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O AVANÇO TECNOLÓGICO E O FUTURO DA MÍDIA IMPRESSA: 

O CASO DOS JORNAIS CENTENÁRIOS 

 

1. RESUMO  

 

O fim do jornal impresso é um rumor que circula entre os adeptos do papel e 

profissionais da comunicação há alguns anos, discussão desencadeada no início da 

primeira década do século XXI com a popularização da internet. Até os dias de hoje 

nenhum outro meio de comunicação havia conseguido desestabilizar de forma tão 

agressiva os veículos impressos, nem mesmo o frisson causado pelo advento da 

televisão ou o poder de alcance do rádio.  

  A chegada da rede mundial de computadores provocou uma revolução na 

forma como se consome conteúdo. Trouxe consigo a facilidade e rapidez que o 

papel não dispõe, ofereceu ao consumidor a oportunidade de interagir e receber o 

fato no momento em que ele ocorre.  

 A pesquisa pretende esclarecer como veículos tradicionalmente impressos 

enxergam essa mudança de cenário; entender como têm se adaptado a nova 

realidade do jornalismo que ainda oferece a possibilidade de online e impresso 

caminharem juntos; e compreender qual a perspectiva do meio para o futuro a curto 

prazo. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O advento da internet provocou enormes mudanças na sociedade, a principal 

delas na forma em que se consome conteúdo e se tem acesso à informação. Fácil e 

ágil, a rede mundial de computadores colocou a um clique de distância o acesso a 

qualquer assunto, em qualquer lugar. Até a popularização desse meio as principais 

fontes de conhecimento e comunicação emergiam de impressos, televisão e rádio, 

meios que hoje vêm sendo sabotados pela potência permanentemente acessível e 

alcançável da rede. Sobre isso, Costa (2001) afirma:  

 
O mundo, passou, até agora, por três revoluções: a agrícola, que durou 

50.000 anos; a industrial há 100 anos e agora a cibernética que tem 

mudado nossa maneira de pensar, fazendo-nos partir para redes de 

informação, simulação e interatividade, principalmente entre o homem e a 

máquina. (Costa, 2001)   

 

No campo do jornalismo veículos tradicionalmente impressos não 

conseguiram se reestruturar após o choque com a internet; o Jornal do Brasil hoje é 

um veículo exclusivamente digital, que encerrou suas atividades de forma física em 

abril de 2010, mas foi impresso durante 120 anos. O jornal O Estado do Paraná 

também é um exemplo, próximo de completar 60 anos de atuação ininterrupta teve 

sua última edição impressa em 6 de fevereiro de 2011, data em que o papel foi 



completamente substituído por uma versão online. O Jornal da Tarde foi outro 

grande diário atingido por este fenômeno comunicacional; após 46 anos de 

atividade, o periódico que na década de 90 chegou a ser o mais vendido nas bancas 

da Grande São Paulo, encerrou os trabalhos em outubro de 2012, deixando para 

trás somente uma página desatualizada numa rede social. Fora do país, a revista 

norte americana Newsweek é a representante do movimento migratório para a 

internet; publicada em Nova Iorque, tinha em circulação mais de quatro milhões de 

exemplares antes de ser atingida por uma crise financeira em 2008; cessou o 

trabalho impresso em 31 de dezembro de 2012, sendo a partir daí totalmente digital.  

 

Ao final deste estudo, será possível registrar e compreender como está acontecendo 

dentro de veículos tradicionais a absorção e aceitação da tecnologia como ferramenta de 

trabalho; as mudanças observadas por profissionais relacionados à área e os resultados 

recebidos como retorno dentro da proposta. 

 

3. OBJETIVOS  

 

O objetivo deste estudo é investigar a possibilidade do fim do jornal impresso 

diante das inovações tecnológicas, instaurando um paralelo sobre o momento atual 

do jornalismo impresso com o futuro a curto prazo dentro de veículos de 

comunicação centenários. Tema centro de inúmeras discussões por estudiosos da 

área, a falência desse modelo de trabalho frente à concorrência com a mídia digital 

hoje carrega diversas interpretações.  

Será analisado no estudo de forma central o Jornal Comércio da Franca, que 

completou seu centenário em 2015; também serão ouvidos representantes dos 

veículos A Tribuna e A Cidade, veículos impressos com 121 e 110 anos 

respectivamente. 

 

4. METODOLOGIA  

 

O método indutivo será a ferramenta principal de trabalho, partindo da análise 

de um caso específico (Jornal Comércio da Franca); também será utilizado o método 

comparativo que esclarecerá através de dados coletados com a fonte inicial os 

resultados encontrados em pesquisas prévias e também nos depoimentos colhidos. 

Para a composição dos resultados do trabalho será feito uso de pesquisa 

bibliográfica e documental, desenvolvida a partir de materiais publicados em livros, 

artigos, dissertações e teses, encontrados de forma física e também virtual. Será 

utilizado também o método documentação direta, a partir da observação direta 

intensiva; fase que será composta por exame do objeto de estudo e entrevistas com 

seus respectivos representantes. 

 

5. DESENVOLVIMENTO  

 



 Foi iniciado em março de 2015 o levantamento bibliográfico referente a área 

de jornalismo impresso, e também sobre o advento e impacto da tecnologia sobre a 

mídia impressa. Após revisão bibliográfica, foram elaborados introdução e também 

os dois primeiros capítulos, que abordam o surgimento e o desenvolvimento do 

jornalismo impresso; também agregam depoimentos e estudo de caso referente à 

situação específica levantada pelo estudo, a reação dos jornais centenários diante 

do avanço tecnológico e a influência desses meios em veículos tradicionalmente 

impressos. No momento a pesquisa ainda realiza entrevistas e levantamento de 

material gráfico (imagens) para compor o trabalho final, conforme descrito nos 

procedimentos metodológicos. 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES  

 

O avanço da tecnologia permitiu um mundo muito mais prático, hoje muitas 

pessoas preferem, do conforto do seu lar ou ao alcance do bolso, acessar sites de 

notícias ao ir até a banca de jornais ou esperar o exemplar do dia. A internet permitiu 

aos conglomerados jornalísticos a oportunidade de oferecer conteúdo rápido, 

diverso e em tempo real; agregar novos recursos e a conveniência de incluir o leitor 

no tema ali discutido.  

 

O jornal impresso é um meio de comunicação pessoal, usado de maneira 

individual por cada leitor. O que diferencia o jornal impresso dos outros 

meios de comunicação é a sua capacidade de aliar, teoricamente, a 

atualidade ao desdobramento crítico e detalhado dos acontecimentos. Mas, 

ele perde para os demais pela falta de imediatismo, riqueza e profundidade. 

(Costa, 2001)  

 

O mundo muda constantemente, a preferência das pessoas hoje é por 

serviços que ofereçam praticidade e velocidade de resposta; a internet oferece esse 

conceito de produto e ainda, segundo Costa (2001), “rompe o esquema clássico 

emissor-receptor”. É um novo ambiente permissivo e infinito que entrega 

possibilidades e conteúdo da forma mais fácil possível.  

A reflexão sobre o tema deve ir muito além do formato, plataforma ou até 

mesmo o meio de distribuição. Apesar da tendência favorável, a produção de um 

jornalismo online de qualidade demanda alto investimento de material humano, 

tempo e assim como o impresso, dinheiro. É preciso reconhecer as vantagens 

oferecidas por veículos online, mas também considerar outro fator relevante, 

ferramenta decisória sobre a vida de qualquer publicação, que é a credibilidade; 

hoje, salvas exceções, ainda não é possível afirmar veementemente que o 

jornalismo online alcançou a mesma influência carregada pela imprensa tradicional. 
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