
A união faz a força? 
Dez anos depois das primeiras iniciativas no mundo, convergência das redações tradicional 

e digital está consolidada e garante a continuidade dos jornais nas novas plataformas 
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Aunificação das redações off-line e on-
line da revista Veja, da Editora Abril, 

que deve ocorrer no ano que vem, pode 
ser o último movimento da grande im-
prensa nesse sentido, num processo ini-
ciado ainda no final da década de 1990. A 
convergência para o que se chamaria de 
'redação multimídia' — reportagens feitas 
para o meio impresso, online e vídeo — 
foi antevista pela International Newsme-
dia Marketing Association (INMA) quan-
do, em evento realizado em 2001, apontou 
que as maiores empresas jornalísticas do 
mundo haviam aceitado a era multimídia. 
À época, a World Association of Newspa-
pers (WAN) estimava que pelo menos cem 
jornais em todas as regiões do mundo es-
tavam a caminho dessa integração. 

Mais de uma década depois, é fato que 
as redações tradicionais e digitais conver-
giram para um só modelo. E, agora, foram 
acrescidas mais plataformas como o smar-
tphone e o tablet. Os veículos, notadamen-
te os jornais, são vistos como uma marca 
única distribuída em vários meios, sejam 
impressos ou digitais. E, com isso, os jor-
nalistas tiveram de se adaptar ao novo mo-
do de produção da informação. No jornal 
The New York Times, por exemplo, muitos 
repórteres foram tornados editores de su-
as próprias reportagens, num círculo que 
começava na apuração e terminava com a 
matéria escrita para o papel, para o meio 
online e, ainda, para uma versão em vídeo. 

E é esse modelo que acabou por vigo-
rar, inclusive no Brasil, em que repórte-
res e editores produzem notícias e as ca-
tegorizam segundo o nível de profundida-
de, análise, pertinência e dinâmica. Nes-
se contexto, a notícia tanto é abordada ao 
longo do dia no canal online (chamado 
tecnicamente de hard news), quase em 
real time (caso do processo do mensalão, 

por exemplo), quanto é analisada em suas 
consequências, no dia seguinte, no veícu-
lo impresso, em geral por algum articulis-
ta e com as repercussões que o tema pode 
suscitar. Ainda, pode ter uma extensão em 
vídeo, com highlights sobre o assunto e até 
mesmo com entrevistas inéditas que aju-
dem a compreender a noticia. Finalmen-
te, conforme o veículo, os aplicativos para 
smartphone e tablet terão, também, suas 
próprias versões. E tudo feito pelo mes-
mo profissional. 

No Valor Econômico, esse processo foi 
intensificado ao longo do ano passado 
quando o veículo lançou um novo proje-
to online para o site. Na primeira etapa, a 
equipe que cuidava exclusivamente do si-
te passou a se reportar aos editores do jor-
nal impresso e, na segunda etapa, o Valor 
se preparou para a notícia em tempo re-
al (hard news), quando a redação ganhou 
força, dobrou de tamanho e a divisão de 
trabalho foi estabelecida como um só cor-
po de repórteres, dividido em diferentes 
turnos para dar conta da cobertura diá-
ria. Essa experiência é relatada pela dire-
tora de redação do Valor, Vera Brandimar-
te. "O editor é único para o jornal, o onli-
ne e o serviço de notícias em tempo real", 
diz Vera. É um serviço recente do veículo, 
baseado em assinatura, que funciona co-
mo uma agência de noticias. "No tempo 
real, o factual é replicado quase como se 
fosse uma transcrição de entrevista, no 
calor do fato. O jornal impresso prende-
-se pouco ao factual. Tem mais opinião e 
trabalha com pauta própria e exclusiva. 
No site e no tablet, a versão que vai ao ar 
é a mesma do jornal impresso'', detalha a 
executiva. O Valor ainda não tem um app 
específico para o tablet. 

Para Vera, o leitor do jornal é um con-
sumidor de novas tecnologias e, portan-

to, o será em quaisquer dispositivos pelos 
quais o veículo for distribuído. "O produto 
editado, com conteúdo, sempre terá espa-
ço nesse modelo de organização de notí-
cias, com a versão do editor e do veículo'', 
diz. A diretora do Valor ressalta que, para 
fazer a convergência, foi necessário mudar 
a mentalidade do jornal para o tempo real. 
Assim, profissionais que já tinham experi-
ência com agências de notícias se integra-
ram aos jornalistas da casa e uma cultura 
influenciou a outra para gerar a informa-
ção em tempo real com a marca do veículo. 

Integração total 
A experiência da integração total entre 

as plataformas começou com o jornal The 
Financial Times em 1999, quando o veícu-
lo anunciou a fusão entre as redações off-
-line e online. Depois, The Guardian, do 
Reino Unido, também faria a mesma coi-
sa. Na Espanha, o El País, do Grupo Prisa, 
avançou no processo ao contratar a equi-
pe online do concorrente El Mundo. Na 
América Latina, seguiram-se as integra-
ções de títulos como Clarín, da Argenti-
na, El Universal, da Venezuela, El Tiem-
po, da Colômbia e, no Brasil, os pioneiros 
O Globo e O Estado de S.Paulo. 

O Estadão fez a primeira reformulação 
que previa a unificação das redações no 
início de 2006. 0 jornal, na ocasião, fez al-
terações no portal e consolidou as reda-
ções do site com os impressos O Estado 
de S.Paulo e o recentemente extinto Jor-
nal da Tarde. Inaugurava-se, no País, a era 
das redações off-line e online miscigena-
das. Depois disso, o Estado voltaria atrás 
e desfaria o casamento entre o impresso e 
o digital. Há dois anos, com o redesenho 
do jornal, a integração foi retomada. "E 
tem se aprofundado continuamente des-
de então, sem retrocesso algum'', assegura 

o diretor de conteúdo do Grupo Estado, 
Ricardo Gandour. "A linguagem e o 'tem-
po' de cada plataforma têm de ter trata-
mentos distintos", diz, em referência aos 
meios pelos quais o jornal é distribuído. 
Dispositivos como tablets e smartphones 
nasceram 100% integrados. "É a mesma 
equipe que elabora, embora nem sempre 
seja o mesmo conteúdo. O Estadão Noi-
te, por exemplo, publica artigos escritos 
exclusivos. Cada mídia deve oferecer sua 
melhor experiência para o leitor. Então, 
não há diferença de critério jornalístico 
para cada mídia. Mas, há modos peculia-
res de tratar a informação em cada uma 
delas", afirma Gandour. "Assim, o caráter 
fixo do papel impresso é o campo para a 
reflexão, para a fotografia, para o design 
que harmoniza e cria um ambiente pra-
zeroso de leitura. No digital, se exploram 
as possibilidades de animação, de intera-
tividade e atualização, detalha. 

No Rio de Janeiro, a Infoglobo, que pu-
blica os jornais O Globo, Extra e Expres-
so, foi, junto com o Estadão, uma das pio-
neiras em reunir redações e plataformas. 
O jornal O Globo lançou a versão online 
em site em 1996 e, até 2007, digital e pa-
pel eram independentes. "O caminho até 
a integração total foi gradativo. As equi-
pes do site e do impresso ficavam em pré-
dios diferentes, tinham estruturas pró-
prias e a sinergia dava-se principalmen-
te na troca de conteúdo", conta a diretora 
executiva do jornal O Globo, Sandra San-
ches. "A partir de 2008, o comando das re-
dações (impresso e online) passou a ser 
único e a integração física aconteceu em 
2009, quando as equipes do impresso e do 
online passaram a trabalhar lado a lado", 
recorda a diretora. A plataforma integra-
da para ambas as equipes foi adotada no 
ano passado para o digital e este ano pa-
ra o impresso. 

Ponte com leitor 
Para fazer a ponte entre as diversas pla-

taformas e o leitor, o jornal criou, em 2010, 
a editoria de mídias sociais e interativi-
dade, alimentada sistematicamente pe-
lo conteúdo da redação. "Em cada edito-
ria há jornalistas preparados para atuar 
em mídias sociais, mas o trabalho, em ge-
ral, é centralizado pela editoria de mídias 
sociais e interatividade", afirma Sandra. 

O hábito do consumidor, que muda 
conforme o avanço tecnológico, fez evo-
luir, de certa forma, a convergência das 
redações dos jornais. Se o leitor passa a 
ter disponíveis novos dispositivos com 
capacidade para receber o jornal de ca-
da dia em um meio diferente do papel, 
por que não provê-lo? E, tendo feito is-
so, por que não unir as equipes que pro-
duzem conteúdos para plataformas di-
ferentes em um mesmo time? Os veícu-
los ganharam em custos (menos mão de 
obra, menos espaço, logística e distribui-
ção simplificada). 

Por enquanto, a conta da convergência 
fecha porque, a despeito da multiplicação 
de plataformas, o jornal contínua a cres-
cer em circulação. Pelo menos no BrasU, a 
circulação aumentou em 2,3% no primei-
ro semestre deste ano conforme dados do 
Instituto Verificador de Circulação (IVC). 
E, a exemplo do jornal Valor e da Folha, 
que cobram pelo conteúdo online, ao con-
trário dos primórdios do web no País, os 
veículos têm garantido receita extra como 
os novos canais de distribuição. Somados 
os leitores digitais, os números tendem a 
se tornar ainda mais expressivos. 
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