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RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo apresentar um estudo exploratório sobre o modelo 

de negócio do jornal Folha de S. Paulo e o processo de convergência entre as plataformas 

impressa e online, com vistas a uma análise sistêmica sobre o processo de mudança 

ocorrido em 2010. O estudo parte da metodologia sistêmica como forma de investigar os 

atores e as partes envolvidas no sistema composto pelo jornal Folha de S. Paulo.  
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INTRODUÇÃO 

O modelo de negócio tradicionalmente pensado para um produto final que chega às mãos 

do consumidor em formato impresso foi profundamente transformado por mudanças 

impulsionadas essencialmente pelo desenvolvimento das Tecnologias da Informação e 

Comunicação (TICs).  Adrian Slywotski e Peter Drucker, membros do Ackoff Center for the 

Advancement of Systems Approaches, ligado à Universidade da Pensilvânia (EUA), 

realizaram pesquisas com foco em estratégias de modificação para que novos modelos de 

negócio pudessem emergir. Eles criaram um conceito denominado "breakthrough business 

model”, que em uma livre tradução pode ser chamado de quebra, ou ruptura de modelos de 

negócio. Dentro desta corrente de pensamento, Slywotski e Druker tratam a migração de 

valor de um modelo de negócio para outro. Tal migração diz respeito a uma mudança em 
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um modelo obsoleto para algo mais aderente ao contexto de mercado e principalmente 

voltado às necessidades do cliente, a partir do desenvolvimento das TICs. 

As Tecnologias da Informação e Comunicação são entendidas como um conjunto de 

tecnologias utilizadas na produção, no processamento, no compartilhamento, na 

distribuição e no armazenamento da informação (GARROSSINI, 2010). São elas que 

respondem por um crescente fluxo de informação digital, fator que justifica e abre caminho 

a um estudo aprofundado dos novos meios e recursos de comunicação disponíveis 

atualmente. 

A inserção das TICs não trouxe apenas maior poder de troca entre indivíduos e 

empresas, mas substancialmente deu origem a uma nova ordem societária, onde a 

tecnologia é meio para troca de informações em formato digital, através da interação entre 

indivíduos e instituições (GOUVEIA, 2004).  Esta capacidade de compartilhamento de 

informações, instantânea, que se baseia primordialmente no desenvolvimento científico e 

tecnológico e está calcada em uma nova forma de organização social, onde novas práticas e 

métodos estão em constante construção.  

E é a partir do entendimento sobre a migração para o meio digital por empresas de 

comunicação que , antes, utilizavam apenas o formato impresso, que este trabalho centra-se 

e propõem uma investigação sobre como a alteração no modelo de negócio da organização 

é afetada pelo desenvolvimento das TICs. O presente trabalho tem como objetivo analisar o 

processo de convergência entre as plataformas impressa e online do jornal Folha de São 

Paulo, a partir da mudança no modelo de negócio da organização. O trabalho foi 

empreendido no sentindo de investigar, sob a perspectiva do pensamento sistêmico crítico, 

como tais alterações ocorreram e as consequências para os atores envolvidos neste processo 

de mudança.  

 

1.1 O desempenho dos jornais norte-americanos 

Nos jornais internacionais, a mudança em diversos modelos de negócio antes pautada pela 

lógica de produção do impresso modificou-se diante de um cenário nada agradável. Uma 

matéria publicada no New York Times (12/05/2009)
5
, intitulada “Bad News for 

Newspapers”, ou Má notícia para os jornais, mostra que em função de um grades débitos 

financeiros, muitas companhias jornalísticas entraram em bancarrota. 

                                                 
5 Matéria publicada no dia 12 de maio de 2009 no jornal New York Times. Conteúdo disponível em: 

http://www.nytimes.com/interactive/2009/03/12/business/20090312-papers-graphic.html. Acesso em junho de 2012.  
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Com receitas cada vez mais diminutas, algumas empresas jornalísticas foram forçadas a 

fechar e o papel colocado a venda nas bancas encontra cada vez mais dificuldades para ser 

comprado. De acordo com o texto, os consumidores mostram uma clara tendência a acessar 

o conteúdo disponível no impresso na plataforma online, principalmente, em função dos 

baixos valores ofertados, facilidade de acesso, preferência pela leitura no computador, em 

detrimento do impresso. A matéria mostra que tais fatores enumeram uma nova realidade, 

que de acordo com algumas correntes de pensamento, pode até mesmo, em alguns anos, 

deixar os Estados Unidos sem nenhuma edição do diário impresso.  

Tal fato já é uma realidade para a pequena Ann Arbor, localizada no estado de Michigan 

(EUA)
6
. Com pouco mais de cem mil habitantes, (o último censo realizado em 2008 relatou 

um total de 114 mil 386 habitantes, sendo que 32% desta população é universitária ou está 

cursando o colegial) a cidade entrou para a história como a primeira cidade dos EUA a não 

possuir nenhum jornal diário. O Ann Arbor News, jornal que circulou diariamente durante 

174 anos (1835- 2009), fechou as portas no dia 23 de julho de 2009 depois de um grande 

período de recessão e perda substancial de anunciantes. Substituído pela versão online 

AnnArbor.com, hoje o jornal circula no formato impresso apenas às quintas-feiras e aos 

domingos
7
.  A revista semanal, The Livingston Community News, que vinha encartada ao 

diário Ann Arbor News também teve seu fim proclamado com o fechamento do jornal.  

Como saída para a crise, alguns institutos focados no processo de mudança já vislumbram 

caminhos para este novo modelo que toma forma. 

 O “Newspaper Next” é um projeto do American Press Institute responsável por testar 

novos modelos de negócios viáveis e foi fundado com objetivo de dar suporte a empresas e 

indústrias jornalísticas. O projeto atua no sentido de levar inovações tecnológicas, ou 

soluções para empresas jornalísticas que estejam em potencial risco de quebra. Na prática, o 

projeto oferta soluções, como os produtos oferecidos pela Google, blogs, ou mesmo o uso 

da informação pelo celular em modelos 3G e o ajustam ao modelo de negócio que está 

sendo criado.  

Cada empresa emergente necessita de algo que é vital à proposição de 

valor da maior parte de companhias de jornal. Alguns não podem utilizar a 

larga rede de distribuição de um jornal. Os outros não podem competir 

                                                 
6 Informação disponível em:  http://<www.mlive.com/news/ann-

arbor/index.ssf/2009/03/ann_arbor_news_to_close_in_jul.html>. Acesso em junho de 2010.  

 
7 Informação retirada do site da empresa. Conteúdo disponível em: <http://annarbor.com/media/pressrelease.pdf >. Acesso 

em junho de 2010.  
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com um jornal que tem alcance nacional. Todos, contudo, competem de 

maneiras diferentes do que os jornais estão acostumados a competir. As 

principais organizações de mercado, mesmo as mais bem dirigidas, 

tendem a lutar com armas estratégicas de mudança em um período tão 

crítico
8
.  

 

Na visão de Lapham (1997), o ambiente competitivo que envolve a distribuição da 

informação obriga a empresas jornalísticas a conhecerem sua audiência e, 

consequentemente, a serem capazes de ofertar um produto que verdadeiramente reflita os 

valores e os interesses de seu público. De acordo com esta lógica, a internet é considerada o 

meio em que as trocas de informações são realizadas de maneira mais ágil e eficaz. 

Produtor e consumidor conseguem expor e adquirir um bem ofertado seguramente de uma 

maneira efetiva: a informação. “A realidade diária do modelo muitos-para-muitos significa 

que o jornalista tem agora uma chance de realmente conhecer e interagir com sua audiência 

que vai muito além das cartas ao editor” (LAPHAM, 1997). 

 

1.2 O jornal Folha de S. Paulo    

Como forma de reestruturação do modelo de negócio da organização, o jornal Folha de S. 

Paulo modificou  sua estrutura organizacional em função da inclusão de um novo projeto 

gráfico e da mudança no modelo apresentado para o formato online.  

De acordo com dados obtidos na sede da empresa em São Paulo
9
, a redação do impresso e 

do online, antes dividida em dois andares, se fundiu. A mudança atingiu física e 

estruturalmente a redação. Antes divididos em dois andares, hoje, a redação do online do 

impresso encontram-se unidas. Um editor comanda a produção para ambas as plataformas e 

o repórter que produz a notícia para o impresso também fará as adaptações textuais 

necessárias para o online. Mudança no modelo e nas tarefas exercidas pelo profissional que 

hoje deve ficar atento a produção do fato desde o momento de seu acontecimento, até a 

divulgação em tempo real do mesmo. Hoje, segundo informações fornecidas pelo 

departamento de Recursos Humanos existem 300 repórteres trabalhando na redação da 

Folha de S. Paulo, na sede da empresa, localizada no estado de São Paulo.  

Nestes mais de 80 anos de existência, a empresa já passou por transformações cruciais em 

sua estrutura. A principal delas diz respeito a convergência em uma mesma linguagem 

                                                 
8 Informação disponível em: < http://www.newspapernext.org/about-newspaper-next/>. Acesso em junho de 2010. 
9 Os dados foram obtidos por meio de entrevista feita por telefone ao chefe do setor de Recursos Humanos, a profissionais 

da redação, tais como repórteres, editores e diagramadores e ao setor de treinamento do Grupo Folha de S. Paulo em junho 

de 2010.  

http://www.newspapernext.org/about-newspaper-next/
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tecnológica, que permitiu aos blocos de serviço a integração dos diversos serviços 

oferecidos pelo Grupo Folha. Em dezembro 1995, a empresa adquiriu a rotativa alemã e 

inaugurou o Centro Tecnológico Gráfico-Folha, no município de Tamboré (SP).  Tal 

aquisição possibilitou a impressão de um número maior de páginas coloridas. No ano 

seguinte é lançado pelo Grupo Folha o Universo Online, considerado o primeiro serviço 

online de grande porte no país. Em 2001, foi lançada a quarta edição do novo Manual da 

Redação da Folha de S. Paulo. Nove anos depois, a Folha lança seu novo projeto gráfico 

voltado a plataforma web. O projeto engloba uma edição rediagramada do jornal para 

web
10

. Dinâmica e com a inclusão de blogs de editores do jornal impresso, o formato online 

traz inovações como o acesso as redes sociais, uma memória dos temais mais lidos e dos 

temas que possivelmente o leitor ainda não teve acesso (“as últimas que você não leu”). 

O jornal online se apresenta como, “primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa”. 

Tal chamada atrai o leitor para o ineditismo dos fatos produzidos na hora, mas acima de 

tudo demonstra uma forma organizacional que teve de ser adaptada. Se antes dois 

repórteres da Folha se dirigiam a cobertura de um determinado fato, um incumbido da 

cobertura para o impresso, e o segundo para o online. Hoje, apenas um profissional efetua 

tal tarefa. A cobertura é feita no local e os dados são passados de imediato para a redação, 

onde o editor adjunto irá publicar no endereço eletrônico do jornal.  

Outra mudança diz respeito aos desdobramentos da apuração, que não saíram na versão 

impressa por falta de tempo para a apuração, são incluídos na versão virtual, como 

complemento ao conteúdo. Para Castells (2003) essa inexistência de limite espacial e 

temporal também configura a web como um “ponto de convergência” entre as mídias, 

reforçando o caráter de complementaridade. “[...] estratégia de convergência que está sendo 

buscada pela internet, pelos negócios de software e pelas companhias tradicionais de mídia” 

(Castells, 2003, p.155).  De acordo com Héris Arnt (2002) “com o instrumental digital, 

criou-se um tipo de informação cuja característica é a complementaridade”, fundamental 

em um novo modelo de  negócio onde o conteúdo extra e a possibilidade de 

complementação das notícias veiculadas nas mídias torna-se um dos  principais atrativos 

oferecidos aos leitores. A Figura 1 mostra a redação dos jornais impresso e online, antes da 

reforma ocorrida em janeiro de 2010, dividida em dois andares.   

 

                                                 
10 Conteúdo disponível em: www.folhaonline.com.br. Acesso em junho, 2012.  

 

http://www.folhaonline.com.br/
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Figura 1: Ilustração sobre a divisão física da redação do jornal impresso e do 

online na sede da Folha de S. Paulo (SP) até janeiro de 2010 

 

Antes do lançamento da nova versão online do jornal, ocorrido em março de 2010, a 

redação e os repórteres que antes exerciam atividades separadas, uniram-se em um mesmo 

andar, dentro do prédio onde está localizada a sede da Folha de S. Paulo, no estado de São 

Paulo. A Figura 2 mostra a fusão dos dois modelos de negócios.  

 

 

 

Figura 2: Ilustração sobre a nova organização física da redação do jornal 

impresso e do online na sede da Folha de S. Paulo (SP) 

 

Lapham (1997) ressalta ainda que a infinidade de informações em circulação na web é, 

ironicamente, a alternativa para a sobrevivência da indústria jornalística (impressa). 

Segundo o autor, definir o que é notícia está agora mais crítico que nunca. E a habilidade 

para fazer isso dentro de um contexto de novas tecnologias é a chave para a sobrevivência 

dos jornais impressos. 
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2.  O ORGANOGRAMA DA FOLHA DE S. PAULO 

O organograma atual da Folha de S. Paulo é composto por uma estrutura hierárquica, que 

conta com um presidente, um diretor editorial que coordena todas as diretorias executivas. 

Ligado a diretoria executiva, o organograma do grupo apresenta um conselho editorial 

composto por 10 membros. Ligado diretamente a presidência encontra-se o editor executivo 

que coordena todas as atividades relacionadas a produção e disponibilidade da notícia. A 

figura 3 foi construída pelos autores como forma de demonstrar o posicionamento de cargos 

e funções em cada uma das sessões da Folha de S. Paulo. 

 

 

 
 

Figura 3: Desenho do organograma do jornal Folha de S. Paulo empreendido após o mapeamento 

de cargos e funções   

 

A organização sofreu uma profunda transformação no momento da implantação de um 

novo modelo de negócio, a fusão do online e do impresso. Hoje o organograma da Folha 
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demonstra a junção de duas plataformas, onde um mesmo editor é responsável pelo 

conteúdo que é veiculado no online e no impresso. Anteriormente, a estrutura da Folha de 

S. Paulo era composta por um secretário de redação para o formato online e dois secretários 

de redação para o impresso. Hoje, com a mudança, principalmente física, o secretário de 

redação responsável pela Folha online atua como um preceptor de novas mídias . Esta 

pessoa hoje trabalha com estudo e análise da informação para novas mídias, como 

dispositivos móveis.  E os editores dos cadernos online foram incorporados a redação mista 

que hoje conta com um editor e um adjunto voltado apenas para o conteúdo online.  

 

3. ANÁLISE SISTÊMICA   

Para empreender uma análise sobre o relacionamento entre os atores que integram o 

processo de mudança no jornal Folha de S. Paulo, optou-se pela utilização do pensamento 

sistêmico, como forma de entendimento  dos fatores que influenciaram tal mudança e como 

a análise do sistema, composto pelo jornal Folha de S. Paulo está disposto.  

Antes de iniciar a análise, é importante definir o ponto de partida adotado para investigação 

sobre a definição de “sistema”.  Jordan (1974) apud Kasper (2000) afirma que de quinze 

definições para o termo “sistema” (de genéricas a específicas), encontradas em uma série de 

dicionários, “existe um padrão comum a todas elas: um sistema é visto como um conjunto 

de entidades ou elementos unidos por alguma forma de interação ou interdependência 

regular, que forma um todo integral” Jordan (1974) apud Kasper (2000), p. 39. 

De acordo com Russel Ackoff, um sistema é identificado a partir de características ou 

regularidades observadas nas mais variadas condições (ACKOFF, 1981). Em vista disto, a 

Teoria Sistêmica Crítica  trabalha não apenas no sentido de compreender o todo, mas acima 

de tudo, no entendimento das consequências envolvendo os atores “afetados” e os 

“envolvidos” no processo de construção de uma realidade social e como eles se inter 

relacionam.  

Aos envolvidos no processo é dado o poder de participar. Participar significa ter a entrada, 

ou seja, ter a palavra no processo de formação de vontade de cada ator. No espectro que 

envolve a participação isto diz respeito a dar oportunidade de voz a uma competência de 

decisão imediata. Por outro lado, o termo “afetados" é entendido aqui, num sentido estrito. 

São os atores que devem conviver na realidade social em questão e, portanto, suportar pelo 

menos algumas das consequências do resultado do planejamento feito pelos envolvidos. 
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Além de compreender a situação entre envolvidos e afetados pelo problema, existem 

pontos-chave para realizar de forma sistemática o julgamento de fronteira: i) identificar, ii) 

discutir, iii) desafiar e iv) avaliar. Segundo o autor, é necessário identificar alguns pontos 

essenciais para o julgamento de fronteira. São eles: i) identificar as fontes de seletividade (o 

que faz parte do sistema); ii) examinar os julgamentos de fronteira e suas implicações 

práticas e éticas (determinar o sistema); iii) encontrar alternativas para o sistema de 

referência (à luz de novas opções); iv) procurar compreensão mútua entre os envolvidos, 

sobre os sistemas de referência e por último, v) questionar as demandas por meio do uso 

irrestrito da crítica de fronteira. 

O Quadro 1 apresenta categorias de fronteira a serem avaliadas e cada uma implica na 

análise dos atores envolvidos no processo.  

 

 

Quadro 1: Categorias de fronteira definidas segundo a Heurística Sistêmica Crítica  

 

 

Primeiro aspecto: Motivação: De onde vem a noção de propósito e valor? Quais 

propósitos são servidos, de quem são esses propósitos? Esta categoria representa os atores 

sociais relacionados à situação, por estarem envolvidos ou não. Podem ser efetivamente ou 

potencialmente afetados. Segundo aspecto: Poder: Quem controla os meios e os recursos? 

Quem controla a situação e quem é necessário para o sucesso? A segunda categoria 
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apresenta os interesses principais, associados com os atores sociais em questão. Terceiro 

aspecto: Conhecimento: Quais experiências e conhecimentos apoiam a hipótese? Qual é a 

fonte de expertise que contribui com a informação necessária? A terceira apresenta as 

principais dificuldades. Quarto aspecto: Legitimação: O que provê a legitimação? 

Basicamente é esta a categoria que descreve a reação dos afetados e suas necessidades.  

A partir do que foi exposto acima, montou-se um quadro de análise para definir a 

composição do sistema a ser analisado neste trabalho. O sistema como um todo, é composto 

pelo Grupo Folha, composto pelas empresas: i) Agência de Notícia : Folhapress; ii) 

Editora: Publifolha; iii) Plural; iv) Indústria Gráfica: Cia. Litografia Ipiranga; v) Instituto 

de Pesquisa: Datafolha; vi) Jornais: FolhaOnline, Agora; Valor Econômico Jornal de 

Negócios, Folha de S.Paulo; vii) Provedor de Acesso a Internet: UOL: Universo Online, 

BOL: Brasil Online; viii) Logística e Transportes: Transfolha - Transporte e distribuição 

de produtos editoriais e encomendas . 

 

 

 

Figura 4: Visão geral do sistema analisado 

 

Foi possível realizar o mapeamento da forma como os afetados pelo processo são atingidos 

dentro do sistema analisado. São eles: anunciantes, internautas, leitores, comércio. É 
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importante ressaltar que as linhas bidirecionais demonstram a relação entre os principais 

atores, de acordo com o sistema proposto. 

Para este trabalho, definiu-se que a análise seria efetuada a partir das mudanças do modelo 

de negócio que envolvem o jornal impresso para o jornal online. Para tal, a partir do sistema 

definido acima, efetuou-se o recorte necessário para a análise, como apresentado.  

 

 

 

 
Figura 5: Visão específica com um recorte do sistema a ser analisado 

 

 

A partir da análise empreendida acima é possível classificar os atores e seus 

relacionamentos. Uma questão se torna evidente quando são elencados quais os envolvidos 

e afetados no processo da alteração do modelo de negócio. É o envolvimento dos 

repórteres, redatores, diagramadores e a alteração de sua rotina de trabalho, que fica 

evidente na passagem de um modelo para outro. No momento em que o jornal se configura 

sob uma nova perspectiva, há alteração direta na sua forma de produzir a noticia. Atores 

que antes eram apenas especialistas para a plataforma impressa, tais como editor, repórter, 

redatores, diagramadores e repórter fotográfico passam a integrar o rol de envolvidos, pois 

todo o processo de produção da notícia requisitará destes profissionais novas competências.  
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CLASSIFICAÇÃO DOS ATORES ENVOLVIDOS NO PROCESSO DE MUDANÇA DO 

NEGÓCIO IMPRESSO PARA ONLINE (Folha de S.Paulo) 

ATORES ENVOLVIDOS MOTIVAÇÃO 

Presidente Tomador de decisão 

Diretor Editorial Tomador de decisão 

Superintendentes Tomador de decisão 

Editor-executivo Tomador de decisão 

Conselho Editorial Tomador de decisão 

Diretoria-executiva Tomador de decisão 

Secretário de redação Especialista 

Sub-secretário de redação Especialista 

Editores Especialista 

Repórteres Especialista 

Redator Especialista 

Diagramador Especialista 

Repórter fotográfico Especialista 

 

Quadro 2: Descrição dos atores envolvidos no processo de produção da notícia  

 

 

 
CLASSIFICAÇÃO DOS ATORES AFETADOS NO PROCESSO DE MUDANÇA DO 

NEGÓCIO IMPRESSO PARA ONLINE (Folha de S.Paulo) 

ATORES AFETADOS MOTIVAÇÃO 

Editores Especialista 

Repórteres Especialista  

Redator Especialista 

Diagramador Especialista 

Repórter fotográfico Especialista 

Outras empresas de comunicação  

Leitores  

Internautas  

Comércio  

Anunciantes  

 

Quadro 3: Descrição dos atores afetados pelo processo de produção da notícia  
 

 
A partir da classificação dos atores envolvidos e afetados foi possível realizar o 

mapeamento do relacionamento entre as partes envolvidas e afetadas. Os gráficos que 

seguem abaixo descrevem dois momentos distintos. O primeiro momento descreve o 

negócio antes da mudança pelo qual passou o veículo em 2010.  Na imagem é possível 

visualizar duas estruturas distintas, que apesar de uma nova configuração encontram em seu 

interior níveis bastante similares. Os processos para o leitor, ou mesmo para o comércio, e 

para os anunciantes não é atingido diretamente pela mudança no modelo do negócio. O que 
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se altera verdadeiramente é a estrutura interna da produção, com foco no trabalho dos 

profissionais de imprensa que trabalham na empresa.  

 

 

 

Figura 6: Mapa relacional e sistêmico da estrutura anterior a mudança empreendida 

 

 

A Figura 7 mostra o processo de mudança e convergência entre as duas plataformas: 

impressa e online. É possível comparar as alterações do ponto de vista dos processos 

produtivos, em função do profissional que passa a exercer mais de uma função.  

 

 
 

Figura 7: Mapa relacional e sistêmico da estrutura atual da Folha de S. Paulo  
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Tal fator leva a crer que o desenvolvimento tecnológico acentuou mudanças ocorridas nas 

relações de trabalho em diversos setores, não apenas no ambiente redacional.  Portanto, é 

possível afirmar que na prática existem pontos de tensão entre a inserção de novas 

tecnologias e o aumento no volume tarefas associados as trabalho do jornalista, na 

atualidade.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS  
É possível concluir que nessa nova conjuntura, tanto econômica, quanto tecnológica, o que 

é exigido do jornalista é a maximização de conhecimentos técnicos. Os autores baseiam- se 

no pensamento que longe do Fordismo, que exige a especialização do trabalho em 

estruturas funcionalistas e aplica o princípio da especialização por funções, tarefas (como 

pauteiro, repórter, redator, diagramador, editor), a flexibilização das funções, em parte 

promovida pela inserção tecnológica, possibilitou o acúmulo e o exercício de múltiplas 

tarefas, em uma realidade em que o repórter sai à rua para produção de uma matéria e 

também é o responsável por fotografar ou filmar, redigir, diagramar e editar a matéria. 

Fatores que necessariamente implicam o uso de um número maior de competências 

profissionais sobre a atividade exercida (FONSECA & KUHN, 2009).  

Somado a isso, o processo de mudança no modelo de negócio em empresas jornalísticas 

insere-se em uma nova ordem, pautada por novas exigências, por parte dos consumidores e 

pela necessidade de ampliação em novos mercados, em um modelo basicamente suportado 

financeiramente pelos anunciantes. Mas a mudança no modelo de negócio abre novas 

perspectivas e desafios tanto para quem anuncia quanto para quem veicula a notícia. Os 

próximos passos da presente pesquisa envolverão um aprofundamento da investigação no 

que se refere ao papel do profissional e rotinas produtivas quando se leva em conta 

alterações no modelo de negócio.  
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