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RESUMO 

 

O presente artigo traz uma reflexão sobre a conduta do profissional de comunicação apto a 

integrar uma nova lógica de produção de conteúdo demandada pelo Sistema Brasileiro de 

Televisão Digital (SBTVD). Na nova fase do digital, os pressupostos aqui sustentados 

defendem uma maior integração entre os diversos setores dispostos numa emissora de TV e 

uma postura mais atuante do jornalista, capaz de operacionalizar, inclusive serviços 

interativos. Nesse sentido, apresenta-se, ainda, uma ferramenta de autoria de interatividade 

para o telejornalismo, a iTVnews. 

 

Palavras-chave: Telejornalismo; interatividade; jornalistas; ferramenta de autoria; 

aplicativos. 

 

 
 

1. Introdução
4
  

 

 

A emergência de uma nova tecnologia em um determinado ambiente midiático 

implica numa série de desafios e riscos enfrentados por uma equipe que precisa, em tempo 

hábil, adaptar-se ao desconhecido, em busca de novos formatos e novas abordagens 

narrativas. Nas emissoras de TV, em específico, depois da popularização da Internet e da 

informatização de vários processos, as redações têm modificado sua rotina de produção e o 

quadro de trabalho para atingir a demanda exigida pelo telespectador da era da 

convergência (Jenkins, 2009).  

                                                 
1
 Trabalho apresentado no GP Televisão e Vídeo, XII Encontro dos Grupos de Pesquisas em Comunicação, 

evento componente do XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
2
 Doutoranda em Comunicação na Universidade Federal de Pernambuco. Professora substituta no 
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3
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 Parte das discussões aqui descritas retomam ideias desenvolvidas em Cirne e Fernandes (2011). 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 2 

Os telespectadores inseridos nesse contexto delimitado pelo digital apresentam 

sintomas de um comportamento “inquieto”, não mais com uma atenção dirigida a um 

programa apenas, mas conciliando, com prudência, atividades simultâneas com outros 

dispositivos, exigindo participação e manobrando serviços interativos. A fim de atendê-los, 

cada vez mais as emissoras projetam redações e jornalistas multimídias, dispostos a pensar 

em conteúdos audiovisuais convergentes, atrativos e/ou para vários suportes distintos. É 

comum observar, também, que esses trabalhos produzidos pelos jornalistas são 

orquestrados com os desenvolvidos por técnicos, engenheiros e informatas. A 

interdependência é um processo que tem se fortalecido, nesse sentido. 

 Assim, enquanto teóricos de diversas áreas de conhecimento erguem previsões 

apocalípticas sobre o futuro da televisão, o cenário que se instaura é outro. O panorama é de 

transição para um modelo que objetiva fortalecer laços entre audiência e emissora. É o da 

introdução do Sistema Brasileiro de Televisão Digital (SBTVD), cercado de promessas, que 

vão desde a alta qualidade de imagem e som ao provimento de conteúdos personalizados. 

Promessas que se sustentam na ideia de uma televisão de propriedade interativa (TVDi). E 

isso afeta diretamente aos provedores de conteúdo, designando uma urgente reconfiguração 

das práticas produtivas. 

Ciente deste quadro, o trabalho tem o propósito de tensionar sobre como se 

configura a equipe de produção com a experiência da TVDi, verificando a criação de novos 

setores e novas atribuições aos profissionais. A partir dessa discussão, apresentar um piloto 

de uma ferramenta de autoria de interatividade para o telejornalismo da TV digital 

(iTVnews) produzido com base na exploração de outros sistemas similares e em um projeto 

realizado em parceria com a TV Cabo Branco
5
, afiliada da Globo em João Pessoa, na 

Paraíba. 

  

2. Os bastidores e atividade jornalística a serviço da TV digital  
 

 Percebemos que o avanço que se espera no jornalismo da televisão digital não é só 

motivado pelo desenvolvimento tecnológico, mas depende de uma nova concepção de 

produção de informação. As habilidades clássicas do jornalista têm agora que se integrar a 

novas atribuições, para atender a lógica da digitalização, e as redações têm que instituir 

outros setores, para engajar profissionais que antes não eram necessários. Com a 

                                                 
5
 Conforme CIRNE, Lívia; FERNANDES, Marcelo. Da teoria à prática na TV digital: apresentação da 

interatividade no jornalismo da Paraíba. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo - 

SBPJor, 2010, São Luís. Anais do SBPJOR 2010. São Luís: UFMA, 2010. 
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possibilidade de adição de modernas narrativas interativas ao conteúdo audiovisual, não só 

a audiência assume novo papel, como os que fazem o telejornal são forçados a conduzir um 

ritmo diferenciado de newsmaking. 

 Os serviços interativos (grafismo, texto e animação), a convergência entre 

dispositivos e a multiplicação dos canais decretam uma carga maior de notícias e, portanto, 

mais jornalistas, apuração, pautas, captações e mais fontes. A probabilidade técnica de 

estimular práticas colaborativas acentuadas (votação, envio de mensagens e até de vídeos) 

sugere um novo horizonte para o formato dos telejornais atuais. Se o usuário pode postar 

vídeos e escolher o que quer ver, os critérios de noticiabilidade para o suporte digital 

acabam sendo ampliados, pois o público ajudará a ditar o que é relevante. Clayton Santos 

(2009, p. 104) diz que, ao levar em conta esse aumento de ofertas, “os programas 

telejornalísticos deverão, desde suas pautas, primar pela diversidade na produção de seus 

conteúdos”. 

O processo de digitalização aplicado ao trabalho do jornalista exige uma formação 

profissional muito mais abrangente, apta a integrar outras vertentes da comunicação 

audiovisual. Em alguns momentos, será necessário o profissional desenvolver, de forma 

independente, postos que antes pertenciam a uma equipe técnica. 

De acordo com Bandrés et al (2002), as transformações oriundas da revolução 

digital já estão sendo inseridas nos principais departamentos de imprensa das estações 

televisivas do mundo, determinando importantes efeitos: 

 - O jornalista tem o domínio de praticamente todo o processo, desde o momento em 

que compõe sua matéria até a edição em seu computador, realizando tudo em tempo recorde 

e com alto padrão de qualidade técnica. O jornalista, ao assumir novas funções, reduz os 

encargos das empresas e, por outro lado, novos profissionais tecnicamente preparados para 

a implementação das novas tecnologias são integrados às redações, tornando-se, assim, 

necessários e indispensáveis na produção jornalística. 

 - A agilidade que envolve todo o processo provoca aumento no volume de produção 

noticiosa, seja no acréscimo de informações a determinada matéria ou simplesmente na 

elaboração de outras novas; 

 - Todo o processo se automatiza durante a emissão e o armazenamento de cada 

notícia. Os servidores digitais proporcionam ferramentas para ajudar os jornalistas na 

seleção, organização, recuperação e distribuição da informação audiovisual.  
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 O repórter, por exemplo, deve dominar não só o conteúdo e as técnicas de redação 

da notícia, como também ter conhecimentos sobre tecnologia, a fim de receber as 

mensagens enviadas pelos telespectadores. A “realidade da convergência tecnológica fará 

surgir um novo tipo de jornalista, informado sobre questões relacionadas com a produção 

de mensagens em sistemas informatizados e telemáticos” (LAGE, 1995, apud 

BALDESSAR, 1998, p. 21-22). 

Acreditamos, assim, que o telejornalista terá que passar por um processo de 

reciclagem e de interação com novas mídias, aprendendo outras formas de apresentação do 

conteúdo, bem como outras maneiras de produzi-lo. As tarefas de buscar, selecionar, 

analisar e apresentar acontecimentos em forma de notícias imparcialmente continuará sendo 

a missão do jornalista, contudo o perfil que se instaura confere a concentração de outras 

atividades, como pensar em ferramentas interativas para serem integradas à informação que 

está sendo veiculada.  

A redação terá que atuar em parceria com designers, para criar o desenho das telas, e 

com engenheiros de softwares, para desenvolver aplicativos apropriados, pensando que 

interatividade (local, intermitente ou plena) seria aproveitada melhor naquela reportagem. 

Além disso, alguns profissionais da área técnica terão que ajustar o áudio e outros terão que 

testar os recursos interativos e transmiti-los. Uma equipe, ainda, deverá cuidar do suporte 

técnico das aplicações e gerenciá-las em uma espécie de catálogo repositório, para o caso de 

usá-las novamente em outras situações. 

Na Europa
6
, as emissoras tiveram que alinhar uma nova estrutura para atender às 

perspectivas do suporte digital. No quadro seguinte (quadro 1), Mark Gawlinski (2003) 

elenca a distribuição das funções e de alguns novos setores incorporados a essas redes de 

TV europeias, que servem para prevermos as transformações no contexto brasileiro. 

 

 

Quadro 1 – Panorama das equipes engajadas na produção de uma TVDi 

Equipe / Setor Descrição 

Produção 
Definição do programa, storyboard, design 

prévio e entrega definitiva do pedido  

Design Gráfico 
Cria as telas da programação, preocupando-

se com a estética e funcionalidade 

Técnica 
Cuida das especificações técnicas do 

programa e responsabiliza-se pela 

                                                 
6
 Onde o processo de digitalização está bem mais adiantado, onde há cobertura em todas as áreas, onde já 

houve o apagão analógico e se adotou o padrão que mais privilegiou os recursos interativos. 
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construção e manutenção das aplicações  

Operação e Conteúdo 

Elabora versões interativas para o programa: 

gerando conteúdos multimídia e ofertas do 

canal, promovendo quiz e enquetes. 

Também testa e executa as aplicações, após 

a finalização. 

Marketing e Gerenciamento Comercial 

Negocia com fornecedores de conteúdo e 

estimula novas receitas (serviços 

promocionais, estratégias publicitárias, 

marketing viral) 
Fonte: Gawlinski (2003) 

Nesse quadro 1, vemos que para que a produção de telejornal interativo funcione, 

não há só a necessidade urgente de uma formação mais especializada, como será preciso 

 

o concurso de novos atores, novos profissionais até então não muito comuns 

no universo da produção audiovisual, como, por exemplo, equipe de 

engenharia de software e equipe de integração do sistema. Reforçando, sem 

a contribuição desses profissionais, a produção (...) não se realiza. Isto é, 

novos arranjos de equipes técnicas serão necessários, e o fluxo tradicional 

da produção televisiva deverá receber novas características. (ALMAS, 

2009, p. 170)  
 

De certa forma, aludimos que a experiência com o jornalismo da Internet já tem 

introduzido alterações prévias no contexto dos formatos de roteirização dos telejornais, 

aproximando-se e (re)construindo um novo público. Para Fabiana Piccinin (2007, p.3), 

 

Se o jornalismo muda, o telejornalismo também é afetado por estas 

transformações a partir de um sistema específico de produção e circulação 

de notícias produzidas sob o discurso audiovisual. E como é produzido 

sob a formatação audiovisual, sofre, além das influências das 

transformações jornalísticas, também as mudanças na instância da mídia 

televisiva, o que obriga a pensá-lo como o resultado dessa dupla 

processualidade. 
 

 As equipes de telejornalismo da TVD, provavelmente, deverão apoiar-se naquelas 

características consolidadas no jornalismo da web. Os scripts dos telejornais deverão levar 

em conta as potencialidades do sistema digital e se organizarem para oferecerem: 

 

amplas modalidades de comunicação (texto, áudio, vídeo, gráficos, 

animação e até uso de vídeo em 360° graus); hipermídia (como os 

hiperlinks) (...); envolvimento da audiência (a incorporação dos usuários 

na produção dos conteúdos por meio da interatividade); conteúdo 

dinâmico (rapidez e atualização contínua, aliada à qualidade do texto); e a 

customização (possibilidades de personalização dos conteúdos). 

(PAVLICK ,2001, apud SCHWINGEL, 2005, p. 2) 
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Para sobreviverem, as emissoras de TV, com a ajuda dos jornalistas, precisarão 

adaptar-se aos novos formatos, considerando a inclusão de outras vozes no discurso 

telejornalístico e entendendo o sentido dessa participação. O resultado disso está na atração 

de mais audiência e fidelização. Ao perceber o aproveitamento de suas informações no 

telejornal, o usuário colaborador vai criar um vínculo de confiança com aquele veículo, uma 

identidade. Para a emissora, o significado é muito maior e estratégico, pois ela seduz mais 

investidores, mapeia os gostos dos usuários, conquista-os e os torna mediadores naqueles 

lugares para os quais a produção não conseguiria se deslocar em tempo hábil. 

Em concordância com Newton Cannito (2009, p. 221), no audiovisual, a 

colaboração do público deve ser pautada seguindo certos padrões (temáticos e/ou formais) 

pré-estabelecidos. As redes de radiodifusão e, especificamente, os telejornais deverão  

 

buscar formatos que consigam fazer a transposição do conteúdo realizado 

de forma individual e altamente segmentado para um conteúdo de 

interesse genérico e realizado de forma coletiva. Ou seja, criar programas 

que consigam catalisar uma criação conjunta e modos de empacotar para 

um público maior o conteúdo produzido individualmente e, muitas vezes, 

por amadores. 
 

Sem dúvida, a proposta é instigante, no entanto sabemos que a transição de uma 

tecnologia para outra é lenta. Para, de fato, encaixarmos o telejornal como produto dessa 

nova mídia não bastará somente digitalizá-lo, dever-se-á transformar também a rotina de 

produção, a programação, o conteúdo, tudo isso para torná-lo cada vez mais acessível aos 

usuários, ofertando sua participação de maneira inteligente. 

 Por ora, o que podemos antecipar para um futuro próximo? Dentre várias possíveis 

respostas, consideramos que estamos prestes a introduzir nas emissoras um jornalista capaz 

de não só mapear mais informação em diversas mídias, como também apto a gerenciar 

aplicativos interativos. Em virtude dessa preocupação, foi criada pelo Laboratório de 

Aplicações de Vídeo Digital
7
 a ferramenta-piloto iTVnews, que propõe ao próprio jornalista 

a atribuição da tarefa de concepção de aplicações interativas, dentre opções pré-

                                                 
7
 A ferramenta foi proposta e desenvolvida por Marcelo Fernandes, como requisito para obtenção do grau de 

mestre em informática na Universidade Federal da Paraíba. Para a realização, pesquisadores do LAViD 

participaram de um projeto interdisciplinar de interatividade para telejornalismo, a partir de uma parceria com 

a TV Cabo Branco. Foram eles: Tatiana Tavares Aires, Lívia Cirne, André Palmeira e Ricardo Mendes. A 

descrição mais detalhada da ferramenta está presente em: 1) FERNANDES, Marcelo. iTVnews:Uma 

Ferramenta para Construção de Aplicações Telejornalísticas em TVDI. Dissertação de mestrado. 

UFPB:PPGI, 2010.; e 2) CIRNE, Lívia e FERNANDES, Marcelo. Ferramenta de autoria para construção 

de interatividade na TV digital no contexto de reconfiguração da atividade jornalística. In: II Encontro 

Integrado de Pesquisas em Comunicação - Integracomuni, 2011, Recife. Anais do Integracomuni 2011. 

Recife: UFPE, 2011. 
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estabelecidas, oferecendo um ambiente computacional que abstrai a complexidade da 

linguagem de programação. 

 

 

3. Sobre a ferramenta iTVnews  
 

De acordo com Fernandes (2010), antes de pensar nos códigos que escreveriam a 

iTVnews, foi imperativo: 1) consultar profissionais, com o intuito de discutir tecnologias 

para a TV digital interativa no Brasil, com foco no telejornalismo, e 2) se debruçar sobre o 

cenário atual de artefatos computacionais para o desenvolvimento de aplicativos interativos 

para TVDI.  

Para atingir a primeira necessidade, foram realizados workshops
8
 divididos em dois 

momentos: 1) um primeiro momento de caráter conceitual, trazendo ao conhecimento dos 

participantes as novas possibilidades de interatividade que surgem com o advento da TVDI, 

a partir da exibição de plataformas de noticiários em operação e das propriedades 

tecnológicas do Sistema Brasileiro de Televisão Digital Terrestre (SBTVD-T); 2) outro, 

dedicado à coleta de sugestões por meio de questionário de múltipla escolha, de modo que 

pudessem apontar no máximo três serviços, que seriam possivelmente interessantes para 

serem explorados.  

Tomando como referência os dados e as experiências anteriores com a TV Cabo 

Branco, na construção de enquetes para quadros temáticos, para o aniversário da cidade de 

João Pessoa e para obter opinião sobre serviços de determinada comunidade
9
, buscou-se, a 

priori, empreender o desenvolvimento do componente enquete para a ferramenta proposta, 

visto que se constatou sua vasta aplicabilidade social, a partir dos comentários inseridos nos 

questionários.  

É importante enfatizar que enquete não é nenhuma novidade na televisão e não é 

uma serviço inovado pela digitalização, uma vez que já se realiza esse tipo de interatividade 

                                                 
8
 O evento foi realizado nos dias 19 de abril e 27 de maio de 2010, na Universidade Federal da Paraíba 

(UFPB) e na TV Jornal (afiliada do Sistema Brasileiro de Televisão – SBT –, no Recife), respectivamente. 

Nas ocasiões, contou-se com a presença seleta de alguns profissionais e estudantes da área de comunicação: a) 

no dia 19 de abril, na UFPB, participaram produtores e repórteres da TV Cabo Branco, jornalistas de portais, 

bem como graduandos, pós-graduandos, especialistas e mestres em Comunicação; b) no dia 27 de maio, no 

auditório da TV Jornal, estiveram presentes repórteres, produtores, engenheiros, professores universitários dos 

cursos de Comunicação Social e alunos dos programas de pós-graduação em Comunicação e em Informática. 

Ao total, 76 pessoas contribuíram significativamente com a pesquisa.   
9
 Conforme CIRNE, Lívia; FERNANDES, Marcelo. Da teoria à prática na TV digital: apresentação da 

interatividade no jornalismo da Paraíba. In: VIII Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo - 

SBPJor, 2010, São Luís. Anais do SBPJOR 2010. São Luís: UFMA, 2010. 
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nas emissoras analógicas. A TV Cabo Branco, por exemplo, embora disponibilize a sua 

programação em bits, ainda não possui estrutura para produzir material digital, nem está 

apta à recepção de dados fornecidos pelo telespectador, no entanto, promove enquetes, 

solicitando participação por telefone. O registro desses dados é computado pela equipe de 

informática da emissora.  

Já, segundo a proposta da ferramenta iTVnews, o processo de promoção de uma 

enquete interativa na TV digital é diferente, pois os próprios jornalistas deverão 

acompanhar todos os rumos de desenvolvimento do aplicativo. No curso normal da 

produção de um noticiário da TVD, a cada nova enquete, a redação teria que entrar em 

contato com os designers e informatas para, em tempo recorde, idealizarem o serviço, 

implementarem e testarem, para, enfim, enviarem junto com a programação audiovisual. 

Com a criação desta ferramenta de autoria, a ideia é encurtar as etapas, possibilitando ao 

editor-chefe de um telejornal, por exemplo, a busca por modelos pré-definidos em um 

repositório e a posterior exibição. 

Para efetivar isso, Fernandes (2010) analisou a arquitetura de outras ferramentas 

similares, para, a partir daí, delinear estratégias para a construção da iTVnews. Como este 

trabalho não tem por objetivo centrar nas especificidades técnicas, descrevemos, de modo 

mais abrangente, as características de três ferramentas baseadas em radiodifusão digital, 

com foco na criação, gestão e disseminação de conteúdo por meio do middleware
10

 do 

padrão europeu
11

. São elas: Cardinal Studio Professional 4, Icarus iTV Suite Author e 

Alti
TM 

Composer. 

Pôde-se perceber que as três ferramentas de autoria contemplam tanto usuários ditos 

especialistas como os que não têm nenhuma familiaridade com a linguagem de 

programação. Ou seja, tanto é possível criar e adicionar novos componentes, como também 

é possível apenas fazer uso de componentes prontos, reusando-os. Todavia, ao compará-las 

com a proposta da iTVnews, o enfoque ao usuário é o maior diferencial, pois esta sugere um 

                                                 
10

 É uma camada de software presente nas unidades decodificadoras (set-top-boxes ou conversores digitais) ou 

no próprio aparelho televisor com decodificador embutido. No Sistema Brasileiro de TV Digital foi 

“batizado” de Ginga e desenvolvido em laboratórios de pesquisas das universidades PUC-RJ e UFPB. Até o 

presente momento, é o mais moderno em termos estruturais, possibilitando, inclusive, integração com 

diversos dispositivos, o que permite uma maior ousadia na elaboração de projetos de participação dos 

programas de TV. 
11

 Digital Video Broadcasting – DVB. Cada país propositor de um modelo de TV digital privilegiou 

determinadas funcionalidades, de acordo com as seus interesses político-mercadológicos: alta definição 

(padrão americano), interatividade (padrão europeu) e mobilidade (padrão japonês). 
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nível de abstração muito maior para o usuário final. Indica um processo de criação de 

aplicativos mais rápido e menos trabalhoso. 

De uma forma geral, todos os modelos relacionados permitem a construção de 

aplicações por meio de componentes que são arrastados e dispostos na tela do editor, 

montando assim, passo a passo, uma aplicação. Contudo, na prática, esse tipo de ferramenta 

não é usado por profissionais de comunicação e não atende às exigências de tempo do 

contexto telejornalístico. Já a iTVnews usa um repositório de aplicações configuráveis, ou 

seja, aplicações construídas por programadores e armazenadas de tal forma que possam ser 

recuperadas e ajustadas de forma simples. 

A interface gráfica da ferramenta de autoria iTVnews (Figura 1) é ainda mais 

simples que as demais descritas anteriormente. Por ter sido baseada em outra atualmente 

utilizada por jornalistas do Portal
12

 mantido pelo “Grupo TV Cabo Branco”, durante os 

testes realizados na emissora, não houve problema de adaptação, em virtude das 

semelhanças encontradas. Na interface, com agilidade, o jornalista insere as informações 

sobre uma enquete, preenchendo alguns campos como: nome, pergunta e prováveis 

alternativas. 

 

 

Figura 1 - Tela da interface do Módulo de Criação de Enquete 

Fonte: Fernandes (2010, p.86) 
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 Paraíba1. www.paraiba1.com.br  
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Assim, a arquitetura da iTVnews (Figura 2) é composta pelos seguintes 

componentes: a aplicação desktop, o repositório e os módulos de criação de aplicativos 

interativos (pode ser não só uma enquete, como destacamos neste artigo, mas, futuramente, 

um quiz, um  chat, e outros).  

 

 

Figura 1 – Arquitetura em camadas da iTVnews 

Fonte: Fernandes (2010, p. 77) 

 

De acordo com o projeto-piloto, os módulos ficam armazenados no repositório. No 

momento em que o jornalista desejar criar uma matéria interativa como, por exemplo, uma 

entrevista com uma enquete, bastará recuperar do repositório, por meio da aplicação 

desktop, o qual deve ser instalado na máquina (PC). O módulo de criação de aplicativos é, 

basicamente, um formulário por meio do qual o jornalista preenche algumas informações 

referentes à enquete
13

 e, por meio dele, terá a enquete pronta para ser multiplexada com o 

áudio e o vídeo. Logo depois, os dados multiplexados seguirão para o servidor de 

middleware que possui o OpenGinga, usado para testar a aplicação, exibindo o resultado 

em uma TV, como acontece em um ambiente real. 

 

4. Considerações Finais  
 

Desde 2007, com a implantação da transmissão em bits, que o setor televisivo 

convive na fronteira entre o analógico e o digital. As inovações tecnológicas no ambiente 

                                                 
13

 Observamos que nesta fase inicial da TV digital no Brasil, a disposição gráfica das enquetes em vários 

programas de uma determina emissora é a mesma. Apenas modifica-se o layout em função da logo e cores dos 

programas. 
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audiovisual, sobretudo no telejornalismo, geram transformações consideráveis em todas as 

fases dos processos de produção de conteúdo e nos modos de engajamento das equipes 

atuantes no campo da comunicação e dos setores técnicos. A digitalização da televisão 

contorna uma reconfiguração da audiência, mas, principalmente, dos papéis dos jornalistas 

que passam a lidar com a velocidade e diversidade de circulação das informações. Mais do 

que dominar aspectos concernentes aos processos teóricos da natureza jornalística, os 

profissionais da TV digital serão fundamentais na estruturação de interatividade, capazes de 

gerir produtos mais dinâmicos e participativos. 

Os programas jornalísticos terão que ser mais atrativos, contendo aplicativos 

multimídias ágeis, com serviços adequados aos interesses dos telespectadores. Para garantir 

este efeito, como acontece na Europa, onde os sinais digitais já estão consolidados, tanto 

novos setores deverão ser criados, como as equipes de engenharia, informática, 

comunicação e design gráfico terão que prezar pelo trabalho em harmonia, nas etapas de 

pré-produção, produção e pós-produção. Ao mesmo tempo em que se exige uma 

interdependência das funções, os jornalistas admitirão uma postura mais abrangente e pró-

ativa, inclusive, sendo capaz de dominar ferramentas para construir aplicações interativas. 

A ferramenta prototípica de autoria iTVnews, evidenciada neste trabalho, surge neste 

sentido, na tentativa de ampliar a atividade do profissional de comunicação, com a 

elaboração de enquetes para telejornais de maneira simples, sem qualquer complexidade de 

linguagens de programação, e em tempo hábil para serem emitidas com o material 

audiovisual. 
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