organizacional e financeiro 

dos veículos de comunicação por vários autores (apesar das divergências), o tema 

poderia dar margem a inúmeras pesquisas. Trata-se de algo relevante para a prática 

jornalística e que, por isso, merece ser aprofundado. Tal reflexão pode dar margem a 

futuras pesquisas sobre o Jornalismo e a relação deste campo, por exemplo, com a 

economia e a administração. 

 

1.3 CARACTERIZAÇÃO DA METODOLOGIA 

 

Para a produção do presente memorial descritivo, assim como dos produtos 

que compõem este trabalho - o livro e o site - adotou-se, sobretudo, levantamentos e 

pesquisas bibliográficas de autores, livros, periódicos etc. que falam sobre a relação 

entre a prática jornalística e a esfera organizacional das empresas de comunicação. 

Também buscou-se, na literatura acadêmica sobre o assunto, estudos de caso com 

exemplos práticos das questões apresentadas.  

Terminada a pesquisa, iniciou-se o processo de escrita e construção do livro, 

utilizando técnicas de diagramação. No caso do Evijor, utilizou-se técnicas de escrita 

para a internet, baseado, em especial, nas contribuições da obra de Palácios (op. cit.).  
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1.4 EMBASAMENTO TEÓRICO 

 

No que diz respeito à bibliografia consultada, por fim, buscou-se autores que 

abordassem o desenvolvimento das Teorias do Jornalismo – e como o impacto 

organizacional é discutido em cada abordagem. Nesse sentido, foram fundamentais 

as contribuições de autores como Nelson Traquina (2004) e Felipe Pena (2015). Além 

disso, há um grande destaque para os estudos de Warren Breed (1955), que deram 

origem à Teoria Organizacional, um dos pilares centrais no desenvolvimento do 

trabalho. 

Também buscou-se estudiosos que abordassem o desenvolvimento do 

jornalismo em diferentes meios de comunicação, e como determinados modelos de 

negócio – como o modelo comercial, aplicado nos Estados Unidos, por exemplo, ou o 

financiamento público, adotado na Europa – foram fundamentais para a expansão da 

atividade jornalística. Da mesma forma em que são mostradas as contrapartidas 

envolvendo tais modelos. 

No caso do modelo comercial, o estadunidense H. Eugene Goodwin (1993) 

mostra como se dá a relação entre as empresas jornalísticas e os anunciantes, dando 

destaque aos prós e contras da relação. No que diz respeito ao desenvolvimento 

desse modelo no mundo e no Brasil – e a importância para a própria expansão do 

jornalismo – são citados autores como Giovanni Giovannini (1987), Asa Briggs e Peter 

Burke (2006), Bruno Navarros Fraga (2016), Luiz Artur Ferraretto (2001), Reynaldo C. 

Tavares (1999), Irving Fang (1997) e Karen Cristina Kraemer Abreu e Rodolfo Sgorla 

da Silva (2012). Além destes, são citadas as obras de Ana Luiza Martins e Tania 

Regina de Luca (2015), Gisela Swetlana Ortriwano (1985), Clóvis Reis (2004), 

Carolina Rodrigues Pereira (2004), Guilherme Jorge de Rezende (2000), Jorge Pedro 

Souza (2008) e Gwenyth Yackaway (1994).  

Um ponto ressaltado no livro é que o desenvolvimento do jornalismo no Brasil, 

tal como em outros países, teve como fator crucial a relação dos veículos noticiosos 

com os anunciantes. Por outro lado, no caso brasileiro, a relação íntima dos veículos 

de comunicação com a esfera estatal foi de grande importância. Trata-se de um tema 

discutido por autores como José Marques de Melo (2006), Nelson Werneck Sodré 
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(1999) e Fernando Morais (1994). Este último cita os vínculos criados entre o 

empresário Assis Chateaubriand – fundador dos Diários Associados – e o político 

Getúlio Vargas ao longo dos anos 1920. Essa relação, afirma o autor, resultou, de um 

lado, no crescimento dos Diários Associados, tal como a ascensão política de Vargas 

até a presidência da república, em 1930.  

Alguns dos autores mencionados anteriormente, além de tratar do modelo 

comercial, também abordam o surgimento dos serviços públicos de comunicação. Por 

outro lado, são estudiosos e especialistas do assunto que enriquecem as discussões. 

Entre tais especialistas, José Silvério Baia Horta (1972), Ivonete da Silva Lopes 

(2015), Edna Miola (2013) e Valci Regina Mousquer Zuculoto (2011). Estes autores 

demonstram a evolução da comunicação pública no Brasil, desde o surgimento das 

primeiras emissoras educativas no país, até a criação da Empresa Brasil de 

Comunicação (EBC), em 2007. Já Laurindo Lalo Leal Filho (1997) mostra como a BBC 

na Grã-Bretanha foi fundamental para a expansão do serviço público de comunicação 

pelo mundo. O autor, tal como a obra da Intervozes (2009), apresentam também a 

evolução do modelo em outros países.  

Os modelos alternativos de negócios para o jornalismo – os já mencionados 

paywall e Crowdfunding, além da publicidade nativa ou de conteúdo e as iniciativas 

de jornalismo colaborativo – são o foco de estudos de Mauro de Bias Almeida (2013), 

Mayara Francine da Silva e Lívia de Souza Vieira (2014), Gabriela Jardim (2005) e 

Paulo Pinheiro Gomes Júnior (2013). Ito (op. cit.), Isabela Afonso Portas e Egle Müller 

Spinelli (2018) e Rafael Rangel Winch e Viviane Borelli (2015) também apresentam 

esses modelos.  

Manuel Castells (2003), assim como Roberta Steganha (2010) e Luciana 

Mielniczuk (2001), apesar de não falarem especificamente de modelos de negócios 

para jornalismo, mostram como o surgimento da internet possibilitou a aparição de 

novas formas de negócios.  

Por fim, um modelo de estruturação organizacional e financeira destacada pelo 

autor deste trabalho é o adotado pelo Canal Futura, emissora educativa brasileira 

mantida pela iniciativa privada. A emissora conta com parcerias com instituições de 

ensino superior públicas e privadas que, além de retransmitirem a programação do 

canal, produzem conteúdo para ser exibido no Futura. A emissora também abre 
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editais para aqueles que desejam produzir materiais para serem veiculados na grade 

de programação. Trata-se de um modelo que une pressupostos do modelo comercial 

(a propriedade privada dos meios) e da radiodifusão pública e educativa (o uso da 

televisão para fins culturais e educacionais, além da rejeição à publicidade), com 

novos formatos, como o jornalismo colaborativo. A emissora é abordada por autores 

como Débora Garcia (2008), Ana Paula Brandão (2008) e Rafael Moura Vargas 

(2008). Foram utilizadas também bibliografias disponibilizadas pelo próprio Futura no 

site do canal7. Todas as obras e autores mencionados foram utilizadas para a 

construção do livro, assim como do portal Evijor.  

 

1.5 ESTRUTURA DO TRABALHO 

 

No próximo capítulo deste memorial descritivo, será apresentado um breve 

retrospecto dos livros e do mercado editorial, assim como o cenário atual desse 

mercado no Brasil e no mundo. Em um segundo momento, será mostrado como o 

jornalismo foi impactado pelo surgimento do livro, desde os primeiros “livros de 

notícias” – os “antecessores” dos jornais modernos, como lembra Giovannini (1987) – 

até o surgimento de publicações escritas por jornalistas, como as biografias, os 

romances-reportagens e as ficções-jornalísticas, mencionadas por Pena (2011), tal 

como os livros de cunho teórico escritos por jornalistas, destacados por Wilson Bueno 

(1998) e Gislene Silva (2009). A ideia é mostrar o cenário do mercado editorial para 

os jornalistas que querem publicar livros.  

Em outro capítulo, dado o fato de um dos produtos deste trabalho ser um site, 

são apresentadas as oportunidades para a atividade jornalística proporcionadas pela 

internet e pelas tecnologias frutos da rede mundial de computadores – em termos de 

práticas e narrativas.  

No capítulo seguinte, há um destaque para o tema central deste trabalho, isto 

é, o impacto das questões organizacionais e financeiras dos veículos noticiosos na 

atividade jornalística. Há uma breve apresentação de algumas teorias, autores e 

                                                             
7 Disponível em: < http://www.futura.org.br/publicacoes/>. Acesso em: 02 nov. 2019.  
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estudos que tratam, de alguma forma, esses assuntos. Tratam-se de pontos 

apresentados de forma mais aprofundada no livro.  

Mais à frente, são abordados os procedimentos metodológicos adotados na 

construção do trabalho. São apresentadas desde a definição do tema e a escolha do 

nome do livro, passando pelas pesquisas preliminares, até a diagramação. No último 

capítulo, há uma descrição - em termos de conteúdo e aspectos gráficos - do livro. 

Nos apêndices, enfim, mais informações a respeito do portal Evijor.  
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2 A PRÁTICA DO JORNALISMO ATRAVÉS DAS PÁGINAS DE UM LIVRO 

 

2.1 O SURGIMENTO DO LIVRO E A EXPANSÃO DO MERCADO EDITORIAL  

 

Para dar início às discussões, faz-se necessário apresentar um dos formatos 

escolhidos pelo autor para a realização deste trabalho. O livro, define a Organização 

das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco), “é uma 

publicação impressa não periódica de pelo menos 49 páginas, exclusiva das capas, 

publicada no país e disponibilizada ao público” (UNESCO, 1964, online, tradução 

nossa).  

 Outra definição é a apresentada pelo Dicionário Caldas Aulete8 para a internet. 

Neste caso, o livro é definido como uma “reunião de cadernos manuscritos ou 

impressos, cosidos ou colados por uma das extremidades e brochados ou 

encadernados” (AULETE DIGITAL, online). Além de impressa, ainda de acordo com 

essa definição, pode ser distribuída através de suportes como disquete, CD, entre 

outros. Em termos de gêneros, pode ser literária, artística ou científica reunida em um 

ou mais volumes.  

 Apesar dessas definições “simplistas”, o livro, afirma Vera Cecília Frossard 

(2004), possui uma longa história de transformações em termos de conteúdo, 

produção e distribuição. Foi durante a Idade Média que os livros – até então 

manuscritos copiados e guardados em mosteiros – sofreram modificações 

fundamentais que os tornariam semelhantes – em muitos aspectos – aos livros de 

hoje. Frossard aponta como marco crucial a invenção da prensa gráfica pelo alemão 

Johannes Gensfleische zum Gutenberg no século XV. O invento, afirma ela, 

possibilitou o aumento vertiginoso da circulação de informações. Resume ela:  

A impressão sobre papel permitiu que a informação fosse multiplicada e 
circulasse. Um novo mundo, bastante distinto do anterior adquiria contornos, 
o mesmo aconteceu com o livro, que aos poucos foi adquirindo um aspecto 
bastante diferenciado de suas versões medievais. Os livros ganharam 
artifícios de organização e identificação, como páginas e títulos, e aos poucos 
foram adquirindo um aspecto mais arejado; pois não houve mais necessidade 
de economizar o pergaminho [dada a dificuldade de se encontrar o produto, 

                                                             
8 Disponível em: <http://www.aulete.com.br/livro>. Acesso em: 04 nov. 2019.  
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era comum a escrita dos dois lados dos pergaminhos, além da redução do 
tamanho da letra e até mesmo a abreviatura das palavras]. O livro ganhou 
um jeito mais simples de ser. (FROSSARD, 2004, p. 02)   

Outro autor, Marshall McLuhan (apud Giovannini, 1987), ao falar da importância 

da invenção da impressão, afirma que o surgimento das publicações impressas 

marcou uma ruptura tão grande quanto a invenção da escrita, contribuindo de forma 

crucial para o surgimento do homem moderno, assim como para o desenvolvimento 

de capacidades até então inexistentes. 

Outras modificações nos livros possibilitadas pela impressão, afirma Frossard, 

foram a presença do título da obra em uma folha separada – na primeira folha -, a 

numeração das páginas e a preocupação com os espaçamentos entre os caracteres 

e as palavras. Além disso, surgiram livros menores, transportáveis para as casas dos 

leitores. Surgiram, ainda, preocupações como a classificação e a catalogação das 

publicações e a proteção de direitos autorais. Além do mercado editorial que 

começava a surgir, a autora lembra que a produção científica também foi impactada 

pela expansão dos livros impressos, a partir do século XV. Ela cita como exemplo o 

astrônomo Nicolau Copérnico, que “teve a oportunidade de analisar registros escritos, 

dicionários, guias de referências como nenhum outro astrônomo anterior ao advento 

da impressão” (FROSSARD, 2004, p. 06).  

 Para os autores ingleses Asa Briggs e Peter Burke (2006, p. 27), a 

disseminação dos livros impressos resultou no que eles chamam de “explosão de 

informação”. As bibliotecas tiveram que ser ampliadas, a catalogação dos livros 

passou a considerar elementos como assunto, ordem alfabética, autores etc. e 

resenhas passaram a ser fundamentais para aqueles que queriam decidir o que ler. 

 Passados séculos do surgimento dos primeiros livros impressos, afirmam 

Pedro Coutinho e Olívia Pestana (2015), iniciou-se um novo processo de 

transformações envolvendo o livro – comparável ao que se deu com o surgimento do 

impresso, no século XV. Os autores mostram que, em 1971, o estadunidense Michael 

Stern Hart, à época estudante da Universidade de Illinois, decidiu criar uma coleção 

eletrônica de livros dos mais variados tipos e voltados a públicos diversos.  
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Assim, naquele ano, foi criado o Projeto Gutenberg, cujo foco é a digitalização 

e a distribuição gratuita de livros pela internet9. Trata-se, para os autores, da biblioteca 

virtual mais antiga do mundo, com mais de 38 mil livros digitais gratuitos, além de 100 

mil E-books disponibilizados por meio de parceiros, segundo números apresentados 

pelo site do Projeto Gutenberg10.  

A partir do surgimento dos livros digitais com a criação do Projeto Gutenberg, 

mostram Coutinho e Pestana, outras publicações digitais surgiram. O primeiro livro 

digital com fins comerciais – um dicionário -, mostram os autores, foi publicado em 

1981 pela editora Random House. Mais tarde, no final dos anos 1990, surgiram os 

primeiros sites de vendas de livros digitais para a internet – o eReader.com e o 

eReads.com. Em 1998, a NuvoMedia lançou o Rocket eBook, um dos primeiros 

eReaders semelhantes aos aparelhos do gênero. Hoje, o mercado dos eReaders, 

afirmam Coutinho e Pestana, está concentrado em quatro marcas principais: o Sony 

Reader, da japonesa Sony, o Kindle, da Amazon, o Nook, da Barnes & Noble e o 

Kobo. 

 

2.2 ALGUNS NÚMEROS DO MERCADO EDITORIAL 

 

Coutinho e Pestana, por outro lado, reconhecem que não é possível afirmar 

que os livros digitais irão substituir totalmente – ao menos não nas próximas décadas 

– os livros impressos. Da mesma forma, são contrários à ideia de uma extinção dos 

livros. Um dado que pode servir de contraponto à visão pessimista em relação ao 

futuro dos livros foi divulgado em 2017 pelo site especializado no mercado editorial 

PublishNews11. Naquele ano, o consultor austríaco Rüdiger Wischenbart lançou a 

                                                             
9 Embora a World Wide Web – a internet como conhecida hoje – tenha surgido em 1989, como lembra Castells 
(2003), desde o fim dos anos 1960 já existiam conexões experimentais em rede, sobretudo em universidades e 
institutos de pesquisa. Um artigo do site do Projeto Gutenberg (2006, online) mostra que o criador do projeto, 
Michael Hart, então estudante da Universidade Illinois, teve acesso a um dos computadores ligados à rede. Em 
1971, Hart, prevendo que um dia os computadores pessoais estariam conectados de alguma forma, criou um 
projeto de distribuição de literatura em formato eletrônico e de graça. Em outras palavras: não é incorreto, 
portanto, dizer que desde os anos 1970 o Projeto Gutenberg visa a distribuição de livros digitais pela internet, 
mesmo antes da rede mundial de computadores como conhecida atualmente existir de fato.  
10 Disponível em: <www.gutenberg.org/wiki/PT_Principal>. Acesso em: 04 nov. 2019.  
11 Disponível em: <https://www.publishnews.com.br/materias/2017/10/05/qual-o-tamanho-do-mercado-
editorial-mundial 
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plataforma BookMap.org, com foco em análises estatísticas sobre o mercado editorial 

mundial. O austríaco, em entrevista para o PublishNews, reconhece que não é 

possível saber com exatidão o tamanho desse mercado. Por outro lado, um estudo 

publicado pelo BookMap.org intitulado “How big is global publishing?” mostra que a 

indústria editorial arrecadou 122 bilhões de euros em 2017 (algo em torno de R$ 540 

bilhões, em valores atuais). De acordo com a reportagem, o lucro da indústria de livros 

naquele ano foi maior do que a de música e de jogos eletrônicos.  

No caso do Brasil, como divulgou o G1 no mesmo ano12, o mercado editorial 

brasileiro arrecadou R$ 5,17 bilhões, uma queda de 1,95% comparado à arrecadação 

do setor no ano anterior, conforme mostrou a pesquisa “Produção e Vendas do Setor 

Editorial Brasileiro”, realizada pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas 

(Fipe), pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e pela Câmara Brasileira 

do Livro (CBL). Em 2016, mostra a pesquisa, a arrecadação do setor foi de R$ 5,7 

bilhões. Em 2018, o faturamento total foi de R$ 5,11 bilhões, segundo a edição de 

2019 do estudo, publicada em abril do mesmo ano pelo PublishNews13. 

Para o presidente do SNEL, Marcos da Veiga Pereira14 (2017), o mercado 

editorial brasileiro está dividido, basicamente, em quatro categorias de livros:  

 Livros didáticos: entram livros voltados para estudantes até o ensino médio;  

 Obras gerais: segundo o presidente do SNEL, essa categoria engloba romances, 

biografias, obras de ficção, livros de autoajuda, entre outros; 

 Livros técnicos e científicos: entram livros voltados para profissões ou campos 

específicos do conhecimento. Como exemplo, Pereira cita os livros que abordam 

áreas com o direito e a medicina; 

 Livros religiosos: como exemplo, Pereira cita a Bíblia Sagrada, o principal livro 

do cristianismo. 

Em entrevista à série “Esse negócio de livro” (2017), do canal de TV por 

assinatura Curta!, Pereira afirma que essa classificação é a adotada pela pesquisa 

“Produção e Vendas do Setor Editorial Brasileiro”, realizada anualmente pela Fipe, 

                                                             
12 Disponível em: < https://g1.globo.com/pop-arte/noticia/mercado-editorial-no-brasil-tem-queda-real-de-48-
em-2017-dizem-editoras.ghtml>.  Acesso em: 04 nov. 2019.  
13 Disponível em: < https://www.publishnews.com.br/materias/2019/04/29/setor-editorial-brasileiro-fecha-
em-queda-pelo-quinto-ano-consecutivo-aponta-fipe>.  Acesso em: 05 nov. 2019.  
14 Disponível em: <https://www.youtube.com/watch?v=NDHJEo7sfCw>. Acesso em: 05 nov. 2019.  
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SNEL e CBL. Para o presidente do SNEL, as pesquisas anteriores mostraram o 

predomínio dos livros didáticos, seguidos das obras gerais, dos livros técnicos e 

científicos e, por fim, dos livros religiosos. 

Seguindo a classificação adotada pela pesquisa, portanto, o livro fruto deste 

trabalho se encaixaria na categoria livro técnico e científico, dada a abordagem de 

uma determinada área profissional – no caso a atividade jornalística.  

Conforme é possível perceber, apesar das previsões pessimistas em relação 

ao futuro e da quedas na arrecadação – no caso brasileiro –, o mercado editorial ainda 

persiste. 

 

2.3 A RELAÇÃO DO JORNALISMO COM OS LIVROS  

 

  Após essa abordagem sobre o mercado editorial como um todo, faz-se 

necessário também mostrar como a atividade jornalística foi influenciada pela 

aparição dos livros impressos. Giovanni Giovannini (1987) afirma que as primeiras 

publicações impressas de cunho noticioso surgiram provavelmente no século XVI, 

quando surgiram os chamados “livros de notícia”. “The Treve Encountre” é, na visão 

de Giovannini, o livro de notícias mais antigo que se tem registro, impresso em 

Londres, em 1513. Antes disso, por outro lado, já existiam boletins manuscritos com 

informações políticas e econômicas. 

 Com o aprimoramento das técnicas de impressão e a expansão do que viria a 

ser o jornalismo, os livros de notícias, na visão de Giovannini, caíram em desuso. 

Estes acabaram por serem substituídos por publicações de maior periodicidade e com 

maior variedade temática, os chamados “Avisos” ou “Gazetas”, que dariam origem, 

posteriormente, aos jornais impressos. A partir desse ponto apresentado pelo autor, 

poder-se-ia afirmar que houve uma separação entre o jornalismo e a literatura.  
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2.3.1 A crítica literária, as biografias, os romances-reportagens e as ficções-

jornalísticas 

 

 Felipe Pena (2011), por outro lado, mostra que, com os anos, surgiram outras 

iniciativas que buscavam unir o jornalismo às práticas literárias. Muitos jornalistas, 

afirma ele, optaram por realizar resenhas de livros – a chamada crítica literária. Trata-

se de um gênero presente no jornalismo, afirma o autor, sobretudo a partir dos anos 

1950, quando as transformações técnicas e linguísticas dos jornais acabaram por 

priorizar os textos objetivos, deixando de lado os folhetins e os romances. Por outro 

lado, nesse momento houve a aparição dos chamados suplementos literários. 

A objetividade e a concisão substituem as belas narrativas. A preocupação 
com a novidade e os fait divers [notícias inusitadas do cotidiano] assume a 
função principal na pauta. A literatura é apenas um suplemento. É com essa 
lógica que surgem os cadernos literários na imprensa. [...] Os suplementos 
têm a função de acrescentar alguma coisa aos jornais, mas devem seguir 
incondicionalmente as características da imprensa moderna [clareza, 
concisão e objetividade] (PENA, 2011, p. 40).  

 Outros jornalistas, mostra o autor, preferiram não apenas escrever sobre livros 

como também passaram a escrever os próprios livros, em especial a partir da década 

de 1970, quando o estadunidense Tom Wolfe, em 1973, publicou o manifesto do 

chamado “New Journalism”. Trata-se de uma corrente que defendia, entre outros 

pontos, a recusa à objetividade do texto jornalístico tradicional e a utilização de 

técnicas literárias e adjetivações para a descrição de cenários e situações. Como 

exemplo, Pena cita “Hiroshima” (1946) de John Hersey, escrito com uma narrativa 

romanceada, apresentando o ponto de vista de seis sobreviventes do ataque nuclear 

à cidade japonesa em 1945. “A sangue frio” (1965), de Truman Capote, é outro 

exemplo citado pelo autor. Pena destaca o fato de ambos os livros terem antecipado 

pontos defendidos por Wolfe anos antes da publicação do manifesto de 1973. A obra 

de Truman Capote, por outro lado, foi crucial para a expansão do movimento criado 

por Wolfe, na visão de Pena.  

 Um dos tipos de livros escritos por jornalistas, mostra Pena, frutos de tal 

movimento, são as biografias – normalmente de pessoas notórias. O autor cita a 

biografia do criador da psicanálise, Sigmund Freud, escrito por Peter Gay e publicado 
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em 1985. Pena também lembra as biografias de Olga Benário15 (“Olga”, de 1985) e 

de Assis Chateaubriand16 (“Chatô, o rei do Brasil”, de 1994) escritas pelo jornalista 

Fernando Morais, autor já mencionado brevemente neste material. Já o “romance-

reportagem” (chamado por alguns autores de “livro-reportagem”) – tal como proposto 

pelo “New Journalism” – utiliza estratégias ficcionais para apresentar fatos reais. 

Como exemplo, Pena cita “Flávio, o passageiro da agonia”, de José Loureiro, e 

“Corações sujos”, de Fernando Morais. É um gênero semelhante à ficção-jornalística, 

também mencionada por Pena, com a diferença que, neste, a narrativa usa de fatos 

reais para criar estórias ficcionais. Explica o autor:  

Enquanto o primeiro [o romance-reportagem] usa adereços literários para 
aprofundar a abordagem sobre fatos reais, a segunda [a ficção-jornalística] 
apenas parte desses mesmos fatos para construir o seu enredo, que está 
complementado por novas narrativas inventadas pelo autor. Em outras 
palavras, quem faz romance-reportagem busca a representação direta do real 
por meio da contextualização e interpretação de determinados 
acontecimentos. [...] Pode até ser que a narrativa se aproxime da ficção, mas 
isso nunca é feito deliberadamente, ao contrário da ficção-jornalística, que 
tem na inventividade um componente essencial de suas estratégias (PENA, 
2011, p. 103).  

 Por fim, como exemplo de ficção-jornalística, Pena menciona “Quase memória”, 

do brasileiro Carlos Heitor Cony, que mescla relatos verdadeiros com elementos 

ficcionais.  

 

2.3.2 A literatura acadêmica escrita por jornalistas 

 

O próprio Felipe Pena (2011) lembra também que, além destes tipos de 

publicações impressas escritas por jornalistas, há também aquelas realizadas pelos 

profissionais dentro das universidades. O autor cita como exemplo a crítica literária 

acadêmica produzida por profissionais da comunicação, voltadas especialmente para 

publicações acadêmicas.  

Outro autor, Wilson Bueno (1998), dá destaque ao jornalismo científico, uma 

vertente da atividade jornalística voltada para a divulgação da produção acadêmica 

                                                             
15 Militante comunista alemã, esposa do político brasileiro Luiz Carlos Prestes 
16 Jornalista e empresário fundador dos Diários Associados, dono, entre outros empreendimentos, da TV Tupi, a 
primeira emissora de televisão do país, fundada em 1950 
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dentro das universidades, sobretudo em livros e em revistas científicas. Nesta 

modalidade, afirma ele, uma das preocupações é a divulgação das pesquisas ao 

público de modo que os principais pontos sejam compreensíveis por este. Neste 

ponto, afirma o autor, acaba-se por haver uma outra preocupação: a relação dos 

jornalistas com os pesquisadores. Para o autor, deve-se haver atenção ao tipo de 

linguagem adotada pelos cientistas - muitas vezes inacessível ao grande público. No 

caso dos jornalistas, a atenção é em relação à tendência de uma superficialidade na 

cobertura jornalística sobre a pesquisa científica, sobretudo por causa de questões 

editoriais e de rotinas de trabalho.  

A própria atividade jornalística, dentro das universidades, tornou-se um campo 

de pesquisas que deram origem a milhares de livros e artigos que, nas palavras de 

Nelson Traquina (2004, p. 145), “ocupariam inúmeras estantes em qualquer 

biblioteca”. Já a professora Gislene Silva (2009) acrescenta que, sobretudo a partir da 

criação da Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor)17 em 

2003, houve a disseminação de revistas acadêmicas, núcleos de pesquisa e 

programas de pós-graduação na área, além da publicação de livros sobre o assunto. 

Para terminar essa parte, é válido ressaltar que as próprias obras de Nelson Traquina 

(2004) e Felipe Pena (2011 e 2015), mencionadas neste trabalho, poderiam servir de 

exemplo para livros que abordam a atividade jornalística. O livro fruto deste trabalho 

(“A empresa versus a imprensa jornalística”), também entraria neste grupo.  

Em síntese, pode-se dizer que existem algumas possibilidades de atuação para 

os jornalistas que desejam atuar com a escrita de livros, desde as narrativas ficcionais 

ou baseadas em fatos reais até as de cunho acadêmico.  

 

 

 

 

 

                                                             
17 Disponível em: < http://sbpjor.org.br/sbpjor/>. Acesso em: 05 nov. 2019.  
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3 A INTERNET E AS POSSIBILIDADES PARA O JORNALISMO 

 

Conforme mostrado anteriormente, o desenvolvimento da literatura possibilitou 

novas áreas de atuação para o jornalismo, inclusive dentro das universidades. De 

forma semelhante, a internet – o outro meio que recebeu atenção neste trabalho – 

também trouxe novas possibilidades. Uma dessas possibilidades, afirma Nelia R. Del 

Bianco (2008) está na reconfiguração das rotinas de produção nas redações. Para a 

autora, a informatização das redações resultou na mudança do processo de apuração 

das notícias, facilitando a checagem de informações ou declarações. Ela, no entanto, 

faz ressalvas à prática: 

O fácil acesso à informação obtida pela Internet pode ainda dar a falsa 
impressão de não ser preciso ir além das fronteiras do ciberespaço para 
saber o que acontece. É como se na rede “coubesse” o mundo e de tal forma 
não fosse necessário sair dela para se obter a informação necessária à 
construção da notícia. (DEL BIANCO, 2008, p. 05).  

 

 Houve também mudanças na relação dos jornalistas com as fontes, como 

mostra Elias Machado (2002). Para ele, as fontes oficiais – os chamados “definidores 

primários”18 nas palavras de Pena (2015) -, no ciberespaço, acabaram por dividir 

espaço com outros agentes sociais que, em outros tempos, não teriam espaço no 

noticiário.  

A novidade do jornalismo digital reside no fato de que, quando fixa um entorno 
de arquitetura descentralizada, altera a relação de forças entre os diversos 
tipos de fontes porque concede a todos os usuários o status de fontes 
potenciais para os jornalistas. Se cada indivíduo ou instituição, desde que 
munido das condições técnicas adequadas, pode inserir conteúdos no 
ciberespaço devido a facilidade de domínio de áreas cada vez mais vastas, 
fica evidenciada tanto uma certa diluição do papel do jornalista como único 
intermediário para filtrar as mensagens autorizadas a entrar na esfera pública, 
quanto das fontes profissionais como detentoras do quase monopólio do 
acesso aos jornalistas. A possibilidade de dispensa de intermediários entre 
as fontes e usuários implode com a lógica do predomínio das fontes 
profissionais porque transforma os próprios usuários em fontes não menos 
importantes. (MACHADO, 2002, p. 06).  
 

 As principais mudanças na atividade jornalística, contudo, foram sobretudo na 

aparição de novas possibilidades narrativas, através do webjornalismo. Entre as 

                                                             
18 Na definição de Pena (2015), os “definidores primários” são as fontes governamentais, empresários, 
especialistas etc. muitas vezes priorizadas pelos jornalistas durante uma cobertura.  
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novidades proporcionadas pela web nesse quesito, aponta Palácios (1999), está o 

que ele chama de convergência ou multimidialidade. Trata-se do uso de diferentes 

formatos midiáticos – texto, imagem, vídeo, som – na construção de uma narrativa, e 

a disponibilização desta em diferentes plataformas e suportes. Indo ao encontro do 

apresentado por Machado, apresentado há pouco, a interatividade – outra novidade 

apresentada por Palácios – possibilita o contato direto entre o jornalista e o internauta. 

Como consequência, este acaba por se sentir parte do processo jornalístico.  

 Com a hipertextualidade, isto é, a conexão de textos através de links, há a 

possibilidade de fazer apontamentos para outros materiais dentro ou fora do site 

noticioso. A recuperação de informações antigas – a chamada “memória” por Palácios 

-, algo já existente em outros meios, é potencializada pela internet. Por fim, a 

atualização contínua das informações, tal como a possibilidade de personalização ou 

customização dos conteúdos midiáticos na web, são outras duas novidades 

destacadas por Palácios.  
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4 A QUESTÃO ORGANIZACIONAL E FINANCEIRA DO JORNALISMO EM 

DISCUSSÃO 

 

 Conforme foi possível perceber, a internet trouxe novas possibilidades a serem 

exploradas em uma narrativa. Na produção do portal Evijor, é importante destacar, 

buscou-se a aplicação prática dos conceitos apresentados anteriormente. No caso 

dos livros, foi possível notar que, apesar da queda no cenário brasileiro, o mercado 

editorial resiste. Dessa forma, há um cenário favorável em uma eventual publicação 

de “A empresa versus a imprensa jornalística”.  

 Após essas ponderações, faz-se necessário, enfim, abordar o tema central do 

trabalho: a questão organizacional e financeira dos veículos noticiosos e o impacto 

desses fatores na atividade jornalística. Como mostrado no livro, as questões 

organizacionais e de financiamento dos veículos noticiosos receberam uma atenção 

especial pela primeira vez em 1955, quando o estadunidense Warren Breed (1955 

apud Traquina, 2004) publicou o artigo “Controle social na redação: uma análise 

funcional” na revista “Forças Sociais”, da Universidade da Carolina do Norte. Tal 

estudo deu origem à Teoria Organizacional, corrente essa o ponto de partida para a 

realização deste trabalho.  

Entre os pontos centrais desse artigo, Breed destaca a importância dos 

constrangimentos organizacionais sobre a atividade do profissional do jornalista. Para 

ele, o jornalista, dentro de uma redação, é “socializado” por um sistema de 

recompensa e punição. Tal sistema, com o passar do tempo, tem como resultado o 

conformismo do profissional com a linha editorial do veículo para o qual ele trabalha, 

mais do que com as próprias crenças pessoais. O processo de “socialização”, afirma 

Breed (1955), envolve elementos como o medo de eventuais “punições” por parte da 

chefia – a escalada para a cobertura de eventos menos interessantes, alterações do 

material etc. -, o sentimento de gratidão dos novatos com os superiores, as aspirações 

de mobilidade etc.  

Sob o ponto de vista financeiro, estudos posteriores aos de Breed, mostram 

Traquina (2004) e Pena (2015), concluem que a forma de financiamento das 

atividades é um ponto crucial a ser observado. No caso dos veículos comerciais, 

financiados pela publicidade, a busca pela audiência – e consequentemente de novos 
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anunciantes – pode fazer com que os veículos noticiosos optem pelo sensacionalismo, 

conforme lembra Traquina. Já a ausência de recursos financeiros, apontam Traquina 

e Pena, pode fazer com que as empresas jornalísticas não tenham verbas o suficiente 

para pagar os profissionais – repórteres, editores, pauteiros etc. Certos eventos, 

destacam os autores, também podem deixar de receber atenção dos veículos. Além 

disso, a falta de recursos pode fazer com que os veículos deixem de realizar iniciativas 

como reportagens de fundo, como lembra Felipe Pena.  

Embora a Teoria Organizacional tenha sido a primeira a dar atenção às 

questões envolvendo as organizações jornalísticas, outras correntes teóricas, antes e 

depois da publicação dos estudos de Breed (1955) também fazem menção a tais 

questões. A teoria do Newsmaking, afirma Gaye Tuchman (apud Pena, 2015), dá 

atenção à cultura profissional dos jornalistas, à organização do trabalho e aos 

processos produtivos. Tuchman entende que a produção de notícias, sob a ótica do 

Newsmaking, é encarada como uma rotina industrial. Neste ponto, a autora defende 

que os veículos noticiosos tendem a distribuir a equipe de reportagem em termos de 

espaço e tempo, de forma a tentar capturar o maior número de acontecimentos 

noticiáveis. Para o Newsmaking, ainda, são fundamentais os conceitos de “critérios 

de noticiabilidade” e “valores-notícia”. Tratam-se de critérios e parâmetros acordados 

entre jornalistas, editores, diretores etc. para escolher quais assuntos são relevantes 

ao ponto de serem noticiados.  

Além dessas, os estudos sobre parcialidade que deram origem às Teorias de 

Ação Política – também chamada Teoria Instrumentalista, por Pena (2015) – também 

dão certo destaque à questão organizacional. O foco desta corrente, explicam 

Traquina e Pena, era mostrar se havia uma “distorção” da cobertura jornalística em 

favorecimento de certos agentes políticos, de esquerda ou de direita. No que tange 

ao aspecto organizacional, tanto a versão de esquerda como a de direita – apesar das 

críticas envolvendo o determinismo em ambas as versões – dão atenção à 

importância da propriedade dos meios de comunicação.  

Sob a ótica da versão de direita da teoria, mostram Lichter e Rothman (1986, 

apud Traquina, 2004), grandes donos de redes de televisão tendem a ter visões 

compatíveis com pontos defendidos pela esquerda – sobretudo no que se refere a 

atividade reguladora do Estado. Neste caso, os jornalistas, dentro das redações, são 
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instrumentos para propagar tais ideias. Já para a versão de esquerda, Chomsky e 

Herman (1989, apud Traquina, 2004) afirmam que a propriedade privada dos veículos 

de comunicação, a natureza destes, a dependência da publicidade e das fontes 

governamentais são alguns pontos fundamentais na submissão dos jornalistas aos 

interesses privados e pró – mercado. Neste caso, os jornalistas, dentro de uma 

redação, têm pouca autonomia para “fugir” dessa submissão.  

Outras duas correntes teóricas abordadas de forma mais aprofundada no livro 

fruto deste trabalho são as teorias Estruturalista e a Interacionista. Ambas as teorias, 

destaca Traquina, levam em consideração o contexto organizacional e as rotinas de 

produção, assim como os valores compartilhados entre a comunidade jornalística. As 

duas teorias também levam em consideração os critérios de noticiabilidade e os 

valores-notícia dos profissionais. A Teoria Estruturalista e a Interacionista, por fim, 

levam em consideração a relação dos jornalistas com as fontes. As duas teorias 

afirmam que a rotina de trabalho – entre outros fatores – acabam por privilegiar as 

fontes oficiais, que tendem a ter mais espaço no noticiário do que outros agentes 

sociais.  

Entre as principais diferenças entre as duas correntes teóricas, está o 

entendimento da relação entre jornalistas e fontes. Para a Teoria Estruturalista, nas 

palavras de Traquina (2004, p. 180), as fontes oficiais são um “bloco unido e uniforme”, 

que acabam por direcionar o trabalho dos repórteres, sem a possibilidade de diálogo 

ou a participação de outros agentes sociais. Neste caso, mostra Traquina, a Teoria 

Estruturalista é criticada por um determinismo nesse ponto. A Teoria Interacionista, 

por outro lado, reconhece que, apesar da predominância das fontes oficiais, é possível 

a participação de outros agentes sociais na construção dos acontecimentos como 

notícia. A Teoria Interacionista, ainda, desenvolve um ponto apresentado por Gaye 

Tuchman na Teoria do Newsmaking, mencionado anteriormente.  

Conforme dito, os veículos noticiosos, buscando capturar o maior número de 

eventos noticiáveis, tendem a colocar ordem no espaço e no tempo, através da 

formação do que Tuchman chama de “rede noticiosa”. Para lidar com o fator espaço, 

os repórteres tendem a ser distribuídos em certos locais em que, pressupõe-se, 

poderiam render o maior número de pautas – grandes centros econômicos e políticos 

nacionais e internacionais, sobretudo. A especialização temática – em temas como 
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política, economia, esportes etc. -, nesse sentido, é outra prática comum às redações 

jornalísticas. Já em relação ao fator tempo, as empresas jornalísticas, ainda de acordo 

com a autora, tendem a planejar com antecedência os eventos que poderão ser 

noticiados.  

Perceba, portanto, que o aspecto organizacional e financeiro dos veículos de 

comunicação é um tema que originou diversos estudos e pesquisas no campo do 

jornalismo. Neste trabalho, a opção foi apenas mencionar esses estudos. Tais 

questões são apresentadas de forma mais aprofundada no livro fruto deste trabalho.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

5.1 PESQUISAS PRELIMINARES À PRODUÇÃO DO TRABALHO 

 

A produção de “A empresa versus a imprensa jornalística: a velha discussão: 

os negócios ou os valores da profissão de jornalista” começou no início do ano de 

2019, desenrolando-se ao longo do ano. Todavia, a ideia do tema – o impacto da 

questão organizacional e financeira dos veículos de comunicação na atividade 

jornalística – e o formato – um livro – já estavam definidos desde o primeiro ano da 

graduação do autor (2016). Aliás, o nome “A empresa versus a imprensa jornalística” 

e o tema do livro foram, possivelmente, um dos primeiros elementos a serem 

definidos. Posteriormente, foi sugerida a criação de um site para a colocação dos 

materiais complementares. 

A partir de então, iniciou-se um processo de busca por autores e estudos que, 

de alguma forma, tratassem da temática abordada. Tal processo se deu de forma 

esporádica, ao longo dos anos da graduação. Neste sentido, a apresentação de 

autores como Warren Breed (apud Traquina, 2004) e Asa Briggs e Peter Burke (2006), 

durante as aulas, foi de suma importância.  

Paralelamente, eram feitas anotações (escritas à mão ou digitadas no 

computador) de cunho teórico, isto é, de autores que pudessem ser úteis na produção 

do trabalho, ou no que dizia respeito à estruturação do livro. Neste caso, eram 

anotados exemplos de diagramação para livros, cores, fontes tipográficas etc. Todas 

essas etapas foram fundamentais para que, em 2019, houvesse o máximo de 

direcionamento possível na realização do trabalho.  

 

5.2 A ESCOLHA DO FORMATO LIVRO 

 

O produto fruto deste trabalho – o livro – busca, de certa forma, reunir o máximo 

de informações trazidas em pesquisas em comunicação que relacionam a atividade 

jornalística e o contexto organizacional. Trata-se de um tema que, embora abordado 

por alguns autores, estão disseminados em artigos, livros, portais etc. e, conforme 
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notou-se, não foram encontradas obras que reúnam as contribuições destes autores. 

Esta, portanto, é uma das razões que levaram à escolha do formato livro. Outra razão 

é para facilitar a adoção deste material nas faculdades de comunicação, onde estão 

alguns dos públicos-alvo – alunos e professores de comunicação.  

Além do livro, foi criado o Evijor. Trata-se de um site que surgiu tendo como 

objetivo a apresentação de textos complementares aos temas apresentados no livro. 

O site também traz informações sobre o autor e o livro, além de disponibilizar o livro 

“A empresa versus a imprensa jornalística” para download. Este memorial descritivo, 

com aspectos gráficos e metodológicos do livro, também está disponível no site para 

ser baixado.  

Trata-se de um projeto de continuação deste Trabalho de Conclusão de Curso, 

visto que este trabalho não buscou esgotar todas as possibilidades de discussão 

acerca do tema proposto – isto é, da questão organizacional e financeira da atividade 

jornalística. Por conta disso, optou-se por não abordar o Evijor com mais detalhes 

aqui. Mais informações a respeito do site estarão nos apêndices deste material. 

O que pode ser destacado aqui é a relação do site com o livro. Durante o livro, 

será possível encontrar as caixas de texto “Alongamento do cérebro”, com 

informações sobre artigos complementares às unidades do livro. Um exemplo: durante 

a segunda unidade do livro, chamada “Um casamento duradouro entre jornalismo e 

publicidade”, como será destacado mais adiante, é apresentado o desenvolvimento 

histórico do modelo comercial de negócios, e o impacto deste para a expansão dos 

meios de comunicação e, consequentemente, para a atividade jornalística. Para isso, 

no entanto, fazia-se necessário a explicação de todas as pesquisas que levaram ao 

surgimento dos meios de comunicação – impresso, rádio e televisão – e do jornalismo 

praticado em tais meios.  

Como o texto ficaria demasiadamente longo, durante a segunda unidade – e 

em outros momentos do livro – a caixa de texto “Alongamento do Cérebro” traz um 

QR code que, uma vez acessado, levará o leitor a um artigo do Evijor que trata de 

forma mais profunda a história dos meios de comunicação. Tais artigos exploram 

todas as possibilidades de um texto jornalístico para a internet, mencionadas por 

Palácios (op. cit.). Entre tais, a possibilidade de outras mídias – texto, vídeos e 
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imagens – e uso de hipertextos. Trata-se de uma maneira encontrada pelo autor de 

tornar a leitura mais atrativa. 

 A prática adotada na construção do livro “A empresa versus a imprensa 

jornalística” – a criação de um site para conteúdos complementares – não seria um 

fato inédito. Durante a produção deste trabalho, descobriu-se que Margarida M. 

Krohling Kunsch (2009), na série de livros “Comunicação Organizacional”, fizera algo 

semelhante. Além dos dois livros da série, a editora Saraiva, em seu site, lançou uma 

página com conteúdo complementar. Tal página, explica um texto apresentado nas 

orelhas19 dos dois livros, é voltada para estudantes e professores que adotarem o 

livro, servindo de apoio pedagógico para uso em sala de aula. No caso de “A empresa 

versus a imprensa jornalística”, portanto, buscou-se algo parecido ao realizado pela 

Saraiva.  

 

Figura 1- Capa do livro "Comunicação organizacional", de Margarida Kunsch; ao lado, uma das 
orelhas do livro, destacando o conteúdo adicional no site da Saraiva (imagem/ do autor) 

 

 

                                                             
19 A orelha do livro são dobras na capa e na contracapa do livro, em que normalmente são trazidas informações 
sobre a obra ou sobre o autor.  
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 Por fim, tratando-se de um livro que tem como público-alvo sobretudo 

professores e estudantes universitários de comunicação, buscou-se incluir outros 

elementos além do texto. Neste caso, o livro traz elementos visuais como tabelas e 

organogramas, por exemplo. A importância de tais elementos será apresentado mais 

à frente.  

  

5.3 PRODUÇÃO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

Conforme dito anteriormente, a produção do Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) começou, de fato, no ano de 2019. Mais especificamente, iniciou-se no mês de 

fevereiro, dentro da disciplina chamada Projetos Experimentais em Jornalismo (TCC 

– PEJ’s), sob a condução da professora Juliana de Mello Chagas Lima, coordenadora 

do curso, no sétimo semestre da graduação. Como meta inicial, a elaboração de um 

pré-projeto, apresentando o tema em si, os objetivos, as justificativas, a 

fundamentação teórica e a metodologia aplicada. Além de um cronograma com os 

prazos de entrega. Também fez-se necessário a definição de um orientador para o 

trabalho, no caso a professora Julianne Lam Orue.  

Definidas tais questões, a próxima etapa foi, conforme já mencionado 

brevemente, a pesquisa de autores, livros, periódicos, etc. que falam sobre a relação 

entre a prática jornalística e a esfera organizacional das empresas de comunicação. 

Trata-se, logo, de uma pesquisa bibliográfica, que, dentro da definição de Gil (2009), 

diz respeito à uma forma de pesquisa baseado em materiais como livros, publicações 

científicas, jornais, revistas, entre outros.  

A pesquisa também se encaixaria, ainda de acordo com as definições de Gil, 

na categoria análise situacional. Para o autor, consiste em um estudo de um 

determinado objeto em específico – neste caso as empresas jornalísticas e suas 

estruturas organizacionais – com uma flexibilidade de metodológica maior do que em 

outras formas de pesquisa, sobretudo nas ciências humanas. Tais estudos, segundo 

o autor, normalmente levam à apresentação de hipóteses, não de conclusões 

definitivas. Algo que vai ao encontro com que se pretendeu realizar no livro, isto é, 

apresentar não uma conclusão final, mas sim algumas possibilidades. 
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Após a escrita do livro, veio o processo de diagramação do material, tal como 

a produção dos elementos gráficos que ilustram o material. Neste caso, foram 

utilizados os softwares Adobe Illustrator e Inkscape, para a produção da identidade 

visual e dos elementos gráficos, além do Adobe InDesign, para a diagramação do 

material.  

Durante todo o processo, houve a preocupação acerca de questões como o 

espaçamento (entre linhas, palavras e caracteres), legibilidade, aplicação de cores 

etc. Tal como a inclusão de elementos visuais que tornassem a leitura mais atrativa 

para o leitor. Paralelamente, houve a construção do site Evijor, tal como dos artigos 

que compõem o site, preocupando-se com o uso de diferentes formatos midiáticos – 

texto, imagem e vídeo – de modo a possibilitar uma maior imersão do leitor no 

conteúdo.  

Terminada a diagramação do livro e a construção do site, a última etapa foi a 

elaboração deste memorial descritivo, cujo foco é apresentar os objetivos, 

justificativas e procedimentos adotados ao longo do projeto.  
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6 PROJETO EDITORIAL DO LIVRO “A EMPRESA VERSUS A IMPRENSA 

JORNALÍSTICA” 

 

6.1 ASPECTOS EDITORIAIS  

 

6.1.1 Nome da publicação 

 

A escolha do título do livro surgiu da necessidade de um nome que 

representasse a discussão – sobretudo no campo acadêmico e dentro dos veículos 

de comunicação – acerca dos impactos que as questões organizacionais e financeiras 

da mídia poderiam representar para a atividade jornalística. Neste caso, optou-se, 

logo que o tema do trabalho foi escolhido, o nome “A empresa versus a imprensa 

jornalística”.  

A opção por tal nome veio de dois aspectos. De um lado, as palavras “empresa” 

e “imprensa” são sonoramente semelhantes e, por tal, poderia ser chamativo ao 

público leitor. A primeira refere-se ao modo como os veículos noticiosos se 

configuraram, ao longo da história, em especial àquelas que adotaram o modelo 

comercial de negócios. Neste caso, as organizações converteram-se em verdadeiras 

“empresas jornalísticas”, conforme o título do livro as apresentam. Já a expressão 

“imprensa” remete ao início do jornalismo, quando, mostra Giovanni Giovannini 

(1987), surgiram os primeiros jornais impressos. Como resultado, a expressão 

“imprensa”, além de caracterizar o ofício da impressão, acabou por tornar-se uma 

espécie de “sinônimo” para o jornalismo, mesmo fora do jornalismo impresso – no 

rádio, na TV e na internet.  

A expressão “versus”, de origem latina, por outro lado, indica uma relação de 

oposição ou contradição entre dois objetos. Trata-se de um termo utilizado, por 

exemplo, para se referir a disputas esportivas – entre dois atletas ou duas equipes -, 

conflitos entre dois países etc. Neste caso, o uso da expressão foi pensado para a 

representação do debate entre o aspecto organizacional e financeiro do jornalismo e 

o trabalho dos profissionais, aspectos esses que, como pretendeu-se mostrar no livro, 

são conflitantes.  
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No caso do subtítulo “A velha discussão: os negócios ou os valores da profissão 

de jornalista”, a escolha se deve a três razões. A questão financeira e organizacional 

da atividade jornalística é um tema tratado pelo menos desde os anos 1950 pelo 

estadunidense Warren Breed (1955 apud Traquina, 2004), seguido de outros autores 

– algo que justifica o uso da palavra “velha”. Outro ponto é que, como discutido no 

livro, Traquina (2004) mostra que há valores e normas aceitas e compartilhadas entre 

a comunidade jornalística – entre tais, a ideia da imparcialidade. No entanto, o próprio 

Traquina (2004, p. 158) lembra, com base na Teoria Organizacional, que “o jornalismo 

também é um negócio” e, por tal, os veículos noticiosos também estão sujeitos às leis 

do mercado, tal como aos problemas financeiros.  

 

6.1.2 Linha editorial  

 

O livro “A empresa versus a imprensa jornalística” é uma produção acadêmica 

e sem fins lucrativos. A publicação assume a defesa do aspecto organizacional e 

financeiro dos veículos noticiosos como um campo de pesquisa a ser explorado. Além 

disso, há a defesa da pluralidade dos veículos de comunicação, de diferentes formatos 

– inclusive o serviço público. Há, por fim, a defesa da diversificação das fontes de 

recursos financeiros dentro de um mesmo veículo, o que, na visão do autor deste 

trabalho, poderia proporcionar uma maior independência editorial dos veículos de 

comunicação das pressões do mercado e do Estado. 

No que diz respeito à classificação, o trabalho se encaixa na categoria de livro 

técnico e científico, baseado na classificação adotada pela pesquisa “Produção e 

Vendas do Setor Editorial Brasileiro”, realizada anualmente pela Fundação Instituto 

de Pesquisas Econômicas (Fipe), pelo Sindicato Nacional dos Editores de Livros 

(SNEL) e pela Câmara Brasileira do Livro (CBL). 
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6.1.3 Descrição da peça e das seções 

 

A capa de “A empresa versus a imprensa jornalística” apresenta o título e o 

subtítulo do livro, tal como o nome do autor. Já a contracapa traz um QR code que, 

acessado, levará o leitor para a página inicial do portal Evijor. Já as orelhas do livro 

trazem informações sobre o autor e do livro. As cores trabalhadas na capa, na 

contracapa, na lombada e nas orelhas são o cinza, o preto e o vermelho. A ideia do 

contraste entre o preto e o vermelho é representar a dualidade entre a atividade 

jornalística e o aspecto organizacional e financeiro dos veículos noticiosos. A palavra 

“versus”, em cor vermelha, representa tal embate. Essa dualidade, como será possível 

notar mais à frente, é reforçada pela queda de braço apresentada na capa do livro, 

representando a disputa.  

Em seguida, estão a folha de rosto, a dedicatória, os agradecimentos, o 

sumário e a introdução do livro. Neste último, é apresentado uma crônica humorística 

escrita pelo autor do livro, que ilustra as questões que serão abordadas do livro. Após 

essa crônica, é feita uma discrição da temática que será abordada na produção. Por 

fim, há a descrição das unidades e dos capítulos que compõem o livro.  

O livro está dividido em quatro unidades e dezessete capítulos em que são 

abordados temas que envolvem o aspecto organizacional e financeiro dos veículos 

noticiosos. A primeira unidade do livro se chama “Era uma vez um jornal (ou uma TV, 

um rádio, um portal de notícias) ...”, em que são apresentadas as Teorias do 

Jornalismo e como autores e estudos abordam, ao longo da história, o fator 

organizacional e financeiro dos veículos noticiosos.  

A primeira unidade está dividida em três capítulos. O primeiro faz um 

retrospecto de todas as teorias e autores que falam a respeito do jornalismo, 

destacando como a forma de financiamento, a propriedade dos meios de 

comunicação e as questões organizacionais influenciam no dia a dia dos veículos de 

comunicação. O segundo capítulo foca na Teoria Organizacional, criada a partir dos 

estudos de Warren Breed (1955), em que é apresentado o modo como os 

constrangimentos organizacionais e a rotina de trabalho acabam por resultar no 

conformismo de repórteres e editores à linha editorial do veículo. A Teoria também 

destaca as consequências que a falta de recursos financeiros pode gerar para a 
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prática do jornalismo dentro dos veículos noticiosos. O último capítulo fecha a primeira 

unidade retomando as teorias apresentadas nas duas primeiras unidades, de modo a 

demonstrar os pontos em comum entre as diferentes abordagens teóricas, no que se 

refere ao financiamento da atividade jornalística e a estrutura organizacional  

A segunda unidade, intitulada “Um casamento duradouro entre jornalismo e 

publicidade”, tem como objetivo apresentar o modelo comercial de negócios para o 

jornalismo, e como esse modelo foi fundamental para a expansão dos meios de 

comunicação e, consequentemente, para o jornalismo praticado em tais meios. A 

unidade está dividida em quatro capítulos. Nos três primeiros, são abordados o 

desenvolvimento, respectivamente, do impresso, do rádio e da televisão, e como o 

fator comercial foi crucial para a expansão de cada meio. Para os três capítulos, foram 

produzidos artigos para o portal Evijor, em que são apresentadas informações 

complementares sobre pontos mostrados no livro. O último capítulo da unidade 02 faz 

um balanço do modelo comercial, mostrando os aspectos positivos e negativos do 

financiamento dos veículos de comunicação através da publicidade.  

A terceira unidade é a mais longa do livro, sendo chamada “Um jornalismo para 

(e pago por) todos”. Nesta unidade, é abordado o sistema público de comunicação, 

mantido total ou parcialmente por taxas ou impostos pagos pelos contribuintes. Neste 

modelo, conforme apresenta Leal Filho (1997), apesar da empresa jornalística 

pertencer, normalmente, ao poder público, pressupõe-se a participação da sociedade 

na gestão e na programação das emissoras. A unidade está dividida em seis capítulos.  

O primeiro capítulo mostra o surgimento da British Broadcasting Corporation 

(BBC) na Inglaterra, e como a corporação inspirou modelos parecidos ao redor do 

mundo. O segundo apresenta, com mais detalhes, a estrutura organizacional da BBC 

e as formas de financiamento da corporação – através de um imposto para os que 

possuem aparelhos de rádio e TV em casa, assim como pela venda de produções 

para emissoras estrangeiras. Além disso, é mostrada a relação da BBC com as 

emissoras comerciais de TV. Essas emissoras, conforme apresentado, apesar de 

mantidas pela publicidade, funcionam de forma diferente das emissoras de TV dos 

Estados Unidos e do Brasil (que “copiou” o modelo estadunidense, como mostrado no 

livro).  
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O terceiro capítulo da unidade 03 traz um parâmetro das corporações públicas 

de comunicação em diferentes países do mundo. São apresentados as empresas 

públicas de países como a Alemanha, a Austrália, o Canadá, a Espanha, os Estados 

Unidos e o Japão. Nestes países, são apresentadas as peculiaridades do serviço 

público, em termos de estruturação organizacional e formas de obtenção de recursos 

financeiros. No caso dos recursos, as emissoras tendem a ter diferentes formas de 

arrecadar dinheiro, para além dos repasses governamentais – como doações, venda 

de produtos e até a publicidade, em alguns casos. No quarto capítulo, é apresentado 

a trajetória da comunicação pública no Brasil, desde o surgimento da primeira rádio 

educativa do país (a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, criada por Edgard Roquette-

Pinto, nos anos 1920, hoje chamada Rádio MEC) até a fundação, em 2007, da 

Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O quinto capítulo continua a falar da 

comunicação pública no Brasil, falando da estrutura organizacional e financeira da 

EBC atualmente. Além disso, o capítulo mostra o cenário atual das emissoras públicas 

e educativas de rádio e televisão. O sexto e último capítulo da unidade 03 retoma 

pontos apresentados ao longo da unidade, mostrando como cada veículo conseguiu 

garantir a sustentabilidade financeira, assim como a redução da interferência do 

Estado no dia a dia das corporações. Da mesma forma como no capítulo que fecha a 

segunda unidade, são mostrados os prós e contras do serviço público de comunicação 

para a atividade jornalística.  

A última unidade do livro, chamada “Para não dizer que não falei dos (outros) 

jornalismos”, mostra os modelos alternativos de organização e financiamento da 

atividade jornalística. A sexta unidade do livro está dividido em quatro capítulos.  

No primeiro, são apresentadas as peculiaridades do modelo organizacional e 

financeiro do Canal Futura, emissora educativa brasileira mantida pela iniciativa 

privada. Ao longo do capítulo, são discutidas as relações do Futura com os chamados 

“parceiros mantenedores”, normalmente instituições privadas, e da emissora com as 

“universidades parceiras”, instituições de ensino superior públicas e privadas que 

retransmitem o sinal do Futura, além de produzir materiais que podem ser veiculadas 

na emissora.  

Também é discutido as características que permitiriam classificar – ou não – o 

Futura como uma emissora pública, embora esta não receba dinheiro do governo. O 
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capítulo também mostra as vantagens e desvantagens do modelo adotado pelo Futura 

para o jornalismo.  

O segundo capítulo mostra o desenvolvimento da internet e as diferenças para 

a criação dos outros meios de comunicação, apresentadas na unidade 02. Como 

mostrado, diferentemente do impresso, do rádio e da televisão, a internet não teve 

como fator principal os investimentos das grandes corporações e a criação de um 

produto “vendável” (embora posteriormente a internet tenha possibilitado a criação de 

negócios altamente criativos). Da mesma forma, é mostrado como a internet 

possibilitou o surgimento de novas práticas para o jornalismo, assim como a aparição 

de novos modelos de negócio.  

No terceiro capítulo da unidade, tais modelos são mostrados de forma mais 

detalhada. Entre tais, as assinaturas digitais (o paywall), o financiamento coletivo 

(crowdfunding), as iniciativas de jornalismo colaborativo e novas formas de 

publicidade - a publicidade nativa e de conteúdo. Além disso, para cada modelo, são 

mostrados os prós e os contras. No último capítulo da unidade – e do livro – é 

mostrado como esses modelos, originários na internet, passaram a estar presentes 

mesmo na mídia “tradicional” – rádio e TV, especialmente. O capítulo também faz uma 

menção, com base em Jorge Pedro Souza (2008), em diferentes modelos de 

jornalismo não englobados pelo livro. Entre tais, o modelo autoritário, comunista, 

desenvolvimentista e revolucionário de jornalismo.  

Após cada final de unidade, é apresentado uma lista de referências 

bibliográficas utilizadas ao longo das unidades, de maneira a permitir que o leitor tenha 

acesso às fontes utilizadas.  

O livro termina com o artigo “Para encerrar o expediente...”, em que são 

retomadas questões apresentadas pelo autor durante o livro, tal como as 

considerações finais. É feito o reconhecimento de que o livro possui limitações em 

termos de abordagem e metodologia. Por outro lado, é destacado que, apesar das 

limitações, é possível concluir que faz-se necessário a pluralidade dos meios de 

comunicação, tal como a das formas de financiamento destes.   
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6.2 ASPECTOS GRÁFICOS  

 

A construção do livro foi realizada utilizando cores altamente contrastantes, 

tendo como razão dois aspectos. De um lado, o simbólico, de maneira a representar 

a dualidade entre o aspecto organizacional e financeiro dos veículos noticiosos, e a 

atividade jornalística propriamente dita – algo reforçado pela queda de braço 

apresentada na capa do livro. Para isso foram trabalhadas as cores preto, branco, 

azul e vermelho, principalmente. De outro lado, a razão pela adoção de tais cores leva 

em consideração fatores técnicos, no caso de uma eventual impressão do livro em 

cores preto e branco – por fatores orçamentários. 

Outro ponto importante no livro, em termos gráficos, foi a divisão por unidades. 

Cada unidade aborda um tema específico no que se refere ao aspecto organizacional 

dos veículos noticiosos. Por tal, cada começo de unidade é visualmente diferente um 

do outro – com diferentes cores e elementos. Com tal divisão, buscou-se tornar a 

divisão dos assuntos mais simplificada para o público.  

Por fim, faz-se necessário abordar a questão dos elementos visuais – tabelas, 

quadros e organogramas, por exemplo – apresentados ao longo do livro. Conforme 

dito anteriormente, tratando-se de um livro voltado em especial para as faculdades de 

comunicação, toda a linguagem e divisão dos conteúdos foi pensado para a maior 

compreensão por parte do leitor. Neste sentido, a inclusão dos elementos visuais se 

faz necessária. Cairo (apud Ribeiro, 2016, p. 36) resume a função principal desses 

elementos visuais. Para Cairo, tais elementos tem como objetivo central “organizar 

textos de forma mais efetiva para acelerar a compreensão e a memorização das 

mensagens”. Ana Elisa Ribeiro (2016), complementa essa visão. Para ela, elementos 

como gráficos, infográficos, tabelas e organogramas, tanto em livros didáticos como 

na produção jornalística, são cruciais para a sintetização de informações, de modo a 

evitar “narrativas mais difíceis de compreender” (RIBEIRO, 2016, p. 38). Daí, portanto, 

a opção por inserir esses elementos ao longo do livro.  

 

 

 



52 
 

• Capa:  

- Autor  

Fonte: Bebas Neue 

Corpo: 22  

Caixa: alta  

Modo: centralizado 

- Título 

Fontes: Bebas Neue e Caviar 

Dreams  

Corpo: 58 e 41, respectivamente 

Caixa: alta e baixa 

Modo: centralizado  

Obs.: a palavra “versus” foi 

desenhada e digitalizada pelo 

próprio autor 

- Subtítulo  

Fonte: Linux Libertine 

Corpo: 22 

Caixa: baixa 

Modo: centralizado 

 

 Agradecimentos, dedicatória e 

epígrafe 

Fonte: Linux Libertine 

Corpo:12 

Caixa: baixa 

FIGURA 2 - PREVIA DA CAPA 
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Modo: Justificado 

Obs.: letra capitular desenhada e 

digitalizada pelo próprio autor 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3- PRÉVIA DA DEDICATÓRIA 

 Sumário 

 

- Cabeçalho 

Fonte: Bebas Neue 

Corpo: 28 

Caixa: alta 

Modo: centralizado em relação à 

caixa de texto 

Obs.: letra capitular desenhada e 

digitalizada pelo próprio autor 

 

- Introdução e “Para encerrar o 

expediente...” e numeração das 

respectivas páginas 

Fonte: Bebas Neue 

Corpo: 29 

Modo: Alinhado à esquerda em 

relação à caixa de texto e à direita 

ou à esquerda, dependente da 

página de abre 
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- Subtítulo dos capítulos 

Fonte: Linux Libertine 

Corpo: 10 

Caixa: baixa 

Modo: Alinhado à esquerda em 

relação à caixa de texto e à direita 

ou à esquerda, dependente da 

página de abre 

 

FIGURA 4 - PRÉVIA DO SUMÁRIO 

 

 Introdução 

 

- Página introdução: 

Fonte título “introdução”: Bebas Neue 

Corpo: 58 e 34 no subtítulo 

Caixa: Alta em ambos 

Modo: Centralizado em relação à caixa de 

texto e à página 
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Obs.: letra capitular desenhada e 

digitalizada pelo próprio autor 

- Texto 

Fonte: Linux Libertine 

Caixa: Baixa 

Modo: Justificado 

 

FIGURA 5 - PRÉVIA DA INTRODUÇÃO 

 

 Início de unidade 

- Número da unidade:  

Fonte: Bebas Neue 

Corpo: 24 e 63 

Caixa: Alta 

Modo: centralizado em relação à caixa de 

texto 

 

 

- Título da Unidade: 

Fonte: Bebas Neue 



56 
 

Corpo: 21 

Caixa: Alta 

Modo: centralizado em relação à caixa de 

texto e à página 

 

- Subtítulo da unidade: 

Fonte: Linux Libertine 

Corpo: 10 

Caixa: Baixa 

Modo: Centralizado em relação à caixa de 

texto e à página 

 

- Texto 

Fonte: Linux Libertine 

Corpo: 12 

Caixa: Baixa 

Modo: Justificado 

Obs.: letra capitular desenhada e 

digitalizada pelo próprio autor 

 

 

FIGURA 6 - PRÉVIA DE INÍCIO DE UNIDADE 
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 Início de Capítulo 

Fonte: Bebas Neue 

Corpo: 17 

Caixa: Alta 

Modo: Alinhado à esquerda em 

relação à caixa de texto 

 

 Texto 

Fonte: Linux Libertine 

Corpo: 12 

Caixa: Baixa 

Modo: Justificado 

Obs.: letra capitular desenhada e 

digitalizada pelo próprio autor 

 

 

 Início de subcapítulo 

Fonte: Bebas Neue 

Corpo:20 

Caixa: Alta 

Modo: Alinhado à esquerda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 7- PRÉVIA DE INÍCIO DE 
CAPÍTULO 

FIGURA 8- PRÉVIA DE INÍCIO DE 
SUBCAPÍTULO 
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 Caixa de texto “Alongamento do 

Cérebro” 

- Título da seção 

Fonte: Bebas Neue 

Corpo:21 

Caixa: Alta 

Modo: centralizado em relação à 

caixa de texto 

- Título 

Fonte: Bebas Neue 

Corpo:12 

Caixa: Alta 

Modo: Alinhado à esquerda em 

relação à caixa de texto 

- Texto 

Fonte: Linux Libertine 

Corpo: 12 

Caixa: Baixa 

Modo: Alinhado à esquerda em relação à 

caixa de texto 

 

 Página “Saiba mais” 

- Título 

Fonte: Bebas Neue 

Corpo:45 

Caixa: Alta 

Modo: Centralizado em relação à caixa de 

texto e à página 

FIGURA 9 - PRÉVIA DA CAIXA DE TEXTO 
“ALONGAMENTO DO CÉREBRO” 
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Obs.: letra capitular 

desenhada e digitalizada pelo 

próprio autor 

- Subtítulo 

Fonte: Linux Libertine 

Corpo: 12 

Caixa: Baixa 

Modo: Centralizado em 

relação à caixa de texto e à 

página 

- Texto 

Fonte: Linux Libertine 

Corpo: 12 

Caixa: Baixa 

Modo: Justificado 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 10 - PRÉVIA DA PÁGINA “SAIBA MAIS” 
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 Página “Para encerrar o expediente...” 

- Título 

Fonte: Bebas Neue 

Corpo:58 

Caixa: Alta 

Modo: Centralizado em relação à caixa de 

texto e à página 

Obs.: letra capitular desenhada e 

digitalizada pelo próprio autor 

- Texto 

Fonte: Linux Libertine 

Corpo: 12 

Caixa: Baixa 

Modo: Justificado 

Obs.: letra capitular desenhada e 

digitalizada pelo próprio autor 

 

FIGURA 11 - PRÉVIA DA PÁGINA “PARA ENCERRAR O EXPEDIENTE” 
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 Contracapa 

- Texto “Conheça mais sobre o projeto em:” 

Fonte: Bebas Neue 

Corpo: 20 

Caixa: Alta 

Modo: Centralizado 

 

- Texto link Evijor: 

Fonte: Linux Libertine 

Corpo: 12 

Caixa: Baixa 

Modo: Centralizado 

 

- Texto “Ou use o QR code 

abaixo:” 

Fonte: Bebas Neue 

Corpo: 20 

Caixa: Alta 

Modo: Centralizado 

 

 

 

FIGURA 12 - PRÉVIA DA CONTRACAPA 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 Entre os pontos apresentados ao longo deste material, foi possível perceber 

um contexto de mudanças no jornalismo. De um lado, veículos noticiosos já 

consolidados em termos de atuação e mercado – os pertencentes ao Grupo 

Bandeirantes e os do Grupo Abril, por exemplo, mencionados no começo deste 

trabalho – passam por dificuldades sobretudo econômicas, se vendo obrigadas a 

mudarem as estratégias de atuação e mesmo a estrutura organizacional. De outro 

lado, novos veículos aparecem e, junto com tais veículos, além de outras inovações, 

novas formas de financiamento e estrutura organizacional.  

 No campo acadêmico, conforme também mostrado, a temática organizacional 

e financeira dos veículos noticiosos é um tema já abordado por diversos autores, 

artigos, livros etc. Muitas dessas discussões são apresentadas no livro e, de certa 

forma, no portal Evijor. Desse modo, a primeira constatação a ser feita é: diante desse 

cenário – de mudanças no jornalismo e a abundância de estudos sobre o aspecto 

organizacional e financeiro – faz-se necessário estudos mais aprofundados que 

permitam estabelecer novos caminhos para a atividade jornalística.  

 No que tange a este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), conforme 

apresentado ao longo deste material, o tema abordado aqui foi definido logo no 

primeiro ano da graduação do autor. Desse modo, foi possível o estabelecimento de 

um planejamento, ao longo dos quatro anos da graduação – entre 2016 e 2019 – 

acerca da escrita e a diagramação do livro. Diante disso, pode-se dizer que a produção 

deste trabalho, em linhas gerais, se deu sem maiores problemas. Isso não significa, 

por outro lado, que não houveram empecilhos durante a confecção do trabalho como 

um todo. Para começar, apesar da abundância de autores e obras que tratassem dos 

pontos apresentados no livro, como mencionado anteriormente, havia-se uma 

dispersão dessas obras – sobretudo em repositórios online, por exemplo. Assim, um 

dos primeiros desafios foi reunir um pouco do que foi produzido sobre o assunto.  

 Outra dificuldade se deu nos momentos finais da produção deste trabalho, em 

especial durante a elaboração deste material em específico. Isso porque, conforme 

notou-se, não existe uma classificação uniforme apresentada por um autor ou por uma 

entidade em relação aos tipos de livros. Dessa forma, a simples determinação do tipo 
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de livro produzido neste trabalho ficou dificultada. Uma tentativa de classificação do 

material produzido é apresentada pela pesquisa “Produção e Vendas do Setor 

Editorial Brasileiro”, da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), em 

conjunto com o Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) e a Câmara 

Brasileira do Livro (CBL), mencionada ao longo deste material. Conforme dito, para a 

classificação adotada pela pesquisa, o livro produzido neste trabalho seria classificado 

como técnico e científico.  

 Tratando especificamente do Evijor, o site surgiu muito mais da necessidade 

de complementação teórica de pontos apresentados durante o livro do que de uma 

vontade inicial do autor. Assim, apesar do foco deste trabalho, desde o começo, ter 

sido a produção de um livro, a importância do Evijor não deve ser reduzida, sobretudo 

por causa das possibilidades, em termos de narrativas, proporcionadas pela web, 

conforme destacado por Palácios (2002), apresentado no decorrer deste memorial 

descritivo. Entre tais possibilidades, o uso de diferentes formatos – vídeo, imagem, 

textos etc., tal como o uso de hiperlinks. No caso do Evijor, além da complementação 

teórica proposta, explorou-se esses recursos, de modo a tornar a leitura mais atrativa 

para o leitor.  

 Vale, por fim, mencionar aqui algumas considerações feitas pelo autor deste 

trabalho no final de “A empresa versus a imprensa jornalística” no que diz respeito ao 

livro e à pesquisa desenvolvida. Como destacado, é importante ressaltar que cada 

veículo noticioso, mesmo aqueles que tenham estrutura organizacional e financeira 

semelhantes, têm características distintas. Desse modo, apenas uma análise mais 

detalhada de cada veículo permitiria conclusões mais precisas.  

Outro ponto ressaltado são as limitações da abordagem adotada na elaboração 

do trabalho. Embora a questão organizacional e financeira dos veículos jornalísticos 

seja um ponto importante a ser considerado, outros fatores devem ser considerados 

numa análise mais aprofundada, tais como fatores individuais de repórteres, editores 

e donos dos veículos de comunicação, as relações entre os jornalistas dentro e fora 

das redações, o relacionamento entre repórteres, fontes etc. Todos esses fatores 

podem ajudar a explicar o sucesso de um veículo e o insucesso de outro. 

Apesar desses pontos, a pesquisa que deu origem ao livro e ao site Evijor 

permitiu concluir que, na inexistência de um modelo perfeito de organização 



64 
 

jornalística, faz-se necessário que cada indivíduos ou grupo que queira abrir um 

empreendimento jornalístico tenha em mente os desafios que cada modelo apresenta. 

No caso do modelo comercial, por exemplo, é mostrado que a relação entre o 

jornalismo e a publicidade possibilitou a expansão das duas áreas como atividades 

lucrativas. Todavia, autores como Chomsky e Herman (apud Pena, 2015), H. Eugene 

Goodwin (1993), entre outros, apontam como aspectos negativos a necessidade dos 

veículos noticiosos buscarem, de toda forma, audiência – e consequentemente lucro 

por causa dos novos anunciantes. Da mesma forma, mostram questões como o risco 

de submissão dos veículos jornalísticos aos interesses de certos grupos, o problema 

da falta de recursos no caso de saída de anunciantes, etc. No serviço público, a 

principal crítica, apontam autores como Leal Filho (1997), é a proximidade – maior ou 

menor – das corporações públicas com o governo, que, em certos casos, pode resultar 

na submissão aos interesses do governo, e assim por diante.  

Nota-se, portanto, que na implantação de um ou outro modelo de organização 

jornalística, essas questões devem ser levadas em consideração. Feito isso, as 

empresas jornalísticas poderão superar – ou ao menos amenizar – os desafios que 

cada modelo poderão impor.  

Faz-se necessário ainda, conforme também mostrado no livro, que cada 

organização jornalística tenha mais de uma forma de financiamento das atividades. 

Essa é uma constatação realizada ao se notar que diversos veículos – mesmo 

algumas corporações públicas apresentadas pelo livro da Intervozes (2009) – têm 

buscado fontes alternativas de recursos financeiros. Ao fazer isso, os veículos 

poderiam – no papel – garantir uma maior independência das pressões dos 

anunciantes e do Estado, por exemplo.  

Por fim, junto com a diversificação das fontes de recursos, a pluralidade das 

mídias, de diferentes propósitos e formatos, é algo necessário. Somente a diversidade 

dos veículos midiáticos, em termos jornalísticos, poderia garantir a cobertura mais 

abrangente de temas relevantes socialmente. Parafraseando uma frase dita no final 

do livro, os veículos noticiosos, antes de tudo, devem “arrumar a casa”.  
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APÊNDICES 

 

 

APÊNDICE 1 – CONTINUIDADE DO PROJETO – PORTAL EVIJOR 

 

 Ao longo deste material, foi apresentado de forma breve o portal Evijor. Trata-

se de um site criado tendo como objetivo a publicação de textos complementares aos 

temas abordados ao longo do livro. Conforme destacado, durante o texto, será 

possível encontrar as caixas de texto “Alongamento do cérebro”, com uma chamada 

para um artigo publicado no Evijor abordando, de forma mais detalhada, alguns 

assuntos que, apesar de relevantes, poderiam tornar o texto demasiadamente longo 

ou fazer com que houvesse fuga do tema central do livro – a questão organizacional 

e financeira do jornalismo. Por isso, a criação do site. Além disso, o site permitirá ao 

autor continuar a desenvolver a temática abordada para além deste Trabalho de 

Conclusão de Curso, visto que todas as possibilidades em termos de discussão não 

foram esgotadas. Daí, a razão de abordar o Evijor nos apêndices deste trabalho.  

 O site também permite explorar as possibilidades de um texto jornalístico para 

a internet, conforme lembra Palácios (op. cit.), já mencionado. Assim, são inseridos 

elementos como textos, imagens e vídeos, além de links para outros materiais.  

 No que diz respeito à aparência do portal Evijor, houve a preocupação em fazer 

com que o site houvesse a maior usabilidade possível – sobretudo levando em 

consideração as limitações do WordPress.com, utilizado na construção do Evijor, na 

sua versão gratuita. Dessa forma, buscou-se aplicar conceitos apresentados por 

Steve Krug (2013), de modo a tornar o site mais simples para o usuário.   

 

1.1 ASPECTOS EDITORIAIS 

 

1.1.1 Nome da publicação 

 

Conforme descrito ao longo deste trabalho, o título do livro “A empresa versus 

a imprensa jornalística” foi pensado para representar a dualidade do aspecto 
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organizacional e financeiro dos veículos noticiosos e o jornalismo praticado em tais 

meios. Neste caso, a expressão “Evijor”, que dá nome ao portal, é um acrônimo do 

nome do livro. Isso pode ser percebido ao comparar a letra “V” da logomarca, que 

remete à palavra “versus” do título do livro.  

 

 

FIGURA 13- A logomarca do portal Evijor; ao lado, o título do livro “A empresa versus a imprensa 
jornalística (Imagem/ do autor) 

 

 

1.1.2 Descrição do site 

 

Na página inicial do portal Evijor20, o internauta encontrará um breve texto de 

apresentação, explicando um pouco sobre o site e o livro “A empresa versus a 

imprensa jornalística”. Mais abaixo, haverá a aba “Conheça mais sobre o projeto”, 

dividida em: 

                                                             
20 Disponível em: < https://evijorportal.home.blog/>. Acesso em: 03 nov. 2019.  
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 Sobre o livro: clicando nessa aba, o internauta será direcionado a uma outra 

página, em que haverá uma explicação mais detalhada acerca do livro e a temática 

abordada no material; 

 Sobre o site: tal como na aba citada acima, clicando nela, o internauta será levado 

à página de apresentação do site, detalhando o propósito – a publicação de artigos 

complementares ao livro.  

 Sobre o autor: por fim, tal como nas duas primeiras, a aba direciona o internauta 

para a página de apresentação do autor do site e do livro.  

As três páginas também poderão ser acessadas através do menu localizado no 

topo do site.  

Descendo o site, o internauta encontrará a aba “Baixe o livro e o memorial 

descritivo”. Logo abaixo, haverá dois banners. No primeiro, quando clicado, será 

aberta uma nova guia no navegador, onde estará o livro “A empresa versus a imprensa 

jornalística”, em formato PDF. O segundo irá direcionar o leitor para uma nova guia 

em que estará disponível o memorial descritivo do trabalho (este material).  

Ao final do site, por fim, estarão disponíveis os artigos complementares às 

unidades do livro. Os artigos também estão disponíveis na página “blog feed”, 

acessível pelo menu localizado no topo do site.  

 

1.2 ASPECTOS GRÁFICOS 

 

Conforme mencionado em relação ao aspecto gráfico do livro, as cores 

escolhidas levaram em consideração o fato de serem altamente contrastantes. Isso, 

como também já descrito, foi pensado levando em consideração o aspecto simbólico 

– representando a dualidade entre o aspecto organizacional e financeiro dos veículos 

noticiosos e a atividade jornalística praticada nesses veículos – e o aspecto técnico – 

pensado no caso de uma impressão do livro em preto e branco.  

Já no caso do Evijor, o esquema de cores segue justificativa semelhante no 

que se refere ao aspecto simbólico, remetendo às cores adotadas no livro. Dessa 
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forma, o Evijor trabalha com as cores preto, branco, azul e vermelho, tal como no livro. 

Outros elementos do site também seguem o mesmo padrão de cores.  

É válido destacar também que a imagem do cabeçalho do site remete à capa e 

à contracapa do livro, em que são dispostos elementos que representam a atividade 

profissional – sobretudo instrumentos de trabalho como microfones, carros de 

reportagem, câmeras etc. – e os veículos noticiosos mencionados ao longo do livro e 

imagens vetorizadas das sedes de tais veículos.  

 

FIGURA 14 - Cabeçalho e menu de topo na página inicial do Evijor (Imagem/ do autor) 
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FIGURA 15- Apresentação do livro “A empresa versus a imprensa jornalística” no portal Evijor 
(Imagem/ do autor) 

 

 

FIGURA 16 - Aba “Conheça mais sobre o projeto” (Imagem/ do autor) 
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FIGURA 17 - Aba “Baixe o livro e o memorial descritivo” e os banners para o download dos materiais 
(Imagem/ do autor) 

 

FIGURA 18 - “Últimas publicações”, localizadas ao final da página inicial (Imagem/ do autor) 
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FIGURA 19 - Página “Sobre o autor” (Imagem/ do autor) 

 

 

FIGURA 20 - Página “Sobre o livro” (Imagem/ do autor) 
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FIGURA 21 - Página “Sobre o site” (Imagem/ do autor) 

 

FIGURA 22 - Página “Blog Feed” (Imagem/ do autor) 
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FIGURA 23 - Artigo publicado no portal Evijor (Imagem/ do autor) 
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APÊNDICE 2 – LINK PORTAL EVIJOR 

 

Acesse o portal Evijor, o livro “A empresa versus a imprensa jornalística” e o memorial 

descritivo deste trabalho através do link abaixo:  

 

https://evijorportal.home.blog/  

 

APÊNDICE 3 – LINK ALTERNATIVO PARA DOWNLOAD DOS MATERIAIS 

 

https://drive.google.com/open?id=1qtigdgEvfMzV0L-s1Tw5ACcljnai7nlf  

 

 

 

 

 

https://evijorportal.home.blog/
https://drive.google.com/open?id=1qtigdgEvfMzV0L-s1Tw5ACcljnai7nlf

