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Resumo 
 
O trabalho dedica-se a estudar e analisar as características do jornalismo on-line no 
portal de notícias G1. Após um breve aprofundamento teórico e revisão da literatura 
acadêmica sobre o tema, é desenvolvida uma análise das características propostas por 
Palacios (2003), sobre o jornalismo realizado para a internet, como multimidialidade e 
convergência, interatividade, hipertextualidade, customização do conteúdo e 
personalização, memória e instantaneidade compreendidos no portal de notícias G1, 
objeto da pesquisa, que se estabelece como site de maior audiência na Internet 
brasileira. Para o desenvolvimento do estudo do referido veículo, pertencente às 
Organizações Globo, foram analisadas matérias jornalísticas específicas e relacionadas 
com as características apresentadas pelo autor, publicadas durante o ano de 2012. 
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No relato a seguir, o objeto de estudo é o portal de notícias G1, mantido pela empresa 

brasileira de comunicação Rede Globo desde 2006. A motivação da escolha se propôs 

devido seu expressivo número em produção de conteúdo interativo, que tem importante 

papel na assimilação de casos jornalísticos complexos, auxiliando o público leitor a 

compreender e aprofundar o entendimento em episódios de grande repercussão.  

O estudo se deu durante os meses de outubro e novembro de 2012, objetivando 

identificar e analisar as características do jornalismo desenvolvido para web 

apresentadas por Palacios (2003), bem como seu avanço e adequação à internet da 

atualidade4. 

                                                
1 Trabalho apresentado no IJ 1 - Jornalismo, do XIV Congresso de Ciências da Comunicação na Região Sul,  
realizado de 30 de maio a 01 de junho de 2013. 
2 Estudante de graduação do 4o. semestre do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da PUCRS, e-mail: 
nogsfelipe@gmail.com 
3 Orientador do trabalho. Professora do Curso de Comunicação Social – Jornalismo da PUCRS, e-mail: 
amallmann@pucrs.br 
4 Blattmann e Silva (2007) afirmam que a internet atual pode ser definida como Internet 2.0 ou Web 2.0 pois, graças a 
evolução dela, foi possível criar novos espaços cada vez mais interativos, nos quais, segundo os autores, os usuários 
puderam modificar conteúdos e criar uma nova concepção de Internet.  
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Para tanto, foram utilizadas pesquisas bibliográficas e documentais, assim como análise 

de casos específicos encontrados no portal, a fim de se identificarem maneiras diversas 

de se contar uma história em um espaço com inúmeras possibilidades, advindas dos 

novos meios de comunicação, -já não tão novos- que resultaram em novas rotinas e 

novas linguagens para o jornalismo.  

 

1. HISTÓRICO 
 
Ainda que não exista um consenso sobre a demarcação de origem, Rodrigues (2009) 

associa esse surgimento às tecnologias de impressão ou de transmissão de informações à 

distância no século XIX, enquanto que Souza5 (2008, citado por Rodrigues, 2009, p. 16) 

acredita que é possível falar sobre jornalismo desde a Antiguidade Clássica, tendo o 

século XIX apenas como marco da entrada da imprensa jornalística na 

contemporaneidade. Afirmando o que Souza (2008) defende, Deuze (2006) corrobora 

com o autor definindo o novo jornalismo como mais uma das transformações do ramo, 

como um quarto tipo de jornalismo enquanto prática profissional específica que deve ser 

visto como jornalismo produzido quase exclusivamente para a World Wide Web. 

 
1.1.Cibercultura 
 
Após 18 anos do lançamento da Internet comercial no Brasil, é possível constatar que a 

tecnologia digital, na qual se encontram o espaço geográfico e o tempo linear que deram 

início a globalização, está mais do que nunca consolidada no mundo. Conforme 

pesquisa da Internet World Stats6, o número de pessoas que acessam a Web ultrapassou 

a casa do 2 bilhões, apontando um crescimento vertiginoso de 566.4 % de novos 

internautas desde 2000. As novas tecnologias da informática potencializaram as 

interações, diminuíram o tamanho dos computadores pessoais e a tecnologia digital 

(assim como a internet) alavancou a interação via rede possibilitando às pessoas se 

conhecerem e comunicarem entre si e com outras pessoas de qualquer lado do mundo.  

Foi a partir daí que se deu um novo ambiente no espaço da web, que também se 

constatou o aumento das trocas de informações, entrelaçamentos, e a linguagem (bem 

                                                
5 SOUZA , Jorge Pedro. Uma história breve do jornalismo no ocidente, 2008. Disponível em: 
<http://www.bocc.ubi.pt/pag/Sousa-jorge-pedro-uma-historia-breve-do-jornalismo-no-ocidente.pdf>. 
Acesso em: 10 abr. 2009  
6 STATS , World Internet Usage And Population Statistics, 2012. Disponível em: 
<http://www.internetworldstats.com/stats.htm>. Acesso em: 10 nov. 2012  
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como a cultura do homem) se tornaram mais potentes, evoluídas, criativas e rápidas. 

Para Lemos (2002), foi nesse dado momento que se criou uma nova cultura, 

denominada cibercultura. 

Para assimilarmos a cibercultura, é pertinente compreendermos o ciberespaço, definido 

por Levy (1999, p. 94-95) que explica como surge a conceituação do termo:  
 

 
A palavra "ciberespaço" foi inventada em 1984 por William Gibson em seu 
romance de ficção científica Neuromante. [...] Eu defino o ciberespaço como o 
espaço de comunicação aberto pela interconexão mundial dos computadores e 
das memórias dos computadores. Essa definição inclui o conjunto dos sistemas 
de comunicação eletrônicos (aí incluídos os conjuntos de redes hertzianas e 
telefônicas clássicas), na medida em que transmitem informações provenientes 
de fontes digitais ou destinadas à digitalização. 
 

 
 
É evidente que para o autor a cibercultura trata-se de uma mudança fundamental na 

própria essência da cultura. Levy (1999) visualiza o futuro com um “conceito universal 

sem ‘totalidade’, tendo o “universal” como a “presença virtual da humanidade para si 

mesma” onde o universo abriga o aqui e o agora – alusão a espaço e forma- porém sem 

lugar nem tempo claramente definidos. Portanto, a Cibercultura criou uma outra 

maneira de tornar possível o relacionamento humano, que frente a si mesmo, percebe 

que não há uma imposição da unidade de sentido. Levy define ainda a cultura 

cibernética como a terceira etapa da evolução que mantém a universalidade e ao mesmo 

tempo dissolve a totalidade. Essa totalidade é relacionada a globalização, pois devido a 

saturação das redes de comunicação, de transporte, e da globalização econômica, torna 

o mundo em uma única comunidade, ainda que desigual e conflitante. Levy (1999, p. 

249)  acrescenta que “a humanidade reúne todas a sua espécie em uma única 

sociedade”, e esta sociedade pode ser encontrada dentro do ciberespaço. 

Foi durante os anos 2000, que a internet começou a se tornar uma plataforma para 

veiculação de textos jornalísticos, de profissionais jornalistas que haviam trocado a 

mídia impressa pela web. Então, um meio passou a ser substituído pelo outro, 

constatando-se uma rápida migração da mídia de massa existente para um novo meio – 

a internet- sem que se tenha verificado qualquer alteração na linguagem. O chamado 

"jornalismo online" não é mais do que uma simples troca dos velhos jornalismos escrito, 

radiofônico e televisivo para um novo meio, a exemplo do que explica Canavilhas 

(2001, p.1): 
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Marshall McLuhan afirmava que o conteúdo de qualquer medium é sempre o 
antigo medium que foi substituído. A internet não foi excepção. Devido a 
questões técnicas, (baixa velocidade na rede e interfaces textuais), a internet 
começou por distribuir os conteúdos do meio substituído - o jornal.  

 

Com o avanço das tecnologias informacionais e estruturais, passou a existir um novo 

meio de produção e distribuição das informações, que possui como característica 

principal a falta de necessidade de grandes investimentos por parte dos usuários. Então 

aqueles que anteriormente tinham que se fazer representar por meios de comunicação de 

massa, começaram a representarem-se por si mesmos (Weston, 1997). A partir daí, 

encontramos um novo patamar para o jornalismo brasileiro, oriundo das novas 

tecnologias da informação que serão apresentadas a seguir. 

 

 

1.2. Novas Tecnologias de Informação e Comunicação  

 

Envolto de grandes discussões, as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação 

(NTICs) alteraram o modo de se fazer jornalismo e a produção de notícias. Desde o 

advento da Internet comercial, de seu desdobramento nos anos de 1970 e 1990 e do 

lançamento do primeiro jornal on-line em 1994 na Califórnia, ela tem transformado 

profundamente a profissão do jornalista. A constatação é o solo comum sobre o qual os 

autores discutem e pontuam. 

Essas tecnologias são associadas à interatividade e a possibilidade de criação universal, 

onde todos podem veicular e acessar o que desejarem desde que estejam disponíveis 

publicamente. As NTICs dividem opiniões quanto sua real importância e à 

desvalorização do profissional de jornalismo como intermeio. Corrêa (2004, p.1) 

enxerga uma nova organização social, graças as Tecnologias de Informação. E graças a 

ela é possível alterar expressivamente a base material da sociedade. 
 

A revolução tecnológica concentrada nas Tecnologias da Informação e da 
Comunicação (TICs), que possibilita a conexão mundial via rede de 
computadores, promove alterações significativas na base material da 
sociedade, ao estabelecer uma interdependência global entre os países e 
modificar as relações Estado-Nação e sociedade. O uso crescente de redes 
como a Internet resultou na criação de uma organização social, a sociedade em 
rede, que permite a formação de comunidades virtuais, grupos constituídos 
pela identificação de interesses comuns. (Corrêa, 2004, p.1) 

 
O determinismo tecnológico é inexistente, segundo Manuel Castells (1999), pois não 

somos vítimas passivas desse determinismo, assim como Gilles Deleuze (1992, p. 223) 
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também concorda com Castells, ao analisar as sociedades altamente informatizadas, ao 

passo que acredita que “é fácil fazer corresponder a cada sociedade certos tipos de 

máquina, não porque as máquinas sejam determinantes, mas porque elas exprimem as 

formas sociais capazes de lhes darem nascimento e utilizá-las”. 

Para Wolton7 (1999 apud PALACIOS, 2004, p.6), as Novas Tecnologias da 

Comunicação farão com que, cada vez mais, haja a necessidade de intermediários, ainda 

que elas – NTC – deem acesso a uma massa de informação e a Bancos de Dados 

enormes e complexos:  
Comunicação direta, sem mediações, como uma mera performance técnica. 
Isso apela para sonhos de liberdade individual, mas é ilusório. A Rede pode 
dar acesso a uma massa de informações, mas ninguém é um cidadão do 
mundo, querendo saber tudo, sobre tudo, no mundo inteiro. Quanto mais 
informação há, maior é a necessidade de intermediários- jornalistas, 
arquivistas, editores, etc- que filtrem, organizem, priorizem. Ninguém quer 
assumir o papel de editor chefe a  cada manhã. A igualdade de acesso à 
informação não cria igualdade de uso da informação. Confundir uma coisa 
com a outra é tecno-ideologia. 

 
Por fim, é pertinente questionarmos o que a Internet mudou no exercício da profissão? 

Ao fazer essa interrogação, pairamos por novas interrogações: Há especificidades no 

jornalismo on-line? O jornalismo on-line é amplo, porém três autores definiram algumas 

especificações do jornalismo feito para a internet. 

 
 
2. CARACTERÍSTICAS DO JORNALISMO ON-LINE 
 
Ao pesquisarmos as características do jornalismo para a Web, Bardoel e Deuze (2000) 

apresentam quatro elementos: interatividade, customização de conteúdo, 

hipertextualidade e multimidialidade. Palacios (2002), embasado na leitura de autores 

como Deuze, Canavilhas e Elias Machado, propõe seis características fundamentais:  

multimidialidade/convergência, interatividade, hipertextualidade, personalização, 

memória, instantaneidade e atualização contínua. 

Essas características mostram as potencialidades oferecidas pela Internet ao jornalismo 

desenvolvido para Web. As possibilidades apresentadas por Palácios não são 

necessariamente aspectos efetivamente explorados pelos sites jornalísticos em sua 

totalidade por razões técnicas, de conveniência, adequação à natureza do produto 

oferecido ou ainda por questões de aceitação do público leitor. 

                                                
7 WOLTON, Dominique. Entrevista a Catherine Mallaval, Liberation, 20 e 21 March  de 1999b. 
Disponível em: <http://amsterdam.nettime.org>. Acesso em: 10 de nov. de 2012 
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2.1 Multimidialidade/ Convergência 

Graças ao fato da Web aceitar conteúdos em diferentes formatos como texto, áudio e 

vídeo, ela possibilita através da digitalização da informação, sua circulação em 

diferentes plataformas e suportes, agregando e complementando o conteúdo 

informativo. 

Segundo Barbosa (2009), tanto no sentido sociológico e cultural como no sentido 

tecnológico da convergência de matriz digital, constata-se que ela uniu a informática, as 

telecomunicações, e a microeletrônica, e graças as Novas Tecnologias de Informação e 

Comunicação, ela surgiu para integrar e dotar dispositivos de múltiplas funções, tanto 

no sentido, nos efeitos e nas consequências, fazendo com que a convergência tenha e 

continue tendo papel fundamental para o jornalismo e para as empresas informativas. 

 

2.2 Interatividade 

De acordo com Lemos (1997), a interatividade que temos atualmente está ligada aos 

meios digitais, se referindo a uma forma de interação técnica, de cunho digital, diferente 

da analógica que existia nos veículos tradicionais, como por exemplo, cartas e fax. Por 

conseguinte, o autor separa os termos interação social e interação técnica para melhor 

compreendermos a interatividade. Sendo a primeira ligada à relação homem-homem, 

presente no dia-a-dia, a segunda estaria relacionada à relação homem-técnica, 

caracterizada pela interatividade mediada através da máquina. 

A simples ação de navegação em meio a páginas de um site de notícias já pode ser 

considerada um processo de interatividade como afirma Primo e Träsel (2006). Em 

geral, interatividade é o relacionamento que o leitor tem com os veículos de 

comunicação. Ela é uma das características do jornalismo praticado em redes digitais 

que mais apresenta potencial de desenvolvimento na web 2.0, já que a segunda geração 

da Internet é baseada na construção coletiva e no incentivo ao caráter colaborativo. 

Palacios (2002, p. 3) argumenta que:  
Bardoel e Deuze (2000) consideram que a notícia online possui a capacidade 
de fazer com que o leitor/usuário sinta-se mais diretamente parte do processo 
jornalístico. Isto pode acontecer de diversas maneiras: pela troca de  e-mails 
entre leitores e jornalistas, através da disponibilização da opinião dos leitores, 
como é feito em sites que abrigam fóruns de discussões, através de chats com 
jornalistas, etc.  
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Entretanto, Primo e Träsel apresentam duas faces da interatividade: a simples navegação 

hipertextual e enquetes que já possibilitam que um jornal afirme a existência de 

“interatividade”, e por outro lado, formas inovadoras de oferecer interatividade, como 

irrestrita redação e edição por parte de qualquer pessoa que tenha acesso à rede. 

 

2.3 Hipertexto 

As narrativas digitais superam as limitações da oralidade e da escrita. Graças ao 

hipertexto é possível dar novas significações interligadas por conexões de palavras, 

páginas, fotografias, imagens, gráficos, sequência sonora, etc. Elas não buscam isolar ou 

fragmentar o sentido do texto, porém, dão novos caminhos e significados. 

Segundo o físico e matemático holandês, Vanevar Bush, em 1945, “a mente humana 

funciona através de associações desenhando trilhas que se bifurcam e vão pulando de 

uma representação para a outra ao longo de uma rede intricada”. São os links que 

permitem a interconexão entre vários elementos, desta maneira, os internautas recebem 

as informações através de textos, imagens e sons, relacionadas com o que solicitaram ao 

selecionar. 

 Para Suanno (2003), as páginas online são uma construção de hiperlinks e hipertextos, 

como textos ligados a outros textos, e disponibilizam diversas informações sem 

compromisso com a linearidade. 

 
As páginas da internet estão estruturadas em hipertextos, que se constroem a 
partir de operação elementar da atividade interpretativa que é a associação 
dando sentido a um texto ligando-o e conectando-o a outros textos. Através do 
hipertexto, devido a maior dinâmica ao texto, rompendo com a linearidade, 
disponibilizando um número ilimitado de informações, o internauta pode 
definir e selecionar o que busca possibilitando uma série de possibilidades, 
com direito à inúmeras tentativas e mudança de temática, dado ao caráter 
essencialmente interativo a transmissão da Internet que depende das ações do 
internauta, de modo ativo frente ao que escolhe ler, copiar, enviar, criar. 

 
É importante compreender que é graças aos links que podemos romper com a 

linearidade, tornando a interação mais fácil, porém, correndo o risco do utilizador se 

“perder” nos diversos caminhos que ele dispõe. 

 
2.4 Customização do conteúdo/ Personalização 

A customização ou personalização consiste na existência de produtos jornalísticos 

configurados de acordo com os interesses individuais do usuário, baseados em seu 
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perfil, permitindo por vezes a pré-seleção dos assuntos de interesse fazendo com que ao 

acessar o site, este já seja carregado na máquina do usuário e atenda à sua demanda. 

 

Ribas8 (2004, citado por Brito 2008) apresenta outra forma de personalização que é 

quando determinados sites permitem que os usuários aumentem ou reduzam o tamanho 

da letra da notícia e até mudem a cor da fonte para uma que lhes agradem mais. Em 

outros portais, o internauta pode até mudar o local da barra de menus. 

 

Para Palacios9 (2005 apud Brito 2008), essa personalização de conteúdo é uma 

característica do jornalismo em geral que foi “altamente potencializada pela web”. Na 

visão do pesquisador, os cadernos especiais feitos pelos jornais como suplementos para 

crianças, para adultos, para quem gosta de saúde, entre outros, já são uma customização 

de conteúdo. Na web essa customização é mais presente e mais direcionada para atender 

a uma pessoa individualmente e não grupos com gostos semelhantes. 

 

2.5 Memória 

Graças a Internet, é possível disponibilizar aos usuários o acesso a arquivos, ferramenta 

que não existe em outros meios. O acúmulo dessas notícias na web é mais viável técnica 

e economicamente. Por isso, muitos estudiosos defendem que a memória no 

webjornalismo representa uma ruptura deste meio em relação aos outros. A existência 

da possibilidade de acesso a um arquivo antigo traz mudanças tanto na produção quanto 

na recepção do material. Segundo Palacios (2002), a memória no webjornalismo é ao 

mesmo tempo múltipla, instantânea e cumulativa.  

Para Levy (1997), o fato de a memória nos meios digitais ser acessível de forma tão 

distinta das tradicionais faz com que seja preciso discutir se realmente podemos usar o 

conceito da palavra para esses casos: 
No caso da informática, a memória se encontra tão objetivada em dispositivos 
automáticos, tão separada do corpo dos indivíduos ou dos hábitos coletivos 
que nos perguntamos se a própria noção de memória ainda é pertinente. 

 
2.6 Instantaneidade/Atualização Contínua 

                                                
8 RIBAS, Betariz. Características da notícia na Web - considerações sobre modelos narrativos. Trabalho apresentado 
no II Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo (SBPJor) – Universidade Federal da Bahia (UFBA), 
Salvador, 2004. 
 
9 PALACIOS, Marcos. Natura non facit saltum: Promessas, alcances e limites no desenvolvimento do jornalismo on-
line e da hiperficção. Revista eletrônica da Compós, vol.1, n.2, Brasília, 2005. 
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Ao fazer uma análise, Alves (2002) diz que rádio e ciberespaço, possuem 

particularidades em comum no que se refere às notícias de última hora, pois ambos os 

meios são imediatos em função da notícia. “O quanto antes a notícia chegar, mais 

eficiência tem o veículo”, afirma.  

No jornalismo feito para a web, a velocidade é a marca da veiculação de notícias. 

Mesmo que seja sobre um mesmo assunto, a cada novo fato relevante, uma matéria 

nova é gerada. Esse conteúdo é publicado na seção de “últimas notícias” e cada matéria 

vem acompanhada de seu horário de publicação. 

A instantaneidade possibilita ao leitor saber dos fatos mais importantes e relevantes, 

quase que em tempo real. Quanto ao caráter inovador desse recurso, pesquisadores 

dividem suas opiniões: para alguns, a existência da atualização contínua, ainda que seja 

potencializada pela web, não configura uma ruptura, pois a mesma instantaneidade é 

encontrada no radiojornalismo e no telejornalismo. 

Para Mielcnizuk (2004, p. 13), a possibilidade de ruptura seria referente à atualização 

contínua, mas com informações extensas, sobre vários acontecimentos e não apenas em 

situações excepcionais. 
“Um webjornal de um grande aglomerado urbano, por exemplo, que, 
valorizando o local, disponibilizasse a cobertura constante – utilizando as 
características do jornalismo na web – e ampla dos acontecimentos, na cidade, 
se constituiria numa potencialização a um grau tão elevado, que romperia com 
os padrões existentes até então”. 

 
3. ESTUDO DE CASO: G1 – O PORTAL DE NOTÍCIAS DA GLOBO 
 
Em 12 de dezembro de 2006, o jornal O Globo anunciava a criação do site jornalístico 

G1 (www.g1.com.br), com a seguinte chamada “Completo como jornal. Ágil como 

rádio. Envolvente como a TV. Interativo como a Internet. E rápido, muito rápido”.    

No portal de notícias, os visitantes podem ter acesso aos principais assuntos de 

economia, política, tecnologia, concursos e empregos, educação, carros, ciência, saúde e 

cultura, além do noticiário nacional e internacional. Segundo seu Mídia Kit (2011), o 

portal teve 67 milhões de visitantes únicos, com uma média de 408 milhões de visitas 

por mês, tornando-o o site de notícia de maior audiência na internet em 2008. 

 

Ao analisarmos algumas matérias veiculadas no portal, encontramos alguns exemplos 

para apresentar as características de jornalismo na web propostas por Palacios (1999) a 

seguir. 

 



Intercom	  –	  Sociedade	  Brasileira	  de	  Estudos	  Interdisciplinares	  da	  Comunicação	  
XIV	  Congresso	  de	  Ciências	  da	  Comunicação	  na	  Região	  Sul	  –	  S.	  Cruz	  do	  Sul	  -‐	  RS	  –	  30/05	  a	  01/06/2013	  

 10 

 

 

3.1 Exemplo de multiplicidade/ convergência  

 

No Anexo A é apresentado um exemplo de multimídia ao unir e complementar uma 

matéria com o discurso na íntegra do reeleito presidente dos Estados Unidos. O portal 

ainda aproveita o mesmo assunto da matéria para disponibilizar galerias de fotos da 

eleição. 

Um segundo exemplo, no Anexo B de convergência foi apresentado na matéria sobre a 

CPI do Cachoeira, de 2012, na animação é possível “passear” e compreender as ligações 

de Carlos Augusto Ramos onde o G1 transforma em animação, escutas telefônicas da 

Operação Monte Carlo. 

 

 
ANEXO A – Matéria da vitória de Barack Obama nos EUA 
Fonte: G1. Disponível em <http://g1.globo.com/mundo/eleicoes-nos-eua/2012/noticia/2012/11/reeleito-
obama-diz-que-volta-casa-branca-mais-determinado-e-inspirado.html.> Acessado em 13 de nov. de 2012 
 
 
 

 
 
ANEXO B– CPI do Cachoeira 
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Fonte: G1. Disponível em <http://g1.globo.com/platb/cpi-do-cachoeira/> Acessado em 13 de nov. de 
2012 
 
 
3.2 Exemplos de interatividade 
A interatividade no G1, através de comentários, em sua totalidade não é bem 
empreendida. Diferentemente de seu concorrente, O Estado de S. Paulo10, o G1 não 
permite a veiculação de comentários em suas matérias, porém, como apresentado na 
pesquisa de Amaral e Assumpção (2009), o site tem forte interatividade quando se trata 
de homem-máquina, ao passo que é fraco quando se trata de interatividade homem-
homem. Meios secundários oferecidos pelo portal são: Fale Conosco (Anexo C), 
Buscas, Chats, VC no G1 (possibilidade do expectador enviar sua sugestão de pauta ao 
portal) e poucas matérias abertas a comentários e/ou votações. Em todas as matérias há 
a possibilidade de enviar um e-mail para o repórter daquela mesma, ou indicar a 
reportagem para um amigo. 
 

 
 
ANEXO C – Fale Conosco 
Fonte: G1. Disponível em < http://g1.globo.com/fale-conosco.html.> Acessado em 13 de nov. de 2012 
 
3.3 Exemplos de hipertexto 

Segundo afirmam Amaral e Assumpção (2009), a inserção de hiperlinks nas matérias é 

responsabilidade e trabalho do repórter. A importância dos hiperlinks para um portal 

como o G1 é imprescindível, pois, em meio a tanta informação é de grande beneficio 

para o leitor encontrar matérias relacionadas àquela que ele está lendo.  

O exemplo do Anexo E apresenta uma matéria sobre provas de concursos federais, 

estaduais e municipais, como suas respectivas datas. O hiperlink tem importante serviço 

para o leitor, podendo se programar e se inscrever para realizar a prova do concurso. 

                                                
10 O Estadão.com.br é um portal de notícias do grupo do jornal O Estado de São Paulo que produz conteúdos 
referentes a cidade de São Paulo, do Brasil e do exterior. Pode ser acessado em www.estadao.com.br. 
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ANEXO E – “Provas do BB, ANP, Ibama e Dnit são em janeiro; veja calendário” 
Fonte: G1. Disponível em < http://g1.globo.com/concursos-e-emprego/noticia/2012/11/provas-do-bb-anp-
ibama-e-dnit-sao-em-janeiro-veja-calendario.html.> Acessado em 14 de nov. de 2012 
 
3.4 Customização do conteúdo/ personalização 

É inexistente a customização de conteúdos, o portal impossibilita o leitor personalizar a 

maneira que irá ler as matérias no site. Diferentemente de seu concorrente, o portal do 

Estadão, não são oferecidas ferramentas de aumento de fonte, nem de customização de 

assuntos que o leitor queira ler. 

 

3.5 Memória  

O G1 preserva sua memória, porém não dispõe facilmente o encontro de artigos mais 

antigos. A única possibilidade de encontrar uma matéria que fora publicada 

anteriormente é através do campo de busca, que, conforme a palavra-chave digitada, 

gera uma filtragem pra busca, como apresentado no Anexo F. Isso auxilia o leitor a 

encontrar o que deseja. 

 
Anexo F - “Busca Personalizada” 
Fonte: G1.Disponível em  
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<http://busca.globo.com/Busca/g1/?query=lady+gaga&ordenacao=&offset=1&xargs=&formato=&requis
itor=g1&aba=todos&filtro=&on=false&formatos=&filtroData=&dataA=&dataB=.> Acessado em 12 de 
nov. de 2012 
 
3.6 Instantaneidade/Atualização Contínua 

O portal de notícias é atualizado frequentemente, mesmo quando o leitor está apenas 

lendo uma matéria, de 3 em 3 minutos, ele automaticamente atualiza a página, 

possibilitando atualizar o que de mais importante e novo aconteceu no Brasil e no 

Mundo. 

 

CONCLUSÃO 

A relação do G1 com o jornalismo da TV Globo e da Globo News é estreita, pois o G1 

aproveita o conteúdo gerado pelas emissoras e o reutiliza dentro do portal, como 

crossmedia, complementando matérias de autoria de sua equipe com vídeos produzidos 

pela TV. As equipes compartilham ainda o acesso a um mesmo servidor que reúne 

informações como matérias, agenda de contatos, espelhos e pautas de jornais da 

emissora.  

Contudo, foi possível observar que o portal de notícias evidencia enfaticamente sua 

eficiência e constantes atualizações de seus conteúdos, assim como a convergência, 

tornando-o referência em jornalismo on-line. Entretanto, a interatividade - uma das 

características apresentada por Palacios (2002)- é menos explorada pelo portal. 

Além disso, a inexistência da customização de conteúdos, como por exemplo, o 

aumento das letras para facilitar a leitura, acarreta na perda pontos de acessibilidade e 

usabilidade no portal, podendo frustrar ou até impossibilitar usuários com maiores 

dificuldades físicas a consumirem seu conteúdo. A partir da pesquisa, foi observado que 

seu sistema de buscas e filtros por vezes é pouco eficaz, não encontrando o resultado 

assertivo do usuário, também causando frustrações na navegação em busca do conteúdo 

mais antigo. Outro ponto evidenciado pelo estudo é a atualização constante da página, 

dificultando a linearidade da leitura. Podemos concluir que o G1 se inclui na categoria 

de sites que tem grande qualidade de produção para a internet, com rapidez, 

encontrando aos poucos– se ela existir- uma fórmula certeira para o contínuo 

crescimento do jornalismo online, consolidando-o como um dos maiores portais de 

notícias do Brasil, apesar de suas limitações. 
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