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Resumo 

O objetivo deste artigo é definir os requisitos e atributos de um modelo conceitual 

de negócios e gestão para empresas jornalísticas, tendo como diferencial o 

reconhecimento dos incrementos de riqueza intangível além dos ganhos tangíveis, numa 

era de empresas da nova economia. Baseado em um eficiente sistema de controle 

gerencial que motive a participação de todos os agentes envolvidos, num ambiente 

colaborativo, com intuito de maximizar a congruência de objetivos, possibilitando a 

criação e entrega do valor proposto aos públicos de interesse, o que viabilizará a captura 

de valor traduzida em receitas e lucros sustentáveis, pela organização. Esta pesquisa faz 

parte do Núcleo de Pesquisa CATI - Comunicação, Administração e Tecnologia da 

Informação, cadastrado no CNPq e vinculado ao Programa de Pós-graduação em 

Cognição e Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense.  

Palavras-chave: jornalismo on-line; empresas da nova economia; sistema gerencial; 

gestão econômica e riqueza intangível. 

 

Considerações iniciais 

O processo atual de transformação tecnológica expande-se exponencialmente em 

razão de sua capacidade de criar uma interface entre campos tecnológicos, mediante 

uma linguagem digital comum na qual a informação é gerada, armazenada, recuperada, 

processada e transmitida. Vivemos em um mundo que se tornou digital.  

E toda esta transformação tecnológica, bem como a revolução no processo de 

geração, armazenamento, recuperação, processamento e transmissão de informação, 

impactou de forma relevante o mundo dos negócios e ainda de forma mais intensa e 

particular os negócios da indústria jornalística.  
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Diante deste cenário torna-se ainda mais relevante buscar novas formas de 

negócios, que consumam menos recursos e agreguem maior valor. E para isso é 

imprescindível um eficiente modelo de negócio, já que este vem a ser a representação 

objetiva e direta de como uma organização cria, entrega e captura valor.  

Os modelos e arranjos tradicionais de negócios na área jornalística não mais 

refletem com fidedignidade a necessidade das empresas atuais e desta forma, não mais 

subsidiam de forma eficaz o aspecto econômico destas empresas. Sendo assim este 

artigo tem como objetivo definir os requisitos e atributos de um modelo conceitual de 

negócios e gestão para empresas da área jornalística, numa era de empresas da nova 

economia.  

Um modelo de negócio e gestão para empresas jornalísticas  que sobrevivam no 

ambiente digital e atendam as expectativas dos novos consumidores da notícia que 

deixam de ser passivos para assumirem uma postura colaborativa. 

Este artigo faz parte das pesquisas realizadas pelo Núcleo de Pesquisa CATI - 

Comunicação, Administração e Tecnologia da Informação, cadastrado no CNPq, 

vinculado ao Programa de Cognição e Linguagem da UENF, que tem como proposta de 

pesquisa o desenvolvimento de ambientes e ferramentas que buscam atender as 

demandas de geração, armazenamento, recuperação, processamento e transmissão de 

informação (notícias) nesta era digital. 

 

Evolução do jornalismo até o ciberespaço 

Na segunda metade da década de 1990, a disseminação da internet, que alterou 

vários aspectos da vida humana, também fez com que os jornais migrassem para o 

ambiente virtual – chamado ciberespaço, e mudassem todo o seu processo de produção 

e veiculação de notícias. Esse período foi marcado como a terceira grande revolução do 

jornalismo.  

Pierre Lévy (1999) define ciberespaço como “[...] o novo meio de comunicação 

que surge da interconexão de computadores. O termo especifica não apenas a 

infraestrutura material da comunicação digital, mas também o universo oceânico de 

informações que ele abriga, assim como os seres humanos que navegam e alimentam 

esse universo” (LÉVY, 1999, p. 17). No âmbito jornalístico, não é diferente. O 

ciberespaço influencia toda a dinâmica de produção da notícia, como já previa o próprio 

Lévy (1999):  
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 “Esse novo meio tem a vocação de colocar em sinergia e interfacear 

todos os dispositivos de criação de informação, de gravação, de 

comunicação e de simulação. A perspectiva da digitalização geral das 

informações provavelmente tornará o ciberespaço o principal canal de 

comunicação e suporte de memória da humanidade a partir do início 

do próximo século” (LEVY, 1999, p. 95) 
 

A grande revolução na interface da internet veio com a World Wide Web, 

invento de Tim Berners Lee baseado em hipertexto e sistemas de recursos, cujos 

primeiros experimentos ocorreram em 1980 e, em 1993, depois da contribuição de 

alguns pesquisadores e designers, possibilitou que se tornasse a interface essencial: 

estável, fácil de instalar e de trabalhar com imagens simples (FERRARI, 2008). Desde 

então, a web cresceu rapidamente e não parou de ser aprimorada. Como exemplo, têm-

se os portais de notícias. Eles pertencem a uma outra categoria de site, que começou a se 

consolidar em 1999, cujo objetivo é oferecer acessibilidade, serviços de busca e notícias 

em tempo real para “[...] prender a atenção de internautas ávidos por informação” 

(FERRARI, 2008, p. 18).  

 Porém, a história do jornalismo on-line começa antes dos grandes portais de 

notícias – que, atualmente, dominam esse meio, por conquistar grande parte do público 

leitor na internet e servir de referência até de fontes para outros veículos, pelo excesso 

de informações que disponibiliza. Para facilitar a compreensão do desenvolvimento do 

jornalismo on-line, faz-se referência à sistematização feita pelo autor americano John 

Pavlik (2001, apud Canavilhas, 2003, p. 2), dividida nas fases reproduzidas a seguir: 

- Fase 1: Os conteúdos disponibilizados on-line são os mesmos que antes foram 

publicados nas versões tradicionais do meio.  

- Fase 2: Os conteúdos, mesmo “atrelados” aos veículos tradicionais, apresentam 

algumas hiperligações, aplicações interativas e, em alguns casos, fotos, vídeos e sons; 

- Fase 3: Conteúdos desenvolvidos exclusivamente para a web, caracterizando-

se pela produção de informação com recurso a uma linguagem constituída por palavras, 

sons, imagens – estáticas ou em movimento – e hiperligações, tudo combinado num 

todo coerente, interativo, aberto e de livre navegação para os usuários.  

Em 28 de maio de 1995, o Jornal do Brasil inaugurou o primeiro jornal 

eletrônico do país, que apresentava uma interface pouco interativa, quase uma cópia 

resumida do jornal tradicional. Ou seja, uma mera transposição do conteúdo do jornal 

impresso para o formato eletrônico, configurando-o na primeira fase do jornalismo na 

internet. Na mesma época, O Globo também lançou sua versão eletrônica na internet, 
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seguido da Agência Estado – agência de notícias do Grupo Estado. Mas, segundo 

Castilho (2005), “[...] foi a Folha de S. Paulo quem foi mais fundo na inovação 

tecnológica, ao criar [...] a empresa Universo Online (UOL), que associava conteúdo 

jornalístico e acesso à web” (CASTILHO, 2005, p. 231), sendo a precursora dos portais 

atuais.  

De 1997 até o final de 2000, os grandes sites de conteúdo brasileiros investiram 

na oferta abundante de conteúdo, muito mais voltado ao volume de notícias utilizando 

recursos como hiperlinks do que ao aprofundamento da matéria, enquadrando-se na 

segunda fase do jornalismo on-line. A partir de 2001, já na terceira fase, os jornais on-

line e os portais de notícias passaram a se preocupar mais seriamente com a integração 

entre conteúdo de qualidade, design acessível e viabilidade financeira – obtida com 

receita de publicidade.  

Devido ao fluxo de informação na internet ter se tornado cada vez mais intenso, 

o poder passou a estar nas mãos do público, que escolhe o que quer assistir/ler/ouvir, 

participando ativamente (como as empresas de comunicação vendem, mas se sabe que 

não é bem assim) da pauta (quando sugere um tema para ser abordado em uma edição 

jornalística futura), da própria notícia (quando envia foto e/ou vídeo sobre o que está 

sendo noticiado), da edição (quando comenta, critica ou corrige a notícia) etc.; sendo 

chamados atualmente de prosumidores, interatores, leitoresutilizadores, dentre outras 

nomenclaturas (CANAVILHAS, 2014; FERRARI, 2016). 

Na verdade a interatividade criou novas condições e desafios para profissionais da 

notícia: Ciberjornalistas - adaptados a trabalhar interativamente com imagem, texto e 

áudio; e para os ex-consumidores passivos da notícia (antigos “leitores”) um pomposo 

título: jornalistas cidadãos, já que tiveram que se adequar a esta nova configuração. 

Trata-se de uma realidade diferente, onde os internautas não são apenas co-produtores 

passivos da informação, mas também produtores cooperativos dos “mundos virtuais” 

(LÉVY, 1999, p.35). 

 

O comportamento da indústria jornalística no Brasil e no mundo 

Com a inserção da internet e o do ciberespaço, o impacto sobre a indústria 

jornalística, diferentemente da influência das transformações industriais ocorridas em 

meados do século XVIII, não mais veio para otimizar a atividade produtiva de 
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impressão, mas sim para eliminá-la, através da criação de processos de distribuição e 

circulação digitais.  

A democratização de criação e acesso a conteúdo jornalístico está fazendo com 

que o negócio jornalístico se reinvente e assim sejam criados novos caminhos para 

tentar sobreviver no ambiente digital, pois, agora o que há é uma nova cadeia de valor, 

muito distinta da cadeia de valor do negócio tradicional dos jornais. (COSTA, 2014) 

Para Costa (2014), algo até estava tentando ser feito, mas baseado na antiga 

cadeia de valor da indústria jornalística: 

Seus executores apenas transpuseram para os meios digitais a velha 

forma gutenberguiana, o mesmo modelo do negócio. Primeiro, 

publicaram em seus sites a mesmíssima produção de conteúdo 

jornalístico. Segundo, rechearam essa produção com publicidade (ou o 

que restava dela) e, terceiro, a distribuição do produto passou a ser 

feita por meio da comercialização das assinaturas digitais (COSTA,  

2014, p. 54). 

Na atualidade algumas empresas buscam soluções, para enfrentamento da 

migração do jornal impresso para o digital. Os cases abaixo descrevem a situação de 

algumas empresas da indústria jornalística que precisaram buscar novos caminhos para 

tentar sobreviver no ambiente digital, pois, como nos esclarece Costa (2014): “a velha 

forma se esgarçou e a solução começa pelo entendimento de uma nova cadeia de valor”. 

 CASE 1 - The New York Times  

De acordo com Costa (2014), o americano The New York Times, reconhecido 

mundialmente pela qualidade do jornalismo que pratica, viu seu resultado operacional 

despencar 83% em 12 anos, conforme revelam os dados do quadro abaixo:    

Bilhões de US$ Ano 2000 Ano 2012 Variações % 

FATURAMENTO 
3,50 1,90 -1,60 -46% 

LUCRO OPERACIONAL 
0,64 0,11 -0,53 -83% 

LUCRO LÍQUIDO 
0,40 0,13 -0,26 -66% 

MARGEM LIQUIDA 11% 7% - 4 pp 
-66% 

Quadro 1: Resultado econômico do The New York Times                   

Fonte: elaborado pelo autores 
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É importante ressaltar que caso a tendência projetável de receitas continuasse em 

queda, o jornal não teria muitos anos de vida. As receitas com publicidade sofreram 

uma queda de 64%, pois os concorrentes da mídia digital esmagaram as receitas 

provenientes dos anúncios classificados. (COSTA, 2014) 

A receita de circulação (venda de exemplares avulsos e assinatura do jornal) até 

melhorou um pouco, em torno de 25%, devido ao jornal ter adotado o sistema de 

paywall poroso, que segundo Costa (2014, pág. 54) é “aquele sistema que oferece ao 

leitor a chance de se tornar assinante pagante depois de degustar uma certa quantidade 

de textos”.  

Anderson, C. W. Bell, E. Shirky, C (2013) revelam que as receitas advindas 

deste sistema em que a cobrança só é feita após ultrapassado certo número de artigos, 

ajudou a retardar a queda no faturamento de grandes veículos de comunicação, mas não 

impediu o declínio, nem o reverteu. 

 CASE 2 - The Wall Street Journal  

Um outro caso trazido pelo jornalista e professor Caio Túlio Costa em seus 

estudos de pós doutorado foi o de um gigante da indústria jornalística, o The Wall Street 

Journal, que com uma circulação média de 2,4 milhões de exemplares nos dias de 

semana, foi visto em agosto de 2013 por 56 milhões de pessoas na internet, sua 

audiência na internet foi 23 vezes maior do que no meio impresso. 

O vice-presidente da News Corp, Raju Narisetti, empresa que edita o Wall Street 

Journal, afirma: “desde que existe a imprensa, nunca houve tanta gente consumindo 

tanto o que nós fazemos quanto hoje” e revela que o problema não é que as pessoas não 

querem o conteúdo do jornal, mas a grande dificuldade de se fazer dinheiro com isso, ou 

seja, os jornais não conseguem fazer dinheiro com a enorme audiência que o digital 

porta. (COSTA, 2014). 

 CASE 3 - Jornal do Brasil  

Com uma dívida estimada em R$ 100 milhões, o Jornal do Brasil, um dos mais 

antigos do Brasil (fundado em 1891), encerrou suas atividades na versão impressa em 

setembro de 2010, continuando apenas na versão digital.  
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O jornal que possuía uma circulação diária de 100 mil exemplares em 2007, 

entrou numa rota de decadência sem volta, chegando em março de 2010 a 20.941 

exemplares, segundo informações do site Folha de São Paulo. 

Outros sites da área, como O Globo, Observatório da Imprensa, Carta maior, 

portal da Revista Negócios da comunicação, etc revelam que décadas de má gestão 

levaram o jornal a se inviabilizar financeiramente. As sucessivas crises financeiras, 

agravadas por passivos fiscais e trabalhistas fizeram com que a publicação entrasse em 

agonia, perdendo anunciantes e leitores.  

 CASE 4 - Jornal El País  

Em 03 de março de 2016, o diretor Antonio Caño, declarou que o jornal espanhol 

El País estava se preparando para deixar a versão impressa, tornando-se uma publicação 

“essencialmente digital”, fazendo frente aos desafios impostos pelas novas formas de 

consumo e de leitura da informação. Um novo esquema de organização mais eficiente 

na elaboração de conteúdo e no acesso aos leitores, como ele mesmo diz: “o EL PAÍS se 

reestruturou internamente, para atender às exigências dos usuários que, cada vez mais, 

acessam os conteúdos do jornal através de seus computadores, celulares, Smart TVs e 

redes sociais” (MANUEL, 2016). 

Ainda segundo Manuel (2016) não se pode ter medo da mudança, o cenário atual 

é o da transformação permanente, já que a sociedade digital representa uma mudança 

revolucionária, onde  a passagem do impresso para o digital representa apenas um dos 

passos que os jornais terão que dar para alcançar o futuro. A proposta é de um 

jornalismo audiovisual e interativo, uma nova forma de se comunicar com um público 

mais amplo, variado e diverso. 

 

 CASE 5 – Integração O Globo, Extra e Expresso 

No início de 2017, a Infoglobo unificou as redações dos jornais O Globo, Extra e 

Expresso, mantendo, no entanto, a identidade de cada marca. Com a unificação, a 

organização tentou vender uma imagem de que promoveu “a maior transformação 

digital de uma publicação jornalística do país” (INFOGLOBO, 2017), mas o que 

aconteceu foi bem aquém do que propõe Jenkins no seu livro Cultura da convergência, 

o que já era de se esperar, por se tratar de uma empresa jornalística fincada no modelo 

de negócio tradicional. 
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Segundo Costa (2014) uma outra alternativa é criar redes próprias, como o GDA – 

Grupo de Diário das Américas, em que mais de 10 jornais latino-americanos uniram-se 

para vender publicidade nas suas edições nos Estados Unidos. 

Os cases representam uma pequena amostragem do que já está acontecendo em 

termos de adequação e transformação da indústria jornalística mundial e no Brasil. 

A forma antiga de produzir informação mudou, a monopolização da distribuição, 

que pertencia a uma indústria chamada jornalística, não pertence mais. Qualquer um 

agora pode produzir e distribuir esta informação. O que está acontecendo é uma 

combinação entre meio e comunicação, nascendo assim a superdistribuição (COSTA, 

2014).  

Jorge Nóbrega, diretor Geral de Gestão Corporativa das Organizações Globo 

ressalta que o ambiente digital leva a olhar os negócios de mídia de uma nova forma, o 

que exige modelos de negócios inovadores que nos ajudem a navegar melhor neste 

mundo convergente (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011). O pensamento de Nóbrega 

corrobora a fala de Henry Jenkins, referência no  assunto de convergência de mídias: 

Bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e as novas 

mídias colidem, onde a mídia corporativa e mídia alternativa se 

cruzam, onde o poder do produtor de mídia e o poder do consumidor 

interagem de maneiras imprevisíveis. (JENKINS,  2009, p. 29). 

Santaella (2013) reafirma este cenário atual quando explica Cultura Participativa 

sob a visão de Jenkins que é quando os antigos consumidores dos meios de 

comunicação de massa tornam-se produtores e consumidores ao mesmo tempo, numa 

relação indissolúvel já que consumir é também comentar, opinar e participar. 

 

Realidade brasileira 

A circulação dos jornais no Brasil, particularizada pelos seus meios de 

publicações, pode ser atestada pelas informações do Instituto Verificador de 

Comunicação (IVC), responsável no Brasil pelos serviços de auditoria multiplataforma, 

que contemplam circulação e distribuição de jornais e revistas, publicações digitais, 

eventos, audiência na web, incluindo devices móveis, aplicativos e web rádio. 

É possível constatar através das informações do Instituto Verificador de 

Comunicação (IVC), o comportamento da circulação dos jornais brasileiros nos últimos 
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10 anos, seja vendas avulsas (impresso), assinaturas (impresso) ou meio digital, 

conforme tabela abaixo: 

 

Tabela 1: Circulação de jornais impressos e digital no Brasil nos últimos 10 anos (por dia)                  

Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados do IVC 

 

Desta forma observa-se que a circulação de jornais em meios impressos sofreu 

grande declínio, sejam advindos de vendas avulsas ou de assinaturas. Este declínio fica 

ainda mais evidenciado, quando se focaliza a evolução dos últimos 4 anos, onde a 

circulação em meio impresso – vendas avulsas, sofreu uma queda de 39% e vendas por 

assinaturas uma queda de 30%. 

Em contrapartida, nesta mesma evolução dos últimos 10 anos, a circulação de 

jornais em meios digitais apresentou grande incremento. Também foi constatado a 

aceleração deste crescimento a partir de 2013, onde a circulação em meio digital mais 

do que triplicou, apresentando um incremento de 219%. 

Ainda utilizando dados do IVC, a comparação da circulação dos três mais 

importantes jornais do Brasil: Globo, Estadão e Folha, no período de jan/2014 à 

dez/2015, em seus diversos meios de transmissão, impressa, digital e híbrida (digital + 

impressa), nos revela que: houve unanimidade na queda da circulação impressa e no 

incremento da circulação dos jornais em meio digital, enquanto que nas assinaturas 

hibridas foi possível verificar  uma queda mais acentuada no Estadão. 

No quesito híbrido constata-se que as estratégias do Globo e da Folha de intima 

associação de seus jornais em meio digitais à portais de notícias, G1 e UOL 

respectivamente funcionaram como restrições à quedas mais abruptas, o que não 

aconteceu com o Estadão. 

Poder-se-ia percorrer uma série de dados de circulação de jornais em seus 

diversos meios de transmissão fazendo uma série de análises de seus números e 

estratégias, mas optou-se por enfatizar e reter uma conclusão de que o futuro do jornal 

está vinculado aos meios digitais. 

Segundo Relatório de Atividades da Associação Nacional de Jornais (ANJ) de 

2016, a prioridade para os próximos anos é redução de custos e despesas, já que o 

Circulação de Jornais (Milhares) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Impresso - Venda Avulsa 2.032    2.225    2.151    2.181    2.298    2.273    2.119    1.934    1.602    1.288    

Impresso - Assinatura 2.159    2.277    2.083    2.104    2.126    2.146    1.993    1.549    1.362    1.385    

Digital 1            6            7            28          72          164        232        535        680        740        
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faturamento das empresas jornalísticas apresentou queda para a maioria dos casos 

(77%), ao mesmo tempo em que (88%) dos jornais reduziram número de funcionários 

entre 2014 e 2015. 

Pesquisa realizada pelo jornalista Caio Túlio Costa em seu programa de pós-

doutoramento, na Columbia University Graduate School of Journalism, comprovam que 

há uma necessidade urgente de se pensar novas formas de fazer jornalismo, pois o que 

funcionava para o produto impresso não funciona mais para o produto digital, conforme 

enfatiza o próprio autor, jornalista e pesquisador: “os jornais precisam chacoalhar sua 

forma de se relacionar com as pessoas e respeitar as novas formas de elas consumirem 

informações e serviços relacionados” (COSTA, 2014, p. 55). 

 

Um modelo de gestão para empresas da Nova Economia 

Novos modelos de negócios vêm se desenvolvendo na indústria jornalística, 

devido às transformações provenientes desta nova era digital: velocidade da notícia, 

queda da receita com publicidade e da cobrança do conteúdo, perda de leitores pagantes, 

entre outros, o que comprova a necessidade deste tipo de negócio ser repensado, o que 

já está ocorrendo em todo mundo.  

Devido a este cenário e adicionado o atual momento de crise mundial, a 

indústria jornalística está tendo de se reinventar e buscar novas formas de negócios, que 

consumam menos recursos e agreguem maior valor aos investidores, pois como explica 

Osterwalder e Pigneur (2011, p. 15) modelo de negócio mostra “a lógica de criação, 

entrega e captura de valor por parte de uma organização”, ou seja, como criar valor para 

todos os seus públicos de interesse. 

O novo conceito de fazer negócios na era digital, onde a moeda corrente é a 

informação e o grande beneficiário é o cliente, tem sido chamado de nova economia, 

que para Tapscott (1997) apesar da revolução tecnológica que o mundo tem vivido, não 

engloba apenas as novas tecnologias de internet, por ser uma era de interligação em 

rede, o conceito de nova economia engloba também seres humanos, organizações e 

sociedades.  

Segundo Siqueira e Crispim (2012) o termo nova economia pode também ser 

chamado de economia digital, economia da internet ou economia da web, onde “as 

redes digitais e as infraestruturas de comunicação proporcionam uma plataforma global 
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a partir da qual indivíduos e organizações interagem, comunicam-se, colaboram e 

garimpam informação” (SIQUEIRA E CRISPIM, 2012, pág. 11). 

São em ambientes dessa ordem aberta e porosa que a existência viva das 

comunidades virtuais pode germinar, assim como as visões mais recentes do significado 

de organizações, que vem a ser definido como “processos orgânicos e dinâmicos em que 

novos elementos entram constantemente em cena”  (SANTAELLA, 2010, p. 278) 

Para Anderson et al (2013, pág. 38) somente através de novas possibilidades que 

será possível garantir a sobrevivência do jornalismo. No cenário atual as empresas da 

área jornalística precisam organizar seus processos tendo em vista a necessidade de: 

“incluir interatividade em gráficos, dar ao público acesso direto a banco de dados, 

solicitar imagens e informação ao público, distribuir matérias por redes sociais”, etc. 

Na indústria jornalística inicialmente a riqueza era gerada através de grandes 

ativos tangíveis de seu parque industrial (rotativas), e migrou para o jornal da nova 

economia onde, com uso de ativos tangíveis de baixo valor (computadores em redes) 

através do ciberespaço, uma grande capacidade de distribuição e circulação foi 

conquistada, o que lhe aufere um ativo intangível de extremo potencial de geração de 

benefícios futuros, ao que chamamos de riqueza. 

Em tempos de organizações da nova economia é importante considerar a riqueza 

sob dois aspectos: tangível e intangível. A Riqueza Tangível é representada pela 

tradicional confrontação de receitas, custos e despesas, onde se obtém o resultado de um 

determinado período que de forma direta altera a riqueza do negócio. Esta mutação da 

riqueza advém do resultado econômico (lucro), que Padoveze (2003, p. 60) define como 

“a diferença entre as receitas obtidas e os custos e despesas incorridos” demandados 

para sua constituição.  

Já Riqueza Intangível é o valor agregado ao conhecimento da empresa sobre um 

produto ou processo, e nessa concepção de negócio, conhecimento tem maior valor que 

patrimônio físico. Com o advento da era digital, o intangível passa a representar a parte 

de maior valor de uma empresa (KAYO, 2002). 

Considerando o capital intelectual como um conjunto de benefícios intangíveis 

que agregam valor as empresas, com capacidade de gerar lucros futuros, o que é 

importante destacar é que em algum tempo no futuro ele será convertido em valor 

monetário (MARTINS e ANTUNES, 2002). 
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Neste contexto, de migração de geração de resultados econômicos que se realiza 

através de ativos tangíveis que passa a ocorrer por meio de ativos intangíveis, se destaca 

a indústria jornalística que originalmente como uma empresa tradicional tinha sua 

mutação de riquezas baseada na geração de receita através da venda de jornal em papel, 

e através das publicidades nele estampada.  

Costa (2014) em seu relatório “Um modelo de negócios para o jornalismo digital” 

apresenta como alternativa para incremento de receita a oferta de serviços de valor 

adicionado, que seriam todos os serviços que orbitam o negócio e que a empresa tenha 

condições de oferecer. Ele também sugere a oferta de publicidade local que atenda aos 

mercados locais e regionais.   

Para Osterwalder (2011) inovação em modelos de negócios não é algo novo, já 

que é possível rastrear inovações em modelos de negócio desde a era de Gutenberg (séc. 

XV) que “buscou aplicações para o dispositivo mecânico de impressão que inventou”, 

porém as transformações na indústria estão ocorrendo numa velocidade vertiginosa, por 

isso a necessidade de modelos de negócios inovadores.  

Em última instância as ações de planejamento necessárias às empresas da Nova 

Economia, serão aquelas que garantam a geração de valor para os clientes e que 

proporcionem lucro para organização e para tanto torna-se necessário o estabelecimento 

de um processo de gestão para gerir esta criação de valor e respectivo resultado 

econômico. 

Conforme Catelli (1999, p. 128) o “processo de gestão econômica é, na realidade, 

um grande processo de controle, que tem por objetivo assegurar a eficácia empresarial”. 

Para o modelo aqui proposto, o controle gerencial é de extrema importância, tendo em 

vista o seu propósito que é o de influenciar o comportamento dos membros de uma 

organização em prol do objetivo empresarial. 

Ao se pensar a estruturação do Modelo de Gestão para empresa Jornalística onde a 

criação de Riqueza Intangível tem relevância primordial surge a necessidade de se 

estimular a congruência entre os diversos agentes organizacionais, utilizando assim a 

abordagem de Flamholtz (1979) que versa a respeito da questão da influência dos 

sistemas sobre o comportamento dos envolvidos. 

O novo modelo de gestão para empresas da indústria jornalística aqui discutido 

deve considerar que o processo de geração de valor da empresa, seja ele com 
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consequente tradução em riqueza tangível ou intangível, necessita estimular a 

cooperação dos agentes envolvidos nesta geração de valor através de mecanismos de 

congruência de objetivos, tudo isto supervisionado por um eficiente sistema de controle 

gerencial que assegure o objetivo empresarial. 

 

Considerações finais 

Devido disseminação da internet e interligação dos computadores em rede surgiu 

o ciberespaço que influenciou toda a dinâmica de produção da notícia, gerando a 

necessidade de se pensar em novas formas de se fazer jornalismo. Para isso foi criado o 

Núcleo de Pesquisa em Comunicação, Administração e Tecnologia da Informação 

(CATI) vinculado ao Programa de Pós-graduação em Cognição e Linguagem da UENF, 

que faz parte do GETIC - Grupo de Estudos da Educação, Tecnologia da Comunicação 

e Informação, cadastrado no CNPQ. 

O GETIC/CATI tem como proposta de pesquisa o desenvolvimento de 

ambientes e ferramentas que buscam atender às demandas de geração, armazenamento, 

recuperação, processamento e transmissão de informação (notícias) nesta era digital e, 

neste artigo, apresentou-se os requisitos e atributos necessários que um modelo de 

negócio e gestão para empresas jornalísticas precisam ter nesta era de nova economia.  

O modelo de negócio estabelece a metodologia e a lógica que rege e permite 

identificar nos processos internos à estrutura organizacional: o método de produção, as 

tecnologias e sistemas empregados, e seus respectivos custos, que possibilitarão a 

criação e entrega do valor proposto aos públicos de interesse, o que viabilizará pela 

organização a captura de valor traduzida em receitas e lucros sustentáveis. 

Adicionalmente, visualizou-se os atributos do modelo de gestão utilizados para 

implementação da estratégia, estabelecida pela alta administração com base em  

atributos de cenários e mercados, e que se utiliza da estrutura organizacional, mediada 

pelas ações de planejamento e controle da Controladoria, que em seus modelos de 

mensuração definem as variáveis de apoio a decisão, que têm por objetivo o 

direcionamento para a convergência ao objetivo empresarial e respectiva transformação 

em vantagem competitiva. 

Enfim um modelo baseado em  um eficiente sistema de controle gerencial que 

motive a participação de todos os agentes envolvidos, num ambiente colaborativo, com 

intuito de obter a maior congruência possível dos objetivos. Esta sinergia possibilitará a 
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expansão da abrangência e continuidade do funcionamento do negócio, através da 

criação de novas fontes de receita além da tradicional publicidade. 

Dessa forma, a proposição conceitual deste modelo vem de encontro a realidade 

atual das empresas jornalísticas, que precisam redescobrir uma forma rentável de 

sobreviver frente aos desafios representados pelo desenvolvimento das novas 

plataformas tecnológicas. 

Neste sentido, muito do que foi tratado aqui ainda representa ainda intenções e 

suposições de possíveis soluções, mas trouxe a clareza quanto a migração inevitável no 

meio de transmissão, da importância da integração entre os agentes do negócio, da 

importância de se considerar os ativos intangíveis na geração de valor, bem como na 

necessidade de se garantir que, nesta nova economia, este “novo jornal” tenha 

sustentabilidade econômica e para tanto é necessário o desenvolvimento de um modelo 

de gestão eficiente que possibilite sua implantação, continuidade e crescimento de 

abrangência.  
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