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Documentário mostra bastidores da Redação
Filme revela a rotina de trabalho dos jornalistas do GLOBO; site inaugura seção de vídeos Direto da Redação

Ivo Gonzalez

ASCÂNIO SELEME (à direita) discute com Paulo Motta, Mineiro e Pedro Doria a manchete da edição do dia seguinte

Marcos Tristão

A REDAÇÃO do GLOBO em pleno funcionamento: comentários dos jornalistas em vídeos diários

● Acostumados a trabalhar nos
bastidores para dar visibilidade
aos acontecimentos do país e
do mundo, os jornalistas do
GLOBO viraram notícia no do-
cumentário “Notícias da Reda-
ção”, no ar no novo site do GLO-
BO. Com roteiro do crítico de ci-
nema André Miranda, imagens
do fotógrafo Gustavo Pellizzon,
direção do editor de Imagens
Multiplataformas, Ricardo Mel-
lo, e narração do diretor da Re-
dação, Ascânio Seleme, o filme
mostra a rotina de trabalho no
GLOBO. Das discussões da reu-
nião de pauta à correria do fe-
chamento, passando pela ten-
são do repórter diante da tela
do computador e pelos telefo-
nes que não param de tocar.

— Apesar dos cerca de dez
minutos, tempo relativamente
longo para a internet, fizemos
um vídeo leve, como o jornal
pretende ser — conta André,
ressaltando que o resultado é
um produto jornalístico, não
cinematográfico.

Colunistas enquanto leitores
do jornal que produzem
Para o documentário, foram

entrevistados vários colunistas
do GLOBO, entre eles Ancelmo
Gois, Míriam Leitão, Flávia Oli-
veira, Renato Maurício Prado,
Merval Pereira, Artur Xexeo, Pa-
trícia Kogut e Zuenir Ventura.
Muitos deles foram filmados em
casa, onde, afinal, leem o jornal
que produzem.

— A ideia era mostrar que
jornalista é igual a qualquer
leitor; a gente também gosta
de ler o jornal no café da ma-
nhã. Talvez a única diferença
seja que gostamos tanto disso
que optamos por trabalhar fa-
zendo jornal — diz André.

O vídeo mostra os novos de-
safios trazidos aos jornalistas
pelas mídias digitais. O famo-
so “Parem as máquinas!”, jar-
gão jornalístico historicamen-
te empregado para indicar que
uma notícia de última hora
precisava ser incluída, agora
pode ocorrer a cada instante,
lembra Seleme. É necessário
atualizar as notícias no Twit-
ter, no site, nos tablets e, cla-
ro, no jornal.

Aliás, a própria produção de
vídeos numa Redação treina-
da para escrever textos foi um
desafio vencido. O site está
inaugurando a seção Direto da
Redação, em que jornalistas
analisam e comentam as prin-
cipais notícias do dia. O Direto
da Redação representa o iní-
cio de uma nova fase pela qual
passou a editoria de fotografia
até se tornar uma editoria de
imagens, sob o comando de
Mello. Nessa nova fase, três
conceitos passaram a condu-
zir o trabalho dos fotógrafos e
videorrepórteres do GLOBO: o
acompanhamento da notícia
em tempo real, a história con-
tada através de imagens e a
convergência de mídias.

— Toda a equipe foi treina-
da no uso de câmeras que per-
mitem a produção de fotos e
vídeos em Full HD, sem que se-
ja necessário trocar de lente.
Isso estabelece outro padrão
de qualidade — diz Mello. ■

Por trás da tela, outro modo de produzir
Implantação de nova plataforma de publicação para impresso e on-line envolveu 70 pessoas

Marcos Tristão

Equipe de programadores desenvolvendo o novo site do GLOBO

● A reformulação do site do
GLOBO incluiu um novo ele-
mento fundamental, mas invisí-
vel para os internautas. Por trás
da tela, foi implementada uma
nova plataforma de trabalho pa-
ra toda a Redação do GLOBO e
do Extra, a CCI-NewsGate, já uti-
lizada por jornais importantes
como o “Chicago Tribune” e o
“USA Today”. No caso do GLO-
BO e do Extra, a particularidade
foi a adoção também do Esce-
nic, a ferramenta de publicação
da plataforma na internet. A mu-
dança envolveu diretamente 70
pessoas de diversas áreas.

A implementação da nova
plataforma de publicação ante-
cedeu o redesenho do site. Este
exigiu uma equipe de 25 profis-
sionais durante quatro meses,

sob o comando da gerente de
negócios digitais, Raquel Almei-
da. Foram analistas de sistemas
e de suporte, especialistas em
métricas e designers.

Um processo de mudanças
tão complexo só se justificaria
se, no fim, viesse a tornar a vida
dos profissionais da Redação
mais simples. Mais do que nun-
ca, O GLOBO passa a produzir
conteúdo para os veículos digi-
tais ou impresso a um clique do
mouse, literalmente. Aqui, po-
rém, a renovação leva ao rom-
pimento com alguns hábitos
cristalizados do jornalismo, co-
mo explica Mineiro:

— A integração entre papel e
on-line contraria o pensamento
de não aproveitar o material do
site no jornal. Ora, se nosso site

reforçar a edição, a equipe do
papel saberá que aquele mate-
rial já está pronto para ser im-
presso. Isto, por sua vez, libera
nossa equipe para se dedicar
mais à reflexão. Ou seja, o fato
de a internet se aproximar do
papel permite que o papel seja
“mais papel”.

Além da integração técnica —
que conclui um processo inicia-
do há dois anos, quando as
equipes do on-line e do impres-
so passaram a trabalhar juntas
—, outro elemento essencial do
novo site e invisível a olho nu é a
linguagem de programação utili-
zada, o HTML 5. Entre as prin-
cipais vantagens, o mesmo con-
teúdo pode ser replicado em
computadores, smartphones e
tablets com rapidez. ■

Uma campanha para estar onde todos estão
Estratégia de marketing digital prioriza ações nas redes sociais

PEÇA DA CAMPANHA ressalta as novas páginas de times

● O lançamento do novo site
do GLOBO é acompanhado
por uma ampla campanha de
marketing que tem como ob-
jetivo gerar experimentação
no ambiente on-line. Todas as
ações, a maioria delas digi-
tais, estimulam a exploração
do novo site, suas sessões e
novas funcionalidades, para
que o internauta perceba o
que significa, na prática, o
mote “O GLOBO. Ainda mais
O GLOBO”.

— Nosso objetivo é tornar
os atributos da marca GLOBO
ainda mais fortes na internet.
Justamente por isso, traçamos
uma estratégia de marketing
digital. Assim, facilitamos a ex-
perimentação, o que nos per-
mite avançar na conquista de
novas audiências — afirma a
diretora da Unidade O GLOBO,
Sandra Sanches.

A campanha, que começa
hoje, traz anúncios no im-
presso, banners no site —
apresentando novos forma-
tos comerciais —, além de
uma série de ações pontuais,
que serão divulgadas ao lon-
go da semana. Houve uma
atenção especial às redes so-
ciais — “onde as pessoas es-
tão”, como diz o diretor na-
cional de Planejamento da
agência F/Nazca, José Porto:

— Desde o início achamos
mais adequado focar as ações
na internet, pois poderíamos
direcionar o público para o novo site de
um modo mais direto. A partir daí, a op-
ção pelas redes sociais foi natural, pois
cada vez mais as pessoas compartilham
tudo. Mas o desafio era como “entrar na
conversa” do internauta. Nesse sentido,
foi fundamental fazer uso da grande
presença institucional que o GLOBO já
possui dentro das redes.

No Facebook, através da fanpage

do jornal, torcedores de Flamengo,
Fluminense, Vasco e Botafoto deve-
rão responder a perguntas sobre os
clubes, buscando as respostas nas
páginas específicas, no site do GLO-
BO. Os quatro vencedores, um de ca-
da clube, irão acompanhar um repór-
ter do jornal na cobertura de um dia
de treinos.

Além disso, no Instagram — aplicati-

vo para iPhone onde é possível
postar e compartilhar fotos —,
os usuários serão convidados
a fotografar os seus locais pre-
feridos na cidade, inserindo
uma “hashtag” específica. As
melhores fotos serão selecio-
nadas para participar de uma
exposição virtual e inseridas
como “pano de fundo” da capa
da editoria Rio do site.

Apesar da inovação no uso
das redes sociais para um lan-
çamento deste porte, a estraté-
gia também representa a con-
tinuidade de um processo ini-
ciado ainda em 2008, com a
mudança de posicionamento
para “Muito além do papel de
um jornal”, em que O GLOBO
se firmava como um veículo
multiplataforma.

A campanha reforça que o
GLOBO não produz conteúdo
apenas para o jornal. A Reda-
ção, que trabalha de forma in-
tegrada, publica no impresso e
distribui informação para o ce-
lular e para tablet.

Aliás, o site móvel para celu-
lar também passou por uma re-
forma para espelhar o novo si-
te. Os usuários têm acesso,
agora, a um maior número de
matérias e ao mesmo conteú-
do da Seleção O GLOBO, seção
da capa do site que destaca as
principais reportagens do jor-
nal. Há também uma valoriza-
ção da área multimídia, com vi-
sualizações de fotogalerias e

vídeos na home principal e de cada edi-
toria. Por todo o site móvel, estão as
matérias “mais lidas” e o conteúdo re-
lacionado a cada notícia específica. Pa-
ra os interessados em Economia, há a
cotação do dólar e movimentação da
Bolsa; para os fãs de futebol, as páginas
dos quatro grandes clubes do Rio; e, pa-
ra os amantes da cidade, informações
específicas sobre os bairros.

Cadastro
dará acesso a

mais sites
● O acesso ao GLOBO
na internet passa a ser
feito por meio de um
simples cadastro da
Globo .com. Com o
mesmo login (e-mail),
o usuário poderá nave-
gar por todo o conteú-
do não apenas do no-
vo site, mas também
de outras páginas das
Organizações Globo.
Quem já tem login e se-
nha cadastrados na
Globo.com basta cli-
car em “Login” no no-
vo site do GLOBO e in-
formar esses dados.

Inicialmente, será
permitida a navega-
ção pelo site sem o
recadastramento via
Globo.com, porém
com acesso restrito a
algumas áreas.

Os sites da Central
do Assinante, do Clube
do Assinante e Rio
Show cont inuarão
operando com o ca-
dastro antigo, mas
apenas por enquanto.
Por isso, recomenda-
se ao usuário que ante-
cipe esta autenticação
e faça seu cadastro na
Globo.com.

Quem nunca nave-
gou por esses sites,
basta acessá-los e, no
campo de login, clicar
em “Cadastre-se”. Os
links para os sites da
Central do Assinante,
do Clube do Assinante,
para o formulário Fale
Conosco e para o ser-
viço Defesa do Consu-
midor estão no rodapé
do novo site.
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Text Box
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 13 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. 16.




