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Resumo 

 

O presente artigo pretende discorrer sobre as edições digitais dos jornais como reprodução 

exata da edição impressa e reflete sobre como isso pode mudar a perspectiva do leitor em 

relação ao conteúdo do jornal. Pretende-se analisar como se dá a relação virtual e real a 

partir da substituição do papel pela plataforma digital e se isso contribui para a receita do 

jornal ou acelera o processo de extinção da plataforma impressa. 

 

Palavras-chave: Jornalismo impresso, edições digitais, internet, reprodução. 

 

 

Introdução 

 

    Se a conhecida fórmula emissor/mensagem/meio hoje está cada vez mais canalizada para 

o modelo webdesigner/site/internet/usuário, como nos aponta PRIMO (2007), não se pode 

afirmar que tivemos uma drástica mudança com o advento da internet. A chamada „fórmula 

da interatividade‟ é, para PRIMO, “a mesma e caduca epistemologia” (2007). Dentro dessa 

lógica, o usuário passa a ser o emissor. Usa um programa de mensagens instantâneas, por 

exemplo, para emitir a mensagem ao receptor. O meio evoluiu, mas os atores continuam os 

mesmos, usando os meios de comunicação para os mesmos propósitos. 

    A variabilidade, ou mutabilidade, da qual nos fala MANOVICH (2000), mostra que os 

objetos das mídias digitais não são fixos, mas podem existir em diferentes versões, 

potencialmente infinitas. Historicamente, a inserção de novos meios de comunicação é dita 

revolucionária. Os jornais, um dos meios mais perenes, têm origem no ano 59 a.C. com a 

Acta Diurna, publicação oficial do Império Romano, ainda em pedra. Seu formato 

convencional, ou seja, impresso em papel, ganhou forma com o surgimento da imprensa de 

Johannes Gutenberg (GONTIJO, 2004), no final da Idade Média. De lá para cá são mais de 

500 anos de evoluções tímidas como a popularização do fotojornalismo e a inserção das 

cores. Pode-se registrar também a eficácia na distribuição como um avanço. 

__________________ 
1 Trabalho apresentado no GP Jornalismo Impresso do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em Comunicação, evento 
componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
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    Com a popularização da internet na década de 1990, porém, os jornais se abrem para o 

que muitos apontam como o grande ponto de mudança do jornalismo. Isso, no entanto, 

parece ainda não ter acontecido ou ao menos não de uma forma mais consistente. “De fato, 

os meios digitais abrem novas formas de comunicação e demandam a reconfiguração dos 

meios tradicionais ao mesmo tempo em que amplificam potenciais pouco explorados” 

(PRIMO, 2007, p. 9).  

    A maioria dos jornais, no entanto, respondeu a indagação „como manter receita e 

prestígio com a concorrência virtual?‟ aliando-se a internet. Dessa forma, nada de novo foi 

criado. Os jornais trataram de colocar na internet seus websites reproduzindo o conteúdo 

impresso com pequenas variações. Em alguns casos, com mais informação e diversificação. 

    O ápice dessa hibridização impresso-virtual foi a digitalização dos acervos dos principais 

jornais do mundo como The New York Times e Le Monde, assim como os principais do 

Brasil, começando por O Estado de S. Paulo, em 2012, e seguindo com Folha de S. Paulo e 

O Globo, pouco tempo depois. Há iniciativas locais, inclusive. A Biblioteca Pública de 

Santa Catarina, por exemplo, está digitalizando o acervo de 400 jornais do interior do 

Estado. A primeira edição catalogada é de 1831. 

    O advento da digitalização dos acervos foi precedida da chamada „Edição Digital‟, um 

simulacro virtual do jornal impresso, exatamente como está nas bancas, com a única 

diferença de que, ao invés de o leitor folhear a edição com a ponta dos dedos por meio do 

papel, faz isso com cliques no mouse. 

    Como se dá a relação virtual e real a partir da substituição do papel pela plataforma 

digital é o ponto de partida do presente artigo que, além de usar o conceito inicial de Primo, 

vai buscar recursos no princípio da variabilidade de MANOVICH (2000) para elucubrar a 

respeito desta questão, ambicionando apresentar apontamentos sobre a postura dos jornais 

impressos diante da popularização do virtual sob os aspectos conceituais e econômicos. 

 

 

Estariam os jornais no caminho certo? 

 

    A primeira vez que vi n‟O Estado de S.Paulo um ícone indicando „Mais no site‟, logo me 

questionei: “Por que pago por este impresso se para obter a informação completa terei de 

acessar o site do jornal?” A resposta pode ser mais complexa do que parece. 
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    A postura das principais empresas jornalísticas do mundo indica certo desconcerto diante 

da „ameaça‟ virtual. Se não pode com ela, una-se a ela. Foi dessa forma que hoje até os 

jornais mais espartanos do mundo têm seu próprio site. Justificando a necessidade de estar à 

frente, jornais como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo têm adiantado em um dia o 

que estará em suas páginas impressas. Com seus similares estrangeiros não ocorre diferente.  

    A mais recente Pesquisa Brasileira de Mídia (2014) aponta que o internauta brasileiro já 

passa mais tempo conectado na rede de computadores do que na frente da televisão, numa 

contagem média de 3h39 para o uso da internet. 

 

A mesma pesquisa também confirma a tendência de morte acelerada dos 
jornais impressos. A leitura de jornais foi considerada um hábito por apenas 

6% do público. A televisão ainda é o meio mais consumido, mas vem 

perdendo espaço na audiência dos brasileiros. (http://www.brasil247.com. 

Acesso em 3 mai. 2014) 

 

    Diante dessa realidade que invade as redações do mundo todo, de fato, talvez, a medida 

mais adequada seja mesmo marcar presença, cada vez mais forte, na internet. Mas 

simplesmente reproduzir o conteúdo impresso é a alternativa mais adequada? 

 

Os jornais online nascem, de maneira incipiente, desde o primeiro momento 
da internet. Começam com algumas poucas notícias, depois com as versões 

integrais dos jornais e, finalmente, com a disponibilização das edições 

antigas dos jornais impressos. (ARNT, 2002). 
 

 

    Em 1997, acontece uma verdadeira explosão do jornalismo online, com grandes jornais 

mundiais criando versões digitais, mas, também, com o aparecimento de jornais 

independentes, de opinião. Neste momento, intensifica-se a tendência de portais e 

provedores se especializarem em notícias. “A efervescência do jornalismo na internet 

comprova a apropriação do meio com a finalidade de informação, apontando para a 

necessidade social da comunicação.” (ARNT, 2002). 

    Dentro dessa perspectiva, é evidente que os jornais impressos têm buscado ir além em 

seus websites, usando recursos inviáveis no impresso como podcasts e vídeos. O prestígio 

que lhes permitiu chegar até aqui, no entanto, está nos impressos, nos quais a inovação não 

parece estar sendo estimulada.    Em 2010, por exemplo, a Folha de S. Paulo prometia uma 

revolução a partir da reforma gráfica de sua edição impressa (http://www1.-

folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u737837.shtml. Acesso em 19 jun. 2014). Decepcionante 
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ver que essa “revolução” não passou de mudança do nome de editorias (Brasil passou a se 

chamar Poder, por exemplo) e ao tamanho da fonte do jornal (corpo 11 para 11,5). 

    Em 2013, O Estado de S. Paulo anunciou como sendo uma „evolução‟ o encolhimento da 

versão impressa. Cadernos foram extintos e a edição de domingo ampliada. Na prática, 

apenas o caderno Aliás, publicado aos domingos, ganhou quatro páginas. A redação foi 

esvaziada, com dezenas de demissões (http://www.cartacapital.com.br/sociedade/estadao-

anuncia-mudan-cas-e-deve-demitir-50-jornalistas. Acesso em 19 jun 2014.). 

    Em contrapartida, só para ficar nestes dois exemplos, os websites dos respectivos jornais 

têm ganhado novidades. A Edição Digital e o Acervo, criados justamente no período em 

que as edições impressas mais decaíram em número de assinantes é exemplo. Iniciativas 

como estas, no entanto, estão calcadas no impresso, gênese analógica do digital.  

    Esse procedimento não está longe do pensamento teórico. Para Peter ANDERS (1999) o 

ciberespaço enquanto ciberespaço fazia muito sentido na sua gênese. Hoje, não. Para ele, o 

virtual é uma extensão do real e não há mais sentido em demarcar real e virtual.  

    MANOVITCH (2000) diz que um número indeterminado de mídias pode ser criado a 

partir dos mesmos dados. É o que fez a Folha de S. Paulo, recentemente, ao criar a série de 

reportagens Tudo Sobre... Por ocasião dos 50 anos do Golpe Militar no Brasil, o jornal 

começou sua cobertura multimídia com chamada de primeira página na edição impressa. A 

reportagem de duas páginas remetia ao website do jornal. No ambiente virtual, no topo da 

página, há um link com arte especial que remete ao hotsite criado para lembrar o 

cinquentenário do Golpe.  

    No hotsite, o internauta faz uma leitura dos fatos que antecederam, culminaram e 

arrefeceram o Governo Militar. A leitura é interrompida a todo o momento por vídeos, 

áudios e infográficos que ajudam o internauta/leitor entender o contexto. É possível, por 

exemplo, ouvir os áudios das gravações não autorizadas dentro do gabinete do presidente 

estadunidense conspirando a favor do golpe. A ideia agrada em um primeiro momento, mas 

resulta em receita e prestígio? 

 

 

O impresso como fonte 

 

    Para responder a pergunta anterior, é importante frisar que a gênese da edição digital e, 

sobretudo, do website de jornal, está no impresso. De modo mais amplo, cada vez mais os 
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jornais impressos têm pautado sites como Terra e R7, jornalísticos de berço, mas sem 

nenhum jornal impresso como âncora. 

    Caso recente foi o d‟O Estado de S.Paulo. Ao publicar em 19 de março de 2014 que a 

presidente Dilma Rousseff apoiou a compra da refinaria de Pasadena pela Petrobras em 

2006, o que se revelaria um equívoco que causou perdas milionárias à estatal, o jornal deu 

um furo (saiu à frente dos demais) que alimentou sites de todo o mundo nos dias seguintes. 

Além disso, foi reproduzido nas telas das principais emissoras de tevê do mundo. A própria 

TV Globo, maior emissora de tevê do Brasil, vez ou outra, reproduz páginas dos jornais 

impressos (mais frequentemente O Estado de S.Paulo, Folha e O Globo) para tratar de 

denúncias iniciadas pelos impressos. 

    O Estado de S.Paulo conseguiu mais. Na mesma edição em que denunciou o caso, 

publicou uma carta da presidente da República Dilma Rousseff reconhecendo que aprovou 

a compra da refinaria como presidente do Conselho de Administração da Petrobras. Ao 

justificar a decisão ao jornal, ela disse que só apoiou a medida porque recebeu "informações 

incompletas" de um parecer "técnica e juridicamente falho". Foi sua primeira e única 

manifestação pública sobre o tema e rendeu inúmeras pautas depois da primeira publicação. 

    O julgamento do Mensalão, transmitido ao vivo em tempo real para todo o País, com 

várias reportagens publicadas em todas as plataformas, tem origem em reportagem 

publicada na edição impressa da Folha de S.Paulo em 2005. O impresso não só pauta a TV 

como fornece mão de obra. Renata Lo Prete, a repórter que conseguiu o furo ao entrevistar 

o deputado federal Roberto Jefferson, estreou na tevê em 2012, na TV por assinatura Globo 

News. Em 2014, passou a compor o time de comentaristas do Bom Dia Brasil, telejornal da 

TV Globo. (http://portal.comunique-se.com.-br/index.php/acontece/67990-renata-lo-prete-

deixa-a-folha-para-se-dedicar-exclusivamente-a-globonews Acesso em 19 jun. 2014). 

    O paralelo entre o caso do Mensalão e o de Pasadena não é por acaso. Serve para 

refletirmos sobre como em uma década de rápido avanço da internet, os jornais impressos 

mantiveram prestígio e vanguarda ao passo que perderam receita e tiveram suas redações 

encolhidas. É possível afirmar que, no emaranhado de informações que a internet nos 

bombardeia a todo o momento, os jornais impressos mantêm-se como veículos de 

credibilidade superior a da internet. Uma pesquisa realizada pelo Instituto Brasileiro de 

Opinião Pública e Estatística (Ibope) em março de 2014 revela que os jornais impressos são 

os mais confiáveis como fonte de informação para os brasileiros.  
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    Foram entrevistadas 18.312 pessoas maiores de 16 anos em 848 cidades nos 26 estados e 

Distrito Federal. Entre os entrevistados, 53% disseram confiar sempre ou muitas vezes no 

que leem nos jornais impressos; 50% confiam nas notícias que escutam nas rádios; 49% 

confiam nas notícias da TV; 40% confiam nas notícias publicadas em revistas; 28% nas que 

saem nos sites; 24% nas divulgadas pelas redes sociais e 22% confiam nos blogs. 

(http://www.observatoriodaimprensa.com.br/. Acesso em 3 mai. 2014). Os dados da 

pesquisa podem ser interpretados de várias maneiras, dada a proximidade de confiança 

entre jornal, rádio e tevê. Porém, há diferença entre jornais, sites, redes sociais e blogs. 

    Curioso se considerarmos que os jornais impressos são a principal fonte dos sites, blogs e 

redes sociais. Para comprovar, basta ler os destaques da home do UOL, por exemplo. Dos 

cinco destaques do topo da home na tarde do dia 3 de maio de 2014, o principal (“Violência 

no Rio de Janeiro retoma níveis pré-UPPs”) era material do Estadão Conteúdo (subdivisão 

d‟O Estado de S. Paulo). O segundo destaque (“Amostra grátis influencia prescrição de 

remédios por médicos, mostra estudo”) era material do jornal estadunidense The New York 

Times. O terceiro e quarto (“Alunos do Ciência sem Fronteiras foram orientados a racionar 

alimentos” e “Torcedor morre atingido por privada arremessada de estádio no Recife”) 

eram conteúdo publicado na edição impressa do dia da Folha de S. Paulo. Apenas o quinto 

destaque era material produzido pela redação do UOL (“UOL, Folha e SBT sabatinarão 

Alexandre Padilha; mande sua pergunta”). 

    Como todos os grandes jornais possuem agências de notícias, na verdade um 

departamento do jornal que invariavelmente se limita a negociar o conteúdo do impresso, os 

sites veem neste material uma boa forma de economizar. Sem precisar contratar jornalistas, 

reproduzem o conteúdo comprado das agências, complementando com material produzido 

por sua equipe. Como a rápida pesquisa aponta, o conteúdo dos impressos parece prevalecer 

até mesmo nos sites que não nasceram como extensão dos impressos. 

     Dessa forma, a pergunta feita no tópico anterior – se inovações no meio digital resultam 

em prestígio e receita – vê-se que desde sempre os websites noticiosos se alimentam do 

prestígio dos impressos, portanto, não é disso que se trata a transposição do impresso para o 

digital. Quanto à receita, cabe aos donos de jornais impressos saberem converter esse 

prestígio em dinheiro. Talvez seja justamente essa a intenção ao se oferecer produtos 

diferenciados como Tudo Sobre... proposto pela Folha de S. Paulo. 
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O digital como meio de sobrevivência 

 

    Mais que busca por receita extra, a digitalização dos jornais impressos parece tratar 

mesmo é da demarcação de território na plataforma digital. Se marcas como The New York 

Times, The Guardian e Estadão se mantêm por mais de um século em boa parte por conta 

do prestígio e credibilidade que garantem que seus leitores paguem para recebê-los todas as 

manhãs em suas casas, por que mudar a postura quando uma nova plataforma surge? A essa 

outra pergunta a resposta fica ainda mais óbvia quando constatamos que o prestígio da 

edição impressa se sobrepõe aos websites e que a maioria dos sites de notícias bebe da fonte 

dos impressos, seja reproduzindo seu conteúdo literalmente ou repercutindo furos dos 

impressos.  

    Transferir o prestígio e credibilidade do impresso para o digital talvez seja o principal 

objetivo destes veículos ao oferecer suas edições digitais. Para provar que os editores 

mesmos veem como indissociável as plataformas, a Folha de S. Paulo soma o número de 

edições impressas ao de digitais para extrair sua circulação, por exemplo. 

   Para CHARON (2001), não se configura, ainda, uma nova linguagem no meio digital. 

Isso exigiria um novo profissional polivalente que dominasse ao mesmo tempo o escrito o 

audiovisual e a edição/diagramação. Não é isto que tem ocorrido. Em geral, os mesmos 

repórteres que trabalham no impresso escrevem para o digital. No caso das edições digitais, 

nem se discute, já que são simulacros do impresso. 

    Por muito tempo, os jornais impressos pouco lucraram com seus websites, o que, por 

questões de saúde financeira, os levaram a manter equipes mistas. Esse quadro, no entanto, 

está mudando. Dados do Projeto Inter-Meios, divulgados pelo jornal especializado Meio & 

Mensagem, mostram que a maior parte da verba publicitária fica com as emissoras de TV 

(65%). Em um longínquo segundo lugar vem os jornais, com quase 12% de participação. O 

maior crescimento, no entanto, foi o da publicidade na internet, que elevou o faturamento 

em mais de 18% na primeira metade do ano. A proporção da verba aplicada em propaganda 

digital ficou em torno de 5% do total, pouco abaixo das revistas (6%) e acima do rádio 

(4%).  

 

Os gastos com publicidade na internet brasileira deverão crescer 91% entre 

2013 e 2017, segundo projeções da consultoria PwC, representando US$ 3,1 
bilhões, uma taxa média anual de crescimento de 18,6%. No mesmo 

período, a publicidade na TV aberta deve crescer 52%, segundo o estudo. 

Mesmo com crescimento menor, os gastos na TV serão quatro vezes maior 
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que o online, totalizando US$ 12,3 bilhões. A tendência, portanto, é que as 
mídias tradicionais continuem dominantes, mas com presença cada vez 

maior das plataformas digitais. (Folha de S. Paulo, Mercado, 05/06/2013) 

 

 

    A pesquisa citada pela Folha mostra ainda que em relação à internet móvel, a taxa de 

penetração no país será de 19% até o fim do ano, mas chegará a 42% em 2017, devido aos 

incrementos de infraestrutura. Não é à-toa que todos os principais jornais do mundo têm 

aplicativo para smartphone. No caso do Diário Catarinense, por exemplo, o usuário (e não 

mais internauta?) pode visualizar na tela do telefone celular a edição digital, ou seja, o 

simulacro da edição impressa. 

 

 

O impresso transposto para o digital 

 

    “Os puristas podem argumentar que a nova mídia é substancialmente diferente da velha. 

(...) A verdade, no entanto, é que a linha divisória entre as duas está sendo diluída todos os 

dias” (DIZARD, 2000). Dessa forma chegamos a um cenário híbrido para os jornais 

impressos que assim não podem mais ser chamados dada a extensão que desenvolveram no 

formato digital. As peças publicitárias dos principais jornais do mundo reforçam essa ideia. 

    A Folha de S. Paulo lançou uma ofensiva em 2014 por meio da qual vende assinaturas do 

impresso a R$ 456 semestrais com 15 dias grátis e como brinde, acesso gratuito a todo o 

conteúdo do website e à edição digital. O assinante ainda tem acesso irrestrito ao material 

desenvolvido para smartphone e a uma edição exclusiva para iPad, o Folha 10. Agora, se o 

assinante preferir ficar somente com o conteúdo digital paga R$ 29,90 por mês, sendo que 

no primeiro mês a fatura é de apenas R$ 1,90. A edição digital d‟O Estado de S. Paulo sai 

por R$ 14,99 nos três primeiros meses. Depois se iguala ao valor da Folha. A edição 

impressa custa o dobro. O Globo segue o mesmo padrão da Folha, inclusive com uma 

versão exclusiva para iPad. 

    Essa deslealdade comercial, por assim dizer, reforça não só o fato de a edição impressa 

ser mais cara para ser produzida (papel, tinta, logística etc.) como também a tentativa dos 

jornais de programarem o futuro quando, ao que tudo indica, o grosso da receita estará no 

digital. 

 

Um número indeterminado de mídias pode ser criado a partir dos 

mesmos dados. Trata-se de uma lógica semelhante à de produção 
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sob demanda em que o próprio indivíduo determina as 
características de suas mídias. Sabe-se que os objetos não são 

montados do zero e sim criados a partir de partes prontas. 

(MANOVICH, 2000) 

 

    Bem por isso é que todos usam imagens de smartphones, iPads e notebooks para 

ilustrarem a presença em todas as plataformas. É como se dissessem que estão ligados às 

novas tecnologias. Esteja o leitor acessando o que estiver acessando, os jornais estarão lá 

com o velho conteúdo impresso que o leitor aprendeu a confiar. 

    Mas quem vai pagar pelas edições digitais se o conteúdo impresso, disponível no meio 

digital para quem pagar por ele, está também nos hipertextos publicados pelo próprio 

website do jornal? O The New York Times fez uma investida bem-sucedida para responder 

a esta pergunta. Em 2011 passou a cobrar pelo conteúdo de seu website. O modelo seguido 

é uma espécie de assinatura mista. Quem ler até 20 artigos por mês não precisa pagar. 

Quem exceder essa cota (a contagem começa no dia 1º de cada mês) precisará pagar pelo 

conteúdo. As assinaturas custam US$ 15 por mês (assinatura do conteúdo na internet mais 

aplicativo para smartphone), US$ 20 (pelo material on-line e pelo aplicativo para tablets, 

como o iPad) e US$ 35 (com as três alternativas). A medida levou o jornal a ampliar seu 

número de assinantes. Em 2012, da venda de conteúdo resultaram US$ 953 milhões ao 

passo que a publicidade rendeu US$ 898,1 milhões. (http://www.-jornaldenegocios.pt/, 

acesso em 3 mai. 2014). Ou seja, o sonho de todo editor de jornal. As assinaturas se 

sobreporem a arrecadação com publicidade. 

    A Folha de S. Paulo seguiu o exemplo do jornal estadunidense, criando o chamado 

“muro poroso”. Passando de 40 artigos no mês, o internauta tem de fazer uma assinatura do 

conteúdo. Com um ano de implementação, o sistema registrou um número de visitantes 4% 

maior, já o número de páginas vistas subiu 15% e o de assinantes totalmente digitais 

aumentou 189%. Outros jornais seguiram o exemplo. 

    O sistema pode parecer eficaz, mas não é. Desde que a Folha de S. Paulo passou a cobrar 

por seu conteúdo na web, internautas buscaram meios de burlar o sistema. No Google, se 

digitar o termo “burlar muro poroso”, lista-se pelo menos cinco sites que ensinam passo a 

passo como ler todo o conteúdo do website, mesmo depois dos 40 artigos mensais, sem 

pagar. 

    Convencer o público a pagar pelo conteúdo digital, que ele aprendeu a ler em partes 

gratuitamente (não podemos esquecer que ele já paga pelo provedor de acesso à internet), 
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talvez seja o grande desafio dos jornais impressos a partir do momento em que passam a 

oferecer conteúdo digital. 

 

    

Considerações finais 

 

    O avanço da receita dos jornais na internet está levando a mais investimentos na 

plataforma digital. No entanto, os websites são dependentes do conteúdo impresso, isso 

porque, hoje, em geral, as mesmas equipes que produzem o impresso trabalham no digital. 

As edições digitais são exemplo maior dessa convergência. No entanto, à medida que cresce 

a receita no digital, a tendência é termos a criação de novos formatos digitais, a despeito da 

edição digital (simulacro do impresso) e a simples reprodução do texto impresso em 

formato hipertexto. 

   A transposição gradual do conteúdo impresso para o digital se dá no sentido de preparar o 

leitor do impresso para o futuro que, ao que tudo indica, para os editores de jornais, está no 

virtual. 

    Os jornais impressos querem marcar presença no mundo digital como forma de garantir 

receita no caso de se confirmarem as previsões desanimadoras que estudiosos traçam para 

os impressos. “Estamos na fase de maturação editorial, ao correr da qual se delinearão 

novas fronteiras.” (CHARON, 2001). Dessa forma, a fronteira bem delineada dos mundos 

criados por William GIBSON (1984) em Neuromancer se descortinará para nos provar de 

uma vez por todas que real e virtual são extensões e não paralelos. E que o impresso pode 

até deixar de existir, mas marcas fortes e de credibilidade se manterão.  
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