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revista imprensa

20 anos depois
saiba porque o ano de 1987, quando nasceu imprensa, foi o divisor 

de águas do mercado brasileiro de comunicação

por ana ignácio e marlon maciel

1987:
Pautas, furos, 
hits e barrigas

Janeiro

ulysses guimarães 
assume a presidência 
da assembléia 
nacional constituinte.

decretada a suspen-
são de pagamento 
dos serviços da dívida 
externa. os preços 
aumentam em até 
100%. a inflação dis-
para e gera descon-
fiança no governo.
 
três mil estudantes 
chineses vão à praça 
da paz celestial 
(tiananmen), no 
centro de pequim, 
exigir a democratiza-
ção e a realização de 
eleições livres.

i m p r e n s a  2 0  a n o s 

e
m alguns anos a história se manifesta 
com grandes acontecimentos e ima-
gens fortes, inesquecíveis. Quando se 
fala de 1968 – o ano que não termi-
nou – as imagens que vêm à cabeça 

são dos estudantes nas ruas, da repressão violen-
ta, da polícia, das fotos 3X4 de presos políticos, de 
lado e de frente. 1980 é ano das greves do abC. 
1984 das “Diretas Já”, das multidões, do povo na 
rua, dos comícios. 1988 é sinônimo de Constituinte. 
1989 de eleições diretas, Lula X Collor. outros 
anos, porém, não deixam grandes imagens de 
arquivo. são efemérides sutis as que marcam os 
movimentos decisivos dos bastidores. 

sem platéia ou manchetes para pendurar na 
parede, o ano de 1987 foi especialmente impor-
tante para a história da mídia brasileira. foi nesse 
ano que o Photoshop foi inventado, que entrou 
em vigor o código de ética do jornalismo e em 
gráfica a revista iMPreNsa. Diversas revistas e 
jornais começaram a circular e programas jorna-
lísticos de tV entraram no ar. foi o ano do boom 
das assessorias de comunicação, do nascimento 
da anatec (associação Nacional das revistas 
técnicas) e da consolidação aner (associação 

Nacional dos editores de revistas).
foi em uma apertada sala de 50m², na rua Padre 

Chico, no bairro de Perdizes, em são Paulo, que 
aconteceu o primeiro fechamento da revista 
iMPreNsa. a idéia original era fazer um jornal 
para cobrir a cobertura da mídia. Por intuição, os 
quatro sócios na empreitada – Paulo Markun, 
Manuel Canabarro, Dante Matiussi e sinval de 
itacarambi Leão – mudaram de idéia no meio do 
caminho e optaram pelo formato revista.

o lançamento foi celebrado em uma concorri-
da festa no sindicato dos Jornalistas de Minas 
gerais, em belo horizonte. “em 1987, quando a 
revista iMPreNsa surgiu, foi o primeiro veículo 
a comentar o trabalho da imprensa. a revista con-
tribuiu muito para o aperfeiçoamento do trabalho 
da mídia”, afirma Marcelo rech, diretor de redação 
do jornal Zero Hora, de Porto alegre.

Duas décadas depois, iMPreNsa volta ao 
ano de 1987 para contar a história do boom dos 
anos 80 e da crise dos 90 no mercado editorial 
brasileiro.  

apesar da economia debilitada e da inflação 
ascendente, agravada pelo déficit público, o cená-
rio no começo de 1987 era bastante animador para 
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vam uma tendência da década de 70, que foi 
de muito progresso, assim como o ano de 
1986”, afirma. segundo Duailib, em 1987, a 
verba publicitária brasileira bateu um recorde 
histórico ao chegar a 1,7 do Pib [3,5%] nacio-
nal. “Nunca passou de 1,0 a 1,2”, diz. o publi-
citário destacou, ainda, que o período foi 
marcado pela modernização do consumo. “o 
consumidor estava se modernizando, o com-
putador estava se expandindo nas agências, 
um fato revolucionário, e ainda havia uma 
certa descrença em relação à internet, por ser 
algo novo”, frisa.  

 
as revistas em revista  

Horizonte Geográfico, Náutica, Superinteres-
sante, Áudio Musica e Tecnologia (Musitec), Teoria 
e Debate, Arquitetura e Construção, SET, Speak 
UP, Trip. as bancas estavam cheias de novida-
de em 1987. algumas publicações mudaram de 
nome no meio do caminho. a revista Natureza 
começou como Sítios e Jardins e a Náutica nas-
ceu Vela e Motor. outras começaram como 
cadernos ou seções e ganharam vida própria. 
foi o caso da revista SET, especializada em 
cinema, que era uma seção da Bizz (1985). 
Virou revista e passou por diversas linhas edi-
toriais e editores até atingir a fórmula atual. 
“tentamos de tudo. Quando vejo uma revista 
sobre cinema na banca sei que vai desaparecer 
porque a fórmula não vai funcionar, pois já 
testamos e vimos que não funciona”, afirma 
roberto sadoviski, diretor da SET.  

 acertar o tom era mesmo o grande desafio 
dos editores. a diretora de redação da 
Arquitetura e Construção, Lívia Pedreira, conta 
que no início a revista era uma espécie de 
álbum e não tinha um bom retorno. “era difícil 
encontrar o equilíbrio das informações que 
não podiam ser excessivamente técnicas nem 

a mídia. o brasil começava a experimentar o 
gosto da chamada Nova república. “havia uma 
expectativa muito positiva para a imprensa, que 
havia se libertado da censura do governo geisel. 
o papel dos jornalistas foi muito importante no 
acompanhamento da Constituinte. Mas também 
foi um ano cheio de dificuldades e insegurança”, 
lembra o historiador e cientista político 
octaciano Nogueira.

o período também é lembrado por greves e 
forte mobilização popular. “Naquele momento, 
a presença do estado era mais forte do que 
hoje, tanto política quanto economicamente. 
isso direcionou a atenção, durante a transição 
[política], para aquilo que seria desconfigura-
do no estado. toda a mídia estava de olho 
nisso. falava-se muito em liberdade de 
imprensa, modernização da comunicação e 
numa política nacional de comunicação. houve 
muita negociação sobre esse novo sistema de 
comunicação no País, mas também se cogitava 
a articulação de um sistema de comunicação 
do governo que fosse mais democrático. a 
militância jornalística da época tinha mais 
presença nas discussões políticas; hoje, os 
jornalistas estão muito profissionalizados e 
distantes do mundo político”, diz o professor 
de Jornalismo e coordenador do Núcleo de 
estudos em Mídia e Política da universidade 
de brasília (unb), Luiz gonzaga Motta.

 apesar de toda a turbulência na economia, 
o mercado publicitário vivia um bom momen-
to. De acordo com o empresário roberto 
Duailib, sócio-diretor da agência DPZ e presi-
dente da associação brasileira de agências de 
Publicidade (abap), em 1987, o período foi 
bastante positivo para a publicidade. “foi um 
ano muito bom para o mercado. a lei 4.680 
estava em pleno vigor, portanto, havia estabi-
lidade profissional. os negócios acompanha-
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fevereiro

a assembléia 
constituinte começa 
a elaborar a nova 
constituição. 
promulgada em ou-
tubro de 1988, foi a 
primeira a aceitar 
emendas populares.

surge a revista 
Natureza.
 
os irmãos thomas e 
Jonh Knoll começam 
a desenvolver o 
photoshop, progra-
ma de edição de 
imagens, que se tor-
nou o mais utilizado 
no mundo por desig-
ners gráficos, artis-
tas, webdesigners e 
fotógrafos. a versão 
número 1 seria lan-
çada pela adobe no 
início de 1996. 

março

a tv bahia, do grupo 
acm, passa a retrans-
mitir o sinal da globo 
(a maior rede do 
brasil e quarta maior 
do mundo), no lugar 
da tv aratu, afiliada 
há 18 anos.

começa a circular a 
revista Áudio, Música 
e Tecnologia, uma das 
pioneiras desse segui-
mento no mercado 
editorial brasileiro.

entra no ar a pro-
gramação da tv 
ponta negra.
 
abril

entra em vigor o 
código de Ética dos 
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muito leves”, diz Lívia. o editor da Natureza, 
Manoel de souza, e o diretor de redação da 
Náutica, Jorge de souza, contam que foi difícil 
fazer com que as pessoas se aproximassem 
dos temas abordados nas duas revistas: jardi-
nagem e barcos. o jornal Amazonas Em Tempo 
(Em Tempo) também enfrentou alguns maus 
olhados. segundo Mário adolfo aryce de 
Castro, jornalista do Em Tempo desde o núme-
ro 1, a publicação trazia muitas inovações, pelo 
menos para Manaus. “o ousado projeto de 
tide hellmeinster (o mesmo que concebeu o 
projeto do Jornal da Tarde) surpreendeu leito-
res e profissionais da área. Valorização dos 
espaços em branco, fotos rasgadas e manche-
tes com apenas uma palavra de impacto. 
Diziam que ia durar seis meses.” e realmente 
não durou seis meses. Em Tempo completa 
duas décadas em setembro.  

Durante os 20 anos de história, as redações 
– que nunca foram grandes – se tornaram 
ainda menores. No caso do Jornal Pessoal nem 
é preciso uma redação. o jornalista Lucio 
flavio Pinto, idealizador da publicação, consi-
derada pelo guiness a menor do mundo, faz 
tudo sozinho desde 1987, das matérias aos 
anúncios.  

as dificuldades de alcançar velocidade de 
cruzeiro e de se consolidar no mercado eram 
as mesmas para todos em 1987. “a dificuldade 
de todo mundo sempre é dinheiro”, diz rose 
spina, editora da Teoria e Debate, revista da 
fundação Perseu abramo, que começou a cir-
cular em fevereiro de 1987. Por fim, as publi-
cações que completam 20 anos não acreditam 
na profecia do fim da mídia impressa. sim, a 
internet mudou muita coisa. “as revistas que 
oferecem o que hoje é grátis na internet estão 
com um problema sério”, avalia Denis russo, 
editor da Superinteressante.  

 televisão: o booM 
do coronelismo eletrônico

teóricos da comunicação usam o termo 
“coronelismo eletrônico” para definir o fenô-
meno da distribuição de concessões de rádio e 
tV para famílias de políticos tradicionais, 
especialmente do nordeste do País. “Num 
momento de negociações intensas entre o 
presidente e o Congresso, um dos principais 
instrumentos do governo foi a concessão, lar-
gamente usada por aCM (então ministro das 
Comunicações) para conquistar apoio. isso se 
reflete posteriormente na estrutura dos meios 
de comunicação. ele conseguiu, inclusive, que 
a tV bahia, controlada pela sua família, pas-
sasse a ser afiliada da rede globo, substituin-
do a tV aratu”, destaca o pesquisador Leonardo 
barreto, do instituto de Ciência Política, da 
unb. essa prática, porém, não foi inaugurada 
pelo ministro baiano. “o uso político não era 
novidade, mas como política de governo foi 
uma marca de aCM.”

segundo o Ministério das Comunicações e 
o Diário oficial da união, de 1985 a 1988, 
quando aCM respondia pela pasta, foram 
outorgadas 632 rádios fM; 314 rádios aM; e 82 
tV’s, o que totalizou 1.028 concessões e per-
missões. após a era aCM, segundo barreto, 
houve um “endurecimento” desse processo. 
“teve uma reforma no governo Collor que 
submeteu qualquer concessão ao senado. o 
processo agora está todo concentrado no 
Congresso, o que diminuiu a ascendência do 
Ministério das Comunicações. o número de 
outorgas reduziu enormemente”, comenta 
barreto.  

em relação aos anúncios publicitários, as 
tevês não tiveram muita dificuldade. a deman-
da era grande. “o mercado anunciante já vinha 
de situações crescentes, principalmente no 
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Jornalistas, após 
aprovado em vota-
ção em congresso 
nacional da catego-
ria, em 1985.

maio 
 
morre a diva da 
década de 40, rita 
Hayworth, vítima do 
mal de alzheimer, 
antes de completar 
69 anos. esteve no 
brasil no carnaval de 
1960 e em 1976.

JunHo 

sarney decreta o con-
gelamento de preços, 
aluguéis e salários 
por três meses.

estréia a revista Set, 
pela editora peixes, 
dirigida ao público 
interessado nas novi-
dades sobre cinema.
 
o governo anuncia o 
plano bresser.

 inaugurada a agên-
cia de comunicação 
Ketchum estratégia, 
segmentada em qua-
tro áreas de atuação 
- comunicação 
corporativa, 

a imprensa e o poder
à esquerda a festa de lançamento no sindi-
cato dos Jornalistas de minas gerais e o 
fecHamento de uma das edições da revista 
imprensa, com paulo marKun, dante matius-
si, manuel canabarro, gabriel prioli e sin-
val de itacarambi leão. à direita JosÉ sarney 
e antonio carlos magalHães, que em 1987 
eram respectivamente presidente da repúbli-
ca e ministro das comunicações.
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que diz respeito à televisão. Por essa época a 
televisão já tinha atingido 50% do bolo publi-
citário”, lembra o diretor da revista iMPreNsa, 
sinval de itacarambi Leão.  

 
comunicação empresarial: 

um ano de ouro
a abertura política e o fortalecimento da 

mídia contribuíram para o nascimento de um 
novo mercado em 1987: saíam de cena as 
“assessorias de imprensa” e entravam as 
“agências de comunicação”, um conceito que 
ia além da mera produção de 
releases. “eu cheguei à con-
clusão que assessoria de 
imprensa é, sim, jornalismo”, 
pontua ricardo Viveiros, que 
em 1987 fundou a agência 
que leva seu nome. 

“tratar com a imprensa 
era uma necessidade nova e 
isso se acelerou muito, com a 
abertura do mercado [gover-
no Collor]. Percebi que as 
empresas queriam uma visão 
externa. acho que isso se 
deve principalmente à con-
corrência do mercado”, conta 
João rodarte que em 1987 
fundou a CDN (Companhia 
de Notícias) em uma sala 
emprestada de um amigo na 
avenida rebouças, em são 
Paulo. hoje, a CDN é uma 
das maiores agências do País 
e atende clientes do porte da 
Pirelli e Cônsul.

outra agência fundada em 
1987 foi a Ketchum estratégia. 
rosâna Monteiro, uma das 

as rePreseNtaNtes Da 
CLasse: ANER E ANATEC

seis meses. esse É o tempo que separa a fundação das duas associa-

ções. a primeira surgiu em dezembro de 1986, a segunda em JulHo de 

1987. a aner (associação nacional de editores de revistas) É uma enti-

dade nacional sem fins lucrativos que foi criada com o obJetivo de 

representar os editores de revistas de publicação periódica de consumo 

(revistas de banca). “o obJetivo inicial da aner era montar um lobby 

político no sentido de defender os interesses da classe no que concerne 

a lei de imprensa, direito autoral, etc.”, conta pedro renato, presidente 

executivo da anatec, que aJudou a fundar ambas entidades. a associa-

ção facilita o contato dos editores com o governo, agências de publici-

dade, promove a defesa da liberdade comercial, realiza campanHas 

publicitárias, oferece cursos, entre outras atividades.  

o foco da aner, entretanto, são revistas de bancas. ou seJa: peque-

nos e mÉdios editores de revistas tÉcnicas, segmentadas ou especializa-

das continuavam a ter muita dificuldade de atuar no mercado. desta 

demanda nasceu a anatec (associação nacional das revistas tÉcnicas). 

“a anatec foi criada para agir em bloco”, diz pedro renato. HoJe, a 

anatec elabora pesquisas mensais que demonstram o comportamento do 

mercado e a evolução dos custos do papel e de gráfica.

sócias fundadoras, conta que começou como 
todo mundo começa: “dois trabalhos freela e 
uma sala emprestada”. a sala era do tio da 
outra sócia, Valéria Perito. os móveis foram 
adquiridos em um leilão. “Compramos um 
lote de um banco falido”, lembra rosâna. 
Depois da mobília, contrataram um boy e 
uma secretária. situação bem parecida pela 
qual João rodarte passou. hoje as agências 
que completam 20 anos estão na linha de 
frente do mercado. Para elas, 1987 foi o ano 
que não terminou. 

tecnologia, marcas e 
produtos, e saúde.

a editora peixes lança 
a revista Speak Up, 
uma das primeiras 
publicações brasileiras 
editada em inglês. 

JulHo

inaugurada a agên-
cia de comunicação 
ricardo viveiros. 
 
morre no recife o 
sociólogo e escritor 
gilberto freyre 
(1900-1987) 

É fundada a 
associação nacional 
das revistas técnicas 
(anatec).
 
agosto

fundada a agência 
de comunicação 
companhia de 
notícias (cdn).

morre o jornalista 
cláudio abramo, uma 
das figuras mais
 

alem dos releases
o ano de 1987 marcou a conso-
lidação do mercado de comuni-
cação empresarial no brasil, 
à esquerda ricardo viveiros, 
à direita a equipe da companHia 
de notícias. em 2007 eles com-
pletam 20 anos de estrada. 
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depois 
da euforia, 

a crise 

a 
euforia que tomou conta das 
redações após a assinatura da 
Constituição, em 1988, que con-
cedia liberdade à imprensa após 
anos de ditadura, não foi sufi-

ciente para impedir a crise que abateria a mídia 
pouco tempo depois. Logo após o período de 
otimismo, com o aumento da circulação dos 
jornais na primeira metade da década de 90, as 
empresas mergulharam em um caos financeiro: 
dívidas contraídas em dólar, redução do bolo 
publicitário e desvalorização da moeda foram 
alguns dos agentes que levaram veículos tradi-
cionais à extinção.

afetada pelos problemas econômicos e má 
administração, a tV Manchete foi uma das víti-
mas do turbulento fim de século. a “tV de 
Primeira Classe”, como era intitulada, nasceu em 
1983, fruto de concessões de canais da rede 
tupi. três anos depois já eram grandes os preju-
ízos da emissora do grupo bloch que, em alguns 
momentos, chegou a abalar a hegemonia da líder 
globo com a transmissão do carnaval e de nove-
las como "Pantanal".

Demissões em massa, salários atrasados e o 
fim de produtos como o Jornal da Manchete – 
que teve em sua bancada o 'casal 20' eliakim 
araújo e Leila Cordeiro – marcariam a rápida 
trajetória do canal. em 1998, funcionários chega-
ram a interromper a programação com slides 
exigindo o pagamento de salários atrasados e o 
sinal de transmissão foi parcialmente cortado 
pela embratel. após tentativas frustradas de 

vender e arrendar a emissora, a família bloch 
conseguiu passá-la, em 1999, a um grupo coman-
dado por amilcare Dallevo Junior, que daria 
origem à rede tV!.

os problemas financeiros do grupo também 
atingiram a editora que dentre as suas publica-
ções tinha as revistas Manchete, Fatos & Fotos, Ele 
& Ela e Pais & Filhos. responsável pela última 
tentativa de recuperação da Manchete, o jorna-
lista tão gomes Pinto acredita que o modelo da 
revista, com textos curtos e muitas fotos, foi 
seguido por outras publicações, especialmente as 
que cobrem celebridades. “revistas como 
Manchete e Ele & Ela foram referência e ainda 
teriam espaço nas bancas. infelizmente, a empre-
sa ruiu por conta de uma estratégia agressiva e da 
forte concorrência”, avalia.

as mudanças no segmento editorial, porém, 
não ficaram restritas ao desaparecimento dos 
títulos da bloch. em 1998, a queda nas vendas 
levou à demissão de 250 funcionários das reda-
ções, áreas de apoio e setores publicitários da 
editora globo. a conseqüência imediata foi a 
eliminação de publicações como Moda Moldes, 
Querida e Faça Fácil. a abril, por sua vez, ini-
ciou um processo de reestruturação de seus 
negócios a partir de 2001. De lá para cá, títulos 
saíram e voltaram ao mercado, como a Bizz, 
revista de música extinta em 2001 e que voltou 
a ser editada este ano. “a informatização ocor-
rida nos últimos 17 anos permitiu a entrada de 
empresas menores no mercado. Por causa da 
concorrência, as empresas mais antigas tiveram 

como a crise financeira dos anos 90 acabou com Jornais, revista e noticiários

por angÉlica pinHeiro

respeitadas nas 
redações brasileiras. 
É autor da obra “a 
regra do Jogo”.

morre carlos 
drummond de 
andrade (1902-1987). 

estréia no mercado 
editorial a revista 
Arquitetura & 
Construção.

setembro
 

começa a circular a 
revista imprensa. 

onze pessoas mor-
rem e 600 são 
contaminadas em 
um acidente radio-
ativo com césio-
137 em goiânia. 
levanta-mentos 
não-oficiais apon-
tam que mais de 
cinco mil pessoas 
sofreram radiações.
 
a Folha de S.Paulo 
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de reavaliar a tiragem de suas publicações e 
passaram a investir nos melhores filões”, explica 
a historiadora ana Luiza Martins, autora do 
livro “imprensa e Cidade”.

'mundo cão' sai de cena 
Pautados pelo cotidiano da metrópole paulis-

ta, os jornais Notícias Populares e Diário Popular 
também não sobreviveram às mudanças do novo 
século. Considerado um dos mais polêmicos 
veículos feitos no País, o NP, como era chamado, 
morreu em janeiro de 2001, depois de quase qua-
tro décadas noticiando crimes, problemas da 
cidade e muito sexo. seu substituto, o Agora São 
Paulo, seguiu a linha popular, porém sem as 
características polêmicas que marcavam seu 
antecessor, marcado por reportagens folclóricas, 
como a do bebê Diabo.

Já o centenário Diário Popular sofreu uma 
revolução gráfica e passou a se chamar Diário de 
S. Paulo, após ser adquirido pelas organizações 
globo, em 2001. reconhecido pela qualidade 
das reportagens das editorias de cidades e polí-
cia, o jornal chegou a ocupar a quarta colocação 
entre os periódicos paulistas. Durante muito 
tempo, seu maior concorrente foi a Folha da 
Tarde, do grupo folha, que, em 1999, também 
deixou de existir.

Para o coordenador do curso de jornalismo 
da UMESP, rodolfo Martino, o “mundo cão” foi 
gradativamente perdendo espaço nos impressos 
com a chegada de programas como o extinto 
“aqui agora” à tV. o telejornal, que estreou no 

sbt em 1991, tinha como matéria-prima repor-
tagens sobre acidentes, crimes de toda natureza, 
fofocas e defesa do consumidor. No entanto, 
com o passar dos anos, o noticiário, que chegou 
a escandalizar o País com a transmissão de um 
suicídio, foi perdendo audiência e chegou ao 
fim em 1997, deixando no ar clones como o 
“brasil urgente”. “as manchetes do NP e até as 
do Diário passaram a ser antecipadas no “aqui 
agora”. o estilo ‘câmera na mão’ atraiu a audi-
ência principalmente das classes C e D, públi-
co-alvo tanto desses impressos como do pro-
grama”, explica.

do papel para a internet 
Nascido no começo do século 20, o clássico 

jornal esportivo A Gazeta Esportiva também 
deixou leitores órfãos. em 2001, abatido por 
uma crise financeira, o conteúdo passou a ser 
publicado somente na internet. ao longo de sua 
história, A Gazeta se destacou por patrocinar 
eventos esportivos como a travessia de são 
Paulo a nado no rio tietê e a Corrida de são 
silvestre. Para o coordenador de jornalismo da 
faculdade Cásper Líbero, Carlos Castro, o jornal 
encontrou uma boa saída ao migrar para o 
mundo virtual. ele acredita que a internet 
transformou-se em uma solução para veículos 
mergulhados em problemas financeiros. “Não 
digo que jornais como a Folha ou Estado vão aca-
bar. Mas sabemos que muitos impressos passam 
por dificuldades. Para que ficar patinando? ir 
para a web pode ser a saída”, avalia. 

o fim de uma era
afetado por problemas econômicos e má administração, o grupo blocH, que publicava MANCHETE e 
PAIS&FIlHoS, foi uma das vítimas do turbulento fim de sÉculo. a GAZETA ESPoRTIVA e o NoTÍCIAS PoPUlARES 
não resistiram à internet e à crise do mercado editorial dos anos 1990.

informatiza seu 
banco de dados e 
estabelece uma 
base de informa-
ções em convênio 
com a editora abril. 
em quatro meses, 
desenvolve-se um 
índice eletrônico do 
jornal e de publica-
ções nacionais. 

lançado o tablóide 
Jornal Pessoal, em 
belém, no pará.

a tv cabugi começa 
a transmitir sua pro-
gramação no rio 
grande do norte.
 
o deputado federal 
lula discursa em 
sergipe: "somos 
um país com 20 
milhões de crian-
ças abandonadas e 
16 milhões de 
analfabetos, onde 
a história é conta-
da pela rede 
globo de televisão 
porque o senhor 
roberto marinho 
não faz outra coisa 
a não ser mentir 
para o povo".
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daqui a 20 anos 

N
ão é tão complicado fazer previ-
sões para o futuro. o difícil é 
acertá-las. Mesmo assim, é pos-
sível jogar algumas luzes sobre o 
assunto. há 20 anos não foram 

poucos especialistas que previram o uso de equi-
pamentos portáteis para comunicação de voz. No 
entanto, ninguém em 1987 imaginava que um dia 
haveria 102,1 milhões de celulares apenas no 
brasil recebendo notícias e colaborando com os 
noticiários por meio do registro de cenas. 

Para fechar o pacote de aniversário da revis-
ta iMPreNsa lançamos a pergunta: como será 
feito e consumido o jornalismo daqui a 20 
anos? tudo indica que as tradicionais redações 
com comportados jornalistas nas frentes de 
seus desktops vão acabar, pois as reportagens 
do futuro não serão escritas nas estações de 
trabalho atuais, com teclado sobre a mesa, mas 
sim em dispositivos móveis que combinem as 
melhores características do telefone celular e 
do laptop, com máquinas de design diferente de 
qualquer um dos dois. 

Mas a diferença está, acima de tudo, no surgi-
mento de um ator que até hoje parece vago: o 
leitor. Para Pedro Dória, jornalista do caderno 
“aliás” de O Estado de São Paulo, o repórter terá 
cada vez mais que se relacionar com os leitores. “e 
isso nem sempre será agradável e fácil, porque 
virtualmente as pessoas se manifestam de manei-
ras que não seriam capazes pessoalmente”, alerta. 

outro profissional, Mário Magalhães, ombu-
dsman da Folha de S. Paulo, concorda dizendo que 

o cenário dos próximos 20 anos do Jornalismo indica que o profissional 

terá de ser qualificado em várias mídias e que os leitores deverão participar 

mais ativamente da transcrição dos fatos

por luiza simões

o fazer jornalístico será muito mais monitorado, 
controlado e questionado.

em paralelo, há a dificuldade de se fazer isso 
com a crise do setor, que fez com que muitas 
redações tivessem cortes de profissionais expe-
rientes, o que abalou o crédito da imprensa. 
segundo Dória, a produção está com pior quali-
dade mesmo, mas a internet trouxe a possibilida-
de de um barateamento do processo. Para isso, no 
entanto, será fundamental que os profissionais 
assumam um perfil multimídia. “Como a web vai 
dominar o segmento de mídia, convergindo tele-
visão, rádio e leitura, será importante que os 
profissionais saibam atuar dessa forma”, afirma. 
De acordo com o jornalista, isso não significa que 
fotógrafos ou cinegrafistas não terão emprego, 
mas sim que o leitor é quem terá uma gama de 
mídia para construir sua própria notícia.

outros palpites sobre o futuro fizeram parte 
das discussões do Mediaon, o 1º seminário de 
jornalismo online realizado no brasil, que acon-
teceu em junho deste ano. o editor-chefe da 
CNN.com, Kurt Muller, por exemplo, mostrou 
que o uso de vídeos como forma de transmissão 
de notícias na internet aumentou 150% entre 
2006 e o primeiro semestre deste ano, chegan-
do a 79 milhões só em abril. o profissional 
afirma que o site da CNN, em função desses 
avanços e do surgimento do conceito da Web 
2.0, hoje dá a opção de o leitor escolher se quer 
saber a informação por meio de vídeos, textos 
ou galeria de histórias, todos com a possibilida-
de de escrever comentários. 

 outubro

segunda edição de 
imprensa.

 

a editora abril lança 
a primeira edição da 
revista 
Superinteressante.
 
estréia a revista 
Horizonte Geográfico, 
publicação da 
editora Horizonte, 
voltado a estudantes 
e com informações 
sobre geografia, 
ciências naturais e 
História. torna-se 
referência.

estréia o canal shop 
tour.
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invasão tecnológica
Mesmo perseguidos pelas imagens dos Jetsons, 

poucos jornalistas apostam que nos próximos 20 
anos haverá máquinas de impressão em três 
dimensões. Mas não restam dúvidas de que 
novas tecnologias farão – ainda mais – parte da 
rotina dos jornalistas. Notícias em formato de 
mensagens sMs, vídeos entregues em computa-
dores de mão e pequenos dispositivos com fun-
ções de televisores portáteis serão cada vez mais 
comuns. Previsões da empresa de pesquisas 
norte-americana Juniper research avaliam que, 
até 2010, o mercado de assinatura de vídeos em 
equipamentos móveis vai chegar a 7,6 bilhões de 
dólares em todo o mundo. outra companhia de 
pesquisa, a eMarketeer, estima que haverá 101 
milhões de pessoas assistindo à televisão em 
equipamentos portáteis até 2009. apesar desse 
não ser o período sob análise, são tendências que 
dificilmente têm volta e significam que os jorna-
listas precisarão estar preparados para saber 
como, quando e de que forma empacotar e entre-
gar a informação.

outro estudo, este realizado pela consultoria 
de tecnologia da informação accenture com exe-
cutivos de mídia de todo o mundo, revela que as 
novas plataformas e meios de entregar as infor-
mações vão dominar 62% do crescimento da 
atividade jornalística nos próximos cinco anos. 
entre as que terão maior crescimento estão a 
televisão (19%), equipamentos móveis sem fio e 
portais online (17% cada), comércio eletrônico 
(13%), vídeos pela internet/iPtV (9%), rádio 

(4%) e veículos impressos (4%). 
Mas o que vai afetar a produção das notícias 

de forma mais direta é como atingir os incontá-
veis acessos e referências a dados que crescem 
desenfreadamente. o integrante do mundo que 
trouxe a internet para o País, Demi getschko, 
hoje conselheiro do Comitê gestor da internet no 
brasil (Cgi), acredita que as pesquisas tendem a 
ser muito mais inteligentes, com referências mais 
qualificadas semanticamente do que está na rede 
de computadores. “hoje encontramos uma quan-
tidade absurda de ocorrências quando se procura 
na internet algo como aquecimento global e isso 
deve mudar, ajudando leitores e jornalistas”, 
aposta. o executivo diz ainda que dificilmente a 
internet será lembrada ou citada em 2027, porque 
estará difusa no cotidiano. segundo getschko, o 
que vale lembrar é que ela provavelmente guiará 
as tendências e irá gerar tantos novos modelos de 
cenário que é preciso estar de olho para não ser 
pego de surpresa ao perceber as mudanças do 
modelo de produção intelectual. 

o que se pode ousar antecipar do cenário do 
jornalismo em 2027, portanto, é um ambiente pre-
dominantemente baseado em internet, que passará 
a integrar diferentes mídias, como já começou a 
acontecer, construído por profissionais multimí-
dia, com atividades realizadas 24 horas por dia e 
com a ausência dos fechamentos tradicionais que 
vivemos hoje (apesar de pacotes fechados que pos-
sam existir). Mesmo com as inferências, a única 
certeza que temos é a de que as alterações da rela-
ção de mídia serão inevitáveis. 

mundo virtual
demi getscHKo acredita que as 
pesquisas tendem a ser muito 
mais inteligentes, com referên-
cias mais qualificadas semanti-
camente do que está na rede de 
computadores.
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novembro

terceiro edição de 
imprensa.

estréia a tv tropical, de 
propriedade do grupo liga-
do à família do ex-senador 
antonio carlos magalhães.
 
dezembro

quarta edição de 
imprensa
 
passa a circular a pri-
meira edição da revista 
Teoria e Debate, publi-
cação do partido dos 
trabalhadores (pt).
 
a grupo 1 editora 
passa a publicar a 
revista Náutica.
 
são vendidos os 
primeiros produtos 
de realidade virtual.
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