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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo realizar uma análise introdutória sobre as mudanças 

percebidas no telejornal praça 1, exibido pela TV Globo em São Paulo. Antes 

identificado como “SPTV” 1ª edição, o noticiário vespertino perdeu a sigla TV e passou 

a ser identificado como “SP1”. O telejornal foi reformulado visualmente, agregou novos 

recursos informativos, investiu na linguagem informal e intensificou a estratégia da 

emissora em transformar o telejornal como produto para múltiplas plataformas. Deste 

modo, apoiado em fundamentos teóricos sobre convergência e telejornalismo, esse 

estudo de caso faz um breve levantamento histórico e identifica as possíveis principais 

mudanças para o telejornalismo local nas emissoras afiliadas à Rede Globo. 

Palavras-chave: telejornalismo; inovação; apresentação; formato; SPTV. 

 

 

Introdução 

 

Em maio de 2017, a Globo anunciou mudanças na identidade visual, vinhetas, na 

infraestrutura do estúdio e na produção de conteúdo do telejornal SPTV, transmitido da 

cidade de São Paulo. Além dessas inovações, o telejornal não mais se direciona apenas 

para a TV, como única plataforma de informação, e agora tenta assumir 

estrategicamente o investimento na distribuição para outros dispositivos digitais, 

inserindo o telejornalismo – de fato – numa cultura conectada, ubíqua e de uma 

audiência fluída, que está atento ao comportamento nômade da audiência no ambiente 

hipermídia. Com isso, também já não faz mais sentido associar as edições (1ª e 2ª) à 

televisão, uma vez que podem ser acessadas remotamente, preferindo denominar SP1 e 

SP2. O plano é também fazer uma integração com outros produtos da emissora, de 
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modo que haja a atuação de repórteres do portal e a interferência dos que trabalham com 

conteúdo de esporte. 

Esse conjunto de ações faz parte de uma tendência dos telejornais adentrarem no 

processo de convergência da nova ecologia midiática. Nos últimos anos, já sob 

influência da inserção de novas tecnologias, os telejornais vinham mudando a narrativa, 

a atuação na apresentação e renovando sua linguagem, com jornalistas que rearranjam 

seus modos de enunciação, movimentam-se no estúdio, dirigem-se aos telespectadores, 

compartilham experiências pessoais, convocam participação, fazem uso de telões e de 

equipamentos eletrônicos, interagem com vários repórteres simultaneamente. 

Em paralelo, encaminhava-se uma dinâmica de inserção dos produtos 

jornalísticos em sites e, mais adiante, em aplicativos, alterando completamente a 

maneira de consumir o telejornal, visto que admitia a possibilidade de uma exibição 

não-linear, segmentada, sob demanda, de acordo com o interesse, e acompanhada de 

textos que descreviam a matéria. 

Todos esses desafios já se apresentavam como passos para uma nova fase, 

flexível, da televisão e, consequentemente, do telejornalismo, mas que, agora, 

configura-se como uma tendência. Com isso, partimos da hipótese de que o SPTV 

(agora SP1 e SP2) inaugura(m) um cenário estrategicamente pensado de mudanças de 

caráter discursivo, de expansão para múltiplos dispositivos midiáticos e de rotinas de 

produção e recepção. Nesse sentido, entendendo que se torna importante compreender 

essas reconfigurações do jornalismo audiovisual, este trabalho propõe uma análise 

inicial, a partir de um estudo de caso, do novo formato do “praça 1” de São Paulo, 

tomando como parâmetro a disposição do estúdio e a atuação do apresentador. 

Guiaremos o caminho de leitura começando com um levantamento sobre o SPTV e as 

formas de condução dos telejornais. 

 

SPTV  

  

Exibido de segunda a sábado, às 12h, o SPTV foi um telejornal produzido pela 

TV Globo em São Paulo, desde o ano de janeiro de 1983. Deixou de ser exibido em 

1990, retornando em 1996 (MEMÓRIA GLOBO, 2016). O noticiário fez parte do 

projeto da Rede Globo em ampliar os telejornais regional, padronizando os formatos já 

adotados em outros estados, como Rio de Janeiro, Minas Gerais e Pernambuco. 
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O telejornal tem como público principal a população da classe C (49%), seguido 

pela AB (41%) e a ED (10%). Ainda sobre o perfil, as mulheres representam 65% da 

audiência (NEGÓCIOS GLOBO, 2016). Na pauta do telejornal, notícias que 

contemplam a região metropolitana de São Paulo, com foco na prestação de serviço. 

As mudanças na condução e no formato do telejornal não têm um exato marco 

temporal. Ao longo dos anos, nas emissoras, houve sempre uma “regra” dos modos de 

fazer telejornal. Um contrato “velado” de como os apresentadores e os telejornais 

podiam se manifestar, ou seja, os modos de endereçamento, ou como o público deveria 

ser tratado, indicando a necessidade de seriedade e formalidade, de “postura 

intelectual”, de técnicas específicas de iluminação com harmonização de cores, de 

cenário discreto, de certos enquadramentos e planos de imagem os registros das 

câmeras, dos recursos de edição e, até mesmo, do vestuário.  

Porém, desde a primeira década dos anos 2000, com a popularização da web e o 

surgimento de outras mídias com reprodução de conteúdo audiovisual, desencadeou-se 

uma transformação cultural gradativa e os telejornais começaram a operar rupturas em 

suas configurações, cedendo espaço a uma nova performance, menos engessada, mais 

descontraída, com maior liberdade para tecer comentários sobre os assuntos exibidos e 

explorando possibilidades de locomoção no estúdio ou até fora dele, separando-se de 

uma estrutura cênica clássica. Os apresentadores sorriem, às vezes são convocados só 

pelo nome (sem sobrenome), aderem ao uso de bordões (“graças a Deus, hoje é sexta-

feira”; “Antes de irmos ao tema, boa noite especialmente a você, que para nós do 'Jornal 

da Globo' é sempre sinal de prestígio com a sua audiência”; “Amanhã, vou dormir até 

acordar”), interagem com recursos tecnológicos que estão inseridos dentro do estúdio e, 

até mesmo, acessam as plataformas digitais para estreitar a relação com os seguidores. 

É nesse período de transição que a TV Globo São Paulo troca, no ano de 2011, a 

dupla de apresentadores Chico Pinheiro e Mariana Godoy, que assumiram outras 

funções no departamento de jornalismo da emissora, pelo jornalista César Tralli. O 

telejornal que já tinha uma identificação popular reforça essa característica com uma 

linguagem mais coloquial e com a incorporação de quadros mais leves (“Parceiro do 

SP”, com conteúdo colaborativo, e a presença de diversos especialistas para comentar as 

notícias). Estratégia que dialoga com o perfil do horário, definido por Ivor Yorke 

(1998), como sendo de maior grau de informalidade. Assim, a emissora investiu na 
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“naturalidade” na apresentação das notícias locais, buscando uma aproximação maior 

com a audiência. 

 

    

Figura 1 – Mudanças no estúdio do SPTV 1 deu mais mobilidade para o apresentador. 

Fonte: Reprodução Rede Globo. 

 

 

 A chegada do novo apresentador também foi marcada por transformações no 

estúdio (Figura 1). Manteve-se o estúdio de vidro, com vista para a cidade, mas a 

disposição dos apresentadores foi repensada, com a retirada da bancada. O apresentador 

passou a ficar de pé, durante toda a edição, com uma estrutura de apoio para um 

notebook. Com a mudança, César Tralli pode explorar mais o espaço, caminhando pela 

estrutura e interagindo com os telões. A partir do mês de maio de 2017, a Rede carioca 

iniciou uma estratégia de novas mudanças nos telejornais locais, a partir da emissora 

sediada na cidade de São Paulo. Uma tecnologia incorporada ao telejornal, já 

experimentada por telejornais de rede, foi o telão interativo. O monitor, que já fazia 

parte do cenário, ficou maior (70’), ganhou novos recursos que permitem ao 

apresentador ler mensagens, movimentar mapas e tabelas, a partir da tecnologia do 

monitor sensível ao toque, apresentando as informações em diversas “camadas” (Figura 

2).  
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Figura 2 - Sequência da movimentação da apresentadora e dos telões com novos recursos. 

Fonte: recorte do SP1, 08/05/2017. 

 

Além da estrutura física, o telejornal ganhou novas cores, com predominância do 

laranja em alusão ao período em que vai ao ar.  Mas as mudanças foram além dos 

aspectos físicos e são discutidas a partir de três eixos a seguir: a inserção 

multiplataforma mais ativa, a incorporação de novos recursos gráfico-visuais e a 

proposição de uma linguagem coloquial potencializada.  

 

SP1: o telejornal para múltiplas plataformas 

 

A reconfiguração do telejornalismo reflete mudanças tecnológicas. Alinhadas 

pela padronização estética, a nomenclatura dos telejornais, na maioria das emissoras, 

próprias ou afiliadas, adotaram a abreviatura do estado, seguida da sigla TV. Com a 

mudança, a identificação do noticiário, que carregava uma direta relação com o suporte, 

deixou de ser “SPTV” para se tornar “SP1” ou “SP2”, de acordo com o horário da 

edição, tarde ou noite (Figura 1). A nova vinheta destaca a transição da identificação do 

telejornal e explora o mapa da cidade, numa alusão a onipresença. 
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Figura 3- Sequência da vinheta ressalta a transição. 

Fonte: recorte do SPTV 1ª edição, 08/05/2017. 

 

A transição para o novo ecossistema digital tem forçado os programas 

televisivos a adotarem também outras estratégias de aproximação com a audiência, a 

partir da inserção no ambiente de convergência. A propagação do sinal da Internet por 

inúmeras possibilidades de conexão, em função da diversidade de plataformas de 

acesso, reconfigurou o entorno comunicativo audiovisual, obrigando os telejornais, 

como vimos, a repensarem as formas de produzir informação, os modos de distribuí-la e 

os mecanismos de estreitar ainda mais a relação entre a redação e um público flexível e 

migratório130 (JENKINS, 2009), ampliando, inclusive, a oferta de conteúdos. 

Nesse processo de confluência entre os mass medias analógicos e os sistemas 

digitais, há, portanto, um interesse dos telejornais em construírem estratégias que 

transformem a web em aliada dos seus conteúdos, convertendo o hábito de ver televisão 

em uma experiência de envolvimento prolongado e maior interação. Os telejornais 

preferiram enxergar a Internet como trunfo, uma maneira diferente (e eficaz) de enviar e 

receber suas produções, assim o que, antes, era encerrado, por exemplo, com o 

tradicional “boa noite”, pode – agora – reverberar em ambientes tecnodigitais, 

circulando por diferentes dispositivos. 

Obviamente, esses fundamentos são reflexos de um progresso dos atributos do 

digital ao longo dos anos, pois, de início, esses programas noticiosos apostavam na 

articulação com a Internet apenas para divulgar descrições básicas das equipes, 
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informações elementares de alguns quadros fixos e revelações de bastidores. Quase toda 

a estrutura era apoiada na exploração de hipertextos. 

Aliado a essa mudança de performance, tem havido, como já foi pontuado, um 

visível investimento na circulação dos conteúdos para além da televisão, sejam eles os 

mesmoexibidos na televisão ou outros, complementares (desdobramentos) e/ou 

suplementares (produzidos especialmente para a web ou aplicativo).  

 

Mesmo que ainda hajam certas emissoras que agem com algum receio 

e prefiram não se mesclar com recursos da rede, boa parte dos 

programas oriundos da televisão já percebeu que, de certa maneira, é 

uma vantagem possuir conteúdo digital disponível a qualquer 

momento para os usuários da rede, já que estes muitas vezes se 

diferenciam dos telespectadores comuns da televisão com os quais as 

emissoras cresceram acostumadas (GAMBARO e BECKER, 2016, p. 

361-362). 

Diferentemente de algumas emissoras afiliadas, a TV Globo São Paulo não 

possui aplicativo específico. A integração efetiva com outras mídias se dá a partir do 

aplicativo da rede globo, que disponibiliza a edição na íntegra (para assinantes) e as 

redes sociais, especialmente o Facebook e o Twitter. Essa dinâmica, denominada de 

estratégia transmídia (FECHINE et al, 2013), é uma tendência no jornalismo e faz parte 

de um conjunto de intenções assumidas da emissora para criar vínculos de aproximação 

com a audiência e, além disso, possibilitar que os conteúdos recirculem pelas redes e 

sejam consumidos a qualquer tempo, potencializando o debate público. 

Quando essa audiência, que é usuária na web, passa a compartilhar vídeos dos 

telejornais nos seus perfis pessoais das redes sociais, ele acaba colaborando para que o 

conteúdo informacional que se limitaria ao horário de veiculação do programa seja 

redistribuído, tenha novos alcances e até atinja outras pessoas que não assistiram ao 

material na TV. Reconfigura-se, portanto, a ideia de tempo público, e reforça-se os 

laços entre os seguidores, entre os seguidores e a temática e, por fim, entre os 

seguidores e a emissora. 

O público/usuário incorpora-se aos novos formatos televisivos nas 

redes sociais e na Web, ao querer participar dos espaços de discussão 

da audiência das grandes corporações de informação e comunicação. 

As páginas (fanpages) nas redes sociais online tornaram-se um dos 

novos espaços de legitimação, para os quais os telejornais e outros 

programas migraram, a fim de inserirem-se no ambiente de 

conversação do público na Era digital (CAJAZEIRA, 2015, p.9). 
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No Facebook (@SPTV)
4
, por exemplo, a principal estratégia adotada é a de re-

empacotamento de alguns vídeos, ou seja, a de distribuir os vídeos que foram ao ar na 

televisão, possibilitando que os seguidores comentem, curtam e/ou compartilhem. De 

maneira geral, nesse conteúdo, não há uma convocação para debate com a audiência. 

Não há provocação por parte da produção do telejornal. 

Mas, sem periodicidade, também se explora novos conteúdos, como a 

publicação de memes ou de VT mais informal, solicitando a contribuição dos usuários 

no telejornal, bem como mostra o vídeo postado em janeiro (Figura 4), em que o 

apresentador César Tralli faz uma filmagem para exibir uma rua pela qual ele tem um 

sentimento especial, onde deu vários “rolés”, e chama a audiência para participar pelo 

aplicativo de mensagens instantâneas whatsapp também mostrando uma rua 

sensacional.  

 
Figura 4 - Vídeo de César Tralli convidando a audiência a colaborar com o telejornal 

Fonte: www.facebook.com/SPTV 

 

O vídeo de pouco mais de 1 minuto de duração, teve 30 mil visualizações, 2 mil 

e 700 reações/curtidas, mais de 100 comentários e 87 compartilhamentos. Além de ser 

                                                 
4
 Apesar de usarem o perfil @SPTV (www.facebook.com/sptv), assumem – naturalmente - que 

distribuem na rede social os conteúdos do SPTV, do Bom dia SP e do G1 SP, sinalizando, de certa 

maneira, um projeto de integração entre os telejornais e o portal de notícias da emissora. 

http://www.facebook.com/sptv
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exclusivo para quem está acompanhando pelas redes sociais, é um vídeo que também 

apresenta uma linguagem completamente descontraída, uma filmagem com uso de 

celular, e com um texto como se fosse um amigo compartilhando experiências pessoais, 

uma dinâmica muito comum no Facebook. 

 

Novos recursos informativos 

 

Atualmente, além dos grafismos, que, de alguma maneira, reforçam a promessa 

do gênero telejornalismo, já que têm a função de construir símbolos e marcas de 

identificação no programa, uma série de outros recursos expressivos está empregada na 

estrutura do enunciado telejornal. Todos esses novos recursos informativos podem ser 

chamados de “efeitos de visualidades” (CIRNE, 2017). 

 

Esses efeitos de visualidades são resultantes de um amadurecimento 

da própria linguagem do programa, da potencialização da função 

pedagógica dos telejornais, de suas apropriações tecnológicas e da 

transformação de uma audiência familiarizada com outras novas 

mídias que prezam por efeitos de animação e de simulação do real 

(como videogames, celulares e computadores). 

(...) 

Observamos que, assim como a proposição de uma linguagem 

conversada bastante explorada nos telejornais, essas visualidades 

também têm gerado nova dinâmica no programa, na tentativa de 

ratificar o desejo de aproximação com o telespectador, oferecendo-lhe, 

por meio das novas tecnologias, uma experiência comum ao seu 

repertório inscrito no mundo digital, potencializando a imersão nos 

acontecimentos. (CIRNE, 2017, p.170-171) 

 

 

O novo recurso incorporado ao telejornal é a barra de rolagem (Scrollbar), já 

utilizados por emissoras dedicadas ao jornalismo 24 horas (Figura 5), nas emissoras por 

assinatura, sobretudo. Alinhada às novas cores do padrão visual, a barra fixa apresenta a 

hora e o clima registrado em vários bairros da cidade, no canto inferior esquerdo da tela. 

Associando as informações narradas pelo apresentador e as reportagens, o recurso 

apresenta ainda duas linhas que apresentam uma espécie de título e subtítulo das 

notícias
5
. Por hora, o uso do scrollbar está exclusivamente associado ao que se vê na 

tela; nos canais segmentado de jornalismo, diversas notícias são transmitidas sem 

relação direta ao que se projeta na tela.  

                                                 
5
 “Esteticamente, tanto no rodapé como na scrollbar não existe um padrão de quantidade de linhas (2, 3 

ou 4 linhas simultâneas). Cada telejornal, ao adotar a técnica, acabou elegendo o que lhe era conveniente” 

(CIRNE, 2017, p. 177). 
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Figura 5 - Enquanto apresentador interage com telão, informações sobre o tempo, a hora e notícia são 

geradas na scroolbar. 

Fonte: recorte do SPTV 1ª edição 08/06/2017. 

 

Essa incorporação, apesar de poder parecer trivial, representa uma mudança no 

formato dos telejornais locais em TV aberta que até então se conhecia. A arte, no caso, 

atua como um elemento de reiteração. “A reiteração corresponde ao fato de algumas ar-

tes assegurarem a identificação e ancoragem espaciotemporal do conteúdo icônico ou, 

ainda, complementarem ou reforçarem determinadas informações dos vídeos” (CIRNE, 

2017, p. 171). 

  

Linguagem informal intensificada 

 

Eliseo Verón (2009, p. 18) aponta que a televisão tem em sua essência a 

incompatibilidade com “a cultura tradicional dos intelectuais”. A ponderação pode ser 

associada a várias questões que envolvem o telejornal, em especial a linguagem, 

configurada para abranger um público amplo e diverso. Indicativos que estão presentes 

nas regras dos manuais de telejornalismo mais populares. Uma das referências 

amplamente adotadas nas universidades, “O texto na TV”, da jornalista Vera Íris 

Paternostro (2006), é uma obra para entender a linguagem do telejornal. Como ressalta a 

autora, com diversas experiências em emissoras da Rede Globo, o texto na televisão 

precisa ser escrito para ser falado e entendido pelo telespectador (PATERNOSTRO, 

2006). Deve ser um código comum, para quem produz e consumo a informação. Para 

tanto, a notícia precisa assumir algumas características inerente às condições do meio. 

O imediatismo e a instantaneidade são algumas dessas propriedades para a 

linguagem televisiva. Seja qual for o perfil do telejornal, é preciso que a informação seja 

captada no mesmo instante em que é transmitida. Não há oportunidade para que o 
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telespectador possa retornar, como acontece como a mídia impressa. Para isso, o texto 

precisa ser curto e bem pontuado, para que tenha o ritmo da narrativa televisiva. 

Barbeiro e Lima (2002) ainda lembram que é preciso ser coloquial para ser facilmente 

compreendido por qualquer tipo de público. “O texto do telejornal tem uma estrutura de 

movimento, instantaneidade, indivisibilidade de imagem e som, sintetização e 

objetividade” (Ibdem, p. 95). Características que mantêm o tom de importância da 

notícia, considerando as condições do meio, sem perder a credibilidade. 

  
Apesar da evolução dos noticiários especializados, a maior parte do 

jornalismo de televisão dirige-se ao público geral. Ao contrário dos 

jornais escritos, que podem limitar a leitura a grupos sociopolíticos 

bem definidos, a televisão visa a todos e deve ser entendida por todos. 

Portanto, não pode ser nem muito intelectual, nem insultar a 

inteligência. O objetivo é contar as histórias numa linguagem que seja: 

precisa, clara, simples, direta e neutra. (YORKE, 1998, p. 61) 
 

 

Para além dessas particularidades, jornalistas que escreveram sobre a estrutura 

da notícia na televisão reconhecem que um ideal de texto deve evitar: gírias, 

redundâncias, pronomes possessivos, advérbios e chavões. Elementos que puderam ser 

observados ao longo da semana de análise dos telejornais e demonstram que a 

linguagem televisiva assume novos recursos, tornando-se ainda mais informal para 

estabelecer um código de simplicidade com o público. 

A linguagem informal se repete ao longo de todo o telejornal, seja durante a 

escalada, nas entrevistas ou nas reportagens. A depender do tema, percebe-se um maior 

investimento em uma linguagem popular por parte dos enunciadores. Mas mesmo em 

assuntos mais sérios o apresentador reforça o texto coloquial. Foi o que aconteceu no 

dia 08/06/2017 quando, antes de chamar o repórter no link para tratar da aprovação do 

Estatuto do pedestre, o apresentador fez uma longa “cabeça”, narrando em primeira 

pessoa e usando termos que muitas vezes contradizem os manuais de telejornalismo 

(Quadro 1). 

 

# LOC VIVO (CESAR 

TRALLI) 

 

TODOS NÓS SOMOS/ EM ALGUM MOMENTO 

DO DIA/ PEDESTRES// MAS PARECE/  NÉ 

GENTE/ QUE TEM MUITAS PESSOAS 

ESQUECENDO ISSO AQUI EM SÃO PAULO// E 

AÍ É UM FESTIVAL DE CARRO EM CIMA DA 

FAIXA/ FURANDO FAROL VERMELHO/ 

AMEAÇANDO QUEM TÁ A PÉ/ E O 

RESULTADO É UMA TRAGÉDIA// NOS 
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ÚLTIMO DADOS DA CET/ PELO MENOS UM 

PEDESTRE MORRE POR DIA EM SÃO 

PAULO// QUER DIZER: NÓS SOMOS AS 

PRINCIPAIS VÍTIMAS DO TRÂNSITO 

VIOLENTO// PRA TENTAR MUDAR ISSO 

TUDO/ A CÂMARA MUNICIPAL APROVOU 

ONTEM O ESTATUTO DO PEDESTRE/ QUE 

PREVÊ UMA SÉRIE DE NORMAS PARA 

PROTEGER QUEM É MAIS VULNERÁVEL, 

NÉ?!// PORQUE NESSA CADEIA TODA AÍ DO 

TRÂNSITO, O PEDESTRE É SEMPRE O MAIS 

FRACO// JEAN RAUPP ESTÁ EM UMA 

REGIÃO SUPER MOVIMENTADA DE SÃO 

PAULO/ PERTO DO METRÔ SÃO JUDAS/ NA 

AVENIDA JABAQUARA/ E EU TE PERGUNTO 

JEAN/ SERÁ QUE VAI ACABAR AQUELE 

CORRERIA PRA CONSEGUIR ATRAVESSAR 

PRA TUDO QUE É LADO?// BOA TARDE!// 
Quadro 1 – Marcas da oralidade e informalidade sublinhadas na narração do apresentador. 

Fonte: Transcrição e recorte do SP1 08/06/17. 

 

 

A convocação do telespectador e os pronomes possessivos são marcas de um 

discurso que busca atingir todas as classes.  O tom do texto, somada à condução do 

apresentador, distanciam da seriedade. Se considerarmos os manuais, talvez seja um 

indício de “desrespeito” as normas, mas quando a questão é colocada à luz das 

discussões por quais passam a prática jornalística, entende-se que as regras não mais 

refletem as práticas. 

 

Considerações Finais 

 

Com base no que foi discutido aqui, percebemos que a mudança do SPTV para o 

SP1 apresenta uma linguagem televisiva coloquial, experimentando maneiras ainda 

mais informais para transmitir informação. Estratégias que extrapolam os preceitos dos 

manuais de telejornalismo e aproximam a linguagem do jornalismo televisivo do apelo 

popular. O apresentador do telejornal assume cada vez mais uma centralidade na 

difusão da informação, com recursos tecnológicos que ampliam os formatos noticiosos, 

além de promover uma maior aproximação da audiência, seja pela narrativa mais 

conversada ou pela inserção no ambiente web, sobretudo via redes sociais, como o 

Facebook e o Twitter. 
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A infraestrutura do estúdio ganha novas soluções tecnológicas, que vão além do 

aspecto estético. Fortalecem o apelo popular da notícia e ampliam as possibilidades de 

participação do público enquanto o telejornal está no ar. A observação mostra também 

que a televisão tende a explorar novas possibilidades para difundir o telejornal em 

outras mídias, deixando de ser um produto exclusivo da televisão. Esses elementos 

exaltados no estudo podem ser potencialmente levados para as produções locais da 

emissores próprias e afiliadas da Rede Globo. A tendência é que todos os demais 

telejornais da emissora sigam o mesmo caminho e, mais ainda, invistam em produção 

de conteúdo que vá além da que já é transmitida para a televisão convencional, 

experimentando um jornalismo audiovisual flexível, que não siga mais a rigidez do 

fluxo e nem de horários pré-determinados. 
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