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RESUMO 


Esta pesquisa busca analisar os efeitos da Tecnologia da Informação (TI) 
no processo produtivo do Jornal A TARDE. Neste contexto, procura 
explicar, de forma breve, qual o conceito atual para TI e qual sua 
influência no ciclo produtivo de uma Redação, avaliando o uso de 
ferramentas tecnológicas (softwares e hardwares) que auxiliam as tarefas 
dos profissionais de comunicação durante a elaboração de um jornal diário 
de grande circulação em Salvador. A pesquisa traça, ainda, um breve 
histórico dos avanços tecnológicos nos impressos e no próprio Jornal A 
TARDE. Assim sendo, a proposta é identificar e analisar os fenômenos 
gerados com a implantação de ferramentas tecnológicas e a contribuição 
delas para a produção jornalística – dando ênfase à utilização do sistema 
redacional GoodNews (Gn3), que intermedia essa produção. O processo 
produtivo do A TARDE foi analisado em seis meses de atividades (de junho 
a novembro), utilizando como metodologia as pesquisas exploratória e 
descritiva, por meio da aplicação de questionário, realização de 
entrevistas com os atores do processo, além da pesquisa de campo, que 
visou observar o funcionamento do ambiente mediado pelo sistema 
redacional Gn3, foco da pesquisa. Neste período, foram captados dados e 
informações sobre o aparato tecnológico utilizado no ciclo produtivo, que 
tem a tecnologia como aliada. Com isso, perceberam-se uma dependência 
das inovações tecnológicas no mercado editorial de jornais e pelos 
próprios agentes do processo; uma resistência inicial dos envolvidos no 
processo produtivo; além da incorporação da tecnologia às atividades e ao 
cotidiano dos atores da produção. 

Palavras-chave: Processo produtivo; Produção jornalística; Tecnologia 
da Informação; Avanços tecnológicos; Impresso; Jornal A TARDE. 
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INTRODUÇÃO 


A proposta de analisar os efeitos da tecnologia sobre o processo 

produtivo de uma Redação partiu da observação in loco e da participação 

ativa da pesquisadora em duas fases de implantações e mudanças 

tecnológicas na Redação do Jornal A TARDE e da percepção sobre os 

fatores de adaptação e aceitação refletidos pelos colegas envolvidos no 

processo. 

Na primeira fase – início da década de 90 - o impacto dessas 

mudanças sobre as pessoas que trabalhavam com outros equipamentos 

tecnológicos foi gigantesco. Era surpreendente o medo que a novidade 

levava aos profissionais. As conversas de corredores; a falta de 

informações precisas, do anúncio sobre as reais mudanças e de um 

cronograma delas por parte dos gestores; a incompreensão do processo; 

dentre outros fatores, geravam especulações sobre demissões em massa, 

resistências anunciadas e outra série de sentimentos de inquietação e 

descontentamento. Nesse tempo, a maioria dos envolvidos nessas 

transformações possuía muitos anos dedicados à empresa, o que incorreu 

num “achismo” de que seriam preteridos por pessoas mais novas e mais 

“antenadas” com as novas tecnologias.  

Na segunda fase, já no século XXI, em pleno ano de 2006, o cenário 

foi outro. O pensamento de demissão em massa existiu, mas não foi o 

principal temor dos funcionários do A TARDE. Suas preocupações, neste 

novo período, foram de adaptação, absorção de mais informações técnicas 

e várias outras, menos dramáticas do que na primeira fase. As 

especulações surgiram, com efeito, no pouco que cada profissional de 

jornalismo pesquisou ou já sabia a respeito do novo sistema redacional 

GoodNews. 

Mas, em ambas as fases, bastaram alguns meses de manuseio com 

as novas ferramentas tecnológicas para os profissionais da Redação se 

adequarem, pararem com os comentários nos corredores e se dedicarem 
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ao novo sistema, como se ele sempre existisse. Com isso, ficou claro que 

a resistência à tecnologia é fato. Existe. Mas, não demora muito para que 

jornalistas e outros profissionais que atuam na Redação de um impresso 

se adaptem aos novos modelos e ferramentas lhes apresentados. Essa 

imposição é fruto dos “novos tempos”, nos quais a Tecnologia da 

Informação se apresenta em, praticamente, todos os principais aparatos 

eletrônicos consumidos maciçamente pelas populações. 

Nos jornais, essa adesão deve-se ao fato de terem que acompanhar 

a modernização dos processos com o intuito de um retorno financeiro 

maior. Tempos modernos, que exigem velocidade de produção e 

envolvem quantias grandiosas para os empresários da comunicação.  

Assim, partindo da observação e vivências desses dois momentos 

distintos, e ao mesmo tempo, similares, e da influência da tecnologia no 

processo produtivo de uma Redação, bem como na vida das pessoas em 

geral, surgiu a questão: quais foram os principais efeitos da Tecnologia da 

Informação na segunda fase da mudança de sistema do processo 

produtivo da Redação do Jornal A TARDE? 

As respostas iniciais, fruto da observação do que foi descrito no 

início deste texto, centralizavam-se em um índice de resistência menor 

por parte dos profissionais da Redação, bem como uma evolução no 

projeto gráfico do impresso, além de redução do tempo de produção. 

Assim, sob o tema "Os efeitos da tecnologia no processo produtivo 

do Jornal A TARDE" esta pesquisa buscou investigar quais os efeitos das 

implantações tecnológicas na Redação do A TARDE, tendo como foco 

principal a segunda fase, ocorrida já no século XXI. Nesse sentido, a 

proposta objetivou analisar a influência das ferramentas da Tecnologia da 

Informação (TI) como auxílio da produção jornalística e verificar se a 

atuação e o comportamento dos profissionais que trabalham na Redação 

influem no produto final; observou a utilização das ferramentas pelos 

agentes da produção jornalística do A TARDE bem como buscou 

compreender o funcionamento dos métodos e modelos operacionais 

utilizados na Redação e identificar as dificuldades encontradas pelos 
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usuários das ferramentas de TI na produção jornalística diária do periódico 

baiano. 

A estrutura da pesquisa, de forma específica, buscou descrever 

modelos, vantagens, desvantagens, dificuldades e falhas de um processo 

produtivo, mediado pela tecnologia, que resulta no principal canal de 

comunicação impressa da Bahia. Nesse sentido, foi observada a reação 

dos profissionais do A TARDE diante dos sistemas informatizados da 

Redação; a maneira que este aparato tecnológico influi no processo 

produtivo ou nos resultados do trabalho; se há dependência da tecnologia 

pelos envolvidos na produção jornalística; como se dá a compreensão das 

interfaces tecnológicas dos sistemas utilizados na Redação, durante o 

processo produtivo; e, por fim, se o uso das ferramentas de TI é feito de 

forma adequada e proveitosa. 

Para se alcançar os resultados desse trabalho foi necessário utilizar 

as metodologias da pesquisa descritiva e exploratória, com as quais foi 

possível realizar entrevista com os envolvidos no ciclo produtivo do A 

TARDE e aplicar um questionário que demonstra os resultados da 

implantação do sistema redacional GoodNews (Gn3) em abril de 2006 e a 

visão dos atores desse processo. De um total de 190 funcionários ligados 

à Redação, foi selecionada uma amostra de 31 pessoas, dentre jornalistas 

e outros profissionais dos mais variados níveis hierárquicos, para 

responder às 17 perguntas do questionário aplicado no dia 15 de 

novembro de 2006. 

Para fundamentar teoricamente a pesquisa, no campo da 

comunicação social foram utilizadas as idéias e pesquisas de Nelson 

Traquina e Isabel Travancas; já na área de tecnologia da informação, os 

autores foram Denis Rezende e Gilberto Andrade, pesquisadores da 

convergência tecnológica nos veículos de comunicação impressa, além de 

outros tecnólogos, estudiosos das ferramentas de TI. Contudo, poucos 

deles tratam da comunicação e tecnologia com exclusividade ou 

ineditismo. Foram também encontrados muitos artigos e trechos de livros 
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que citam esta relação en passant1. Dentre todos, Pinheiro foi o destaque 

com seu estudo sobre o “Setor Jornalístico do Brasil: História, Evolução 

Tecnológica e Desempenho Empresarial”. Nesta publicação de 1998, 

Pinheiro cita alguns períodos do A TARDE, além de pontuar a evolução 

tecnológica vivenciada pelas empresas de comunicação. 

Toda a experiência de pesquisa bibliográfica e de campo está 

sintetizada nesta monografia, estruturada em cinco capítulos. O primeiro 

trata do conceito de Tecnologia da Informação (TI) e faz uma breve 

cronologia dos avanços e transformações da TI enquanto instrumento de 

suporte a variadas funções e como componente essencial dos ciclos 

produtivos de um veículo de comunicação impressa, além de sua inserção 

em todos os âmbitos da vida dos cidadãos. Apresenta ainda uma narrativa 

histórica da TI nos jornais, iniciando pela invenção da escrita e concluindo 

com a evolução da imprensa depois do advento da tecnologia. 

No capítulo 2 é apresentado o processo produtivo de uma Redação 

jornalística, onde são citados detalhes deste processo, como apuração, 

captação, elaboração da notícia, até a distribuição do jornal. Há uma 

descrição do ambiente de trabalho dos jornalistas e de outros profissionais 

que integram o processo produtivo. Neste capítulo ainda são detalhadas 

as tarefas dos atores principais da elaboração de um jornal.  

O capítulo 3 faz um contraponto entre o processo produtivo e a 

Tecnologia da Informação em um jornal. Neste momento são 

apresentadas as ferramentas que mediam esse processo e as mudanças 

de perfis e paradigmas provocadas pela adesão à tecnologia. Apresenta 

ainda um comparativo entre homem e máquina e como aquele lida com o 

aparato tecnológico: mostra a questão da resistência ou aceitação dos 

processos mediados por ferramentas de TI, além da extinção de algumas 

funções e o surgimento de outras. 

No capítulo 4, a pesquisa mostra a adesão do Jornal A TARDE à “era 

da informatização”, com a aquisição de novos equipamentos e, 

conseqüente mudança nos modos de produção. Neste tópico é apontada a 

1 Termo em francês que significa rapidamente, de forma rápida.  
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implantação do sistema redacional GoodNews (Gn3), além da 

apresentação das ferramentas que auxiliam o processo produtivo do 

jornal, subdivididas em hardwares e softwares.  

No quinto e último capítulo são apresentadas as tabulações, com 

gráficos, dos resultados do questionário aplicado durante a elaboração 

desta monografia, bem como as análises dos resultados do  cenário atual 

e os efeitos da implantação recente do novo sistema redacional (Gn3). 
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1 TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

A etimologia da palavra tecnologia a descreve como “tecno” oriundo 

do grego (tekhno)2 com o significado de “ofício” e “logia”, também grega 

(logy), como o “estudo”. Ou seja, segundo Betz é o estudo de um ofício 

ou a técnica para se fazer algo (1997 apud VASCONCELOS e FERREIRA, 

2004). O termo informação origina-se do latim “informationem”, que 

significa “delinear”, “conceber idéia”. Assim, dessa junção nasce a 

terminologia “Tecnologia da Informação”, cuja conceituação ultrapassa 

seu significado etimológico. 

Assim, percebe-se uma dificuldade em se conceituar a Tecnologia da 

Informação (TI), por englobar inúmeras atividades e sistemas providos 

por recursos de computação. A banalização do uso dessas soluções, 

através de equipamentos e sistemas que permitem o armazenamento e a 

troca de informações, e a velocidade com a qual a tecnologia avança em 

tempos de globalização, são outros fatores que dificultam a conceituação 

da expressão. 

Estes mecanismos estão inseridos no dia-a

dia das pessoas de tal maneira que elas não se 

importam como essas “engenhocas” são 

desenvolvidas: querem apenas consumi-las, usá

las. Como exemplos 

têm-se os aparelhos 

móveis de telefonia, 

cada vez mais 

inteligentes e 

completos; o controle remoto universal que 

aciona televisores, vídeos e DVDs em um único 

módulo; programas de computador capazes de 

2 Dicionário de Etimologia Online e Dicionário de Definições. Ambos em inglês. Disponível 
em: <http://www.etymonline.com> e <http://dictionary.reference.com>. 

Figura 1 
Celular Palm Treo 700 

Figura 2 
Aparelho com função de 

relógio, celular e TV 

<http://www.etymonline.com>
<http://dictionary.reference.com>
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promover bate-papos entre pessoas que residem em lugares distintos e 

distantes; ou mesmo os sensores de movimento utilizados para controlar 

as lâmpadas dos corredores de prédios.  Essa massificação no uso de 

aparatos tecnológicos dificulta e distancia a sociedade do conceito da TI.  

Dentre os vários conceitos de Tecnologia da Informação encontrados 

o que melhor consegue descrevê-la é o de Rezende: 

[...] Na atualidade, a “informática” se transformou em “tecnologia 
da informação” (TI), integrando os seus emergentes e modernos 
recursos. A TI pode ser conceituada como o conjunto de recursos 
tecnológicos e computacionais para guarda de dados, geração e uso 
da informação e de conhecimentos. (REZENDE, 2002, p. 43) 

Para outros autores este conceito é mais abrangente por envolver 

“aspectos humanos, administrativos e organizacionais”. Para Keen, a TI 

não é apenas a técnica. Ela integra o fluxo de trabalho, as pessoas e as 

informações envolvidas neste fluxo (1993 apud LAURINDO, 2003, p. 160

161). 

Mas, há quem 

enxergue a Tecnologia da 

Informação não apenas 

com outro conceito, mas 

também, com outra 

nomenclatura, como clas

sifica Andrade que diz que 

“o conceito de TI ou 

Tecnologia de Informação 

e Comunicação (TIC) é 

utilizado para expressar a Um dos ambientes do setor de TI do A TARDE 
Figura 3 

convergência entre a 

informática e as telecomunicações”, isso por que, para ele, este setor tem 

contribuído para a distribuição das informações processadas pela informática 

(ANDRADE, 2005, p. 2). 
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Figura 4 
Central de Processamento 

de Dados (CPD) 

De acordo com Rezende, a era da Tecnologia da Informação (TI) foi 

precedida pela era dos Centros de Processamentos de Dados (CPDs) e 

pela Informática. Esta, atualmente, incorporada às áreas de TI nas 

empresas. O que de 1960 até 1970 era denominado Centro de 

Processamento de Dados (CPD) passou a ser chamado de área de 

Tecnologia da Informação (TI).  

Os CPDs, que processavam 

dados3, representavam a administração 

autoritária que vigorava na época e 

veio dar lugar a uma gestão mais 

participativa e democrática com o 

aumento do fluxo e o gerenciamento de 

informações valorosas a fim de ampliar 

os negócios das empresas e obter um 

controle maior e mais transparente das 

transações. 

O perfil dos profissionais que operavam os CPDs também passou por 

mudanças, visto que, naquele tempo, eles não eram envolvidos com a 

tecnologia (REZENDE, 2002). No período da Informática os profissionais já 

eram mais comprometidos com as ferramentas tecnológicas. A partir da 

era da TI estes profissionais passam a ser gestores de informações, de 

sistemas tecnológicos e possuem papéis estratégicos nas organizações. 

Eles procuram viabilizar novas táticas empresariais competitivas.  

O fluxo informacional que integra os sistemas de TI segue um 

roteiro que envolve unidade de entrada, processamento e armazenamento 

e unidade de saída. “A unidade de entrada é formada por equipamentos 

que permitem a inclusão de dados a serem processados pelo sistema de 

computador” (ANDRADE, p. 3). Como exemplos têm-se o teclado, o leitor 

ótico, o scanner, o mouse, o microfone e muitos outros denominados 

hardwares4. O processamento e armazenamento acontecem no próprio 

3 Parte de uma informação que, isolado, não transmite conhecimento (Ibid, p. 44). 
4 Equipamentos (computadores, impressoras, scanners e outros periféricos) 
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computador com o auxílio de sistemas variados conhecidos como 

softwares5. Já a unidade de saída é responsável pela exibição do produto 

final, que pode ser por meio de impressão, da tela do monitor e da 

emissão de áudio às caixas de som ligadas ou acopladas ao computador. 

UNIDADE DE 
ENTRADA 

UNIDADE 
CENTRAL DE 

PROCESSAMENTO 

UNIDADE DE 
SAÍDA 

UNIDADE 
CENTRAL DE 

PROCESSAMENTO 

Figura 5 
Arquitetura básica de um sistema de computador 

Na atualidade, a velocidade de processamento e transmissão de 

dados e informações é cada vez maior. O lançamento de novos produtos 

tecnológicos acontece com freqüência, o que não surpreende mais o 

mercado consumidor de hardwares e softwares, que busca novos 

dispositivos para potencializar o fluxo informacional e os assessorar em 

suas atividades. 

O que sucede no século XXI é que o trânsito de informações é tão 

intenso e imensurável que a TI veio para tentar, de alguma maneira, 

organizar e dinamizá-las a ponto de torná-las úteis para as organizações. 

Essas informações podem ser geradas por vários setores de uma empresa 

ou, simplesmente, por outras organizações. E o que de fato é ou pode ser 

considerado informação? Rezende a conceitua como um “dado trabalhado, 

5 Programas que codificam ou decodificam linguagens de computador, que são formadas 
por 0 (zeros) e 1 (uns). 
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útil, tratado com valor significativo(,) atribuído(,) ou a ele agregado e com 

um sentido natural e lógico para quem o usa”.  

Atualmente, as informações são vistas como um trunfo para 

empresas que as utilizam de maneira inteligente. Isto por que elas podem 

ser usadas como estratégias de competição para o mercado concorrente. 

[...] A difusão de informações relevantes e úteis, “trabalhadas” por 
pessoas e/ou por recursos computacionais, produzidas com 
qualidade, de forma antecipada e transformadas em conhecimento 
explícito, que possa ser utilizado por todas as pessoas da 
organização, dá suporte à obtenção de vantagem competitiva e à 
conquista da inteligência empresarial. (REZENDE, 2002, p. 45) 

Portanto, não basta apenas ter as informações, é preciso saber 

manuseá-las e ter a capacidade de transformá-las em conhecimento.  

1.1 Tecnologia da Informação nos jornais 

Há cerca de cinco mil anos antes de 

Cristo a invenção da escrita pelo povo 

Uruk, mudou completamente a forma de 

pensar. O surgimento do papel no ano 105 

a.C., atribuído ao chinês T’sai Lun, fez 

emergir vários suportes à escrita. O povo 

egípcio foi destaque com a utilização do 

papiro, disseminando, de vez, a 

informação. Séculos se passaram e a 

invenção da 

prensa de 

Gutenberg, no 

século XV, mais especificamente em 1445, 

promoveu nova revolução cultural e 

tecnológica no mundo. Ainda nessa breve 

descrição da evolução tecnológica atrelada à 

Figura 6 
Livro escrito em papiro 

Figura 7 
Telégrafo de 

Samuel Morse 



19 

imprensa, em 1844 o telégrafo chega para acelerar a transmissão das 

informações e proclamar uma nova era no jornalismo. 

Pinheiro cita que o invento do dispositivo de impressão pelo ourives 

de Mogúncia (Alemanha), representou “um avanço tecnológico de tal 

magnitude que a sociedade da época, nem a dos anos seguintes, estava 

preparada para usufruí-lo plenamente”. Trezentos anos depois da prensa, 

ocorre a massificação da comunicação escrita e a indústria editorial 

européia cresce vertiginosamente. A partir daí, as antigas prensas dão 

lugar às inovações na área de 

impressão e, em 1750, como 

descreve Chaunu, surgiram novas 

técnicas que melhoravam o 

desempenho das impressoras (1985, 

apud PINHEIRO, 1998, p. 57-58). 

Na imprensa mundial, a 

revolução industrial iniciada na 

Inglaterra por volta de 1770 foi um 

grande marco para o advento de 

novas tecnologias. Nesta época a 

produção manufaturada passa a ser 

mecanizada e exige, para tanto, uma 

mão-de-obra especializada, técnica, 

como explica 

Pinheiro (p. 12).  

Em 1772, conta 

Chaunu, aparece 

o primeiro prelo 

metálico maciço. 

Nove anos de-pois era criada a prensa de platina. 

Ainda no século XVIII, em 95, Lord Stanhope 

fabrica a primeira máquina totalmente em metal 
Figura 10 

Stanhope Press (1795) 

Figura 8 
Réplica da Prensa de Gutenberg 

(Museu Gutenberg – Mainz/Alemanha) 

Figura 9 
Prensa de 1922 
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que engloba todos os progressos técnicos. A partir de então, as máquinas 

exigiam amplo conhecimento daqueles que as operavam e, como os 

avanços ainda eram tímidos, o tamanho desses equipamentos requeriam, 

normalmente, muito espaço físico, tempo de transporte, tempo de 

processamento de dados, despendiam um consumo enorme de energia, 

dentre outras desvantagens diante dos tempos pré-revolução, quando se 

produzia artesanalmente. 

Mesmo com todas essas desvantagens, enfatiza Pinheiro, a 

tecnologia realizou profundas mudanças no modo de produção, um 

conseqüente desenvolvimento nas aptidões produtivas das sociedades 

humanas e uma percepção ampliada do espaço e do tempo. O autor 

ressalta que os avanços tecnológicos demoraram a acontecer, mas a 

consolidação deu-se rapidamente e a baixo custo, o que propiciou uma 

melhor qualidade na impressão e a ampliação do público leitor. 

Conseqüentemente, a imprensa permitiu discussões de temas de interesse 

público e uma maior abrangência de idéias que eram veiculadas em livros, 

folhetos e jornais (PINHEIRO, 1998, p. 59). 

1.1.1 Avanços tecnológicos na mídia impressa 

A trajetória histórica do jornalismo impresso sempre esteve atrelada 

ao avanço da tecnologia, seja no modo de produção dos primeiros 

grandes jornais do mundo, em 1830 ou na contemporaneidade, quando 

são utilizados softwares e 

hardwares de última 

geração. 

Para se fazer uma 

breve cronologia desse 

desenvolvimento, é 

importante lembrar que 

dentre os meios de 

comunicação de massa, o 

Figura 11 
Bobina de papel de imprensa (Paraná – Anos 40) 
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jornal foi o pioneiro. A apuração jornalística na década de 30, daquele 

século, era feita de forma artesanal e a impressão desses jornais, idem. 

Mas, ainda nesta época, surge a prensa cilíndrica Hoe acompanhada do 

papel de imprensa de polpa de madeira, o que, segundo Pinheiro, resolve 

em grande parte os problemas técnicos de produção e distribuição de 

elevadas quantidades de jornais diários. Desta maneira a imprensa se 

consolida como influente instituição social (p. 41). 

A contribuição tecnológica aumentou as tiragens, reduziu o custo de 

produção e, conseqüentemente, o preço do exemplar, o que ampliou a 

vendagem, a concorrência, deu força e sustenção ao mercado editorial da 

época. Aliado a isso, muitas empresas de comunicação impressa européias 

tiveram que se adequar para não perder mercado. Essa adequação 

demandou mudanças nos formatos gráficos, no conteúdo, na 

comercialização, na profissionalização da mão-de-obra, para atender uma 

clientela cada vez mais exigente e 

ansiosa por consumir o novo. 

Obviamente, como cita Rezende, o 

ritmo desta evolução variou por 

regiões e suas características 

sócio-culturais (1998, p. 43). 

Neste momento as 

informações que circulavam nas 

edições já podem ser vistas com 

relevância. As ideologias da época 

eram externadas por meio das 

informações veiculadas na 

imprensa e a proliferação desses 

ideais movimentava a massa e 

fortalecia os propósitos de uma 

sociedade. A partir de então, os 

movimentos sociais ganham força, 

voz, utilizando a imprensa como 

Figura 12 
Ilustração sobre a invenção 

da fotografia de Daguerre 
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porta-voz do povo e como ferramenta democrática de sustentação das 

massas oprimidas. 

Como reforço deste período, junto a uma impressão de qualidade e 

a baixo custo, houve o progresso tecnológico no ramo da fotografia. 

[...] A técnica da fotografia causou grande efeito na modernização 
da imprensa escrita tanto no que concerne ao conteúdo 
(fotojornalismo) quanto no que se refere ao processo de 
composição (fotocomposição). Lembre-se que, após as 
experiências pioneiras dos franceses Joseph Niépce e Louis 
Daguerre, entre 1820 e 1840, um grande avanço na 
disseminação da fotografia ocorreu em 1888 quando o norte-
americano George Eastman lança no mercado a primeira 
máquina portátil. Oito anos antes, quando o nova-iorquino Daily 
Herald imprimiu uma foto em sua capa, a fotografia entrara na 
história do jornalismo (REZENDE, 1998, p. 43). 

Apesar do advento da tecnologia de impressão na Europa ter 

registro em meados do século XV com a invenção de Gutenberg e o 

início da era moderna ter coincidido com o ano da descoberta do Brasil 

(1500), a “modernidade” só chegou a este País séculos depois. Ainda 

no período colonial, a Coroa portuguesa não permitia qualquer tipo de 

divulgação que pudesse ameaçar o império e, para tanto, ela coibia a 

difusão do fluxo de informações entre os residentes das colônias.  

[...] Nesse sentido, no território colonial, a impressão e a venda de 
livros ou periódicos, que traziam em suas páginas idéias ou 
informações sobre emancipação política, liberdade ou direito da 
cidadania, eram consideradas atividades criminosas contra a Coroa 
(PINHEIRO, 1998, p. 75). 

Apenas no início do século XIX esse quadro muda. Mais 

precisamente no ano de 1808, como narra Pinheiro, com a chegada do 

príncipe-regente D. João e da rainha D. Maria I, que vieram se refugiar no 

Brasil devido a invasão das tropas de Napoleão Bonaparte a Portugal. 

Instalada em 1808, na Bahia, na cidade de Salvador e depois 

transferida para o Rio de Janeiro, onde permaneceu até 1821, a Corte 

eliminou algumas barreiras e tomou resoluções que contribuíram para o 

crescimento do País. 
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[...] Entre as medidas tomadas destacam-se: a) abertura dos 
portos brasileiros ao comércio das nações amigas; b) criação 
da Biblioteca Pública e da “Impressão Régia”, que mais tarde 
se transformaria na Imprensa Nacional; c) edição da Gazeta 
do Rio de Janeiro; d) criação da primeira escola superior – 
Medicina – em Salvador; e) fundação do Banco do Brasil; f) 
revogação do alvará de 1785, que proibia o funcionamento de 
manufaturas na colônia; g) elevação do Brasil à categoria de 
Reino Unido, 1810 (PINHEIRO, 1998, p. 77).  

Neste tempo as proibições ainda existiam, mas não com tanto rigor. 

Para se publicar ou imprimir qualquer material nas gráficas da época era 

necessário pedir autorização prévia à Impressão Régia. Em paralelo, o 

mercado editorial era alimentado clandestinamente por remessas enviadas 

de outros países. 

O primeiro jornal brasileiro foi o Correio 

Braziliense, lançado e distribuído no Brasil em 

1808, mas era impresso em Londres por 

causa da proibição. O Correio tinha uma linha 

editorial política que, apesar da censura, 

tentava proclamar a independência entre os 

brasileiros. Possuía um formato semelhante a 

livro e revistas. Logo em seguida, nascia a 

Gazeta do Rio de Janeiro. Um jornal descrito 

por Pinheiro como uma espécie de “diário 

oficial”. Era totalmente a favor do governo 

vigente. Mas, não tardou para que outros 

impressos circulassem no País. 

[...] Entre 1811 e 1822 foram editados... : a Idade d’Ouro do Brazil, 
a Gazeta da Baía, o Semanário Cívico, As Variedades e a Minerva 
Baiense, em Salvador; o Diário do Rio de Janeiro, o Reverbero 
Constitucional Fluminense, O Patriota, o Correio do Rio de Janeiro, 
O Amigo do Rei e a da Nação e O Espelho, no Rio de Janeiro; a 
Aurora Pernambucana, a Segarrega, O Marimbondo, a Gazeta 
Pernambucana, em Recife; O Paraense, em Belém (RIZZINI apud 
PINHEIRO, 1998, p. 79). 

Figura 13 
Documento emitido 
pela Imprensa Régia 
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Figura 14 
Capa da edição de número 1 

Para Juarez Bahia, “a imprensa de 1808 a 1880” representou uma 

fase marcante da atividade panfletária, senão a maior da história da 

imprensa brasileira (apud PINHEIRO, 1998, p. 82). Ele comenta que 

depois deste período, mais precisamente no início do século XX, a 

imprensa muda seu foco e amplia sua visão empresarial. Com este 

objetivo ela passa a produzir um jornal de melhor qualidade gráfica, com 

um conteúdo muito mais informativo, exigências dos próprios 

consumidores da época.  

Com vistas a este mercado 

promissor, em 15 de outubro de 1912, 

Ernesto Simões Filho lança, em 

Salvador, o Jornal A TARDE. Um 

periódico que não se propunha, 

segundo descreve Sérgio Mattos, 

apenas a veicular informações políticas, 

mas também apoiar as causas de 

interesse do Estado. Mattos atribui a 

isto a credibilidade conquistada pelo 

veículo, a qual permanece até os dias 

de hoje (apud PINHEIRO, 1998, p. 86). 

No Brasil o desenvolvimento 

tecnológico permaneceu por muito 

tempo estático e baseado nos moldes 

europeus e norte-americanos. Foram necessários mais de 400 anos6 para 

que o País entrasse na era da industrialização e crescimento tecnológico. 

Ainda na I Guerra Mundial (1914-1918), a industrialização brasileira deu 

seus primeiros passos rumo ao desenvolvimento, mesmo com a maioria 

das empresas sendo subsidiadas por companhias estrangeiras.  

No primeiro governo de Getúlio Vargas (1930-1945) foi adotada a 

política industrializante, construída com base nacionalista, que 

impulsionou o País para o desenvolvimento interno, gerando um alto 

6 Contados a partir da invenção de Gutenberg (1445). 
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Figura 15 
Um dos primeiros modelos 

de tevê fabricados 

índice de exportações. Em 46, tendo no poder Eurico Gaspar Dutra, o 

Brasil retoma as importações e acontece o reaquecimento das indústrias 

locais. Nesse período houve o crescimento de setores considerados mais 

sofisticados tecnologicamente.  

Neste ínterim, depois de ter colaborado como jornalista em vários 

impressos do País, Assis Chateaubriand, o Chatô, comprou o primeiro de 

tantos diários que veio a adquirir: “O Jornal” (Rio de Janeiro), em 1924, 

um impresso considerado o líder de os Diários Associados7. Além de 

jornalista ele era um empresário empreendedor, que mantinha relações 

cordiais com pessoas influentes da 

época, como Getúlio Vargas. 

A partir da década de 50, com 

o advento da televisão8, o setor de 

comunicação no País vivencia o 

grande boom tecnológico. O 

responsável por tal iniciativa, Chatô, 

trouxe para o Brasil a primeira 

máquina de impressão Multicolor; 

revolucionou o serviço fotográfico 

com o Wide World Photo, que 

possibilitava a transmissão de fotos do exterior com agilidade; e a 

publicidade com contratos de exclusividade para lançamento de produtos. 

Mas, todo esse investimento em alta tecnologia estrangeira fez ruir o 

império de Chatô, em 1960, e parte da imprensa brasileira: os impressos 

entraram em crise financeira. Em 1968 morre o pai da revolução 

tecnológica dos meios de comunicação do País. 

7 Uma das maiores corporações da história da imprensa no Brasil. Criada por Assis 
Chateaubriand, que chegou a controlar os principais veículos de comunicação de todo o 
País, incluindo jornais, rádios e emissoras de televisão.  

8 Em 25 de março de 1950, os equipamentos desembarcam no Porto de Santos (SP); em 
10 de setembro é feito a primeira transmissão em fase experimental; e, no dia 18 do 
mesmo mês, vai ao ar oficialmente a TV Tupi de São Paulo. 
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Em pleno século XXI, os grandes jornais abandonaram a produção 

artesanal, por vias analógicas e, cada vez mais estão se adequando às 

novas tecnologias digitais. Com isso, o processo produtivo ganhou 

velocidade e dinâmica. O tempo de produção e distribuição diminuiu. Em 

compensação, a dependência e a banalização dessas tecnologias, 

comentadas no início do capítulo, são crescentes.  
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2 PROCESSO PRODUTIVO DE UMA REDAÇÃO JORNALÍSTICA 

Para falar do processo produtivo de um jornal é preciso fazer um 

retrospecto sobre os elementos que o compõem. Da apuração à 

distribuição, o processo envolve várias etapas até alcançar as bancas. O 

jornalismo é a essência de toda essa construção. E, como explica 

Traquina, “é também uma profissão marcada por rotinas”. São etapas 

bem definidas de apuração, captação e edição, exercidas por atores 

diversos, comprometidos com suas atividades. 

Um fator importante nesse processo é o tempo, descrito por 

Traquina na Teoria Interacionista9, como uma tirania para com os 

jornalistas. 

[...] O seu desafio quotidiano é ter de elaborar um produto final 
(notícia, jornal, telejornal, etc.). Todos os dias ou todas as 
semanas, é impensável a hipótese do apresentador do telejornal, 
por exemplo, dizer “hoje não há notícias” ou “temos hoje um 
programa mais curto porque não havia notícias suficientes”. O 
trabalho jornalístico é uma atividade prática e quotidiana, orientada 
para cumprir as horas de fechamento (TRAQUINA, 2005, p. 181). 

Para atingir a eficiência requerida pela natureza da matéria-prima 

com a qual trabalham, as empresas jornalísticas criam estratégias para 

organizar espaço e tempo. Dessas táticas fazem parte a estruturação do 

ambiente de uma redação, os meios receptores de informações 

(sugestões de pautas), a organização de saída dos veículos de 

reportagem, as ferramentas tecnológicas de suporte aos trabalhos, dentre 

outras. 

Na visão de outro teórico da comunicação o jornalista também é 

controlador do tempo e do espaço. “Mesmo apertado pelos horários de 

fechamento ou por poucos centímetros em uma página, ele sabe como 

transcender esses limites para contar a sua história” (Pena, 2006, p. 140).  

9 Uma das teorias que fundamentam o jornalismo, na qual as notícias resultam de 
“processos de interação social não só entre os jornalistas e as fontes, mas também 
entre os próprios jornalistas, vistos como membros de uma comunidade profissional” 
(p. 201). 
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Para entender a produção jornalística em um veículo impresso é 

preciso antes descrever o ambiente onde ela acontece e citar os atores 

desse cenário. Na implantação de empresas de comunicação, 

características como localização geográfica e distribuição de setores são 

importantes. No bairro, o jornal passa a ser referência para todos os 

moradores locais ao descreverem onde residem. Normalmente, a 

localização é central e de fácil acesso para, dentre outras vantagens, 

agilizar o trânsito dos carros da reportagem. Os ambientes são dispostos 

de forma estratégica: setores administrativos em um mesmo andar; a 

Redação ocupa praticamente um andar inteiro; o Industrial e a Circulação 

ficam em áreas próximas. Em uma empresa de comunicação os setores 

administrativos não diferem em relação a organizações de outro ramo. A 

distinção fica por conta dos setores produtivos de um jornal: a Redação, 

local de início de todo o ciclo produtivo; o setor Industrial, no qual é 

impresso o jornal; e a Circulação, encarregada da distribuição.  

A Redação, como descreve Travancas, “é o centro vivo do jornal”, a 

peça fundamental de toda estrutura. Ela funciona em um grande vão bem 

iluminado, com ar condicionado resfriando o ambiente, telefones tocando 

o tempo todo, televisores ligados, um trânsito intenso de pessoas 

caminhando, conversando ou digitando suas matérias. Nesse local, os 

atores do processo produtivo circulam como o sangue que bombeia um 

coração. São jornalistas, contínuos, secretárias, motoristas e outros 

colaboradores do jornal trabalhando, normalmente em turnos de cinco a 

sete horas. 

[...] Não há só jornalistas trabalhando diariamente na redação. Ali 
também circula um contingente de secretárias e contínuos por 
editoria, além de um ou dois instrutores de computador 
permanentes, para eventuais explicações ou a solução de possíveis 
defeitos nos terminais. (TRAVANCAS, 1993, p. 24)  

O organograma de uma Redação é composto por redadores-chefes, 

secretários de redação, secretários gráficos, editores, subeditores, 

repórteres, diagramadores, ilustradores, infografistas, operadores de 
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telecomunicações, pesquisadores, supervisores de arte, tratadores e 


digitalizadores de imagem, revisores, secretárias, contínuos, digitadores,


auxiliares de arquivo e assistentes técnicos e administrativos. Nas 


categorias repórter, editor e subeditor, ainda há subcategorias que os


classificam como I, II, III, fotográfico e especial.  


Direção 
Redacional 

OPINIÃO LOCAL BRASIL ESPORTES CAD. 2 CAD. 
SEMANAIS 

ATOL ARTE FOTOGRAFIA 

EDITOR
CHEFE 

SECRETARIA 
ADM. 

SECRETÁRIO 
ADM. 

SECRETÁRIO 
GRÁFICO APOIO 

ESTAGIÁRIOS 

EDITOR 

SUBEDITOR 

EDITOR 

SUBEDITOR 

EDITOR 

SUBEDITOR 

EDITOR 

SUBEDITOR 

EDITOR 

SUBEDITOR 

EDITOR 

SUBEDITOR 

EDITOR 

SUBEDITOR 

REPÓRTERES REPÓRTERES REPÓRTERES REPÓRTERES REPÓRTERES 

EDITOR 

DIAGRAMADO 
R 

INFOGRAFISC 
A 

ILUSTRADOR 

EDITOR 

REPÓRTERES 
FOTOGRÁFICOS 

REPÓRTERES 
FOTOGRÁFICOS 
DAS SUCURSAIS 

COLUNISTAS 

Figura 16 

Organograma resumido da Redação do Jornal A TARDE 
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Apesar da publicação de Travancas datar da década passada, a 

descrição das tarefas feita pela autora mantém-se, praticamente, 

inalterada em relação às funções atuais desempenhadas pelos principais 

profissionais, aos quais ela se refere como a “espinha dorsal” do jornal. 

Dentre eles estão os repórteres, redatores, fotógrafos, diagramadores, 

subeditores, editores, chefes de reportagem, pauteiros, editores-chefes e 

editorialistas. 

No detalhamento das atribuições, o repórter é responsável pela 

apuração das informações e a redação da notícia; ao redator cabe dar o 

texto final, título e legenda das fotos; o fotógrafo ou repórter fotográfico, 

também jornalista, vai à rua em busca das imagens de acordo com as 

pautas do dia; o diagramador se encarrega da arrumação gráfica e visual 

do jornal, sempre orientado pelo editor; o subeditor dá assistência ao 

editor; este é o chefe da editoria e se responsabiliza pela publicação e o 

espaço destinado nas páginas; o chefe de reportagem é quem toma 

decisões sobre algumas editorias e, às vezes, designa um repórter 

específico para determinada cobertura; o pauteiro lê todos os jornais e 

assiste alguns noticiários, a partir de onde irá planejar as pautas diárias; o 

editor-chefe é encarregado de toda a Redação do jornal; ao editorialista 

cabe escrever diariamente o editorial, no qual é refletida a opinião do 

jornal sobre questões relevantes ao órgão e à sociedade. 

Mas, vale ressaltar as mudanças do cenário produtivo de um diário 

nos últimos 10 anos, principalmente, no modus faciendi10. Algumas dessas 

tarefas foram remanejadas e, atualmente, um ator responde por várias 

atividades antes partilhadas. Como exemplo tem-se a função do pauteiro. 

A pauta é o que alimenta os veículos de comunicação. Hoje ela também 

pode ser elaborada pelo repórter, com consentimento do editor, lhe 

proporcionando maior autonomia. Nos grandes impressos, por exemplo, a 

rotina foi alterada. No dia-a-dia o repórter deve estar atento aos outros 

impressos, aos noticiários local e nacional – a depender da editoria na 

10 Do latim, significa “maneira de fazer”. 
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qual trabalha -, aos programas de radiojornalismo, aos portais noticiosos 

e toda e qualquer informação vista, ouvida ou lida por ele. A partir daí, ele 

vai elaborar sua própria pauta e discutir com seu editor para viabilizar a 

publicação. Uma expressão jornalística muito utilizada no meio caracteriza 

bem esse momento: “a venda da matéria”. Os repórteres costumam usá

la para designar o ato de persuadir a editoria a aceitar ou “comprar” a 

pauta. 

Depois do convencimento, vem a apuração. Esta é feita com base 

nos personagens ou fontes componentes dos fatos. E dizem os próprios 

repórteres: de uma matéria bem apurada resulta uma bem feita ou 

“redonda”11. Daí surge a pergunta dos focas12: - como saber ao certo 

quem serão nossas fontes? Para esta questão os profissionais de 

comunicação utilizam a palavra feeling13, que não responde a pergunta, 

mas, de certo, encanta os acadêmicos e recém-formados na profissão. E 

exclamam: - tem que ter feeling! Contudo, alguns estudiosos da 

comunicação social explicam que a escolha das fontes está, obviamente, 

vinculada ao assunto abordado e às posições destas perante a sociedade.  

[...] Assim, as fontes são quem são porque estão diretamente 
ligadas a sectores decisivos da atividade política, econômica, social 
ou cultural. Por outro lado, conhecendo-se a distribuição da rede 
noticiosa de um meio de comunicação social, sabe-se quais são os 
critérios de noticiabilidade por que se rege (TRAQUINA, 2005, p. 
190). 

Pena analisa as fontes como condutoras de uma informação passível 

de ser direcionada em benefício próprio. Com uma visão cética, ele não 

acredita na total isenção da fonte no testemunho de um acontecimento. 

Ou seja: da fonte como narradora imparcial dos fatos, por que sua visão 

pode ser influenciada por conceitos pré-concebidos a partir de sua cultura 

e linguagem. 

11 Diz-se de uma matéria completa, sem falhas de apuração e edição. 

12 Foca ou focas é o termo utilizado no jargão jornalístico para designar jornalistas


recém-formados ou ainda em graduação. 
13 Palavra da língua inglesa que significa sentimento. 
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[...] É claro que existem pessoas desinteressadas e dispostas a 
fornecer informações corretas. Entretanto, basta a proximidade do 
profissional mediador, o jornalista, para interferir 
fundamentalmente na mensagem relatada. [...] O resultado de uma 
conversa com a fonte depende essencialmente do que ela imagina 
sobre você e sobre suas intenções (PENA, 2006, p. 58). 

Ainda na seqüência da produção jornalística, depois de feita a 

apuração e ter ouvido as fontes, é hora de voltar à Redação para redigir a 

notícia. Nesta fase, o repórter serve-se das ferramentas tecnológicas 

disponibilizadas na Redação e inicia a criação da “Reportagem Assistida 

por Computador (RAC)14”: 

[...] Consiste na utilização de instrumentos tecnológicos com o 
objetivo de aproximar ao máximo o jornalista da informação 
primária, proporcionando-lhe condições mais adequadas para 
interpretar a realidade. Informação primária significa informação 
mais confiável. Informação mais confiável possibilita um jornalismo 
melhor (PENA, 2006, p. 174). 

Com a matéria pronta, o fluxo produtivo passa às mãos do editor, 

analista da produção do repórter, para quem solicitará mais informações, 

se necessário. Nesta etapa, o texto jornalístico pode voltar para o seu 

autor para alguma alteração ou, simplesmente, passar ao próximo passo: 

a paginação ou diagramação. Ainda com a colaboração do editor, o 

paginador vai inserir a matéria na página para qual havia programado. 

Nesse ínterim, o setor Comercial ou de Publicidade pode atuar ao solicitar, 

de última hora, espaço na página para publicação de um anúncio. Caso 

isso ocorra, cabe ao editor analisar o tamanho do anúncio e refazer a 

distribuição ou redimensionar matérias junto ao paginador. Normalmente, 

dessa decisão implica tirar alguma notícia que não reduzirá a importância 

daquela edição ou editoria. De acordo com a hierarquia de notícias em 

uma página, estas matérias ficam sempre localizadas do centro para baixo 

e, ao ato, denomina-se “derrubar a reportagem”15. Os demais anúncios do 

14 Tradução da expressão em inglês Computer Assisted Report (CAR) – p. 174 
15 Termo usado para expressar que uma reportagem não vai ser publicada. Geralmente 

ocorre quando o repórter percebe que não vai conseguir apurar as informações, quando 
uma entrevista é cancelada ou ainda quando o editor desiste de abordar o assunto, ou 
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Figura 17 
Rotativa em funcionamento no Jornal A TARDE 

dia são previamente agendados e marcados na página antes mesmo do 

fechamento, por meio do espelho16 enviado pelo Comercial no início da 

noite aos secretários de Redação e Gráficos. 

O paginador, antes de enviar a página para o setor gráfico, ainda 

imprime algumas cópias, chamadas de “provas” para a revisão textual e 

gráfica, pelos revisores e secretários gráficos, respectivamente. Caso as 

páginas tenham algumas correções a serem feitas, elas voltam ao 

paginador que conclui e tira novas provas. Senão, elas são enviadas, via 

sistema redacional, para a gráfica. Neste setor, as páginas diagramadas 

são impressas 

digitalmente em 

lâminas de metal17 

que serão arrema

tadas ou dobradas 

para serem em

caixadas na grande 

impressora: a rota

tiva. Já na reta final, 

é na rotativa onde o 

jornal é impresso, 

guilhotinado18 e 

dobrado. Antes de 

aumentar a velocidade de impressão na rotativa, alguns funcionários 

checam a qualidade de impressão e o alinhamento das lâminas de cores. 

Em paralelo, o secretário gráfico confere numeração de páginas para ver 

se foram casadas corretamente e os títulos principais.  Com a calibragem 

quando entra um anúncio. Fonte: Glossário de Jornalismo de O Globo – Disponível em: 
<http://oglobo.globo.com/quemle/Programa/glossario_de_jornalismo.doc>. 

16 É a previsão do que vai ser publicado em uma página com a inclusão dos anúncios. 
Não confundir com diagrama. O espelho é feito pelo departamento comercial da editora 
conforme a previsão do número de páginas pela redação. Ibid. 

17 Chapas - Material metálico como matriz usado para imprimir o jornal. É coberto por 
uma película fotossensível queimada com a ajuda de um fotolito, revelada e instalada 
nas rotativas. Sobre ela se aplica tinta para a impressão. Usa-se uma chapa para cada 
uma das cores básica – Cyan, Magenta, Amarelo e Preto. Ibid. 

18 Termo utilizado para se referir ao corte do papel jornal. 

<http://oglobo.globo.com/quemle/Programa/glossario_de_jornalismo.doc>
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perfeita, aumenta-se a velocidade e o jornal, finalizado, segue por longas 

esteiras de borracha até o setor de Expedição/Circulação, onde será feito 

o encarte de material publicitário (se houver) e distribuição para o interior 

e outros Estados. Toda esta etapa é mecanizada e conta com o auxílio da 

TI na construção do fluxo operacional. 

Figura 18 
Expedição. Local onde são postos os 
encartes e é feito o empacotamento 
dos exemplares 
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3 PROCESSO PRODUTIVO X TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 

O processo produtivo de um jornal deste século XXI descrito no 

capítulo anterior é todo auxiliado pela Tecnologia da Informação (TI). Na 

chegada do repórter à Redação é dado o start19 da produção e do elo 

trabalho-tecnologia. Esse contato se dá por meio de ferramentas de 

suporte à apuração jornalística – telefonia móvel e fixa com recursos de 

registro de imagem e gravação de áudios, sistemas de conversa via 

computador etc. – ou por um sistema redacional, envolvendo produção, 

captação e edição da notícia. 

Como citado no primeiro capítulo, Pena descreve este processo 

como a RAC (Reportagem Assistida por Computador), mas amplia a sua 

conceituação no sentido de mostrar o uso da tecnologia através de outros 

instrumentos de suporte informatizado oferecidos pelo departamento de 

TI para facilitar o trabalho dos profissionais de comunicação.  

[...] Por meio delas [das ferramentas], os jornalistas 
contextualizam informações, conferem números, encontram novos 
indícios, ilustram reportagens com gráficos e tabelas, checam dados 
e até produzem pesquisas qualitativas. Essas técnicas aliadas à 
métodos científicos de investigação social e psicossocial, formam o 
que o professor Philip Meyer chama de jornalismo de precisão20 , 
cuja base conceitual é considerar o profissional da informação não 
apenas intérprete e transmissor, mas administrador e analista de 
dados (PENA, 2006, p. 174-175). 

São softwares e hardwares identificados pela equipe de tecnologia 

como ferramentas colaborativas para a produção jornalística, 

caracterizados por programas e equipamentos periféricos (computador, 

impressora, scanner etc.), respectivamente. O banco de dados é um ótimo 

exemplo para ilustrar o resultado dessa colaboração. Esse banco é o local 

onde fica armazenada toda a memória do jornal, podendo ser acessado 

posteriormente por meio de consultas ou pesquisas. A partir dele o 

repórter coleta informações veiculadas no passado e faz comparativos 

19 Palavra inglesa que significa início, começo. Muito utilizada no jargão de TI e já 
utilizada como um novo verbete da linguagem da informática: startar. 

20 Grifo nosso. 
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para auxiliar na investigação e apuração dos fatos e embasar ainda mais a 

produção da notícia. Além disso, sem o suporte da TI o deadline21 de 

fechamento da edição não conseguiria ser cumprido, como afirma Silva B.. 

[...] Em razão do emprego de novas tecnologias, o ciclo produtivo 
[...] vem sofrendo modificações. A utilização de editoração 
eletrônica pelos [...] jornais possibilita o controle maior sobre o 
trabalho em toda a redação e a possibilidade de atuação de toda 
uma equipe. (SILVA B., 2004, p. 6)22 

Mas, mesmo com todo o auxílio dos sistemas informatizados no ciclo 

produtivo de uma Redação, são necessários sintonia dos profissionais em 

alcançar o objetivo comum da equipe e o controle dos fluxos de trabalho. 

Caso contrário, o resultado seria insatisfatório. Para tanto, Silva R. 

destaca a relevância do aspecto humano em todo processo informatizado 

e auxiliado pela tecnologia da informação. 

[...] A Tecnologia da Informação (TI) tem um papel significativo na 
criação desse ambiente colaborativo e posteriormente a uma 
Gestão do Conhecimento. No entanto, é importante ressaltar que a 
tecnologia da informação desempenha seu papel apenas 
promovendo a infra-estrutura, pois o trabalho colaborativo e a 
gestão do conhecimento envolvem também aspectos humanos, 
culturais e de gestão. (SILVA R. apud OLIVEIRA, 2004). 

Ferreira reforça a conclusão de Silva R. ao enfatizar que para 

promover uma colaboração entre as pessoas é preciso mais do que infra

estrutura. É preciso a disseminação de uma cultura por toda a 

organização e uma grande mudança de paradigma. 

Na Redação de um jornal impresso sempre houve a colaboração e 

integração entre departamentos. Desde tempos remotos, quando a 

tecnologia não assessorava todo o processo como nos dias atuais e o 

trabalho era praticamente artesanal e, em alguns setores, mecanizado. 

21 Último prazo para que uma edição seja fechada ou que uma reportagem seja 
concluída. Disponível em: <http://oglobo.globo.com/quemle/Programa/glossario_de_ 
jornalismo.doc>. Acessado em: 20 de novembro de 2006, às 22h59. 

22 SILVA, Maria da Graça Bernardes de. O tempo dos horários-limites (deadlines) 
nos jornais Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Trabalho apresentado no NP 
02 – Jornalismo, do IV Encontro dos Núcleos de Pesquisa da Intercom. Disponível em: 
http://hdl.handle.net/1904/17309. Acesso em: 23/11/2006, às 00:20:25. 

<http://oglobo.globo.com/quemle/Programa/glossario_de_
http://hdl.handle.net/1904/17309
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Naquela época a falha de um dos pontos colaborativos implicaria em 

atraso para o fechamento da edição. Era um efeito em cadeia. E, ainda o 

é, mas em proporções diferentes. Hoje, se um ponto do fluxo de trabalho 

paralisa por algum motivo – falha no sistema, falta de funcionário etc. – o 

atraso pode vir a acontecer, mas decerto não será tão catastrófico como 

dantes. 

[...] A TI aproxima os elos da cadeia, elimina atravessadores, 
democratiza poder, armazena, processa e dissemina informação a 
tempo real e confiável, potencializa capacitação dos recursos 
humanos envolvidos no processo produtivo e favorece a base do 
processo de aprendizagem organizacional. (BUIAR, 1998). 

Buiar diz ainda que a TI monitora, de maneira mais direta, todo o 

fluxo de atividades. Esse monitoramento auxilia o trabalho dos gestores 

na administração dos processos e na tomada de decisões, além de 

retornar informações valiosas para os profissionais de comunicação, como 

foi dito no início deste capítulo ao citar o exemplo do banco de dados.  

Com a implantação de novas tecnologias as Redações assumiram 

um novo modus operandi23. É preciso seguir procedimentos para utilização 

correta das ferramentas de TI; o que não agrada muito aos atores do 

processo, como constará nas considerações finais desta pesquisa. Nesse 

sentido, a intranet tem contribuído significativamente. Por meio dela os 

atores do ciclo produtivo redacional se comunicam e transferem 

conhecimento. Como Buiar afirma, “a TI potencializa a capacidade de 

resposta em tempo real dado a velocidade de mudança no novo 

paradigma tecnológico” (1998). 

23 Do latim, significa “maneira de agir”. 
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3.1 Homem versus máquina 

Do comparativo homem versus máquina pode-se concluir que 

sempre houve a resistência daquele, por se sentir ameaçado pela 

inovação tecnológica. No primeiro momento, o que lhe vinha à cabeça era 

a geração de desempregos, vagas extintas, trabalhadores sacrificados 

com a sobrecarga de serviços. A narrativa histórica comprova esta 

preocupação em torno da discussão. 

Ainda no século III, o então Imperador de Roma, Dioclesiano, 

impede a utilização de uma máquina – construída a pedido dele - para 

erguer as colunas do templo. Para Dioclesiano, sem a máquina, poder-se

ia empregar mais trabalhadores e garantir-lhes alimento. Em meados do 

século XVII, conselheiros de uma cidade italiana mandam destruir um 

novo tear e assassinar seu inventor. No século XIX, acontecem as revoltas 

denominadas “antiprogresso”, nas quais os tecelões franceses de Lyon se 

rebelam e os ingleses de Nottinghamshire quebram todas as máquinas de 

tear que, para eles, representavam o conseqüente desemprego e a 

redução de pagamento à época. 

Segundo Vieira as inovações tecnológicas sempre foram de encontro 

à força de trabalho. 

[...] Criado para garantir e aumentar o excedente e não para 
melhorar as condições de trabalho, o processo de inovação 
tecnológica volta-se sempre contra a força de trabalho. Embora faça 
sempre novas exigências de qualificação, esse processo tem como 
função, de um lado, contribuir para o desaparecimento de 
profissões, e de outro, desenvolver uma tecnologia que para 
propiciar ao capital o controle absoluto das condições de sua 
reprodução, tende para a automatização completa da produção. 
(VIEIRA apud BALDESSAR, 1998, p. 57). 
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Quanto aos jornalistas e a informatização das Redações, as 

preocupações não foram diferentes. Quando da permuta das máquinas 

Olivetti e Remington pelos terminais de computador, houve muito rebuliço 

nas Redações e nos corredores dos jornais. O barulho desses 

equipamentos de datilografar, as centenas de papéis espalhadas pelo 

andar da Redação, foram substituídos pelos modernos e silenciosos 

computadores e a uma limpeza inigualável.  

[...] Uma louca sinfonia de gritos, gargalhadas, telefones, 
campainhas reverberavam impunemente [...] as Olivetti e 
Remington que não sofriam de arritmia eram disputadas no tapa 
[...] e o impiedoso papel carbono tingia mesas, paletós, mangas de 
camisa, dedos, mãos e rostos menos atentos [...] montanhas de 
laudas se formavam para qualquer lado que se olhasse [...] hoje as 
persianas amarrotadas foram substituídas por um moderno sistema 
de iluminação que inclui um requinte inimaginável: calhas 
especialmente desenhadas, cujos focos de luz só iluminam as 
mesas dos terminais, sem reflexos nos olhos ou nas telas [...] um 
sistema de ar condicionado central acabou com o clima tropical que 
sufocava [...] e a sinfonia das pretinhas deu lugar a um silêncio 
cibernético, propiciado pelos 140 terminais e suas 138 teclas [...] e 
a limpeza, nada de montanhas de papel. (REVISTA DE IMPRENSA 
apud BALDESSAR, 1998, p. 18). 

Figura 19 
Redação do A TARDE em 1986 

Figura 20 
1996 - informatização do A TARDE 

Nessa descrição transposta por Baldessar é possível perceber as 

mudanças significativas ocorridas no ambiente produtivo dos jornalistas 

de um impresso no período da informatização. A princípio, tais mudanças 

foram vistas com resistência e associadas ao enxugamento dos quadros 

funcionais. Mas, logo após a ambientação com os equipamentos, os 
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jornalistas se deram conta de que essas ferramentas lhes serviam como 

suporte ao trabalho e não o oposto. Contudo, ficou evidente para eles a 

necessidade de adequação às novas exigências impostas pela tecnologia, 

para não serem excluídos do processo. 

Baldessar narra que o primeiro debate sobre o uso do computador 

nas Redações e as implicações derivadas dessa tecnologia para a 

categoria foi proposto pelo Sindicato dos Jornalistas de São Paulo e 

resultou na edição do livro “O que é isso Computador”. A conclusão do 

livro, conta Baldessar, aponta a certeza que a informatização da Redação, 

mais do que um modismo significa uma imposição do mercado. 

[...] O jornal que não avançar vai ficar para trás e aí nenhum 
empresário quer ficar [...] vai desempregar a digitadora, a moça 
que passa tudo o que você escreveu para uma fita magnética ou 
eletrônica, antes da composição, essa moça será eliminada. Mas 
esse é um problema do mercado de trabalho.  (SIQUEIRA apud 
BALDESSAR, 1998, p. 58). 

Realmente, dos novos modelos de Redação do século XIX até os 

dias de hoje, algumas funções deixaram de existir ou, simplesmente, 

ganharam outros nomes e atribuições. Dentre essas está a de revisor, 

digitador, laboratorista e copidesque. Algumas delas foram acumuladas 

por outros profissionais. 

De uma equipe formada por 30 revisores, hoje são no máximo três, 

que dão conta das principais editorias de um jornal com média diária de 

70 páginas por edição. Os digitadores também entram nesse exemplo. 

Essa função ficou a cargo do próprio repórter que, atualmente, redige 

suas matérias no computador, eliminando a necessidade de um digitador 

para fazê-lo.  
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Os laboratoristas 

eram os atores do 

“quarto escuro” dos 

laboratórios de reve

lação fotográfica. Eles 

se incumbiam de 

revelar rolos e mais 

rolos de filmes por dia, 

além de fazer o 

contato24 de cada série 

revelada. Figura 21 – Laboratório fotográfico 

Os copidesques25 

eram os jornalistas-redatores que, quase sempre, reescreviam partes dos 

textos dos repórteres para torná-los legíveis. Atualmente, é exigido que o 

próprio repórter entregue seu texto como o final. Ou seja, praticamente 

pronto, que não necessite de revisões ou “copidescagem”.  

Rifkin (1995) tem uma visão um tanto pessimista quanto a estes 

remanejamentos de funções e extinções de outras. Para ele, a longo 

prazo, a tecnologia poderá substituir o homem em seu trabalho. 

[...] Determinadas tecnologias prometem substituir a própria mente 
humana, colocando máquinas inteligentes no lugar dos seres 
humanos em toda escala da atividade humana. As implicações são 
profundas e de longo alcance. Mais de 75% da força de trabalho na 
maior parte das nações industrializadas estão desempenhando 
funções que são pouco mais que simples tarefas repetitivas. 
Máquinas automatizadas, robôs e computadores cada vez mais 
sofisticados podem desempenhar muitas, se não a maioria dessas 
tarefas. Só nos Estados Unidos, isto significa que nos próximos 
anos, mais de 90 milhões de empregos, de uma força de trabalho 
de 124 milhões de pessoas, estão seriamente ameaçados de serem 
substituídos pelas máquinas. (apud BALDESSAR, 1998, p. 21-22) 

24 Cópias das fotos em tamanho menor para a seleção do editor. 
25 Ou Copydesk. Termo importado dos Estados Unidos por Pompeu de Souza durante a 

reforma do Diário Carioca. Na época poucos repórteres escreviam a matéria. Eles 
chegavam e ditavam o texto para o editor. Pompeu obrigou-os a escrever. Para 
transformar o texto incompreensível dos repórteres em algo legível existia uma Mesa 
de Textos (Copy Desk em inglês)  com os melhores redatores do Diário Carioca.  O  
termo incorporou-se à linguagem jornalística como sinônimo de redator.  
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Isso implicaria em um caos mundial. Contudo, serve de reflexão 

para os profissionais da contemporaneidade, no que pese a 

especialização, capacitação e conhecimento mais aprofundado sobre as 

ferramentas utilizadas na era tecnológica. 

De acordo com Lage (1995, p. 02), o jornalista seria pouco atingido 

com o desemprego gerado pela tecnologia. 

[...] A reciclagem necessária para isso é do tipo inclusiva - isto é, 
nos obriga a acrescentar a nossas habilidades o manuseio de 
sistemas informatizados e o conhecimento de processos de 
telemática, afora a percepção mais aguda das questões sociais 
contemporâneas (...) 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. (apud BALDESSAR, 1998, p. 22). 

Lage estava certo quando visionava esta necessidade de adequação 

e polivalência para os profissionais de comunicação. Em pleno século XXI 

os jornalistas das Redações têm ou devem ter um conhecimento básico de 

informática para lidar com as ferramentas de suporte à produção diária. 

Este passou a ser um pré-requisito para a contratação de repórteres e 

outros atores da Redação.  

No A TARDE são 190 profissionais atrelados à Redação do impresso 

em contato direto com a tecnologia. Há uma subutilização dos 

instrumentos tecnológicos oferecidos a estes jornalistas. Como prova 

disso, na pesquisa in loco foi percebido que o manuseio das ferramentas 

acontece de forma básica, cumprindo a proposta primária de cada 

tecnologia disponível – receber, alterar, salvar, enviar. Praticamente a 

maioria do quadro diz desconhecer outras funcionalidades dos 

instrumentos que os auxiliam em suas atividades. 
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4 O JORNAL A TARDE NA ERA DA INFORMATIZAÇÃO 

Desde sua fundação, em 15 de outubro de 1912, o Jornal A TARDE 

passou por três fases distintas de atualização tecnológica, as quais serão 

descritas como 1, 2 e 3. 

Na fase 1 não será levada em consideração o ano de fundação. Isso 

por que nessa época o jornal era impresso em uma gráfica alugada. O 

início cronológico desta fase ocorre em 1920, quando o impresso baiano ia 

às ruas utilizando os recursos de uma linotipo26. Esse foi seu primeiro 

grande marco na era tecnológica, destacando-se também pelo pioneirismo 

em relação aos demais periódicos do Nordeste. Nesta fase, o seu 

fundador, Ernesto Simões Filho, buscava a modernização do seu parque 

gráfico, adquirindo o que havia de mais moderno à época.  

Primando sempre pelo pioneirismo, em 1955, inicia-se a fase 2, com 

Figura 22 - Sala de Linotipos do A TARDE – Sede da Praça Castro Alves 

26 Equipamento que revolucionou a impressão em 1884. Inventado pelo alemão Ottmar 
Mergenthaller, à época, residente em Baltimore (USA).  
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a aquisição de uma rotativa da marca Man27. Não demorou muito para 

nova ampliação, como explica Mattos: 

[...] Posteriormente, outro conjunto impressor idêntico foi acoplado 
ao primeiro, os quais permaneceram em uso até 1975 quanto A 
TARDE comprou sua primeira impressora rotativa ‘Goss’, modelo 
Urbanite, mudando seu sistema de impressão de letterspress para 
offset. A composição permaneceu em linotipo até 1978, quando o 
sistema de fotocomposição ‘Vip-Mergenthaler’ foi introduzido, 
completando sua linha produtiva industrial com equipamentos de 
alta precisão. (MATTOS apud PINHEIRO, 1998, p. 182). 

Quando o Jornal A 

TARDE ampliou suas áreas 

administrativa e industrial, já 

haviam passados 13 anos de 

informatização dos grandes 

veículos de comunicação do 

País. Esse período marca o 

início da fase 3. Assim, foi em 

1996 que a Redação do 

impresso baiano concluiu seu 

processo de informatização, 

abandonando definitivamente 

Figura 23 
Nova rotativa Man 
adquirida em 1971 

as Olivetti e as Remington. 

[...] Para muitos jornalistas, principalmente aqueles de mais de 
quarenta anos, que trabalharam com as antigas máquinas de 
escrever manuais, a presença dos computadores significa uma 
mudança drástica. Alguns afirmam que os jornais “mudaram de 
cara” e as redações perderam muitas de suas principais 
características, como o barulho das máquinas e papéis por todos os 
lados. (TRAVANCAS, 1993, p. 24) 

Mas, mesmo com a resistência dos jornalistas mais antigos, a 

“mudança drástica” continuou com a implantação de novas tecnologias. 

Nas Sucursais do A TARDE a informatização só foi concluída em 1998. 

27 Impressora de grande porte alemã. Os alemães detinham o conhecimento tecnológico 
das rotativas. 
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O sistema redacional escolhido foi o C-Text, baseado no modelo de 

implantação do jornal mineiro Estado de Minas, de Belo Horizonte, o qual 

havia aderido a esta tecnologia norte-americana. O sistema funcionava 

em ambiente DOS28 e permaneceu ativo no A TARDE por 10 anos, 

quando, a partir de um estudo iniciado em outubro de 2005, a Redação do 

A TARDE recebeu nova injeção de tecnologia ao implantar o moderno 

sistema redacional GoodNews29, em abril deste ano (2006). Neste 

momento, a Redação ainda vive a transição. O novo sistema possibilita o 

total controle do fluxo produtivo, da composição à impressão.  

4.1 Ferramentas utilizadas durante a produção jornalística 

De acordo com o conceito de Andrade todo processamento de dados 

e informações por meios tecnológicos envolvem métodos, técnicas e o uso 

de ferramentas em sistemas de informação, que podem ser subdivididos 

em tecnologias de hardware, software e comunicação. Esta última está 

diretamente atrelada às telecomunicações e às redes de computadores 

que proporcionam a troca de informações. 

[...] As tecnologias de telecomunicações engloba hardware e 
software que propiciam a transmissão e recepção de sinais de 
comunicação. [...] Vem ocorrendo uma convergência entre a 
informática e as telecomunicações em virtude da disseminação da 
microeletrônica como base do perfil tecnológico contemporâneo. A 
conseqüência disso é que a tecnologia de telecomunicações tem 
utilizado e integrado sistemas de computador na constituição de 
sistemas de telecomunicação. (ANDRADE, 2005). 

Nas atividades diárias do jornalista de um impresso são utilizadas 

todas as ferramentas conceituadas por Andrade. Portanto, neste capítulo 

serão apresentadas as tecnologias de hardware e software que utilizam a 

telecomunicação para transmitir informações e assim, promover a 

comunicação entre os variados atores do ciclo produtivo.  

28 Sigla, em inglês, de Disk Operating System (Sistema Operacional de Disco). É um 
sistema operacional que utiliza linhas de comando. 

29 Sistema integrado de publicações de mídia impressa e on-line desenvolvido pela 
empresa italiana Tera Digital Publishing, representada no País pela Tera Brasil. 
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4.1.1 Hardwares 

Para Andrade, dentro da área de Tecnologia da Informação, 

hardware representa “um conjunto formado pelos equipamentos 

empregados em um sistema de informação. Em especial, hardware 

designa os dispositivos que compõem um sistema de computador”. Em 

um sentido mais claro e objetivo hardware são todos os equipamentos 

periféricos. Na Redação do Jornal A TARDE são utilizados os seguintes 

hardwares: 

a. Computador (PC e Notebooks) 

b. Impressora 

c. Scanner 

d. Câmera digital 

e. Telefone móvel (celular) 

f. Telefone fixo com “bina”30 e gravador 

g. Rádio 

h. TV 

i. Fones de ouvido com microfone acoplados 

j. Aparelhos de Fax – emissor e receptor 

a. Computador (PC e Notebooks) 

Na Redação do Jornal A TARDE os computadores do tipo PC31 são 

utilizados como ferramentas que auxiliam todo o trânsito informacional 

decorrente do processo produtivo de um meio de comunicação impresso. 

É por meio dos terminais de computadores que os repórteres 

conferem as suas pautas do dia, recebem mensagens de alerta de 

editores ou secretários de Redação, se comunicam entre si e, por fim, 

onde redigem suas matérias após a fase de apuração, na qual são 

30 Identificador de chamadas. 

31 Sigla para Personal Computer – computador pessoal. 
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levantadas as informações por meio dos outros hardwares citados 

anteriormente. 

 Os notebooks32 são usados em viagens para cobertura de eventos 

ou reportagens especiais, nas quais os repórteres têm que se deslocar da 

Redação e passam algum tempo em trânsito. Mas, esses equipamentos, 

assim como os PCs, possuem toda configuração necessária para a 

realização do trabalho de seus usuários. 

b. Impressora 

Em um jornal existem vários tipos de impressoras: as denominadas 

domésticas, que servem para tirar as provas33 de páginas em dimensão 

de folha A4 (210 x 290mm) ou A3 (420 x 580mm) e a Rotativa, onde 

encerra o processo produtivo de uma Redação com a impressão do 

produto final: o jornal.  

Na Redação do A TARDE existem duas impressoras que são 

utilizadas pelos editores, paginadores e secretários de Redação e gráficos. 

Os repórteres, desde setembro não têm autonomia para imprimir nesses 

terminais de saída. Antes desse período, todo e qualquer funcionário da 

Redação poderia solicitar a impressão de determinado arquivo. A medida 

foi adotada por questão de redução de custo com material de impressão, 

que ainda passa por alguns ajustes como controle de permissões de 

impressão (informação verbal)34. 

32 Computadores portáteis. 
33 Jargão do meio jornalístico impresso para designar a impressão das páginas já prontas 

(paginadas), em papel comum e em dimensões menores que a do jornal, para 
verificação e revisão gráfica e textual.  

34 Notícia fornecida por Ramon Pinto, no setor de Informática do Grupo A TARDE, em 
Salvador, em setembro de 2006. 
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No parque industrial, 

onde ficam as impressoras 

rotativas, a empresa35 

anunciou a aquisição de 

novos módulos para 

ampliação da capacidade 

de impressão em cores e 

aumento no quantitativo de 

páginas impressas. Figura 24 – Parque gráfico terá nova 
ampliação 

c. Scanner 

O scanner entra no processo produtivo do Jornal A TARDE por meio 

do setor de fotografia. Lá existem três equipamentos destes que são 

utilizados para digitalizar imagens que serão inseridas na edição do jornal 

impresso. Dois deles são denominados scanner de mesa, pois possuem 

dimensões para digitalização de fotografias e papéis com tamanho 

máximo A3 (420 x 290mm). O setor possui ainda um scanner cilíndrico, 

com o qual se digitaliza negativos ou cromos, como fotolitos36. A 

digitalização é a conversão do meio físico para o digital. O material será 

codificado para a linguagem de computador por intermédio de software 

específico, transformando-se em um documento digitalizado.  

35 O anúncio foi feito durante o Planejamento de 2007 que antecedeu a festa de 
confraternização com os funcionários, realizada no último dia 03 de dezembro, no Hotel 
Blue Tree Towers, no Rio Vermelho. 

36 O fotolito é um filme transparente, uma espécie de meio plástico feito de acetato. 
Utilizado no processo gráfico, ele é gravado por processo óptico a laser numa máquina 
própria, se vier de um arquivo digital, ou por processo fotográfico, se for cópia de um 
original físico. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/>. Acessado em: 4 de Outubro 
de 2006. 

<http://pt.wikipedia.org/>


49 

d. Câmera digital 

Os repórteres fotográficos do Jornal A TARDE trabalham com 

câmeras digitais desde 2002, quando abandonaram as Nikon37 analógicas. 

Desde então, os 14 equipamentos atuais, com resolução de imagem de 

seis e oito megapixel38, vão às ruas e voltam com seus cartões de 

imagens de 512 megabytes39 cheios de fotos pautadas pelos editores e 

repórteres para suas matérias. No tempo das analógicas, o custo com 

revelação e aquisição de filmes era altíssimo, além do dificultoso 

transporte de todo o material para revelação quando eram solicitados para 

viagens. Esses motivos levaram a direção do jornal a aderir às novas 

tecnologias de fotografia e a, conseqüente, aquisição de equipamentos 

mais modernos. As marcas utilizadas atualmente são Cânon e Nikon. O 

padrão de encaixe e de rosca das lentes permite que os fotógrafos ainda 

usem os acessórios das analógicas nas digitais Nikon. 

e. Telefone móvel (celular) 

Atualmente a Redação do A TARDE trabalha com um número 59 

celulares da operadora Vivo, distribuídos entre editores, secretários de 

Redação e Gráficos, subeditores e repórteres. Além de alguns rotativos 

que são entregues para os repórteres quando saem para apuração de 

informações. Todos os aparelhos são cedidos e custeados pela empresa, 

com o intuito de promover a comunicação dos editores com sua equipe e, 

destes, com suas fontes de informação. Parte deles possui câmeras 

digitais e transmissão de imagem. 

37 Marca de câmera fotográfica profissional. 
38 Termo utilizado nas câmeras digitais para dizer o quanto uma imagem poderá ser 

ampliada. Disponível em: <http://pt.wikipedia.org/>. Acessado em: 27 de Novembro 
de 2006. 

39 Capacidade de armazenamento de arquivos de imagem. 

<http://pt.wikipedia.org/>
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d. Telefone fixo 

Em termos de telefonia fixa, a Redação do Grupo é bem abastecida. 

Em dezembro de 2006 a central telefônica foi trocada por um sistema 

mais moderno e capaz de disponibilizar um maior número de ramais.  

Cada estação de trabalho da Redação é individual e composta por 

um terminal de computador e um ramal telefônico que recebe e faz 

chamadas locais. Ao todo são 74 ramais. Apenas os editores podem 

realizar ligações interurbanas ou internacionais.  

e. Rádio e TV 

Destes dois equipamentos, a tevê está por toda parte. Ao todo são 

cinco aparelhos de 20 polegadas distribuídos pelo andar onde funciona a 

Redação, ligados, praticamente, 24 horas. 

Existe um núcleo de repórteres, contratados e estagiários, 

responsável pela ronda40 diária nos principais meios de comunicação: 

rádio, jornais locais, TV e Internet. Normalmente, utilizam a própria 

conexão de internet para ouvir os programas de radiojornalismo da 

cidade. Os televisores ficam sintonizados em canal fechado de notícias, via 

cabo; ou, em horários específicos, nos telejornais locais. Dessa ronda são 

emitidos resumos das principais informações veiculadas e repassados para 

todos os repórteres via software de bate-papo interno. 

f. Fones de ouvido com e sem microfone acoplado 

Os fones com microfone são utilizados na comunicação com as 

sucursais, que são centrais de notícias localizadas em outras regiões do 

Estado e do País. Esta comunicação é feita via computador e intermediada 

por um programa de conversa por meio digital, o Skype, que permite a 

40 Nomenclatura utilizada para descrever a escuta realizada com outros canais de 
comunicação que, também, pautam a Redação do impresso.  
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conferência – por voz, texto e imagem - entre editores e repórteres sobre 

pautas e quaisquer tipo de dúvida a respeito das matérias produzidas. 

Normalmente, estas conferências são realizadas no início da manhã (entre 

8 e 9 horas), mas podem ocorrer em outros horários, a depender da 

necessidade de contato do repórter ou do editor. 

g. Aparelhos de Fax 

Mesmo com todo este aparato tecnológico o Grupo A TARDE ainda 

utiliza aparelhos receptores e emissores de fax. Enquanto algumas 

empresas já aderiram à recepção e envio via computador, o Jornal A 

TARDE possui dois equipamentos para a realização desse serviço em sua 

Redação. Com isso, também são necessários mão-de-obra para a triagem 

do material que chega e o envio de outros requisitados pelos atores da 

Redação. 

4.1.2 Softwares 

Ainda de acordo com Andrade (2005), “a palavra software designa o 

conjunto de programas que um equipamento e, em especial, um sistema 

de computador é capaz de executar”. Para utilizar um conceito mais 

simples e clássico, software nada mais é do que o programa que faz o 

periférico (hardware) rodar – jargão técnico para a expressão “funcionar”.  
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A Redação do A TARDE é abastecida das seguintes tecnologias de 

softwares: 

a. Windows 

b. Gn3 

c. Adobe Acrobat 

d. Microsoft Office e BrOffice 

e. Photoshop 

f. FotoStation Pro 

g. QuarkXPress 

h. Neos 

i. Messenger 

j. Skype 

k. Sistemas de casa 

a. Windows 

Nas versões 2000 e XP, o sistema operacional (SO) Windows 

utilizado na Redação do Jornal A TARDE, como qualquer outro SO, serve 

para intermediar a comunicação entre os diferentes hardwares 

(computador, impressora, monitor e outros) e softwares que configuram 

um ambiente tecnológico de produção de um diário.  

b. Gn3 

O Gn3 ou GoodNews é um sistema integrado de publicações de 

mídia impressa e on-line desenvolvido pela empresa italiana Tera Digital 

Publishing41, representada no País pela Tera Brasil. 

Como descreve a filial brasileira, o GoodNews é basicamente 

composto pelos módulos operacionais Fred (paginador), Ted (editor de 

41 Sediada em Milão, a Tera foi fundada em 1990 com o intuito de desenvolver, vender e 
dar suporte integrado de soluções voltadas para o mercado editorial. Disponível em: 
<http://www.terabrasil.com>. Acessado em: 30/10/2006. 

<http://www.terabrasil.com>
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textos), Edt (gerenciador de edições), The Shell (gerenciador de textos), 

Tracy (gerenciador de páginas), Mary (sistema de troca de mensagens) e 

Tark (sistema de arquivamento digital). Os módulos que integram o 

sistema redacional do Jornal A TARDE desde 23 de abril de 200642 são: 

Ted, Fred, Edt, The Shell e Tracy. 

No editor de textos Ted os repórteres redigem suas matérias, 

seguindo um fluxo de produção adotado pela Redação, quando da 

implantação do sistema. Nesse novo fluxo, os repórteres produzem seus 

textos com base em retrancas43 geradas pelos paginadores no Fred, 

módulo responsável pela diagramação das páginas do jornal. Ou, em caso 

de matérias a serem publicadas depois, as salvam em pastas ou diretórios 

virtuais denominados gavetas de adiantamento. Essas matérias serão, 

posteriormente, redirecionadas para as gavetas de fechamento, nas quais 

os editores, por meio do The Shell, gerenciam toda a produção de textos, 

imagens e páginas. As edições são gerenciadas por meio do Edt. 

Com o Tracy, os Secretários Gráficos monitoram todo o processo 

produtivo. Através deste módulo é possível saber com quem está 

determinada página, se esta está fechada ou o que ainda falta para 

fechar, o horário de início e fechamento da edição, quem são os atores 

envolvidos no processo, por quantas versões passou e uma infinidade de 

informações geradas a partir do gerenciamento do fluxo produtivo. 

O módulo de arquivamento digital do Gn3, Tark só foi implantado na 

Redação do A TARDE em novembro de 2006. Nele ficam armazenadas 

todas as páginas e edições do jornal, às quais podem ser recuperadas e 

são arquivos pesquisáveis, com característica de pesquisa simples ou 

rebuscada e publicação na internet ou intranet44. 

42 Em setembro o sistema foi adquirido pelo Grupo A TARDE, mas só em abril gerou a 
primeira edição a partir dos novos módulos.  

43 Nomes das matérias que serão redigidas. 
44 Rede interna e, quase sempre fechada, de uma organização. Nela, normalmente, estão 

disponíveis informações de interesse interno. 
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Atuando no Brasil desde 1993, a Tera atende a clientes como a 

TV Globo (RJ), Jornal O Globo (RJ), Folha de São Paulo (SP) e Jornal 

do Brasil (RJ). 

b. Adobe Reader 

O Reader, como é mais conhecido, é um software de leitura de 

arquivos eletrônicos gerados a partir de outro programa chamado Adobe 

Acrobat, baseados em tecnologia PDF (Portable Document Format)45. Os 

arquivos criados com o Acrobat indexam imagens, textos e fontes 

conforme o documento original e podem ser configurados para não 

permitir impressão, alteração de dados, além de compactar o tamanho do 

arquivo original, que pode ser documentos de texto, imagem, áudio, vídeo 

ou um hipertexto que contenha todos esses componentes. Qualquer 

documento criado em outro software pode resultar num arquivo PDF, 

documento eletrônico. 

O Grupo A TARDE utiliza essa tecnologia para trocar informações por 

meio de arquivos e documentos internos e externos. Atualmente, 

desenvolve um sistema de gerenciamento informacional e documental 

com base nessa tecnologia. As versões do leitor (Reader) utilizadas são a 

5.0 e 7.0. 

c. Notepad, Microsoft Office e BrOffice 

Dentre os programas de edição de texto instalados nos PCs da 

Redação estão o Notepad, um acessório para redação de textos em 

formato simples, que vem no pacote de instalação do Windows; o Word, 

do Microsoft Office, que se trata de um editor de textos mais completo, 

45 Formato de documentos portáteis criados em 1992 pela empresa norte-americana de 
Adobe Systems. 
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com ferramentas de edição avançadas; e o BrOffice46, que é um software 

de código aberto47, com distribuição gratuita e que possui vários 

aplicativos48 semelhantes às funcionalidades do pacote Office da Microsoft 

(Word, PowerPoint e outros). Os aplicativos que compõem o BrOffice são: 

Writer, Calc, Impress, Draw, Base e Math. O programa utiliza vários tipos 

de extensão49 compatíveis com outros softwares como os da Microsoft.  

l. Photoshop 

Este é um programa de edição de imagens, com o qual é possível 

trabalhar qualquer tipo de imagem digitalizada50 ou digital. Através desse 

software os tratadores de imagem do setor de fotografia do A TARDE 

editam a qualidade e cor das imagens que serão veiculadas no jornal. 

m. FotoStation Pro 

O FotoStation é mais um visualizador de imagens do que um 

programa de edição. Mas, possui algumas ferramentas que possibilitam 

fazer pequenos ajustes. É muito utilizado para a seleção das fotos por 

parte dos editores, que sinalizam quais imagens vão querer para a edição 

de suas páginas. 

46 BrOffice é o nome do pacote de aplicativos OpenOffice no Brasil, da Sun Microsystems, 
que utiliza a licença de uso GNU Lesser General Public License (LGPL). Disponível em: 
<http://www.broffice.org>. Acessado em: 02 de novembro de 2006. 

47 Código aberto ou open source diz-se de um software cujo código fonte (linguagem de 
programação usada para construir softwares) é público. 

48 Aplicativo é um programa de computador que tem por objetivo o desempenho de 
tarefas de índole prática, em geral ligadas ao processamento de dados, como o 
trabalho em escritório ou empresarial. A sua natureza é, portanto, diferente da de 
outros tipos de software, como sistemas operacionais e ferramentas a eles ligadas, 
jogos e outro softwares lúdicos, entre outros. Disponível em: 
<http://www.wikipedia.org>. Acessado em: 02 de novembro de  2006. 

49 É um padrão (três letras precedidas de um ponto: .doc) utilizado para designar tipos 
de arquivos. Como exemplo tem-se os .exe (arquivos executáveis), .doc e .txt 
(arquivos de texto) e muitos outros.  

50 Imagem digitalizada é aquela que passa por um processo de escaneamento: do 
scanner para o computador. Enquanto, a digital já é criada em meio digital. Por 
exemplo, as imagens tiradas com câmeras digitais ou por celulares com câmeras 
acopladas. 

<http://www.broffice.org>
<http://www.wikipedia.org>
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n. QuarkXPress 

Apesar do Gn3 ter um módulo próprio de edição de páginas ou 

paginação, o QuarkXPress, nas versões 3.2 e 4.0 ainda é utilizado na 

Redação do A TARDE. Contudo, com uma menor freqüência e em casos de 

problema com o paginador do Gn3, o Fred. Atualmente, apenas o caderno 

infantil A Tardinha é paginado no Quark. 

o. Neos 

É um sistema de comunicação interna ou troca de mensagens 

instantâneas utilizado na comunicação entre os funcionários do Grupo A 

TARDE, com subdivisão por departamentos. Os atores da Redação se 

conectam assim que chegam para trabalhar. O programa permite a 

configuração para conexão imediata e automática logo após a entrada do 

usuário na rede interna do grupo. 

p. Messenger 

Em quase todos os computadores da Redação é permitida a 

instalação do software de troca de mensagens instantâneas. Isso por que, 

por se tratar de um sistema aberto à adição de usuários externos, provoca 

divisão de opiniões quanto à aceitação do uso no ambiente de trabalho. 

Contudo, alguns chefes diretos permitem o acesso para que seus 

repórteres se comuniquem com colegas de profissão de outros jornais. 

q. Skype 

Este é um software de telecomunicação que permite aos usuários 

realizarem ligações via computador para telefones fixos ou móveis, com a 

compra de créditos pela Internet ou, gratuitamente, a comunicação com 
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outros computadores de usuários cadastrados na rede Skype. A 

comunicação entre as sucursais e a Redação do A TARDE é feita por 

intermédio desse sistema, o que ocasionou uma redução significativa nos 

custos com telefonia para o grupo. 

r. Sistemas de casa 

Existe uma equipe no departamento de TI responsável pelo 

desenvolvimento e programação de softwares de uso interno da empresa. 

No Grupo A TARDE existe vários sistemas construídos em casa. Dentre 

estes, estão os utilizados pela Redação que são os de registro de ligações 

e contatos feitos via mensagem eletrônica no canal de comunicação com o 

leitor – AlôRedação – e o Sistema de Controle de Produção Integrada 

(SCPI), criado em três meses e implantado em novembro de 2006. Nele 

os editores e chefes de Redação registram e contabilizam as cotas de 

mídia produzidas no mês por cada repórter51. 

4.2 Envolvidos no processo produtivo 

O Jornal A TARDE conta com 190 funcionários52 locados na Redação, 

divididos entre os cargos de redadores-chefes, secretários de Redação, 

secretários gráficos, editores, subeditores, repórteres, diagramadores, 

ilustradores, infografistas, operadores de telecomunicações, 

pesquisadores, supervisores de arte, tratadores e digitalizadores de 

imagem, revisores, secretárias, contínuos, digitadores, auxiliares de 

arquivo e assistentes técnicos e administrativos. Deste total fazem parte 

do centro nervoso da produção 11 diagramadores, 19 subeditores, 28 

editores, um secretário administrativo redacional, dois secretários de 

51 Alguns meses depois de implantado o novo sistema redacional os jornalistas do 
impresso passaram a produzir para os outros veículos do grupo (Rádio e Portal), com 
remuneração variada para cada produto. 

52 Dados levantados em setembro de 2006, com o Departamento de Pessoal do Grupo A 
TARDE. 
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redação, dois secretários gráficos, 81 repórteres – classificados em I, II, 

III e especial -, quatro revisores, oito contínuos, quatro digitadores e 

demais cargos não menos importantes para o processo, mas, agentes 

indiretos. 

4.2.1 Relações interpessoais 

É comum no meio jornalístico ouvir que os profissionais dessa 

categoria passam mais tempo nas Redações do que em suas próprias 

residências. Partindo desse princípio, é possível avaliar, inicialmente, quão 

cerradas são as relações entre os pares em um veículo de comunicação. 

Eles possuem rotinas como qualquer outra profissão, mas têm um 

diferencial de enorme relevância: a natureza do produto com o qual 

trabalham. A comunicação está em tudo. E, para exercer a função de 

jornalista e lidar com ela, além de ser fundamental, requer colaboração e 

sincronia entre os envolvidos no processo produtivo. 

Marín (apud Rhoden. et al. 2002) afirma que a comunicação 

organizacional permite estabelecer a relação interpessoal funcional, que 

auxilia os profissionais a trabalhar juntos para que a meta seja alcançada. 

A relação entre os atores da produção jornalística do A TARDE acontece 

neste modelo. Como descrito no capítulo 3, não haveria produto final caso 

fosse diferente.  

Mas, é preciso considerar a existência de diversos fatores de 

influência nessas “relações interpessoais”. Esses fatores vão desde a 

variação de humor individual até a intolerância com a instabilidade dos 

sistemas informatizados de uma Redação. Essas variantes interferem no 

andamento do processo produtivo, mas não chega a paralisá-lo. 

A comunicação ocorrida na Redação pode ser comparada à descrita 

por Kreps (apud Soares, 2004) como “horizontal”, por acontecer entre 

pessoas de um mesmo setor. 
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[...] Ressalta-se que este tipo de comunicação facilita o 
acompanhamento das ações, pois os sujeitos criam relações 
interpessoais afetivas, através de contatos implícitos, corroborando 
para a solução de problemas e conflitos entre os mesmos. É o apoio 
mútuo que toma forma nas rotinas do dia-a-dia. (SOARES, 2004). 

Na rotina, o trabalho das equipes da Redação do A TARDE é, acima 

de tudo, colaborativo. Para se disponibilizar o jornal nas bancas ou nas 

casas dos assinantes, são seguidos fluxos ininterruptos e 

interdependentes de produção. Machado defende como reforço desses 

fluxos, a criação de redes internas de comunicação.  

[...] Sem um compromisso organizacional que garanta a criação de 
uma cultura corporativa que promova a colaboração dificilmente 
ocorre o compartilhamento voluntário de informações entre os 
profissionais. A transição gradual da cultura centrada no conhecimento 
individual do profissional para a cultura corporativa centrada no 
conhecimento coletivo produzido por todos os jornalistas passa pelo 
apoio da direção de redação das organizações à constituição das redes 
internas de comunicação, que necessita vir acompanhado de medidas 
concretas como definição de metas de utilização, alteração no 
organograma das redações, com predomínio de pautas temáticas em 
vez [da] divisão por editorias, estabelecimento de novos fluxos de 
produção, com estimulo à pesquisa remota, desenvolvimento de 
tecnologia de ponta e lançamento de programas de treinamento. 
(MACHADO, 2004). 

O fluxo produtivo de uma Redação envolve setores e subsetores de 

transportes, fotografia, editorias, secretarias, arte, comercial, impressão e 

circulação. Portanto, requer uma sincronia na comunicação intersetorial. 

Para torná-la sincrônica, no A TARDE são disponibilizados instrumentos 

tecnológicos, numa tentativa de proporcionar eficiência na comunicação 

entre departamentos. São aparelhos de telefonia móvel e fixa; softwares 

de troca de mensagens eletrônicas; rádio de comunicação de curtas 

distâncias; e-mails etc. Mas que, nem sempre, satisfazem às necessidades 

do ciclo comunicacional conforme ressalta um entrevistado de Soares. 

[...] “... na verdade as tecnologias que nos dão para desenvolver 
ainda mais esse contato e esse fluxo de informações, por si só elas 
não determinam o sucesso da comunicação ... a idéia de que para 
trabalhar nesse processo precisa haver um desejo de comunicação, 
é o primeiro passo, depois a partir desse desejo nós encontramos, 
então, os mecanismos para que eles se dêem”. (SOARES, 2004). 
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“O homem é um ser social por natureza, porém com capacidades 

comunicativas individuais”. A frase de Penteado (apud Rhoden. et al. 

2004) faz um resumo sobre todos os estágios e variações dos seres 

humanos sujeitos e agentes das relações interpessoais, que influem 

diretamente sobre o ciclo de atividades e desempenho destas. 
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5 PESQUISA NA REDAÇÃO DO A TARDE 

Para conhecer os efeitos da implantação do sistema redacional Gn3 

no Jornal A TARDE foi necessário aplicar as metodologias de pesquisa 

exploratória e descritiva. Assim sendo, foram entrevistados determinados 

agentes diretos (repórteres, editores, secretário gráfico, etc.) do processo 

produtivo do jornal e, no dia 15 de novembro de 2006, foi aplicado um 

questionário, cujo resultado será demonstrado a seguir. Porém, algumas 

questões, principalmente as duas abertas, foram ignoradas por um 

número pequeno da amostra; o que não chega a influir, 

significativamente, sobre os resultados apresentados. 

De um total de 190 funcionários envolvidos com o ciclo produtivo da 

Redação do A TARDE foi selecionada uma amostra de 31 pessoas, o 

correspondente a 14% de seu quadro funcional. 

FUNCIONÁRIOS DA REDAÇÃO DO A TARDE 

86% 

14% 

TOTAL AMOSTRA

    Gráfico 01 - Funcionários da Redação do A TARDE 



62 

Para responder ao questionário, a amostra variou em relação às 

funções exercidas na Redação do A TARDE. Como era de se esperar, os  

integrantes da “espinha dorsal” de um grande jornal, como descrito por 

Travancas no tópico 1.1 do capítulo 1 desta pesquisa, são os repórteres e 

editores, como foi ratificado na tabulação dos dados apresentada no 

gráfico abaixo.  

FUNÇÃO EXERCIDA 

Outra 18% 

Sec. Gráfico 4% 

Sec. de Redação 0% 

Diagramador 4% 

Fotógrafo 0% 

Repórter 31% 

Subeditor 11% 

Editor 32% 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

QUANTIDADE POR FUNÇÃO

 Gráfico 02 – Função exercida 

Contudo, o índice de outras profissões também é elevado (18%); o 

que comprova a existência de outras categorias profissionais no ciclo de 

atividades de uma Redação. 

10  
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TEMPO DE GRADUAÇÃO EM JORNALISMO 

29% 

13% 
13%

16% 

13% 

16% 

Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos Entre 10 e 15 anos 

Entre 15 e 20 anos Mais de 20 anos Não se aplica 

Gráfico 03 – Tempo de graduação em Jornalismo 

Pelo retrato traçado pela pesquisa, atualmente, a Redação do A 

TARDE é composta por recém-formados e, conseqüentemente, recém-

contratados, que representam 29% dos abordados pela pesquisadora. Um 

fato importante aí pode ser levantado: novas tecnologias, recentes 

implantações tecnológicas em A TARDE, contratação de “novos” 

repórteres, o que pode significar uma maior aceitação das mudanças, da 

cultura e da política organizacionais praticadas por este veículo. Com isso, 

os “novatos” se mostram menos resistentes e mais aptos ou, pelo menos, 

dispostos a receber “o novo” com maior facilidade. Mas, a pesquisa aqui 

apresentada não está focada nesta abordagem, o que poderá ser realizada 

a posteriori53. 

Dos pesquisados, 16% são agentes atuantes no processo produtivo, 

mas não possuidores de graduação em jornalismo. Este resultado 

desmistifica a idéia formada pelo público em geral, de que todos que 

trabalham em um veículo de comunicação são jornalistas. Nem todos os 

envolvidos no processo produtivo do “fazer jornal” são formados em 

Jornalismo, como ratifica a citação de Travancas registrada em passagem 

53 Do latim, indica a conclusão extraída a partir dos efeitos. Disponível em: 
<http://www.direitonet.com.br/dicionario_latim/>. Acessado em: 13/12/2006, 09h40. 

<http://www.direitonet.com.br/dicionario_latim/>
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do capítulo 2: “Não há só jornalistas trabalhando diariamente na redação”. 

Assim, é possível considerá-los “técnicos” ou “auxiliares” de funções e 

tarefas exercidas durante a produção jornalística. 

No gráfico anterior, das funções exercidas na Redação, foi registrada 

uma taxa de 18% para o item “outras”, reforçando a observação de que 

nem todos são graduados em Jornalismo ou, mesmo, possuem nível de 

escolaridade superior. 

GÊNERO 

47% 

53% 

MASCULINO FEMININO

   Gráfico 04 - Gênero 

A faixa etária dos pesquisados variou de 22 a 60 anos, perfazendo 

uma média de 38 anos. Destes, em valores aproximados, 53% foram 

representados pelo gênero feminino e 47% pelo masculino. Os números  

revelam um novo perfil profissional e uma nova “mentalidade” das 

empresas de comunicação. 

O jornalismo passou por um período no qual era caracterizado como 

uma profissão, exclusivamente, masculina. Esse registro pode ser 

observado nas imagens das antigas Redações, como comprovado através 

das fotos históricas do A TARDE desde sua fundação em 1912 [vide 

anexos], quando advogados, médicos, engenheiros e outras categorias se 

dedicavam ao ofício. 
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Hoje em dia, as mulheres estão muito mais atuantes em todos os 

âmbitos da sociedade e, também, presentes nas Redações; ocupando 

cargos de chefia, dividindo, assim, as responsabilidades com os colegas do 

sexo oposto.  
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TEMPO DE TRABALHO NO A TARDE 

10% 

52% 

6% 
13% 3% 16% 

Há menos de 1 ano Entre 1 e 5 anos Entre 5 e 10 anos 
Entre 10 e 15 anos Entre 15 e 20 anos Há mais de 20 anos

 Gráfico 05 – Tempo de trabalho no A TARDE 

No item tempo de trabalho a maioria representada por 52% da 

amostra são de funcionários com um período variando entre 1 e 5 anos na 

empresa, o que representa um quadro funcional renovado. Há cerca de 

seis anos, o cenário era composto por profissionais experientes e com 

mais tempo de casa. Toda essa renovação culminou com uma mudança 

geral. O Jornal A TARDE ousou ao realizar essa transformação em abril 

desse ano. Em 2005 a direção do Grupo planejou o redesenho de todos os 

seus veículos, apresentando-o em 23 de abril de 2006. Uma decisão 

arriscada diante de um mercado que há muito vive em crise devido ao 

advento da Internet, a mudança de perfis dos leitores e uma série de 

outros fatores discutidos nos meios acadêmicos e entre os profissionais da 

área. 

Mas, vale destacar que os profissionais com mais de 20 anos de A 

TARDE ocupam cargos de chefia ou de confiança na Redação. Esse fato 

leva a concluir que, mesmo com um número maior de jornalistas recém-

chegados, a direção da empresa caminha como qualquer outra do 

mercado capitalista, onde comanda quem tem amplo conhecimento e uma 

carreira sólida sobre a profissão que exerce.  
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INFLUÊNCIA DA TECNOLOGIA NAS ATIVIDADES 

Outras 

Ampliando as etapas do processo 

Reduzindo o tempo de redação 

Automatizando as atividades 

Requerendo mais concentração 

Exigindo maior controle 

Auxiliando na apuração 

Facilitando a redação 

Agilizando os processos 

5% 

9% 

6% 

13% 

8% 

10% 

8% 

14% 

27% 

0 5 10 15 20 25 

QUANTIDADE POR ALTERNATIVA 

  Gráfico 06 – Influência da tecnologia nas atividades 

No quesito influência da tecnologia, 27% responderam que os 

processos mediados pela tecnologia são agilizados; 14% disseram facilitar 

a redação de seus textos e matérias e 13% que automatizam as 

atividades. 

Pelo grande índice de aprovação demonstrado no gráfico acima, é 

possível concluir que as tecnologias de informação, verdadeiramente, 

influem de forma positiva na elaboração do produto. Alguns entrevistados 

as vêem como fator de transformação, como atestaram em suas 

declarações: 

�	 “Apesar do pouco tempo de Redação, pude perceber a importância 

dessas transformações para a agilidade das rotinas produtivas na 

Redação.” 

�	 “As transformações tecnológicas agilizaram o processo de edição, 

permitindo maior planejamento das rotinas de fechamento.” 
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Há, ainda, quem encare as ferramentas tecnológicas como 

promotoras de um bom desempenho de funções, mas também as vejam 

como uma forma de cerceamento da produção intelectual. 

�	 “Em parte, foi positiva, pois criou ferramentas mais ágeis, mas, por 

outro lado, precisa de ajustes, para adequá-los ao trabalho 

intelectual dos profissionais.” 
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FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS UTILIZADAS NO TRABALHO 

3% 

16% 

16% 

10% 

22% 

12% 

4% 

13% 

6% 

Planilhas do Excel 

Outlook ou Webmail 

Word 

Softwares gráficos 

Internet 

Programas de bate-papo 

Orkut 

Celular 

Outra 
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Gráfico 07 – Ferramentas tecnológicas utilizadas no trabalho 

Na figura acima são listadas as principais ferramentas de tecnologia 

da informação utilizadas nos processos produtivos atuais. Neste quesito 

foi perguntado quais destes instrumentos compõem suas atividades no 

trabalho. 

Houve unanimidade em relação à utilização da Internet. Contudo, no 

comparativo entre os demais subitens da questão, esta ferramenta atingiu 

o patamar de 22%, mantendo-se, ainda, à frente. Ficaram empatados os 

softwares Word, que se trata de um editor de texto e o Outlook ou 

Webmail, leitores de mensagens eletrônicas.  

Em relação à Internet, seu advento trouxe para o mundo uma 

mudança de paradigmas e uma cadeia de transformações em todas as 

instâncias sociais. As pessoas, hoje, a utilizam como principal ferramenta 

para suporte às suas atividades; seja para pesquisas, entretenimento ou 

captação de informações. Estas, passíveis de erros devido ao vasto 

número de informações fornecidas na grande rede.  

Na produção jornalística a Internet é essencial. Os repórteres a 

utilizam como “memória” ou grande acervo de publicações anteriores e 
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atuais, além de realizarem consultas constantes sobre assuntos 

corriqueiros como descrição de siglas de órgãos governamentais, dados 

telefônicos de instituições e outros tipos de informação. Mas, a Internet 

também lhes serve de pauta. Ultimamente ela tem sido muito utilizada 

como poderosa ferramenta de disseminação de informações erradas e 

estratégias maliciosas em prol de um grupo ou de uma unidade.  

Todos os entrevistados reconheceram sua importância e sinalizaram 

o uso da Internet também em suas residências, conforme demonstrado no 

gráfico a seguir. 

USO DE FERRAMENTAS DE TI EM CASA 

27% 

13% 3%3% 

54% 

Às vezes 

Não 

Não se aplica, pois não tem computador em casa 

Quase sempre 

Sim

    Gráfico 08 – Uso de ferramentas de TI em casa 

Das ferramentas de Tecnologia de Informação utilizadas no 

ambiente da Redação, a maioria dos pesquisados (54%) disse utilizá-las 

também em casa. Para os que responderam “sim” a este quesito, há o 

reconhecimento da tecnologia como integrante e aliada do cotidiano. 

A sociedade se adequou aos novos desenhos e rotinas 

proporcionadas pelas inovações tecnológicas. No mercado editorial, o 

Jornal A TARDE vem acompanhando essa evolução, buscando estar à 
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frente dos seus concorrentes na Bahia e ao lado das grandes empresas de 

comunicação. 

Num comparativo simples, o uso dessas ferramentas, na 

contemporaneidade, se assemelha ao acender e apagar de luzes. E, como 

citado na aplicação do questionário da pesquisa, elas estão inseridas no 

dia-a-dia das pessoas. 

� “Fazem parte de um processo irreversível de utilização das novas 

ferramentas de comunicação no mundo.” 

� “[...] Tem que se avançar e não ficar parado no tempo.” 

Um percentual alarmante, apesar de aparentemente insignificante 

diante dos demais, foi o de 3% que responderam não possuir computador 

em suas residências. Em tempos de informatização das Redações e em 

outros ambientes de trabalho, não ter computador em casa significa estar 

resistente ou disposto a correr o risco de ficar fora do mercado de 

trabalho pela falta de domínio sobre ferramentas essenciais. A falta de 

verba para investir em um equipamento não justifica, devido à enorme 

oferta e conseqüente barateamento dos preços dos computadores 

pessoais (PCs) na atualidade. É importante alertá-los para a inexistência 

das máquinas de datilografar nas novas Redações. 



REPRESENTAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS

72 

0% 

7% 

23% 

26% 

12% 

23% 

3% 

6% 

0  2  4  6  8  10  12  14  16  18  20  

Enxugamento do quadro funcional 

Progresso na produção jornalística 

Agilidade dos processos produtivos 

Jornal nas bancas mais cedo 

Monitoramento de tarefas 

Emperramento dos processos 

Atraso na produção 

Outra 

QUANTIDADE POR ALTERNATIVA 

A IMPLANTAÇÃO DAS FERRAMENTAS TECNOLÓGICAS NA REDAÇÃO 
REPRESENTOU PARA VOCÊ...? 

Gráfico 09 – A implantação das ferramentas tecnológicas na Redação representou para você...? 

A questão do gráfico acima suscitou, em sua maioria, respostas de 

cunho positivo. De oito opções, o maior percentual ficou com o subitem 

“Agilidade dos processos produtivos”, com 26%, seguido de “Progresso na 

produção jornalística” (23%) que, em contrapartida, empatou com a 

opção “Monitoramento de tarefas”. O resultado demonstra uma satisfação 

com uma produção assessorada pela tecnologia e, ao mesmo tempo, um 

descontentamento com o fato de estarem sendo observados ou 

monitorados por um sistema e, conseqüentemente, por seus gestores. 

Esta é uma característica das novas tecnologias que são criadas para 

acompanhar tarefas e processos, com o intuito de respaldar as decisões.  

Em relação ao enxugamento do quadro funcional, 7% dos 

entrevistados optaram por este subitem. Essa é uma questão que há 

muito suscita debates. As inovações tecnológicas sempre foram de 

encontro à força de trabalho, conforme descrito no item 3.1 do capítulo 3 

ao citar Vieira (apud Baldessar, 1998). Então, natural que em um primeiro 

momento haja resistência dos envolvidos. Mas, em pouco tempo eles 

percebem que a tecnologia lhes servirá de aliada. Provavelmente, os 7% 

demonstrados no gráfico ainda estão no dito “primeiro momento”.  
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No comparativo entre o tempo de serviço dos entrevistados e as 

respostas acima, os 7% optantes pelo item “Enxugamento do quadro 

funcional” representam os que têm mais tempo na empresa, entre 10 e 

mais anos de efetivados. Ou seja, já passaram por outra(s) fase(s) da 

evolução tecnológica da Redação do A TARDE e, portanto, têm 

embasamento. As demais respostas estão atreladas àqueles com pouco 

tempo de serviço, entre 1 e 5 anos, que não tiveram oportunidade de 

presenciar tais mudanças. 
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O QUE MAIS CHAMOU A ATENÇÃO NO GN3 

Outra 

O manuseio da ferramenta 

O grau de conhecimento 
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Gráfico 10 – O que mais chamou a atenção no GN3 

Na questão sobre o que mais chamou a atenção dos entrevistados 

em relação ao novo sistema redacional Gn3 ou GoodNews, que começou a 

operar em abril de 2006, 37% optaram pela resposta “O controle sobre 

tudo que é produzido”. Em seguida o maior número de escolhas ficou com 

o subitem “A quantidade de informações do sistema”, com 22%. 

Um sistema que pode controlar, em tempo real, a produção de um 

jornalista. Assim funciona o Gn3. Esse fator surpreendeu os usuários da 

Redação do A TARDE que, há pouco, saíram do sistema DOS, com o qual 

eram obtidas poucas e básicas informações sobre os processos e seus 

usuários. Agora, com o novo sistema redacional, é possível acompanhar 

passo-a-passo o ciclo produtivo e ter a noção real de tempo de conclusão 

e capacidade de produção do corpo funcional da Redação.  

Para os gestores, uma grande ajuda. Para os repórteres, em 

princípio, uma nova exigência gerada pela tecnologia, à qual tiveram que 

se adaptar. 
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A TECNOLOGIA AGILIZA O PROCESSO PRODUTIVO 

73% 

0% 

20% 

7% 

0% 

Sim Não Às vezes Quase sempre Nunca 

Gráfico 11 – A tecnologia agiliza o processo produtivo 

A maioria dos entrevistados responderam “sim” para a questão “A 

tecnologia agiliza o processo produtivo”, representando 73% dos 

votantes. A maioria confirmou a eficiência do trabalho auxiliado pela 

tecnologia. Em compensação, 20% respondeu que “às vezes” isso é 

possível. O que pode ter influído nesses 20% é o fato da instabilidade dos 

sistemas informatizados. Infelizmente, não se tem a garantia de 

funcionamento 100% a contento. Esse é o ideal desejado pelo 

Departamento de Tecnologia da Informação quando escolhe um sistema. 

Mas, existem vários fatores de influência na informatização de processos 

produtivos que levam os sistemas a oscilarem em suas conexões. Como 

exemplo desses fatores tem-se a instalação da rede física, que interliga 

todos os computadores (Intranet); instalação de softwares incompletas ou 

com versões antigas e incompatíveis; dentre outros. Este é um ponto 

causador do descontentamento e resistência de boa parte dos usuários.  
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DESVANTAGENS DO PROCESSO INFORMATIZADO 

Outra 6% 

Instabilidade do sistema 25% 

Mecanização 16% 

Monitoramento da produção 0% 

Regras operacionais 11% 

Procedimentos rígidos 22% 

Falta de interação humana 20% 
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QUANTIDADE POR ALTERNATIVA 

Gráfico 12 – Desvantagens do processo informatizado 

Das desvantagens sugeridas no questionário, 25% escolheu 

“Instabilidade no sistema” como principal fator negativo de um processo 

produtivo informatizado. A instabilidade é caracterizada pela lentidão no 

acesso às informações e as “paradas” de funcionamento - quando o 

sistema fica “fora do ar”. Outros 22% marcaram “Procedimentos rígidos”, 

seguido da “Mecanização” dos processos, com um registro de 16%. Como 

dito na análise do gráfico anterior, a instabilidade dos sistemas é um dos 

principais responsáveis pela resistência do homem à máquina. Baldessar 

aponta a certeza de que a informatização da Redação, mais do que um 

modismo significa uma imposição do mercado (vide citação no item 3.1 do 

capítulo 3). 

20 
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VANTAGENS DO PROCESSO INFORMATIZADO 
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Gráfico 13 – Vantagens do processo informatizado 

Quanto às vantagens, 24 dos 31 entrevistados, o relativo a 27% 

afirmam obter um processo informatizado mais ágil. Ainda, 20% 

escolheram que a vantagem está em ter acesso à Internet em todos os 

computadores da Redação do A TARDE e 16%, facilidade no manuseio da 

ferramenta [Gn3]. 

Estes resultados reafirmam as análises dos gráficos anteriores, onde 

houve grande votação pela agilidade dos processos produtivos com a 

informatização e mudança do sistema redacional. 

Em relação à segunda opção mais votada, isso é resquício do antigo 

sistema redacional do A TARDE, o C-Text, que não permitia acesso à 

Internet por incompatibilidade de sistemas operacionais54. 

A facilidade no manuseio do Gn3 é justificada por se tratar de um 

sistema completamente auto-explicativo, com suporte direto ao usuário. 

Mesmo assim, muitos preferem recorrer à equipe de suporte da TI do que 

descobrir por si só a resposta para sua dúvida. 

54 O C-Text exige o sistema operacional DOS, enquanto que o atual Gn3 trabalha em 
Windows, permitindo acesso direto à Internet. 
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COMO VÊ AS FERRAMENTAS DE GESTÃO REDACIONAL 
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Gráfico 14 – Como vê as ferramentas de gestão redacional 

O décimo terceiro item do questionário fez referência à visão do 

agente do processo produtivo do A TARDE quanto às novas ferramentas 

de gestão redacional (Gn3, Neos, etc.).  

Para a maioria dos envolvidos na pesquisa, 48%, as ferramentas 

são necessárias. “É sempre necessário renovar, principalmente no mundo 

acelerado de hoje. Achei ótimo”. Esse entrevistado sintetiza e justifica a 

escolha da maioria. Os jornalistas de hoje têm que se adequar às novas 

exigências do mercado mundial e aí estão inseridas as tecnologias que 

auxiliam a produção. 

De toda a amostra, 33% enxergam as ferramentas de gestão 

redacional como “fáceis de operar”. Este subitem, já comentado na análise 

anterior, é atribuído ao fato de os sistemas atuais serem quase que 

totalmente auto-explicativos. A intenção dos desenvolvedores de 

softwares é tornar os sistemas cada vez mais fáceis de manusear, para 

proporcionar o auto-atendimento ao usuário, tornando-o mais 

independente do suporte de terceiros e fazendo uma ferramenta que lhe 

auxilie totalmente, inclusive com um suporte ágil e fácil. 
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Em relação aos benefícios proporcionados pela tecnologia, a maioria 

dos entrevistados os considerou existentes, com um registro de 69%, 

conforme gráfico abaixo. 

A TECNOLOGIA TRAZ BENEFÍCIOS 

69% 

0% 

17% 

14% 
0% 

Sim Não Às vezes Quase sempre Nunca 

Gráfico 15 – A tecnologia traz benefícios 

A fatia de entrevistados para os subitens “às vezes” e “quase 

sempre”, 17 e 14 por cento, respectivamente, ainda sofre a influência do 

sistema antigo e instável que a Redação do A TARDE possuía. 

O “sim” aos benefícios proporcionados pela tecnologia, quase 

unânime, representa um quadro de usuários mais avançados e, 

conseqüentemente, facilmente adaptados aos processos auxiliados pelas 

informatização. 

Para Andrade (2005), o benefício da informatização de processos 

por meio da TI está na maior capacidade de transformação de dados em 

informação. 
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CONSEGUIRIA TRANSMITIR CONHECIMENTO 

90% 
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Sim Não 

Gráfico 16 – Conseguiria transmitir conhecimento 

Ao serem questionados se seriam capazes de transmitir o 

conhecimento tecnológico adquirido para outros colegas de trabalho, a 

maioria se disse capaz, representando um valor de 90% contra 10% para 

a opção “não”. Contudo, os que se acham capazes foram enfáticos, ao 

dizer que o conhecimento transmitido seria básico e ancorado no que lhes 

foi ensinado. Essa resposta aponta um cenário de subutilização de 

ferramentas. Ou seja, os atores da Redação do A TARDE parecem ser 

limitados às funcionalidades básicas do Gn3. Essa conclusão é paradoxal 

diante de respostas anteriores que comprovam se tratar de um software 

redacional dotado de muitos dados e informações. 

É fato que os envolvidos no ciclo produtivo do Jornal A TARDE foram 

previamente capacitados a operar de acordo com sua função e, 

obviamente, a funcionalidade de ferramentas direcionadas a estes 

profissionais. Porém, esse treinamento pareceu ser insuficiente se levados 

em consideração os dados apurados pela pesquisa.  
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Sobre o sistema de comunicação interna utilizado na Redação do A 

TARDE, o Neos, que funciona como um “bate-papo” eletrônico entre 

colegas de departamentos e ou editorias, a maioria disse que satisfaz 

(59%). Os que optaram pelo “não” representou 41%, com ressalvas sobre 

a instabilidade quase freqüente do sistema, o que parece gerar uma 

irritabilidade nos usuários e, conseqüente, resistência.  

O NEOS É UM SISTEMA DE COMUNICAÇÃO INTERNA SATISFATÓRIO 

59% 

41% 

Sim Não 

Gráfico 17 – O Neos é um sistema de comunicação interna satisfatório 

Mais uma vez a resistência é atrelada ao mau funcionamento dos 

sistemas. Neste caso, em especial, o fator “instabilidade” provoca um 

descrédito nos usuários, pois se trata de um software de comunicação 

interna. Portanto, se este não funciona, há um retrocesso no ciclo, 

obrigando os agentes a buscarem uma forma eficiente de comunicação 

entre pares. Ou seja, eles recorrem ao contato presencial ou por telefone, 

que lhes garante um retorno imediato. 
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No questionário foram aplicadas duas questões abertas. Em uma 

delas a pesquisa buscou saber a opinião do entrevistado em relação às 

transformações tecnológicas recentes sofridas no Jornal A TARDE, cujas 

respostas retratam um pouco de cada gráfico analisado anteriormente. 

Qual sua opinião sobre as transformações tecnológicas recentes? 

�	 “A adoção do Gn3 agilizou o processo de produção e tornou possível 

aposentar o DOS, mas acho que o sistema adotado pelo On Line foi 

ruim, pois ele não funciona.” [Subeditor] 

�	 “A evolução tecnológica dessa época consolidou a Internet como 

novo veículo de comunicação. A transformação tecnológica na 

Redação ampliou o nosso conhecimento.” [Repórter] 

�	 “A implantação do Gn3.” [Tratador de imagens] 

�	 “Acho que as transformações são importantes para que a empresa 

possa acompanhar a evolução do mercado.” [Repórter] 

�	  “Acho que para melhor.” [Revisor] 

�	 “Algumas destas transformações são importantes para o processo 

produtivo diário.” [Repórter] 

�	 “Apesar do pouco tempo de Redação, pude perceber a importância 

dessas transformações para a agilidade das rotinas produtivas na 

Redação.” [Subeditor] 

�	 “As ferramentas do Gn3 podem ser melhor exploradas se forem 

melhor apresentadas aos repórteres. A reforma também deixa a 

parte gráfica-visual impondo no conteúdo.” [Repórter] 

�	 “As mudanças melhoraram o jornal. Adotou a suíte de programas 

GoodNews 3, da Tera, o que significou um avanço no sentido da 

produção mais ágil das edições e do acompanhamento por editores, 

chefes de redação e secretários. Também fez uma reforma gráfica e 

editorial, que tornaram o jornal mais moderno.” [Secretário 

Gráfico] 
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� “As transformações foram importantes para colocar o jornal mais 

próximo da realidade das redações internacionais, mas exige 

aperfeiçoamentos.” [Repórter] 

� “As transformações tecnológicas agilizaram o processo de edição, 

permitindo maior planejamento das rotinas de fechamento.” 

[Editor] 

� “Deveria ter servido para agilizar todo o processo, mas não é o que 

se constata no dia-a-dia.” [Repórter] 

� “É sempre necessário renovar, principalmente no mundo acelerado 

de hoje. Achei ótimo.” [Diagramador] 

� “Em parte, foi positiva, pois criou ferramentas mais ágeis, mas, por 

outro lado, precisa de ajustes, para adequá-los ao trabalho 

intelectual dos profissionais.” [Editor] 

� “Facilitaram o processo de fechamento do jornal.” [Editor] 

� “Facilitou o meu trabalho.” [Secretária Auxiliar da Secretaria de 

Redação] 

� “Favoreceram a rotina produtiva por conta de uma melhor sintonia 

entre planejamento editorial e resultado prático do fechamento de 

páginas.” [Editor] 

� “Fazem parte de um processo irreversível de utilização das novas 

ferramentas de comunicação no mundo.” [Repórter] 

� “Foi um grande passo para a modernização jornalística na Bahia.” 

[Auxiliar Técnico de Fotografia] 

� “Foi uma decisão certa. Tem que se avançar e não ficar parado no 

tempo.” [Digitadora] 

� “Foram extremamente positivas.” [Editor] 

� “Há falhas. O sistema de busca não funciona a contento. Não temos 

dicionário online, além de uma série de limitações gráficas.” 

[Repórter] 

� “Interessante passar a viver por fases distintas e manter-se inserido 

em outras. Nosso costume do "DOS" deixou os dedos e os 

pensamentos tortos. Felizmente, tudo superado!” [Repórter] 
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� “No caso de A TARDE55, as transformações tecnológicas não 

resultaram em melhor qualidade do produto, mas apenas em maior 

agilidade no processo produtivo. Portanto, têm aproveitamento 

relativo, ao contrário do que aconteceria se o progresso de 

tecnologia e conteúdo andasse junto.” [Subeditor] 

� “O novo sistema - Gn3 - facilitou bastante o trabalho. Mas a 

modificação do portal deixou a desejar, especialmente por que 

ficamos sem a busca.” [Repórter] 

� “O processo de informatização, com a implantação do "GoodNews" 

facilitou bastante a dinâmica de trabalho redacional, sobretudo na 

elaboração e produção de matérias, busca de informações novas e 

assuntos para pautas de reportagem, além do próprio trabalho de 

fechamento de edições.” [Editor] 

� “Oportuna, necessária.” [Editor] 

� “São úteis para a rotina produtiva.” [Repórter-fotográfico] 

� “Significa mais valia. Ou seja, acúmulo de função sem significar 

majoração neste defasado salário.” [Subeditor] 

� “Só demorou para que fossem implantadas. O pessoal deveria ser 

sempre treinado em softwares, uso do computador e programas 

(Ex.: muitos reclamam da falta do Word, sem perceber que o 

OpenOffice atende perfeitamente).” [Editor] 

� “Todas elas aproximaram o leitor do jornal e melhoraram o 

conteúdo jornalístico.” [Editor] 

55 Grifo nosso. 
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Na outra questão subjetiva foi perguntado se a tecnologia 

compromete a qualidade do conteúdo do produto final: o jornal. Houve 

quem interpretasse o termo “comprometer” de forma pejorativa. Portanto 

as respostas variaram entre negativas e positivas como apresentadas a 

seguir: 

A tecnologia compromete a qualidade do conteúdo? 

� “’Compromete’ no sentido positivo do verbo, pois favorece a 

qualidade na apuração, texto final, edição e repercussão.” [Editor] 

� “Acho que tecnologia não tem nada a ver com conteúdo. O conteúdo 

está diretamente relacionado ao ser humano, ao profissional, 

dedicação, talento, ética etc.” [Editor] 

� “Às vezes, por causa da cobrança dos horários para um melhor fluxo 

na impressão.” [Diagramador] 

� “Às vezes. Na medida em que a hora do fechamento é a principal 

prioridade junto com a questão gráfica do jornal.” [Repórter] 

� “Compromete positivamente. Com a Internet, não temos o direito 

de passar a informação inconsistente; tomar ‘furo’.” [Editor] 

� “De maneira alguma! A criatividade é parte do ser humano, ela se 

adapta proporcionalmente ao manejo das novas tecnologias que vão 

surgindo na área da informática, particularmente no vasto e infinito 

campo do jornalismo impresso ou até mesmo digital.” [Editor] 

� “Em parte sim, pois o Gn3 engessou totalmente o trabalho de edição 

da Redação. Temos que nos adaptar 100% à forma.” [Editor] 

� “Em parte, já que o conteúdo fica submetido à forma e não o 

contrário. O que é antijornalístico.” [Editor] 

� “Na verdade, considero a tecnologia como uma ferramenta que 

facilita a rotina produtiva na Redação.” [Repórter-fotográfico] 

� “Não.” [Secretária Auxiliar da Secretaria de Redação] 

� “Não, ao contrário. A tecnologia é fundamental para o jornal 

competir qualitativamente com outras publicações.” [Repórter] 
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� “Não, desde que os repórteres, editores e chefes de redação saibam 

ser flexíveis quando for preciso. É preciso colocar a qualidade acima 

da agilidade.” [Repórter] 

� “Não, pelo contrário, a tecnologia, neste mundo contemporâneo, só 

tem benefícios a trazer para o jornalismo, que a cada dia exige mais 

agilidade.” [Subeditor] 

� “Não, pelo contrário, auxilia e acelera os processos.” [Tratador de 

Imagens] 

� “Não, pois a tecnologia é, hoje, um componente essencial para a 

qualidade em uma empresa jornalística.” [Auxiliar Técnico de 

Fotografia] 

� “Não. A qualidade só tem a ganhar com a tecnologia. Isto é: o 

conteúdo independe da tecnologia, que só agrega, facilita, agiliza.” 

[Revisor] 

� “Não. A tecnologia deveria apenas auxiliar no processo, mas como 

ocorrem muitas falhas, acaba algumas vezes por atrapalhar o 

trabalho.” [Repórter] 

� “Não. A tecnologia é apenas uma ferramenta para agilizar o 

processo produtivo.” [Editor] 

� “Não. A tecnologia é uma ferramenta. O bom senso define o seu 

uso.” [Editor] 

� “Não. Ao contrário, permite maior controle sobre a qualidade do 

produto final e a correção imediata de erros.” [Editor] 

� “Não. O que compromete é uma série de outros fatores, como 

cadeia de produção, falta de planejamento, competência editorial 

etc.” [Repórter] 

� “Não. O ser humano usa tecnologias desde que evoluiu dos 

primeiros primatas. Ou seja, a tecnologia é a própria expressão da 

humanidade. A comunicação jornalística só apareceu com o advento 

de novas tecnologias, como a invenção do papel e depois a prensa 

de Gutenberg. Sem tecnologia, não haveria jornal ou jornalismo, 
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logo ela não pode comprometer a qualidade do conteúdo.” 

[Secretário Gráfico] 

� “Não. Os seus responsáveis não iam mudar para algo que 

comprometesse sua qualidade e sim para melhorar.” [Digitadora] 

� “Não. Por que o avanço tecnológico vem possibilitando a toda 

sociedade desfrutar de uma gama de informações.” [Repórter] 

� “O problema não está na tecnologia. Bem empregado, um sistema 

que funciona pode ser um grande aliado. Mas, no nosso caso, o 

novo sistema do online emperra a produção.” [Subeditor] 

� “O que ajuda o desenvolvimento de um jornal é a inteligência dos 

seus dirigentes. Ferramentas são instrumentos. Falta consciência 

crítica e gestores capazes para bem manipulá-las. Menos incapazes, 

mais cérebros. Please!” [Subeditor] 

� “Quem valoriza sua profissão interage com as tecnologias como 

ferramentas, sem trocá-las por outros valores. Uma apuração 

responsável de determinados fatos exige sempre da qualidade do 

profissional. Ferramenta tecnológica é um mero detalhe no 

processo. Se é que você me entende...” [Repórter] 

� “Sim, no momento que acelera o processo produtivo o jornal estará 

pronto mais cedo.” [Repórter] 

� “Sim. A tecnologia, quando bem aplicada, soma ao resultado final do 

jornal.” [Repórter] 

� “Só melhora.” [Editor] 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS


A análise feita no Jornal A TARDE teve a Redação como setor 

principal e as recentes mudanças tecnológicas que envolveram a 

implantação do sistema redacional Gn3 (GoodNews), comprovando sua 

importância em todo o processo, além de ratificar a dependência gerada a 

partir da necessidade do uso dessas ferramentas. 

O registro histórico da evolução tecnológica, incluindo-se aí a 

invenção da escrita, confirma a relevância dessa contribuição para a 

humanidade e a influência direta sobre o desenvolvimento social, cultural 

e econômico no mundo. A partir desse crescimento geral, o A TARDE, na 

Bahia, acompanha o desenvolvimento tecnológico e a conseqüente 

mudança de perfis de seus leitores. Nesta empresa de comunicação, 

pertencente à família Simões, essa evolução acontece desde sua fundação 

em 15 de outubro de 191256, apesar de só ter iniciado seu legado de 

aparatos tecnológicos oito anos depois, em 1920, com a aquisição de sua 

primeira rotativa. Porém, a pesquisa mostra o porquê dessa espera. A 

própria conjuntura política e econômica da época não permitia ao jovem 

visionário Ernesto Simões Filho tamanha audácia.  

Assim, apesar do foco ter sido a análise das mudanças ocorridas no 

século XXI, a pesquisa comprovou que os efeitos gerados pela Tecnologia 

da Informação estão presentes na produção jornalística do diário A TARDE 

desde 1920. A essa época, a aquisição de rotativas e a conseqüente 

contratação de mão-de-obra especializada ocasionaram mudanças 

significativas não apenas no modo de produção, como também no produto 

final, que passou a chegar mais cedo às bancas, além de obter melhor 

qualidade de impressão. Em contrapartida, os profissionais envolvidos nas 

mudanças submetidas pela empresa foram, diretamente, atingidos. Seja 

no modo de produção, nas relações interpessoais, na imposição do 

56 Atualmente a empresa de comunicação da família Simões, o Grupo A TARDE, é 
composta por jornal diário, portal de notícias na Internet, rádio FM, provedor de acesso 
à Internet, gráfica e agência de imagens e notícias. 
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aprendizado de novas técnicas de trabalho ou, mesmo, na redução do 

quadro de funcionários. 

De forma geral, como citado no item 1.1 do capítulo 1, os avanços 

tecnológicos trouxeram a mecanização dos processos e exigiram novos 

perfis profissionais. Saiu-se da produção artesanal para a mecanizada. O 

mesmo acontecendo nas empresas de comunicação impressa. Os efeitos 

foram percebidos, também, nas relações entre os agentes do ciclo 

produtivo e no resultado do produto. No primeiro caso, essa inter-relação 

ocorria, no passado, de forma direta e presencial. Atualmente, é, quase 

sempre, mediada por ferramentas de Tecnologia da Informação que 

proporcionam o acesso a informações, ampliando o conhecimento dos 

envolvidos na produção e os assessorando em suas atividades. Tudo isso 

de uma maneira muito mais dinâmica e gerencial, pois permite que atores 

de níveis hierárquicos elevados tenham acesso a tudo que é produzido, 

além de terem o controle sobre onde, quando, como e quem produziu; 

como acontece com o uso do sistema redacional do A TARDE, o Gn3 

(GoodNews). 

Para os ocupantes de outros postos nesta hierarquia, de início, esse 

controle e monitoramento não agradam. Mas, posteriormente, são aceitos 

em conseqüência de um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e 

de difícil inserção. Esses atores são conscientes da necessidade de 

adequação à “era tecnológica” imposta pelo próprio desenvolvimento 

econômico, político e social deste novo século. Essa mecanização de 

processos transforma o homem em máquina, fazendo-o seguir rotinas e 

fluxos de atividades, além de cercear, como descrito por um entrevistado, 

a possibilidade de criar. Os modelos são rígidos e previamente elaborados, 

não permitindo a inovação no conteúdo. 

No caso do produto (Jornal A TARDE), a qualidade dos impressos 

melhorou e houve uma adequação do conteúdo aos novos padrões 

estéticos criados pós-advento da Internet. As tecnologias de impressão 

foram as primeiras a evoluírem e, portanto, hoje permitem que o jornal 

chegue às bancas mais cedo, muito mais “limpo”. Proporcionam também 
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alteração na disposição das notícias e permitem agilizar a produção de 

novos clichês (edições), dentre outras características descendentes dessa 

nova era, como o uso de fotografias e infografias criadas com sistemas 

sofisticados de computação gráfica. Toda essa plástica construída com a 

tecnologia proporciona ciclo de atividades mais ágeis e uma melhor 

visualização para o leitor; mas, como dito por alguns jornalistas: “A 

máquina sozinha não faz jornal!” Portanto, é fundamental ressaltar que, 

sem a criatividade e conhecimento do homem não haveria processo 

produtivo e usuários de ferramentas tecnológicas. Afinal, apesar de todos 

os benefícios gerados pela tecnologia, o componente humano ainda é o 

principal agente de construção dessa história.  

Mas, apesar da dicotomia entre homem e máquina, os funcionários 

do A TARDE enxergam as ferramentas como aliadas, apesar de admitirem 

ser resistentes devido à instabilidade dos sistemas tecnológicos.  

Assim, mesmo com eventuais ocorrências do problema citado acima, 

o fato é que os sistemas informatizados utilizados na contemporaneidade 

promovem uma aceleração nos processos produtivos, ao mesmo tempo 

em que automatizam e mecanizam esses ciclos. Essa mecanização gera 

uma dependência tecnológica, apontada na pesquisa como conseqüência 

do uso recorrente dessas ferramentas como suporte aos processos 

produtivos. Este fator é relevante para o entendimento dos efeitos da 

tecnologia na produção jornalística atual, pois sem as ferramentas de TI 

ficaria impossível produzir uma edição completa como a do A TARDE, com 

cerca de 70 páginas diárias, tiragem57 média/dia de 48 mil exemplares, 

com o mesmo tempo hábil – cerca de 12 horas, entre produção e 

impressão - que a automatização dos processos mediados pela tecnologia 

proporciona. 

Mas esta é uma tendência mundial. As empresas de jornais 

impressos estão aderindo às novas tecnologias com o intuito de ampliar o 

tempo de produção e obter uma rentabilidade financeira cada vez maior, 

57 Tiragem de segunda a sexta-feira. Dados fornecidos pelo departamento de Circulação 
do Jornal A TARDE, em outubro de 2006. 
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com retorno, praticamente, imediato. Para tanto, elas investem enormes 

quantias para adquirir a chamada tecnologia de ponta, com equipamentos 

de última geração que, na análise custo-benefício, compensa o dispêndio. 

A Tecnologia da Informação, com a transformação de dados em 

informação, tem contribuído de maneira significativa nas atividades 

exercidas pelos “novos jornalistas”. Estes referendam os novos perfis dos 

profissionais de comunicação que trabalham em rede, conectados à 

Internet, seguindo fluxos e rotinas de trabalho mediadas pela tecnologia, 

além de ultrapassarem as fronteiras geográficas ao publicarem suas 

matérias para o mundo por meio dos portais noticiosos, as veiculando em 

boletins de rádio ou nas agências de notícias, como acontece no A TARDE. 

Assim, após esta análise percebe-se que as decisões do visionário 

Ernesto Simões Filho - como os próprios fatos revelam - foram acertadas, 

dado que hoje o A TARDE se tornou um conglomerado de empresas de 

comunicação reconhecido e acreditado pelo seu público. Para estar de fato 

inserido na grande teia da comunicação, resta apenas aderir à mídia 

televisiva, o que não surpreenderá se os seus herdeiros – atuais gestores 

do Grupo - anunciarem tal investimento, diante de tantos avanços e 

atitudes pioneiras quando o assunto é Tecnologia da Informação. 
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ANEXO A – Imagens das capas do Jornal A TARDE 

Capa da primeira edição 	 Capa da edição de 23 de 
16 de outubro de 1912 	 abril de 2006, marco do 

período da nova 
reformulação gráfica e 
implantação do sistema 
redacional Gn3 

Destaque de texto 
veiculado na edição de 
23 de abril de 2006 
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ANEXO B – Fotos diversas das inovações tecnológicas no A TARDE 

Redação – 15 de outubro de 1950 

Titular operador em uma Linotipo Sudlow - Redação no prédio do A TARDE, na Praça Castro 
Máquina para composição tipográfica quente Alves, 24/5/1962 
25/5/1962 
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Entrega de jornais – Rodoviária de Salvador – 15/10/1968 

Jornal nas bancas – 15/10/1968 
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  Central de Comunicação – 15/10/1975 



99 

Contagem de votos – data não registrada 
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Rotativa off-set inaugurada no 62º aniversário do A TARDE e nota 
publicada à época – 15/10/1974 
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Departamento de fotografia. Ao fundo, uso do scanner vertical.

Outubro de 1975 


Redação da sede do Caminho das Árvores – 1975 


Revelação de fotolito – 1975 
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Rotativa T. Janer e nota veiculada à época da 
visita do presidente da empresa – 17/9/1975 
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Sala de linotipos – 10/9/1975 

Sala de linotipo – data não registrada 
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Sala de diagramação – data não registrada 

Sala de telégrafos – data não registrada 
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Aparelhos de telecópia e cópia de telegrama com registro da inauguração do novo 

sistema de comunicação entre Salvador e a Sucursal de Feira de Santana - 1975 
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Teletype da Agência The Associated Press (AP) 
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  Teste do primeiro telefone sem fio da Redação.  

  Sede do Caminho das Árvores - 1997


  Sala do Provedor do A TARDE 
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Rotativa – Serviços gráficos – 2001 

Redação – Repórteres utilizando o Gn3 – Dezembro de 2006





