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Resumo  

O artigo tem como objetivo de observar o uso das potencialidades da convergência 

jornalística na produção dos canais de web tv’s de veículos nativos do impresso, a partir 

de uma pesquisa exploratória e de observação realizada entre os dias 17 e 18 de maio de 

2017, sobre a cobertura da delação premiada do empresário Joesley Batista envolvendo 

o Presidente da República, Michel Temer. A observação foi realizada nos portais TV 

Folha, TV Estadão e Portal O Globo. A pretensão aqui não é de fazer análise do 

discurso nem refletir sobre a produção de sentidos resultante da referida cobertura, mas 

de observar e problematizar o uso das potencialidades do suporte web e do gênero 

jornalismo audiovisual pelo jornalismo de referência impressa na cobertura de um 

acontecimento que abalou a República. O empreendimento se justifica pelo contexto de 

convergência jornalística e a necessidade de mapear as modificações, manutenções e 

inovação no que diz respeito aos formatos de jornalismo audiovisual. Observa-se que o 

jornalismo audiovisual praticado na web apresenta-se como uma transposição e 

manutenção das lógicas do telejornalismo como uso de bancada e apresentador, além do 

pouco uso das potencialidades do meio web. 

 

Palavras-chave: webjornalismo; webjornalismo audiovisual; lava-jato; delação JBS; 

telejornalismo; 

 

Introdução 

 

 O presente artigo propõe um olhar sobre o uso das potencialidades da web na 

prática jornalística em contexto de convergência midiática, tendo como foco de 

preocupação a produção e formatos típicos do jornalismo audiovisual, ou jornalismo 

para as telas (EMERIN, 2015), produzido em portais de jornais autóctones do impresso 

como a Folha de S. Paulo, Estadão e O Globo. Selecionamos um período curto e 

significativo da história do país e, portanto, de grande relevância para a cobertura 

jornalística. Estamos falando do episódio da divulgação da deleção premiada do 
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empresário Joesley Batista envolvendo o presidente da República, Michel Temer, bem 

como a gravação de conversa do mesmo com Temer4. A observação intensiva no 

período de 48h após a divulgação da gravação e extensiva por mais uma semana 

possibilitou coletar rico material para análise de como se comportou e o que os três 

veículos observados produziram sobre a pauta em questão. Vale ressaltar que nossa 

preocupação não está diretamente ligada com a produção de sentidos ou uma análise do 

discurso desta cobertura, mas sim observar a utilização das ferramentas de produções 

jornalísticas propiciadas pelo contexto de convergência. De acordo com Suzana Kilpp 

(2016), os vídeos publicados e disseminados na web “estão esteticamente referenciados 

por audiovisualidades de televisão” (KILPP, 2016, p.54). É neste sentido que no artigo 

tomamos como base de observação os formatos típicos ou inovadores do jornalismo 

audiovisual para inferir sobre a produção das chamadas web TV’S de portais de 

notícias
5
, canais ou expressões que a autora denomina de “quarta geração da mídia 

televisão brasileira” (KILPP, 2016). O movimento que se propõe aqui é problematizar 

movimentos que parecem contraditórios mas que, no entanto, compõem a cena 

contemporânea quando o tema é convergência jornalística e uso das potencialidades 

tecnológicas de comunicação no ambiente web.  

 Tomamos emprestado os procedimentos metodológicos propostos por Kilpp 

(2016) para uma arqueologia do presente, no sentido de flanar
6
, cartografar e colecionar 

vídeos de diferentes formatos produzidos pelos três veículos. Em seguida estas 

expressões tele-visuais são retiradas do seu fluxo para serem dissecadas levando em 

conta aspectos técnicos e estéticos que por um lado remetem às molduras e moldurações 

típicas da TV(KILPP, 2016) constituindo-se, por um lado, em exemplares do que Bolter 

e Grusin denomina de remediação
7
 (2000), e, por outro, experimentam a partir da 

linguagem do meio TV novas configurações e formatos característicos da nova mídia 

                                                 
4 Em 17 de maio de 2017 foram divulgadas gravações de conversa entre o Presidente da República 

Michel Temer e o empresário Joesley Batista. A gravação é parte do acordo de delação premiada do 

empresário da JBS e segundo o entendimento da Procuradoria Geral da República envolve uma série de 

crimes com a anuência e participação de Temer. 
5
 Vale observar que dos três veículos observados apenas  O Globo utiliza no menu de seu portal a 

nomenclatura “vídeos”, enquanto que a Folha de SP e o Estadão utilizam a denominação TV Folha e TV 

Estadão, respectivamente. 
6
 Deve-se observar que no caso específico aqui descrito o flanar limitou-se aos portais analisados, o que 

se certo modo, reconhecemos, reduz o sentido primeiro da atividade do flaneur. 
7
 De acordo com Bolter e Grusin (2000), remediação seria a lógica formal na qual um mídia renova 

(refashion) as formas de uma mídia anterior ou, como o processo em que “velhas mídias” são 

representadas pelas novas mídias, adquirindo novo propósito, uma nova forma e um novo tipo de acesso 

ou uso. 
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web. E, por fim, apresentar a partir das observações realizadas e à luz da bibliografia 

especializada em jornalismo audiovisual e webjornalismo elementos característicos do 

uso da linguagem audiovisual na produção jornalística em portais de notícia.  

 O artigo está estruturado da seguinte maneira: na primeira secção apresentamos 

o processo de convergência jornalística e o uso das potencialidade da web na cobertura 

de portais jornalísticos autóctones do impresso; em seguida, discutimos os potenciais da 

web e a rotina de produção jornalística, bem como a produção audiovisual e as 

potencialidades na web 2.0 e por fim, apresentamos a coleção
8
 de vídeos e um ensaio de 

classificação e definições a partir de bibliografia ou invenção de termos para identificar 

formatos ainda não nomeados.  

 

Convergência jornalística e rotina de produção  

A internet e as demais ferramentas digitais vêm proporcionando ao Jornalismo 

uma vasta gama de possibilidades que facilitam e potencializam as atividades 

jornalísticas, como uso de smartphones que permitem uma apuração, contatos com as 

fontes, gravações de áudios e vídeos muitas vezes em alta qualidade, com produção e 

compartilhamento instantâneo. A exemplo das plataformas disponíveis na internet estão 

o Google News Lab e o Buzzsumo. Para Deigo Kerber (2010) as plataformas de 

produção e gestão de informações e conteúdos jornalísticos ajustam a organização das 

atividades práticas como apuração de conteúdos, fontes específicas e gestão de 

produção.  

Marcos Palacios (2003) no livro Modelos de Jornalismo Digital já assinalava as 

noções de cada potencial presente na web, que são úteis tanto para o usuário como para 

o produtor de notícia que deve trabalhar em outra lógica de produção pensando nas 

seguintes características: 

1.  Multimídia e convergência: produção de materiais com mais de uma 

mídia incluindo texto, som, imagem e outros elementos, além de existir uma 

convergência (uma costura de conteúdo através da narrativa ou links) (idem); 

2. Interatividade: possibilidade de relacionamento entre usuário-conteúdo-

produtor, ferramentas como bate-papos nos próprios sites e nas redes sociais, 

                                                 
8
 O método do colecionador, segundo Walter Benjamin (2006), consiste em tornar contemporâneo os 

objetos colecionáveis, é concebê-los dentro de seu próprio espaço, hospedá-los. O objeto é separado das 

funções originárias, passa a compor a coleção e se coloca numa relação com seus presumidos afins, no 

caso analisado junta-se a outros vídeos produzidos para a cobertura da delação. 
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comentários ativados para cada publicação, opções de curtir e compartilhamento. E 

softwares e sites interativos que auxiliam o produtor de notícias a oferecer materiais em 

que o usuário possa interagir com o fato reportado (idem); 

3. Personalização: o usuário tem a opção de personalizar de forma direta 

os conteúdos (como exemplo, aponta-se os conteúdos do jornal norte-americano do The 

New York Times que na narrativa de suas matérias especiais possibilita que o seu 

usuário escolha que capítulo e qual informação acessará e em qual ordem). A 

personalização do conteúdo vai muito além de uma matéria chegando aos sites que 

ficam cada vez mais personalizados de acordo com o usuário, que em alguns casos pode 

escolher que notícias e editorias aparecerão no topo da tela, ou ter aplicativos que lhe 

avisem quando conteúdos novos de seu interesse forem publicados (idem); 

4. Memória: segundo o autor é a ferramenta que se potencializa na web, 

pois além do armazenamento de informação, ela se torna coletiva e a produção de 

informação possibilita aos jornalistas uma produção em grande escala de notícias 

(idem); 

5. Atualização Contínua: característica marcante na web que assim como 

o fator explicado acima possibilita a produção de um número maior de notícia, além de 

ter sua publicação quase instantânea, ideal para eventos que devem ganhar grande 

repercussão e cobertura (política, desastres, guerras, esportes, eventos, etc.) 

(PALACIOS, 2003).  

 Segundo Alex Primo (2014), o cenário atual da web está na geração 2.0, ela se 

caracteriza pelas potencialidades de compartilhar, interagir, abastecer conteúdos, e 

ralações pessoais ou profissionais através de redes sociais, que estimulam o processo e 

movimentação de informação. 

 

A Web 2.0 refere-se não apenas a uma combinação de técnicas informáticas 

(serviços web, linguagem Ajax, web syndication, etc.), mas também a um 

determinado período tecnológico, a um conjunto de novas estratégias 

mercadológicas e processos de comunicação mediados pelo computador. 

(PRIMO, 2014, sp.) 

 

 

Stefanie Silveira (2007) entende que com práticas do jornalismo atual é preciso 

haver uma discussão em relação a produção rotineira das mídias tradicionais colocadas 

em confronto com as técnicas utilizadas na Web 2.0. Do ponto de vista das ferramentas 

uteis para a produção jornalística em audiovisual na internet, Letícia Renault (2015) 
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caracteriza o webtelejornalismo hoje, como uma transposição dos mesmos materiais 

divulgados na televisão tradicional podendo conter algumas alterações. 

 

O webtelejornal se apresenta como um rizoma ao qual o internauta pode se 

conectar em um ponto qualquer da rede mundial de computadores, a qualquer 

momento, na virtualidade do ciberespaço, para além do momento da exibição 

ao vivo. (RENAULT, 2015, p. 8) 

 

O jornalismo audiovisual segundo a autora carrega ainda a potencialidade do “ao 

vivo”, porém são as hipertextualidades que abrem um leque para a exploração de 

produções alternativas.  

Para entendermos o novo contexto do jornalismo audiovisual utilizaremos neste 

trabalho o autor Fernando Barbosa (2014), em seu artigo ‘Novas Formas de Produção, 

Plataformas e Consumo de Produtos Audiovisuais na Internet’ demonstra que os 

produtos jornalísticos audiovisuais na internet ainda estão sem formatos definidos, 

assim como a noção de Renault (2015) citada acima. A produção audiovisual, inclusive 

as jornalísticas, disponíveis na web, utilizam técnicas tanto de captação de imagens, 

distribuição de conteúdos e linguagens encontradas originalmente na televisão 

tradicional
9
. Barbosa (2014, p.47) conceitua dois modelos de Televisão na web, sendo 

eles : 

1. Internet Protocol Television ou IPTV: entende-se essa modalidade 

como um conjunto de televisão com internet banda larga, ou seja, ao invés de receber 

sinal por antena recebe-se o sinal por internet. Entre as empresas que estão inclusas no 

mercado dessa ferramenta está a  Netflix, a Telecine Play e a Google Play. 

2. OTT - Over the top: é conceituado como conteúdos em audiovisual, ou 

outras mídias utilizando a internet como transmissora, ela é concorrente direta das TVs 

a cabo, pois elas não dependem de um aparelho de televisão em si, podendo ser 

acessada por qualquer dispositivo móvel, a Netflix também utiliza dessa ferramenta, 

outras mídias como a Sony Playstation usam dessa modalidade. 

Ultrapassando a linha da indústria do entretenimento, a internet vem moldando 

as storytelling’s nas produções jornalísticas atuais que apropriam-se das linguagens de 

redes sociais e do próprio consumo dos leitores/internautas (público atento, consumidor 

                                                 
9
 Entende-se como TV analógica até às TVs digitais, que ainda estão caracterizados por suas grades de 

programação, transmissão de conteúdo 24 horas por dia, programas mais extensos, uma potencialidade de 

customização limitada uma vez que o telespectador pode apenas escolher o canal que vai assistir e não o 

conteúdo que lhe é oferecido, entre outras características que conceituam o que entendemos como 

televisão tradicional. 
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e produtor de informação, além de participativo). A exemplo desta realidade, as 

empresas Zero Hora e Folha de São Paulo (Figura 1) utilizam memes
10

 no Instagram 

como narrativas informativas ou para remeter a notícias em seus sites, facilitando o 

acesso de informação para os usuários dessa plataforma e estreitando os laços com o 

público típico das redes sociais digitais.  

 

 

Figura 1: A foto mostra o tipo de produções que o Jornal Zero Hora (esquerda) e o Jornal Folha de S Paulo 

(direita) elaboram para a ferramenta stories do Instagram. 

 

Notamos que as tecnologias acerca de ferramentas para o audiovisual tornam-se 

cada vez mais utilizadas em produções de cunho jornalístico. A partir das observações 

realizadas identificamos três tipos de audiovisualidades encontradas na web 2.0:  

1) Ao vivo: parecido com os programas de TV ao vivo, porém com baixo custo 

de produção devido a tecnologia broadcast e streaming (forma que possibilita o fluxo 

em livre acesso e produção de informações online sem a necessidade de download), 

presente nas redes sociais como Facebook e Instagram. Este recurso democratiza o 

acesso entre os usuários por ser um serviço gratuito tanto para a produção como para a 

reprodução e possível interação dos usuários que estão assistindo. Notável o uso 

jornalístico feito pelo portal de notícia G1 (figura 2) que tem investindo cada vez mais 

na caracterização de seus materiais audiovisuais para web com cenário, linguagem e 

profissionais imersos nessas plataformas.  

                                                 
10

 Elemento midiático, seja por áudio, vídeo ou foto que pode se propagado de forma rápida. 
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Figura 2: Estético de um ao vivo realizado no Facebook do Portal G1. 

 

 2) Vídeos explicativos: curtos, didáticos (do tipo “Entenda por que”) e 

popularizados depois da criação do site Youtube em 2005, mais comuns entre os 

Youtubers
11

 . Os vídeos geralmente tem sua estética estruturada por gráficos, ilustrações 

animações com o uso de voz over ou voz off explicando um assunto específico, ou um 

apresentador interpretando com linguagem coloquial e objetiva uma informação, 

podemos chamar de ‘apresentação youtuber’ para se referir a esse tipo de postura 

diante das câmeras.  

 

Figura 3: Vídeos que utilizam de ilustrações como base visual da narrativa. 

 

 

Figura 4: Produção realizada pelo jornal Folha de São Paulo, nela podemos observar que o apresentador jornalista 

apresenta a postura de Youtuber.  

                                                 
11

 Usuários com grande número de seguidores, influenciador de opinião ou prestador de serviço através de 

vídeos. 
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3) Produções específicas para redes sociais: diferente das audivisualidades 

acima, estas produções estão preocupadas em seguir uma lógica específica das redes 

sociais em que serão veiculadas- o Instagram aceita vídeos de até um minuto, assim 

como o SnapChat, já o Facebook mesmo possibilitando a postagem de vídeos maiores, 

tem em seus materiais a característica de serem mais dinâmicos, curtos e 

autoexplicativos. Já a ferramenta chamada Stories, do Instagram permite o uso não só 

de fotos ou gifs, mas também de vídeos com filtros, legendas e figuras que permanecem 

disponível apenas 24 horas no perfil. A empresa ‘BBC’ utiliza do Facebook para a 

produção de pequenas reportagens com 30 segundos à 1 minuto de duração. Geralmente 

esses materiais audiovisuais introduzem um assunto acompanhado de um link que 

direciona o leitor ao site com mais informações.  

 

Figura 5: Produção em vídeo do Facebook da BBC 

 

As web TV’s jornalísticas: os casos TV Folha, TV Estadão e O Globo 

Utilizaremos as caracterizações de Web TV’s produzidas por Kilpp (2016), nas 

quais a mesma discute o termo ‘TV’ inserido no contexto de web, uma vez que as 

lógicas de produção audiovisual para a Televisão analógica e digital são distintas. 

Entretanto, como observa a autora apesar do acelerado processo de convergência das 

mídias a TV continua a ser uma referência “na comparação que fazemos entre os 

comparecimentos de conteúdos televisivos em diferentes mídias e suportes” (KILPP, 

2016, p. 53). Para Kilpp “há essencialmente duas televisões, duas coisas diferentes 

designadas igualmente de TV [TV off-line na internet e web TV], e elas se distinguiriam 

claramente em natureza” (KILPP, 2016, p. 61). A primeira está expressamente 

relacionada às lógicas off-line de transposição de conteúdos da TV para a internet; “a 

segunda estaria se expressando (...) sob as lógicas operativas e significantes (...) da 
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internet na constituição de si como diferença” (idem). Ainda que mimetize as lógicas de 

produção da TV a web TV refere-se a produção gerada originalmente para o ambiente 

da internet.  

As produções observadas neste artigo pertencem aos jornais O Estadão
12

, Folha 

de S Paulo
13

 e O Globo
14

, todos originários da mídia impressa e são típicos exemplos do 

que a Kilpp denomina de webTV. 

O recorte que fizemos para esta análise refere-se a cobertura da delação de 

Joesley Batista publicada em primeira mão no site do jornal O Globo no dia 17 de maio 

às 19h 30min. A delação que o dono da JBS (exportadora de proteína animal), o 

empresário Joesley Batista fez à Procuradoria Geral da República, na qual apresentou 

gravações em que constava a conversa entre ele e o presidente do Brasil, Michel Temer. 

O conteúdo da conversa girava entorno de supostos subornos em forma de mesada para 

que houvesse silêncio do ex-presidente da Câmara de Deputados, Eduardo Cunha 

referente à fluxos de propinas.  

Ao passo que as primeiras notícias começaram a ganhar espaço da mídia 

decidimos analisar as primeiras 48 horas de produção audiovisual que cobriram o fato, 

entre os dias 17 e 18 de maio foram analisados os materiais produzidos pela redações do 

Jornal Estadão, Folha de SP e O Globo para seus sites e redes sociais. Consideramos 

relevantes para observação as características dos formatos audiovisuais, a estrutura 

como foram publicados, a quantidade de material e as produções específicas para  a rede 

social Instagram e Facebook. Entendemos que o acontecimento (RODRIGUES, 1999) 

em questão, devido a sua relevância e ruptura em um cenário já conturbado da política 

brasileira, apresentava-se como momento singular para observar como as web TV’s do 

jornalismo de referência se comportariam, mapeando como, quanto e que tipo de 

produção audiovisual produziriam para esta cobertura. 

O Jornal Estadão neste tempo estipulado para observação, não realizou nenhuma 

produção audiovisual para seu site no dia 17, na data seguinte já haviam três matérias 

                                                 
12

 Fundado em 4 de janeiro de 1875 na cidade de São Paulo. Teve seu Portal criado em 28 de maio de 

2000, em 2007 teve seu site remodelado com o tecnologia broadcast e a WebTV Estadão. Disponível em: 

http://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_1870.shtm. Acesso em:17/05/2017. 
13

 Fundado em 19 de Fevereiro de 1921 na cidade de São Paulo. Em 1996 o Grupo Folha começa a 

oferecer serviços on-line sendo reestruturado em 2010, hoje é considera o Jornal com maior circulação 

digital do país, a TVFolha (WebTV) surgiu em 2012.Disponível em: http://acervo.folha.uol.com.br/ 

Acesso em: 17/05/2017. 
14

 Fundado em  29 de Julho de 1925 no Rio De Janeiro. Seu site entrou no ar em 29 de Julho de 1996 e 

em 2006 teve uma reformulação. Disponível em: http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/o-

globo-na-rede-9200005. Acesso em: 17/05/2017. 

http://acervo.estadao.com.br/historia-do-grupo/decada_1870.shtm
http://acervo.folha.uol.com.br/
http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/o-globo-na-rede-9200005
http://memoria.oglobo.globo.com/linha-do-tempo/o-globo-na-rede-9200005
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(Figura 6) com tempo de duração entre 04min58s à 00m59s, elas estão publicadas na 

editoria ‘TV Estadão’. 

 

Figura 6: Grade de produções da TV Estadão entre os dias 17, 18 e 19.  

Em vermelho as produções referentes à delação de Joesley Batista. 

 

 Podemos classificar a TV Estadão utilizando dos conceitos de Kilpp (2016) 

como um suporte que refere-se tecnicamente a TV sendo possível considerá-la uma 

Web TV. Já no Instagram o jornal apresentou três produções de 1min cada.  

 

Figura 7: Uma das produções realizadas pelo Estadão especialmente para a plataforma do Instagram 

 

Para a sua página do Facebook o Estadão utilizou da ferramenta ‘ao vivo’, uma 

das audiovisualidades presentes em nossa lista tratada antes neste artigo. A estética 

deste “ao vivo” (Figura 8) se concentra no cenário dentro da própria redação do jornal 

impresso contando com a presença de um apresentador e entrevistados, em outros casos 

eram repórteres com seus celulares cobrindo nas ruas os protestos que estavam 

acontecendo.  
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Figura 8: A esquerda está o programa 'Estadão às 5h' direto da redação do jornal impresso, com 

apresentador e cenário. Na esquerda está ao vivo feita por repórter no local do acontecimento. 

 

Ao todo foram realizados 14 vídeos ‘ao vivo’ nestes dois dias, 12 estiveram 

apenas na página do Facebook, incluindo o programa ‘Estadão às 5H’ publicado 

igualmente no site. 

 No que diz respeito à cobertura audiovisual feita pelo Jornal Folha de S Paulo, 

assim como o Estadão não produziu nenhum material no dia em que o fato começou a 

ser circulado na imprensa brasileira. Já no segundo dia a ‘TV Folha’ produziu dois “ao 

vivos” (FIGURA 10) em formato de bancada com apresentador, entrevistado e 

correspondente. Assim como a ‘TV Estação’, a ‘TV Folha' pode ser classificada como 

uma seção que refere-se tecnicamente como TV, sendo assim podendo ser vista como 

uma Web TV. 

 

Figura 10: Os mesmos ao vivos publicados no site também foram veiculados na página  

do jornal Folha de São Paulo no Facebook.  

 

 A TV Folha também produziu vídeos de reportagens multimídia (texto, imagem, 

audiovisual e som) (FIGURA 10). 
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Figura 10: Os mesmos ao vivos publicados no site também foram veiculados na  

página do jornal Folha de São Paulo no Facebook.  

 

Na rede social Instagram a Folha de S Paulo publicou três vídeos de 20seg à 

30seg (FIGURA 11), as imagens eram feitas com smartphones de repórteres que 

estavam cobrindo as manifestações após a denúncia de Joesley Batista. 

 

Figura 11: Um dos Vídeos publicados no dia 18 de maio para o Instagram da Folha de SP. 

 

Concluindo o tópico de descrição da coleção de vídeos foco de análise 

observamos as produções do Jornal O Globo, para o site foram realizadas 18 vídeos 

presentes na seção ‘Vídeo’, pois diferente dos outros jornais ele não denomina sua 

produção audiovisual como uma Web TV,  duas dessas produções foram ‘ao vivo’ no 

próprio site. 

 

Figura 12: Ao Vivo  realizado no próprio site do Jornal O Globo 
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No Facebook foram postados 13 vídeos, mas todos no dia posterior ao furo de 

reportagem, 10 foram realizados por smartphones, um ‘ao vivo’ no estilo apresentação 

bancada direto na redação com entrevistado e um vídeo com foto contendo áudio da 

gravação, além de uma transposição do conteúdo ao vivo da ‘TV NBR’ . Já no 

Instagram foi realizado apenas um vídeo de 30seg . 

 

Figura 11: Produção realizada pelo Jornal O Globo, no dia 18 de maio para o Instagram. 

 

Conclusão 

O objetivo da análise esteve focado na observação das formas de produção 

audiovisual de veículos nativos do impresso com presença na web, com a preocupação 

de caracterizar como são exploradas as potencialidades de audiovisuais nas plataformas 

digitais disponível, não estando direcionado ao conteúdo destas produções. A tabela a 

seguir sistematiza em tabela a produção audiovisual dos três veículos nas 48 horas após 

o vazamento da gravação de Joesley Batista: 

Quadro 1 – Sistematização da observação 

TV Estadão TV Folha O Globo 

18/maio: três reportagens 

disponível no site 

18/maio: dois “ao vivo” –

formato bancada típico do 

telejornalismo – disponível 

no site; 

Reportagem multimídia 

também disponível no site 

17 e 18/maio: 18 vídeos 

Dois “ao vivo” disponíveis 

no site 

18/maio: três vídeos no 

Instagram  

18/maio: três vídeos no 

Instagram 

1 vídeo no Instagram 

18/maio: um “ao vivo” no 

FaceBook – Uso de 

bancada típica do 

telejornalismo 

Não fez de material próprio 

para FaceBook. 

13 vídeos no FaceBook 

Fonte: elaboração da autora 
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 Ao observarmos o quadro síntese pode-se afirmar que houve pouca produção na 

linguagem audiovisual realizada pelos três veículos observados. Embora os três jornais 

tenham produzido material para as redes sociais digitais, como Instagram e FaceBook, 

estas foram escassas. A exceção é O Globo que entre os dias 17 e 18 de maio produziu 

13 vídeos para o FaceBook. Parece importante chamar atenção que nenhum dos jornais 

utilizaram a apresentação típica de vlog ou estética Youtuber, dando preferencia ao 

formato bancada característica do telejornalismo. Estes aspectos reforçam a ideia de que 

as produções audiovisuais do jornalismo de referência para a web ainda toma como 

padrão o telejornalismo e pouca exploram as potencialidades do meio web. 

Considerando que a internet é a segunda fonte de informação de 49% dos brasileiros 

(Pesquisa Brasileira de Mídia
15

) e que este número tende a crescer com a popularização 

de smartphones, parece surpreendente que o jornalismo digital tenha uma produção 

audiovisual escassa e que as potencialidades do meio web ainda seja subaproveitado na 

produção de conteúdo jornalístico.  
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