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O modo de fazer jornalismo no Brasil e no mundo se modificou para se 

adequar às novas tendências da era da internet. Transformações na linguagem, escrita 

e no exercício da profissão tornaramGse parte do dia a dia do jornalista, tanto para 

trazer novos leitores, quanto para manter o público já cansado do jornalismo 

tradicional. 

As mudanças no jornalismo da era digital são o tema da tese de doutorado de 

Jaqueline da Silva  Deolindo,  defendida  no  programa  de  pósGgraduação  em  

Comunicação  da  UERJ.  A  tese “Regiões Jornalísticas: uma  abordagem  locacional  

e  econômica  da  mídia  no  interior fluminense” com orientação da professora Sônia 

Virginia Moreira, busca analisar como os diferentes veículos de comunicação da 

região trabalham a maneira de “fazer jornalismo” nos modelos  impressos  e online. 

A análise de Jaqueline da Silva teve como motivação principal entender como 

as empresas jornalísticas produzem a notícia e a informação, tendo como base a 

estrutura empresarial, a conduta profissional, além do desempenho dos jornais diários 

e sites de notícias do interior do estado do Rio de Janeiro. A investigação buscou 

caracterizar o jornalismo como firma jornalística e como uma das principais 

indústrias culturais que se movimentam em prol de seus interesses, sejam políticos, 

econômicos, etc. 

Foram estudadas cerca de 20 empresas jornalísticas em 14 cidades do interior 

fluminense com o intuito de reunir dados como a localização, a área de atuação, o 

mercado, o modelo de negócio, modelo competitivo no processo de convergência 

digital dos produtos midiáticos, as estratégias de gestão empresarial e a distribuição 

de conteúdo. 

Em  um  dos  jornais  diários  observados,  Cultura  Popular,  constatouGse  

que  a  demanda  do impresso é maior que a do formado digital. No geral, essas mídias 

exploram o mercado editorial como um nicho, no qual a área de circulação do 

impresso é mais ampla. Porém, o custo da produção é maior, visto que os gestores 

trabalham mais na captação de anunciantes. As reportagens apresentam mais 

dificuldades de concretização, e restringemGse prioritariamente à cidadeGsede do 

jornal, ainda que esporadicamente haja equipes que viajem para as cidades vizinhas 

para conseguir fatos de maior valor noticioso. 



Já na região jornalística dos sites de notícia, a pesquisa apresentou resultados 

diferentes: a área de alcance é mais abrangente e o trabalho de apuração consegue ser 

mais amplo do que a atuação do impresso. As notícias não se restringem à cidade em 

que a mídia está sediada. Com   isso,   as   formas   se   integram   com   outras   do   

mesmo   ramo,   criamGse   redes   de compartilhamento de informações, fotos, áudios 

e notícias prontas. As reportagens tornaramG se tendência e elas aumentam 

diariamente a amplitude de acessos. 

Apesar das diferentes formas de estruturação dos veículos, jornalismo 

impresso e online se adaptam conforme a estrutura de mercado e de acordo com a 

concorrência. Os jornais regionais em determinadas áreas estão sendo passados para 

trás pela concorrência, tanto pelo seu potencial como pelos recursos de apuração mais 

ampla e completa. Isso se aplica principalmente nos jornais diários sediados em 

cidades mais próximas que disputam um mesmo público, como nas regiões Serrana 

e do médio Paraíba. 

As mídias, em geral, andam junto com o mercado nacional e internacional de 

modo que as mídias mais estruturadas estão em cidades com status mais altos, 

ganhando o mercado da informação. As novas tecnologias de informação e da 

comunicação têm movimentado o surgimento de pequenos emprrendimentos de 

jornalismo online, que começam a romper com esse modelo tradicional. 

De modo geral, as mídias online, seja nas cidades centrais ou nas cidades do 

interior, têm melhor desempenho do que as publicações do jornalismo impresso no 

que se refere ao alcance e ao acesso do público. No entanto, ainda que com a 

tecnologia dominando o mundo contemporâneo, o impresso continua sendo uma das 

mídias mais consolidadas, com maior coorperação e melhores resultados financeiros. 


