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RESUMO 
 

A produção jornalística na internet passa constantemente por revisões estéticas e de 
linguagem, como é de se esperar da comunicação em novas mídias, que contam com 
plataformas diversas para a distribuição do conteúdo. Muitas técnicas contemporâneas 
orientam o repórter/redator a otimizar seu material noticioso em textos curtos, vídeos de 
curta duração e divisões do tema em links relacionados para agilizar seu consumo e, 
adicionalmente, angariar alguns cliques com um assunto central e várias páginas e fotos a 
serem visitadas. Iniciativa do portal UOL, no entanto, aposta no retorno das grandes 
reportagens no ambiente online e lança o TAB, produto editorial semanal com foco especial 
nos assuntos de comportamento e cotidiano urbanos, que traz textos densos, 
videorreportagens completas e muitas imagens e recursos interativos numa única página 
acessada. Este trabalho pretende apresentar conceitualmente o projeto multimídia, lançado 
em outubro de 2014, e avaliar se o formato editorial inovador encontra respaldo na 
audiência até cumprir seu papel jornalístico de investigar e informar o público internauta 
com profundidade.  
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1.INTRODUÇÃO 

 
Desde a primeira fase do webjornalismo, em meados dos anos 1990, em que o conteúdo de 

jornais e revistas era apenas transportado para uma plataforma com acesso pela internet, a 

linguagem e a estética mais adequadas para a então nova mídia são objetos de estudo 

recorrente.  

O modelo de produção, publicação e distribuição de material noticioso passa, desde então, 

por várias adaptações e teorias. Já no novo milênio, o advento da Web 2.0 e o princípio de 

que “o serviço fica automaticamente melhor quanto mais forem os usuários que dele se 

utilizam” (O’REILLY, 2005) trouxeram novas possibilidades para a comunicação online 

como um todo e para o jornalismo na web em especial.  

                                                
1Trabalho apresentado no DT 5 – Multimídia - GP Conteúdos Digitais e Convergências Tecnológicas do XXXVIII 

Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, realizado de XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da 
Comunicação, no Rio de Janeiro - RJ. 
2Professor Licenciado da Universidade Metodista de SP, Aluno Especial da Disciplina CRP5215 - Comunicação Digital e 

Educação a Distância da ECA-USP, e-mail: fotios@bol.com.br. 
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“O jornalismo não acaba por todos poderem ter melhor acesso a fontes de 
informação, como acontece aos utilizadores da internet. O cidadão continua a 
precisar de alguém que se dedique a tempo inteiro a selecionar, a sintetizar e a 
explicar. O jornalismo não acaba. Pelo contrário, ganha novos instrumentos” 
(LOURENÇO, 1996 apud BASTOS, 2006, p. 103) 
 

Com o aprimoramento das redes de transmissão de dados e os novos recursos 

multimidiáticos que estão à disposição dos profissionais da comunicação, é crescente a 

demanda por estes argumentos nos mais diversos formatos da matéria noticiosa. Público 

consumidor e produtores de conteúdo reconhecem a necessidade de haver características 

próprias na execução do webjornalismo.  Palacios (1999) estabeleceu cinco atributos para 

esta nova maneira de fazer jornalismo: multimidialidade, interatividade, hipertextualidade, 

personalização e memória. Embora as cinco características da produção para internet já 

estejam consolidadas no mercado e assimiladas pelo público, em raros momentos aparecem 

simultaneamente no mesmo produto editorial. 

Isto se dá, em partes, porque na mesma velocidade com que os recursos para a produção, 

publicação e distribuição de notícias ganham novos aliados tecnológicos, aumenta a crença 

de que as novas mídias, pela natureza ágil que carregam, devem privilegiar conteúdos mais 

rasos, com menos toques, no caso de textos, e menos aprofundamento das temáticas sobre 

as quais se propõem a investigar e informar. “Queremos informar rápido em vez de 

informar bem. A verdade não ganha” (CAMUS, 1944 apud RAMONET, 2012). 

 

“Em um sistema informacional submetido à ditadura da urgência e que se tornou 
quase instantâneo, poucos jornalistas dispõem do tempo necessário para fazer 
conscientemente seu trabalho” (RAMONET, 2012, P. 23) 

 

 

Contribui para este procedimento o fato de que anúncios publicitários na web se beneficiam 

de conteúdos de rápido consumo e em várias páginas. Quanto mais links de um 

determinado serviço o usuário visitar, mas anúncios ele verá. Trata-se de uma estratégia 

quantitativa, portanto, mas que vem garantindo a sobrevivência da informação na internet 

da era das redes sociais3. 

 

                                                
3 Pesquisa NetView, do instituto Nielsen Ibope, divulgada em janeiro de 2014, mostra que o alcance das redes 
sociais chegou a 71% dos internautas brasileiros, enquanto serviços de notícias têm penetração de apenas 47% 
no mercado de internet nacional. 
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2.OBJETO DO ESTUDO 

 
Avaliar iniciativas editoriais que tragam novas possibilidades ao jornalismo online tem 

sido, por si só, tarefa rotineira de educadores, especialmente aqueles mais diretamente 

ligados às temáticas das novas mídias. No caso específico do objeto deste estudo, adiciona-

se relevância por se tratar de iniciativa de portal de grande expressão e alcance nacional, 

reconhecido por suas estratégias de negócio no ambiente da internet. Ou seja, não se trata 

de ação laboratorial, mas de proposta mercadológica. 

Segundo o diretor de conteúdo Rodrigo Flores4, o TAB "é a resposta do UOL para a 

necessidade do público de consumir conteúdo de qualidade em formatos criativos, 

interessantes e interativos”. Tal pretensão pode esbarrar nos quesitos de imediatismo e 

quantidade de páginas visitadas, descritos anteriormente como condicional para a maioria 

da produção, publicação e distribuição de conteúdo online. Com elementos informacionais 

dispostos na mesma página, o novo produto do portal pode estar rompendo com o 

paradigma da agilidade versus qualidade, tão discutido nas redações e academias. 

A figura 1 abaixo mostra a edição de estreia, em 13 de outubro de 2014, que tratou de 

“Economia Compartilhada”. O material em vídeo, por exemplo, foi publicado lado a lado, 

sem obrigar o internauta a dar um clique a mais para chegar a um índice com conteúdo, 

como é comum observarmos. 

Figura 1 

 

                                                
4 Nota de lançamento do TAB, publicada sob o título “UOL lança o TAB, novo projeto editorial interativo”. 
Disponível em: <http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/redacao/2014/10/13/uol-lanca-o-tab-novo-projeto-
editorial-interativo.htm>. Acesso em: 2 jul. 2015. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ – 4 a 7/9/2015 

 
 

 4

 

Com reportagens profundas e muitos argumentos interativos, o produto conta com mais de 

30 publicações sobre temas diversos, mas muito ligados ao cotidiano das grandes cidades. 

Pela proposta, formato, linguagem e conteúdo integram um novo ecossistema 

informacional, em que a identificação do assunto começa na animação de abertura e vai se 

desdobrando não em parágrafos ou links, mas em novas maneiras de se contar uma história. 

Exemplo desta forma de aderência tríplice está no número 26 da publicação, sob o tema 

“Transgêneros”. Na edição, além de histórias e informações sobre pessoas que se 

reconhecem de outro gênero, o leitor também é provocado a descobrir outras tantas 

combinações de identidade através de um infográfico interativo disponível na mesma 

página (Figura 2). 

 

Figura 2 

 

 

Temas de cunho social também fazem eco nesses seis meses de publicações de TAB. Um 

caso emblemático é o de número 31, “Cidade dos Diferenciados”, em que a reportagem 

expôs as diferenças de classes em Santana de Parnaíba (SP), município que acumula a 

maior renda per capita do país, mas também lidera o ranking nacional da desigualdade5, 

com R$ 1.933, 87 de distância entre a média da renda per capita e a mediana da renda da 

                                                
5 IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), Diretoria de Pesquisas, Coordenação de População e 
Indicadores Sociais, 2014. Disponível em: 
<http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/perfil.php?lang=&codmun=354730&search=sao-paulo|santana-de-
parnaiba>. Acesso em: 2 jul. 2015. 
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população. A reportagem multimídia apostou na representação visual desta diferença 

(Figura 3) para dispensar o leitor-internauta do entendimento dos cálculos estatísticos. Com 

vídeos e tabelas, a página mostrou visualmente a desigualdade detectada pelo IBGE. 

Muitos textos noticiosos e notas informativas foram publicados a respeito de Santana de 

Parnaíba e sua condição social nos últimos anos. No entanto, o material do TAB, publicado 

em 1º de junho de 2015, aparece relacionado entre os principais resultados de buscas no 

Google, por exemplo. Como sabe-se que o algoritmo da ferramenta leva em conta a 

popularidade de uma determina página para construir seus resultados, pode-se assumir que 

o alcance do material tenha sido maior do que as reportagens tradicionais sobre o tema. O 

conteúdo do UOL, da forma como está embalado, pode ter encontrado alinhamento 

morfológico com o ambiente em que está inserido: a internet. 

 

Figura 3 

 

 

Do ponto de vista da viabilidade comercial, o projeto também aparenta estar em sintonia 

com o mercado. Das 35 edições analisadas, todas traziam pelo menos um patrocinador. O 

formato, no entanto, não é o habitual banner no topo da página, mas uma peça publicitária 

em animação de cinco segundos, que ocupa toda a largura da tela nos diversos tamanhos de 

monitores. O modelo publicitário também foi adaptado para ser utilizado exclusivamente 

nas edições do TAB e não parece em outras páginas do portal. 

 

 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXXVIII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Rio de Janeiro, RJ – 4 a 7/9/2015 

 
 

 6

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O portal UOL não informa valores de venda de anúncios em seus produtos, mas afirma que 

o TAB é um produto rentável e sustentável do ponto do vista financeiro. As marcas de 

audiência corroboram com esta afirmação. 

De acordo com os dados internos da empresa, o TAB já rendeu mais de 56 milhões de 

páginas vistas (PVs) nas 35 edições publicadas. O produto não é uma revista, pois traz 

apenas uma história por edição. Mas, para efeito de comparação simples, o site da revista 

Veja, do Grupo Abril, declara ter média de 99 milhões de páginas vistas por mês6. 

Considerando-se quatro publicações mensais, uma edição da revista teria média de 24 

milhões de páginas vistas para todo o seu conteúdo. Já o TAB teria uma média de 1,6 

milhão de páginas vistas por reportagem. Ou seja, fica evidente que o modelo do UOL 

tende a ter menos páginas visitadas por cada usuário. 

No entanto, considerados os usuários únicos (UVs), a publicação da Abril divulga ter média 

de 12 milhões de usuários mensais, enquanto o TAB já alcançou mais de 14 milhões de 

UVs. Assim, o produto multimídia interativo para grandes reportagens se mostra viável 

para a produção, publicação e distribuição de conteúdo online e já supera com vantagens os 

formatos tradicionais de mídia, como o modelo de revista transposta para a internet. 

Na nova sociedade conectada em rede, em que a lucratividade “e a competitividade são os 

verdadeiros determinantes da inovação tecnológica” (CASTELLS, 2012, P. 136), os 

resultados obtidos e a continuidade do projeto por parte da empresa UOL levam a concluir 

que há, sim, espaço para grandes reportagens na nova mídia.  

O público, por sua vez, reconhece e valoriza iniciativas jornalísticas com aprofundamento e 

identifica o formato nativo para web como adequado para consumir este tipo de material 

informativo. Finalmente, os anunciantes financiam iniciativas que geram credibilidade e 

agregam valor a suas marcas.  

O formato mais indicado para esta abordagem qualitativa será, ainda, objeto de muitos 

estudos e de revisões periódicas, dada a evolução acelerada das novas mídias. Mas a 

proposta do TAB, que aposta na multimídia e na interatividade sem exigir muito 

deslocamento do internauta-leitor, dá um bom norte para novas iniciativas e laboratórios 

sobre conteúdo noticioso online. 

 

                                                
6 Dados de audiência da PubliAbril. Disponível em: < http://www.publiabril.com.br/tabelas-
gerais/sites/audiencia >. Acesso em 3 de jul. 2015 
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