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Amídia corporativa brasileira, historica-
mente acostumada à prepotência e ao 
monólogo, vem penando com o novo jor-

nalismo da internet, aquele desenvolvido em 
blogs e nas redes sociais. O modelo desse novo 
jornalismo é praticamente o inverso do tradi-
cional: diálogo intenso com o público, estímulo 
à sua participação na produção e circulação de 
conteúdos, ambiente plural de crítica e debate. 
Não por acaso, seu sucesso incomoda os gran-
des jornais, TVs, rádios e revistas, que não se 
“avexam” de atacá-lo sempre que possível.

É um mantra atual de empresários da mídia, 
seus editorialistas, colunistas e demais porta-
vozes classificar de “chapa-branca” todo blog ou 
jornalista autônomo com simpatia pelo governo 
Dilma, ou pelo anterior, com Lula. Os veículos 
tradicionais podem ter grande entusiasmo por go-
vernos liberais, que aplicam o receituário do Es-
tado mínimo e mercado máximo preconizado nas 
redações, mas isso está vedado a quem defende 
outra visão política e econômica, e apoia governos 

que a implementam. Nesse caso, os veículos são 
“oficialescos”, indignos da tradição “universal” de 
isenção e distanciamento crítico do “bom jornalis-
mo”, que ainda estamos por ver praticado.

Mas, o que carimba inapelavelmente um ve-
ículo ou profissional como “chapa-branca”, no 
discurso da mídia corporativa, é a coincidência 
nele de simpatia governista e publicidade oficial. 
Se o site ou o blogueiro de boa audiência tem lá 
um “bannerzinho” da Caixa, da Petrobras ou do 
Banco do Brasil, e comenta de forma positiva as 
políticas federais, a imputação é imediata: vende 
opinião. Não é isento. Não é digno de atenção 
nem, muito menos, de qualquer credibilidade.

O que mostram, entretanto, os dados oficiais? 
Em 2013, o governo federal gastou R$ 2,3 bilhões 
com propaganda. Desse valor, 65% foram des-
tinados à TV, 7,6% ao rádio, 7% a jornais, 6,3% 
a revistas e o menor volume, 6%, à internet. No 
entanto, a Pesquisa Brasileira de Mídia, contra-
tada pelo mesmo governo federal ao Ibope, e re-
alizada em outubro e novembro do ano passado 
em todas as unidades da federação, indicou que 
o consumo frequente de meios é de 97% para 
TV, 61% para rádio, 47% para internet, 25% 
para jornais e 15% para revistas.

Ou seja: acessada por quase a metade da po-
pulação brasileira, a internet tem apenas 6% 
das verbas “dilmistas”. E o grosso do dinheiro 
ainda vai para os gigantes do setor, como Goo-
gle e Facebook, que lideram a audiência no am-
biente digital. Aos blogs – isto é, àqueles que 
aceitam publicidade oficial e, entre eles, os di-
tos governistas – restam migalhas; convenha-
mos que é um dinheiro modesto para embran-
quecer a chapa de quem quer que seja. Já à mídia 
corporativa, cabe atestar os números, faturar 
bilhões e cuspir no prato em que come. 

CHAPA-BRANCA
E PRATO CHEIO

Gabriel Priolli foi editor-executivo e diretor de redação de IMPRENSA entre 1987 e 1991. Hoje é produtor independente de TV. 
gpriolli@ig.com.br.
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Há quase 30 anos, o Brasil comemorava 
um cenário político importante, com o 
fim da Ditadura Militar, em 1985, e a 

redemocratização do país. Às vésperas de ser 
aprovada a chamada Constituição Cidadã, a so-
ciedade experimentava um período de abertura 
e retomada das liberdades individuais. Este é 
o pano de fundo em que surgia a revista IM-
PRENSA, em setembro de 1987, a pioneira na 
missão de discutir o jornalismo.

O momento não poderia ser mais propício, 
como lembra o jornalista Heródoto Barbeiro, 
âncora do “Jornal da Record News” e ex-colu-
nista da publicação. “O surgimento da revista 
IMPRENSA foi um marco importante, porque a 
categoria não tinha um veículo de comunicação 
que falasse profundamente do jornalismo”. 

Na edição especial em que a publicação come-
mora seu número 300, IMPRENSA promove um 
debate especial, unindo gerações de jornalistas 

para falar sobre o desenvolvimento do mercado 
de comunicação, desde que a revista foi fundada. 

“Foi uma época de denuncismo, cada um ti-
nha que escrever uma coisa mais instigante que 
o outro. Isso criou uma convergência muito inte-
ressante que repercutia também no profissional, 
que sentia um clima mais amigável no exercício 
da profissão”, lembra Sinval de Itacarambi Leão, 
diretor e um dos fundadores de IMPRENSA.

Óbvio que, quando se trata de desenvolvi-
mento do setor, o impacto das novas tecnologias 
não pode ficar de fora, com destaque aos proces-
sos de informatização das redações e a chegada 
da internet, que mudou as relações de consumo 
da notícia. Dessa forma, relevância e engajamen-
to, por exemplo, passaram a ser palavras de roti-
na nas redações multiplataformas.

“A chegada da internet reintroduziu na comuni-
cação o elemento do leitor. A partir daí, passou-se 
a fazer uma edição um pouco mais voltada para ele 

r e u n i ã o  d e  p a u t a
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e para o retorno que esse leitor dá”, defende Rodri-
go Flores, diretor de conteúdo do portal UOL. 

Participaram dessa conversa os jornalistas 
Sinval de Itacarambi Leão e Paulo Markun, 
fundadores de IMPRENSA; Heródoto Barbei-
ro, âncora da Record News e ex-colunista da 
revista; Suzana Singer, que nos últimos quatro 
anos foi ombudsman do jornal Folha de S.Paulo, 
além de Rodrigo Flores. 

NASCIMENTO DE IMPRENSA
Heródoto BarBeiro – O surgimento da 
revista IMPRENSA foi um marco importante, 
porque a categoria não tinha um veículo de co-
municação que falasse profundamente do jor-
nalismo. Naquela época, tínhamos o jornal do 
sindicato, o jornal da ABI, que não saía regu-
larmente. Estávamos restritos a isso. Quando 
a revista IMPRENSA saiu, o país estava pas-
sando por um momento de abertura. Foi uma 

conquista importante para o jornalismo ter um 
espaço público para discutir a reportagem, as 
biografias, as entrevistas, coisas que não eram 
publicadas durante a ditadura. 

Sinval de itacaramBi leão – Naquele 
setembro de 1987, os barões da imprensa esta-
vam capitalizados. Eles souberam tirar todo o 
proveito da ditadura no tempo áureo. E os jorna-
listas das redações estavam com as unhas afia-
das. Foi uma época de denuncismo, cada um ti-
nha que escrever uma coisa mais instigante que o 
outro. O importante é que arranhasse o chamado 
legado da ditadura. Isso criou uma convergência 
muito interessante que repercutia também no 
profissional, que sentia um clima mais amigável 
no exercício da profissão.  

Suzana Singer – 1987 foi o ano em que eu 
comecei no jornalismo. Era freelancer, não tinha 
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experiência nenhuma. Mas, era um jornalismo 
muito diferente do que a gente tem hoje. A in-
ternet mudou muito o jeito de fazer. Antes, era 
feito muita coisa confiando na memória, bus-
cando informações em pastas, enciclopédias, 
olhando no dicionário. 

DE LÁ PRA CÁ
Paulo Markun – A mídia escrita, princi-
palmente, passou por um processo de transfor-
mação, que significava a transferência do poder 
do gestor original para os filhos, modernização 
tecnológica com o computador, surgimento dos 
manuais de redação, estruturação da profissão e 
cobrança maior para evitar erros. Hoje, vivemos 
um momento em que o capital estrangeiro está 
entrando efetivamente, a internet trilhou seus 
próprios caminhos. Hoje, o xeque-mate foi dado 
pela questão tecnológica e democrática. 

ItacaraMbI – A mudança foi tamanha que 
não se escuta mais a expressão “barões da im-
prensa”, porque nunca mais vão existir figuras 
como Assis Chateaubriand, Roberto Marinho, 
Chagas Freitas, Maurício Sirotsky. Hoje, os her-
deiros desses “barões da imprensa” têm medo 
das empresas de telecomunicações.

Suzana – No passado, você também não sa-
bia o que seu concorrente ia dar no dia seguinte. 
Acho até que os jornais eram menos iguais por 
isso, o leitor se surpreendia mais no outro dia. E 
era mais amador. Os jornalistas chegavam me-
nos preparados que hoje.  

rodrIgo FloreS – Eu era mais novo em 
1987, mas uma grande memória de infância que 
guardo dessa época é o jornal de domingo. A edi-

ção de domingo era uma instituição depositada 
na nossa casa. Hoje, ela ainda é uma edição di-
ferenciada. Mas, não é ali que eu espero que um 
novo mundo se abra para mim. 

TECNOLOGIA NAS REDAÇÕES
Markun – Nem todas as máquinas foram tro-
cadas de uma só vez por computadores nos anos 
1980. A redação era atualizada por editorias. Não 
peguei uma redação de jornal no começo 100% 
informatizada. Aliás, um problema da informati-
zação é que ela veio acompanhada da simplifica-
ção de processos, o que resultou no aumento de 
erros. Várias pessoas foram cortadas desse pro-
cesso, como o revisor. Tanto que hoje é evidente 
que a qualidade é pior no apuro gramatical. 

Suzana – Quando cheguei à Folha, já havia 
computadores. Mas, a revolução da internet co-
meçou em 1996, com a chegada do UOL. O por-
tal ficava separado da redação, então a gente não 
entendia direito. A gente não colocava muita fé, 
era um projeto que ocorria em paralelo. 

barbeIro – A primeira vez que vi uma reda-
ção gigantesca de internet foi quando me leva-
ram para conhecer a BBC. Quando vi a redação 
do site deles, era um mar de gente. Tinha mais 
jornalistas lá que na redação da emissora. Na Re-
cord, a maior redação é a do R7.  

FloreS – A redação da Folha, por exemplo, é 
maior que a do UOL, mas acho que poucos veículos 
têm a estrutura que nós temos, de 220 jornalistas.

barbeIro – Hoje temos uma coisa extraordi-
nária que não tínhamos no passado. Não é mais 
possível segurar uma notícia. Não adianta o cara 

SINvAL DE ITACARAmbI hERóDOTO bARbEIRO PAuLO mARkuN RODRIGO fLORES SuzANA SINGER
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teúdo é importante. Até porque o esforço da 
apuração, esse foi muito simplificado. 

BARBEIRO – Hoje, qualquer pessoa pode fa-
zer jornalismo. Se ela seguir as regras básicas 
de isenção, interesse público e apuração correta, 
por que não? É muito bom para a democracia ter 
mais gente publicando coisas para que as pesso-
as pensem a respeito. Até mesmo assuntos que 
nem todos concordem. Quem colocou em xeque 
o fim da obrigatoriedade do diploma de jornalis-
mo não foi o legislativo, mas a sociedade.

QUEM PAGA A CONTA?
mARkun – Lembro nos anos 1980, na TV Ga-
zeta, da figura do repórter Ernesto Varela, um 
personagem criado pelo Marcelo Tas. Era uma 
sátira ao jornalismo. À época, ele perguntou ao 
Nelson Piquet: “Atrás do quê você corre?”. E a 
resposta do piloto – acho que é a mesma da im-
prensa –: “da grana”. Essa é uma motivação im-
portante. Sem dinheiro, não existe jornalismo.

suzAnA – As marcas que já existem estão 
tentando sobreviver vendendo assinatura di-
gital, investindo em seus sites para manter sua 
estrutura e prestígio.

ItAcARAmBI – Mas, quem vai comprar esse 
conteúdo na internet se vivemos em uma fase 
em que o leitor, telespectador e ouvinte também 
se tornaram produtores de mídia?

mARkun – Nesse debate sempre surge a per-
gunta: qual é a fórmula dos veículos ganharem 
dinheiro na internet? Se eu soubesse, eu estava 
rico. Alguns veículos não sabem se oferecem seu 
conteúdo gratuitamente. Há várias tentativas de 
monetização. Os veículos olham a internet com 
medo. Não veem como oportunidade. 

suzAnA – Mas, você não tem na internet ne-
nhuma marca jornalística em termos de presti-
gio e credibilidade que possa competir com os 
meios tradicionais.

mARkun – E nem vai ter. A Agência Pública, 
por exemplo, é baseada em jornalismo colabo-
rativo, financiada por crowdfunding. Ela faz mui-
tas matérias que você vê em grandes veículos. 
Mas, a Agência Pública vai virar uma Folha de 

chegar para mim na redação dizendo para não dar 
determinada informação. Todo mundo já deu, e 
se você não der, pode perder relevância. 

REDESCOBERTA DO LEITOR
flOREs – A chegada da internet reintroduziu 
na comunicação o elemento do leitor. A partir 
daí, passou-se a fazer uma edição um pouco mais 
voltada para ele e para o retorno que esse leitor 
dá; o que é um perigo tremendo. Quando você 
faz um conteúdo voltado apenas para suas pró-
prias convicções, a chance de entregar um con-
teúdo mais íntegro é maior que se o jornalista 
fizer um negócio de certa forma só porque sabe 
que as pessoas vão ler. 

ItAcARAmBI – O leitor, essa variável nova 
trazida pela internet, contém em si aquilo 
para que o jornalismo foi criado: atender a so-
ciedade. Com a consolidação da internet, esse 
leitor sofreu uma evolução do ponto de vista 
de suas exigências. 

flOREs – É uma faca de dois gumes. Por um 
lado, não adianta você fazer e não ser lido. É 
absolutamente inútil, é papel morto. É im-
portante que você tenha essa preocupação de 
ser lido. Agora, você não pode se dar ao luxo 
de ser irrelevante. A internet introduziu essa 
figura do leitor. Existe uma pessoa do outro 
lado. Antes, havia colegas de trabalho que fa-
ziam essa curadoria. Agora temos um leitor 
que dá opinião sobre tudo.

mARkun – A grande questão da imprensa hoje 
é que o jornalismo acabou. Ele não existe mais 
como o ofício que havia lá no século XIX. Não há 
mercado que sustente mais essa estrutura de ter 
um plano de carreira em que começa como re-
pórter, depois editor e assim por diante. Férias, 
13.º salário, aviso prévio. 

flOREs – O jornalista tem que se reinventar 
como comunicador social, como cidadão que 
faz a interlocução com o público. O assunto é 
mais palatável quanto mais compreendido, sim-
plificado, ele for. No passado, pegava bem para 
o jornalista usar termos técnicos, porque de-
monstrava autoridade no assunto. Essa é uma 
mudança, o jornalista tem que se esforçar de 
verdade para dizer ao leitor porque aquele con-

SUzANA SINGER
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markun – Basta olhar para a quantidade de 
informação que tem na primeira página dos por-
tais. A maioria ali não são notícias. 

flores – Essa compreensão de que o portal 
é como um jornal não é correta. Na televisão, 
quanto de sua programação é jornalística?

markun – O que estou dizendo é que exis-
tem portais supostamente informativos, em que 
a quantidade de notícia vem misturada com o 
sucesso do “beijinho no ombro”, informação so-
bre uma nova série de televisão etc. Não estou 
colocando juízo de valor, mas apenas apontando 
como o jornalismo (tal qual conhecemos do pas-
sado) está desaparecendo.

flores – Enquanto nós, profissionais de co-
municação, discutirmos a importância do jor-
nalismo com a visão de jornalista, a gente não 
vai sair do lugar. A grana está em última ins-
tância onde houver relevância. O que a socie-
dade espera do jornalismo? Em que ponto nós 
estamos falhando com a sociedade, de modo 
que a população veja menos valor no trabalho 
que a gente entrega? 

S.Paulo? Não, porque o modelo não é o mesmo. 
Quem vai pagar a conta?

suzana – Acho que o jornalismo colabora-
tivo ajuda, mas não substitui a apuração de um 
jornal profissional. 

barbeiro – O problema é que grande parte 
desse conteúdo produzido pelos leitores é autor-
referenciado. Ele tanto pode ser um produtor de 
informação quanto um reprodutor. 

forma e conteúdo
itacarambi – O conceito que a gente tem do 
jornalismo ainda é iluminista, da procura da ver-
dade, da objetividade, do distanciamento. Mas, 
esse conceito está cada vez mais distante.

flores – O jornalismo se faz cada vez menos 
necessário para o registro do fato. Agora, para 
contextualizar, compreender, analisar, redistri-
buir: é aí que o jornalista entra com mais valor.  

suzana – Só contextualizar não adianta. E 
só dar o fato também não. Precisamos fazer as 
duas coisas juntas. 

r e u n i ã o  d e  p a u t a
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