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INSCRIÇÃO CONIC – HARD NEWS 
 

Resumo: O estudo pretende verificar como ocorre a utilização da ferramenta de notícias 

rápidas Hard News no telejornalismo e analisar as mudanças que ocorreram no telejornal 

Balanço Geral Interior, exibido pela Rede Record de Ribeirão Preto, a partir da introdução 

do Hard News, posicionando-se ao final sobre a utilização do método. Para isso faz um 

breve histórico das fases do jornalismo e do telejornalismo, traz suas características e as 

linhas divergentes, mostrando os prós e contra ao hard News. 

 

Introdução: Desde o seu surgimento o jornalismo vem experimentando diversas 

mudanças no processo de produção e apresentação da notícia. Os objetivos destas 

mudanças sejam elas por meio do jornal, rádio ou do telejornal, consistem em despertar o 

interesse pela informação veiculada. Neste contexto de inovação o telejornalismo 

incorporou a ferramenta Hard News. 

O Hard News é utilizado pelos telejornais, bem como, por outros veículos de comunicação, 

tem como característica textos concisos, curtos e rápidos, contendo apenas as principais 

informações, levando em consideração a objetividade.  

Entre os fatores que determinam a adoção do Hard News destaca-se a necessidade de 

informações rápidas por parte da sociedade moderna, a integração das mídias e a 

competitividade da internet. O contraponto é a qualidade da informação que chega ao 

público, com a inserção cada vez maior de notícias superficiais, uma das consequências 

dessa ferramenta.  

O telejornal, Balanço Geral Interior, exibido pela Rede Record de Ribeirão Preto, adotou a 

técnica do Hard News em agosto de 2014. Ao final deste estudo, será possível registrar e 

compreender como foi a implantação dessa ferramenta na redação, as mudanças 

observadas pelos profissionais que atuam no jornalismo e os resultados já obtidos pela 

emissora.  

 

Objetivos:  O objetivo desse estudo é registrar e analisar as mudanças que ocorreram 

no telejornal, Balanço Geral Interior, exibido pela Rede Record de Ribeirão Preto, a partir 

da introdução do Hard News, levando em consideração os métodos de produzir e 

apresentar a notícia.  

 

 

 

 



Metodologia:  Esse estudo é foi realizado a partir de pesquisas bibliográficas, usando 

como referências publicações especializadas em jornalismo, Hard News, telejornalismo  

e artigos voltados para o assunto. Através de entrevistas, proceder a coleta de 

informações junto aos profissionais que trabalham no telejornal, Balanço Geral Interior da 

Rede Record de Ribeirão Preto, para obter elementos que possibilitem o estudo de caso 

sobre as consequências da aplicação da ferramenta Hard News no telejornal. 

complementadO método escolhido para analisar a programação do telejornal, bem como, 

as reportagens exibidas no mês de Agosto de 2014 selecionadas para esta pesquisa, foi a 

analise de conteúdo. A partir desta, os dados obtidos serão relacionados aos conceitos de 

construção da notícia no telejornalismo e hard News, presentes no referencial teórico 

deste trabalho. 
 

 
Desenvolvimento: Foi iniciado em agosto de 2014 o levantamento bibliográfico contendo 

assuntos pertinentes às áreas de jornalismo, telejornalismo e Hard News. Após a revisão 

bibliográfica, foram elaborados os dois primeiros capítulos, que abordam o surgimento e o 

desenvolvimento do jornalismo televisivo, técnicas e formatos de produção e 

apresentação da notícia na televisão, conceitos e técnicas de Hard News. No momento, a 

pesquisa tem suas ações concentradas no campo, no agendamento de entrevistas com 

os profissionais que trabalham no telejornal, Balanço Geral Interior da Rede Record de 

Ribeirão Preto e na análise dos telejornais, conforme descrita nos procedimentos 

metodológicos.  

   

Resultados Preliminares:  

O desenvolvimento do jornalismo está diretamente relacionado a dois fatos históricos, a 

criação da prensa por Johann Gutenberg, no século XV e a Revolução Industrial do 

século XVIII. A prensa permitiu com que pudesse ser feita uma produção em massa de 

periódicos, entretanto, foi no contexto de desenvolvimento das indústrias da Europa 

Ocidental que houve a disseminação da imprensa em todo o mundo. 

               No Brasil, o jornalismo chegou com a vinda da família real portuguesa, 

em 1808 e a criação da Impressão Régia – hoje, Imprensa Nacional -, fundada por D. 

João. Este foi o ponto de partida para que ocorressem mudanças significativas tanto no 

meio político quanto no meio social do país, como a abertura do porto brasileiro, os 

investimentos culturais para construção de museus, escolas, bibliotecas, e por fim a 

criação do Jornal Gazeta do Rio de Janeiro considerado o primeiro jornal impresso do 

Brasil. 



 

Foi a partir do século XIX que o processo jornalístico começou a ganhar força, com a 

difusão dos meios de comunicação de massa, graças ao capitalismo, ainda como o 

objetivo de fazer propaganda, como explica Nelson Traquina (2005). O foco dos meios de 

comunicação de massa na informação como notícia foi uma consequência da relação dos 

produtores de conteúdo com a sociedade e provocou uma mudança no perfil desses 

meios de comunicação à sociedade, introduzindo os valores do que hoje é conhecido 

como jornalismo. 

As notícias tornaram-se simultaneamente um gênero e um serviço; o 

jornalismo um negócio e um elo vital na teoria democrática; e os jornalistas 

ficaram empenhados num processo de profissionalização que procurava 

maior autonomia e estatuto social (TRAQUINA, 2005, p. 41) 

 

Com o passar dos anos, os avanços tecnológicos e o aprimoramento das técnicas foram 

definindo o que é jornalismo, as formas de levantar e processar a informação. Primeiro 

com o rádio e posteriormente com a televisão, o nosso objeto de estudo. 

Inaugurada em 18 de setembro de 1950, em São Paulo, pelo jornalista Assis de 

Chateaubriand, a televisão brasileira, segundo Sérgio Mattos (1990), diferente da 

Televisão norte – americana, cujo, desenvolvimento se deu com o apoio e influências da 

indústria cinematográfica – por adotar o formato dos programas, a estrutura, os artistas e 

técnicos do rádio.   

                Mantendo a lógica de expansão e capitalismo, a sociedade atual é 

influenciada pela globalização, falta de tempo e a busca pela informação imediata, 

objetiva e de fácil entendimento. Para conquistar cada vez mais telespectadores o 

processo de seleção e construção de notícia passou por uma série de mudanças exigidas 

pelo mercado.  

Entre os muitos fatores determinantes para o “fazer jornalístico”, um dos mais importantes 

é o tempo, que condiciona todo o trabalho de produção da notícia. Como observa Nelson 

Traquina (2005) classificada um “bem perecível”, a notícia precisa ser dada, se possível 

em primeira mão, para não “ficar velha e deixar de atender à necessidade e expectativa 

do público”.  

 

 

 



              Assim, o jornalismo vem passando por um processo de mudança, cujo, 

objetivo é transformar as notícias em textos concisos, curtos e rápidos, contendo apenas 

as principais informações (lead). Baseando-se nessa ideia, desponta a ferramenta norte- 

americana Hard News ou “Jornal Rápido”, em que as notícias tenderiam “mais para o 

registro e a objetividade” (Motta, 1997: 318).  

              O progresso da tecnologia na sociedade moderna, a velocidade e a 

disputa pelo mercado da comunicação, bem como, a necessidade da informação rápida, 

foram os precursores do Hard News. Entretanto, tem levado a superficialidade e a 

relativização da notícia.  

              O jornalismo por sua vez, ganha o papel de indústria da informação em 

larga escala, muitas vezes descartando a apuração e a profundidade na notícia, levando 

os profissionais da comunicação a serem organizadores de textos.  

               Contudo, a TV Record de Ribeirão Preto, bem como, seu telejornal diário 

Balanço Geral, exibido ao meio dia na emissora, faz uso do Hard News. O telejornal, tem 

uma hora e quarenta de duração, divididos entre dois apresentadores, Rodrigo Pagliani, 

transmitindo as informações de Ribeirão e região e Thiago Valentin, com as informações 

de Franca e região. O diretor geral de jornalismo da TV Record no interior paulista é Chico 

Ferreira.  

               A emissora conta com os diretores do Balanço Geral, Marcos Brambila 

em Ribeirão e Aline Bueno em Franca. São 4 repórteres, produtores, editores de texto e 

estagiários e mais a equipe técnica e é exibido para mais de cem municípios. O diretor 

geral da emissora no interior paulista é João Batista Rodrigues. 
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