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RESUMO 

 

RODRIGUES, D. F. Modelo de negócio e gestão para portais de notícias da nova 

economia: uma proposta conceitual. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2017. 

 

Este trabalho consiste em propor, conceitualmente, um modelo de negócio e gestão para 

portais de notícias da nova economia, tendo em vista a mudança no cenário jornalístico no 

Brasil e no mundo. Cenário identificado a partir do estabelecimento de uma correlação entre 

os fatores de influência na indústria jornalística e sua forma de mensurar resultado econômico 

ao longo do tempo. As transformações tecnológicas ocorridas nas últimas décadas 

impactaram de forma relevante o mundo dos negócios e, ainda, de forma mais intensa e 

particular o negócio jornalístico, que está tendo de se reinventar, após as transformações 

ocorridas em seus meios de distribuição e circulação pós-popularização da internet e 

surgimento do ciberespaço. Torna-se necessário considerar a riqueza intangível além da 

tangível na geração de valor dessas organizações jornalísticas, assim como identificar o 

controle da formação e constituição desse valor intangível, permitindo ao negócio jornalístico 

um fluxo contínuo de riquezas (receitas) que garantam a sua existência e continuidade. Por 

meio da integração de conceitos da área de negócios e gestão, com o propósito de estabelecer 

um sistema de controle gerencial para portais de notícias da nova economia, foram elaboradas 

medidas de mensuração de riqueza tangível e intangível com atribuição de desempenho aos 

agentes participantes do portal e respectivo reconhecimento monetário. Como forma de 

promover a integração e convergência dos objetivos dos agentes organizacionais, defende-se 

o uso da inteligência lógica do Goal Congruence que, auxiliada pelo ciclo PDCA de 

manutenção e melhorias, consegue administrar os processos envolvidos na criação, entrega e 

captura de valor por parte do portal de notícias, de forma a promover os ajustes necessários 

para a conquista do resultado almejado. Por meio do funcionamento de um sistema de 

controle gerencial fundamentado no ciclo PDCA, estabelece-se um ciclo virtuoso de 

evolução, no qual o investimento em capital intelectual promove o crescimento de receita 

intangível que agrega um valor ainda maior aos produtos e serviços oferecidos pelo portal de 

notícias o que se traduz em incremento de riqueza tangível; permitindo, assim, mais 

investimento em capital intelectual, reiniciando o ciclo virtuoso de evolução. Com o intuito de 

se atingir os objetivos traçados nesta pesquisa que levam à proposição conceitual de um 

modelo econômico de integração jornalística, aqui denominado MEIJOR, fundamentou-se 

nos pressupostos teóricos de Costa (2009, 2014), Jenkins (2009), Anderson et al (2013), 

Osterwalder e Pigneur (2011), Catelli (1995, 1999), Iudícibus (2005, 2010), entre outros. 

Considerando que o MEIJOR reconhece a importância da mensuração dos incrementos de 

riqueza intangível, além da tangível, devido à participação, cada vez mais ativa, do 

consumidor; propõe medidas de mensuração dessa contribuição, estabelecendo reservas 

monetárias para os agentes envolvidos no negócio e tem como foco inicial uma visão de 

localidade para disponibilidade de publicidade e serviços acessórios, atendendo a um público-

alvo específico e qualificado. O presente trabalho mostra-se importante no gerenciamento de 

portais de notícias da nova economia, assegurando sua implementação, crescimento, 
existência e perpetuidade. 

 

Palavras-chave: modelo de negócio; modelo de gestão; riqueza intangível; portais de 

notícias; nova economia. 
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ABSTRACT 

 

RODRIGUES, D. F. Business and management model for news portals of the new 

economy: a conceptual proposal. Campos dos Goytacazes, RJ: Universidade Estadual do 

Norte Fluminense Darcy Ribeiro – UENF, 2017. 

  

This thesis consists of conceptually proposing a business and management model for 

news portals of the new economy, due to the change in the journalistic scenario in Brazil and 

in the world. This scenario is identified from the establishment of a correlation between the 

factors of influence on the journalistic industry and its way of measuring economic results 

over time. The technological transformations that have occurred in recent decades have 

impacted the business world in a relevant way, and even more intensely and particularly the 

journalistic business that is having to reinvent itself after the changes that have occurred in its 

means of distribution and post-popularization circulation of the internet and emergence of the 

cyberspace. It is necessary to consider the intangible wealth beyond the tangible in the 

generation of value of these journalistic organizations, as well as identify the control training 

and constitution of this intangible value, allowing a continuous flow of journalistic business 

wealth (income) to ensure your existence and continuity. Through integration of concepts in 

the area of business and management, with the purpose of establishing a system of managerial 

control to news portals of the new economy, measures have been developed to measure 

tangible and intangible wealth with the performance assignment agents participating in the 

portal and its monetary recognition. As a means of promoting the integration and convergence 

of the organizational agents’ objectives, the use of Goal Congruence’s logical intelligence 

was defended, which aided by the PDCA cycle of maintenance and improvements can 

manage the processes involved in the creation, delivery and value capture by part of the news 

portal, in order to promote the necessary adjustments to achieve the desired result. Through 

the operation of a management control system based on PDCA cycle, a virtuous cycle of 

evolution is established, where the investment in intellectual capital promotes the growth of 

intangible recipe that adds an even greater value to products and services offered by the news 

portal, which is translated into tangible wealth increment, thus allowing more investment in 

intellectual capital, restarting the virtuous cycle of evolution. In order to achieve the 

objectives outlined in this research that lead to conceptual proposition of an economic model 

of journalistic integration, here called MEIJOR, the methodology was based on theoretical 

assumptions of Costa (2009, 2014), Jenkins (2009), Anderson et al (2013), Osterwalder e 

Pigneur (2011), Catelli (1995, 1999), Iudicibus (2005, 2010), among others. Considering that 

MEIJOR recognizes the importance of measuring increments of intangible wealth, beyond the 

tangible, due to the consumer’s increasingly active participation; it proposes measures for 

measuring this contribution by establishing monetary reserves for the agents involved in 

business and its initial focus a vision of location for availability of advertising and non-core 

services, given a specific target and qualified audience, the present work shows is important in 

the management of the new news portals economy, ensuring its implementation, growth, 

existence and perpetuity. 

  

Keywords: business model; management model; intangible wealth; news portals; new 

economy. 
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1. CONSIDERAÇOES INICIAIS 

 

As tendências às mudanças nos cenários político, econômico e social têm se 

manifestado com cada vez mais intensidade e numa velocidade vertiginosa. Novas formas de 

interação com o ambiente, novas tecnologias, novos arranjos organizacionais caracterizam um 

cenário bastante volátil. Tudo isso envolve mudança de padrões culturais, redefinindo 

relações de poder, fazendo com que o processo de transformação se torne complexo e aponte 

múltiplas direções. 

A sociedade está em constante mudança e adaptação. Esse processo de transformação, 

em parte, é reflexo das mudanças tecnológicas, especialmente influenciadas pela internet, 

ciberespaço e cibercultura, importantes momentos disruptivos desde a década de 1990. Essas 

transformações que vêm ocorrendo em um ritmo acelerado e multifacetado, também, são 

influenciadas pelas diversas possibilidades proporcionadas por uma linguagem digital comum 

em diferentes campos, em função de sua facilidade de criar interfaces entre campos 

tecnológicos que geram, armazenam, recuperam, processam e transmitem informações, em 

tempo real ou não.  

Essa ebulição de mudanças tecnológicas, especialmente influenciadas pelas mídias 

digitais, acarreta mudanças de paradigmas na maneira como as informações eram e/ou são 

tratadas, gerando um grande impacto no mundo dos negócios e, de maneira ainda mais 

incisiva e direta, nos negócios relacionados à informação, como as organizações jornalísticas. 

As organizações que deixaram de agir isoladamente para atuar em “sinergia, parceria, 

com capacidade de juntar empresas de diversos setores para gerar um negócio independente” 

(NASSIF, 2000, p. 11) são consideradas da “nova economia”. Segundo Siqueira e Crispim 

(2012, p. 99),  o termo “nova economia” pode significar  “as redes digitais e as infraestruturas 

de comunicação que proporcionam uma plataforma global a partir da qual indivíduos e 

organizações interagem, comunicam-se, colaboram e garimpam informação”, também 

chamada, atualmente, de economia digital, economia da internet ou economia da web. 

Com este cenário de influência digital, as organizações jornalísticas vêm se adaptando 

e se reinventando, especialmente depois da transformação sofrida em seus meios de 

distribuição e circulação pós-popularização da internet e surgimento do ciberespaço.  

O modelo econômico de integração jornalística elaborado nesta pesquisa é uma 

proposta conceitual de modelo de negócio e gestão voltado para organizações jornalísticas, 

em que, no aprofundamento deste estudo, foi focado um portal de notícias. Assim, o modelo 
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foi pensado e desenvolvido a partir do levantamento de estudos já consolidados, e dados que 

comprovaram a mudança no cenário jornalístico no Brasil e no mundo, de maneira que essas 

organizações passaram a apresentar as seguintes características: 

 

 migração do meio de transmissão impresso para o digital; 

 dificuldades em manter receitas no meio impresso e necessidade de mudar a foram de 

captação de receitas no meio digital;  

 interatividade, na qual os antigos consumidores dos meios de comunicação tornaram-

se produtores e consumidores ao mesmo tempo; 

 necessidade de domínio de diversas mídias; 

 predominância da geração de valor em intangíveis, gerando a necessidade de 

priorização de investimentos em capital intelectual; 

 grande diferença entre o valor patrimonial e o valor de mercado das empresas; 

 adequação dos modelos de negócio e gestão que considerem as inovações desta era 

digital, assegurando a existência e continuidade das organizações. 

 

Cabe destacar que esta pesquisa não se preocupou com questões de tributação, nem 

com aspectos legislativos da contabilidade societária, tendo em vista que estas são inerentes a 

todo negócio e se aplicam conforme a natureza do mesmo e legislação pertinente. O foco, 

aqui, foi na gestão do negócio e seu processo gerencial decisório. 

Em um momento de turbulências econômicas e significativas transformações 

tecnológicas, o principal objetivo desta pesquisa é propor, conceitualmente, um modelo de 

negócio e gestão para portais de notícias na “nova economia” que reconheça as riquezas 

tangíveis e intangíveis na geração de valor e consequente mensuração de resultado.  

De cunho interdisciplinar, a pesquisa aborda temas relativos à Comunicação, à 

Tecnologia da Comunicação e Informação (TICs), Administração e à Ciência Contábil. 

Primeiramente, optou-se por fazer uma correlação entre a evolução tecnológica dos insumos 

fundamentais na indústria jornalística e a forma de mensurar resultados, identificando como 

houve alteração na geração de valor dessas organizações.  Antevendo a necessidade de 

fundamentar um novo modelo de negócio e gestão a ser proposto para organizações 

jornalísticas da era digital, foram relacionados os conceitos mais adequados ao controle dessa 

nova forma de valor nas organizações jornalísticas atuais. Os conceitos mais relevantes de 

cada uma das áreas foram harmonicamente organizados e integrados, dando origem a uma 
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proposta conceitual de modelo de negócio e gestão para organizações jornalísticas da “nova 

economia”.  

O presente trabalho tem fundamentação teórica, nos postulados da Ciência Contábil e 

da área de TICs. Dentro da Ciência Contábil, algumas abordagens e autores usados foram 

respectivamente: mensuração de resultados, riqueza tangível e intangível, modelos de 

negócios e modelos de gestão, sistema de controle gerencial, Goal Congruence, entre outros; 

dos teóricos: Sérgio Iudícibus, Eliseu Martins, José Carlos Marion, Armando Catelli, Maria 

Antunes, Guerreiro, dentre outros. Os postulados da área de Tecnologia da Informação e 

Comunicação e os principais autores foram respectivamente: ciberespaço e cibercultura, 

convergência de mídias, mídia digital, jornalismo cidadão, prosumer, entre outros; tão 

importantes para compreender as novas empresas dessa era digital, dos autores Pierre Levy, 

Lúcia Santaella, Henry Jenkins, Caio Túlio Costa, Cris Anderson, entre outros. 

A partir dessa fundamentação teórica, pretendeu-se enumerar os conceitos que mais se 

adequam às organizações jornalísticas da era digital; estabelecendo-se, assim, as premissas 

necessárias para que um novo modelo de negócio e gestão possa garantir a existência e 

continuidade do negócio jornalístico. A adaptação é necessária, pois a forma de produzir 

informação mudou, a monopolização da distribuição que pertencia à indústria jornalística não 

pertence mais e, praticamente, qualquer indivíduo pode produzir e distribuir informação 

(COSTA, 2014). 

Nesta nova era digital, a riqueza não está mais centrada apenas em benefícios físicos; 

mas, principalmente, no capital intelectual e em ativos intangíveis o que gera a necessidade de 

um modelo de negócio e gestão que considere essa riqueza intangível na geração de valor e 

mensuração de resultado. 

Através do modelo de negócio, será possível demonstrar a lógica de como a 

organização pretende gerar valor e além disso, o modelo de gestão irá delinear a forma como 

os agentes poderão transformar os objetivos empresariais em resultados. 

A singularidade deste trabalho encontra-se na inovada forma de abordar a riqueza 

intangível, considerando que a mesma precisa ser levada em consideração no momento da 

mensuração de resultado para geração de valor aos públicos de interesse (agentes do negócio); 

e no reconhecimento monetário que será distribuído aos agentes, a partir das medidas de 

mensuração de desempenho tanto qualitativo quanto quantitativo.  
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1.1 Problema da pesquisa: uma breve contextualização 

 

Buscar novas formas de negócios que consumam menos recursos e agreguem maior 

valor tem se tornado cada dia mais importante, diante do cenário de constantes 

transformações tecnológicas, além do atual momento de crise econômica brasileira, segundo 

dados do IBGE.   

De acordo com o IBGE, Sistema de Contas Nacionais Trimestrais, nos últimos oito 

trimestres, anos de 2015 e 2016, o PIB brasileiro apresentou quedas consecutivas, 

representando uma variação acumulada de -8,0 %, saindo de 309,4 para 284,6 trilhões de 

reais. Nesse mesmo período, também segundo IBGE, através da Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios Contínua – PNAD, foi constatado que houve um crescimento na taxa 

de desocupação das pessoas de 14 anos ou mais de idade, saltando de 6,5% para 12,0% no 

quarto trimestre de 2016.  

Já no primeiro trimestre de 2017, a economia brasileira apresentou uma leve 

recuperação do Produto Interno Bruto (PIB), que avançou 1,0% em relação ao último 

trimestre de 2016, interrompendo uma série de oito trimestres seguidos em queda.  

Com o crescimento do desemprego, conforme informações do IBGE – PNAD, caiu o 

rendimento médio real de todos os trabalhos, efetivamente recebidos por mês, pelas pessoas 

de 14 anos ou mais de idade, sendo a queda de R$ 2.198,00  no primeiro trimestre de 2015 

para R$ 2.145,00 no quarto trimestre de 2016. 

Tais dados comprovam a crise econômica que se instalou em nosso país e em 

momentos de crise se tem menos movimentação econômica, passa-se a vender menos, 

eliminando a potencialidade do ganho em escala e tornando-se essencial um ganho marginal 

(preço – custos) o que acaba por afetar a margem de lucro das empresas. Para isso, é 

imprescindível um eficiente modelo de negócio, já que este vem a ser “a lógica de criação, 

entrega e captura de valor por parte de uma organização” (OSTERWALDER E PIGNEUR, 

2011). 

Na indústria jornalística, um exemplo a ser citado é o The New York Times que viu seu 

resultado operacional despencar de 636 milhões de dólares em 2000 para 108 milhões de 

dólares em 2012, uma queda de 83% em 12 anos. Os dados confirmam que essa e outras 

organizações jornalísticas foram obrigadas a encontrar uma forma de se reestruturarem para 

sobreviverem no mundo digital (COSTA, 2014). 

A dificuldade do negócio jornalístico em sobreviver, dadas as mudanças tecnológicas, 

o crescimento do meio digital, a predominância da riqueza intangível, a valorização do capital 
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intelectual, entre outros; trouxe uma grande questão a ser repensada nestes tempos de 

ciberespaço e cibercultura: como auxiliar o gerenciamento de um portal de notícias da 

“nova economia” assegurando sua implementação, crescimento, existência e 

perpetuidade? 

 

 

1.2 Hipótese 

 

Um modelo de negócio e gestão para portais de notícias da nova economia deve 

considerar a riqueza intangível e o estímulo à sua formação, além da riqueza tangível na 

geração de valor, estabelecendo medidas de mensuração para essas riquezas e atribuição de 

desempenho aos agentes com respectivo reconhecimento monetário, como forma de 

minimizar os problemas encontrados por essas organizações nesta era digital.  

 

 

1.3 Objetivo 

 

O objetivo geral da presente pesquisa é propor conceitualmente um modelo de 

negócio e gestão para portais de notícias da “nova economia” o qual reconheça as 

riquezas tangíveis e intangíveis na geração de valor e consequente mensuração de 

resultado. 

 

1.3.1 Objetivos Específicos 

  
 

 

Mais especificamente pretende-se:  

 

 estabelecer uma correlação entre a evolução tecnológica dos fatores de influência 

na indústria jornalística e a forma de mensurar resultados nestas organizações, 

através de uma trajetória temporal; 

 analisar a nova forma de geração de valor nas organizações jornalísticas da “nova 

economia”, identificando a importância da riqueza intangível, assim como da 

tangível neste novo cenário jornalístico no Brasil e no mundo; 
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 identificar e estabelecer os conceitos de negócio e gestão de maior aderência ao 

gerenciamento e controle da formação e constituição dos valores tangível e 

intangíveis, de forma a permitir a existência e continuidade do negócio jornalístico; 

  

 elaborar a proposição conceitual de um modelo de negócio e gestão para portais de 

notícias da “nova economia”, o qual reconheça as riquezas tangíveis e intangíveis 

na geração de valor e consequente mensuração de resultado. 

 

 

1.4  Justificativa e relevância da pesquisa 

 

Como consequência da evolução da linguagem e seus meios de transmissão, 

juntamente com todo o desenvolvimento tecnológico, a indústria jornalística está tendo de se 

reestruturar e se reinventar. Esse cenário reforça a importância de abordar a mudança nas suas 

estruturas de custos e receitas, tendo em vista que a forma de obter resultados, também, foi 

alterada. 

O Relatório de Atividades da Associação Nacional de Jornais (ANJ) de 2016 revela 

que a prioridade para os próximos anos é redução de custos e despesas, já que o faturamento 

das organizações jornalísticas apresentou queda para a maioria dos casos (77%), ao mesmo 

tempo em que (88%) dos jornais reduziram significativamente o número de funcionários entre 

2014 e 2015 (ANJ, 2016) 

No Brasil, por exemplo, o jornal impresso teve reduzida sua participação no rateio da 

verba. Essa mídia que detinha 21,73% do investimento em comunicação em 2001, acabou 

com uma redução para 12,36% em 2010. Enquanto isso, a Internet, que possuía apenas 1,49% 

em 2003, foi para 4,64% em 2009, conforme informações da ANJ. 

De acordo com dados do Instituto Verificador de Comunicação – IVC, se for realizada 

uma comparação dos três mais importantes jornais do Brasil - Globo, Estadão e Folha -, no 

período de jan/2014 a dez/2015, em seus diversos meios de transmissão - impressa, digital e 

híbrida -, é possível constatar que houve queda maior na circulação impressa, uma leve queda 

nas assinaturas híbridas e um grande incremento na circulação dos jornais em meio digital. 

Essa é a nova realidade das empresas jornalísticas que estão tendo de se reinventar nestes 

tempos de ciberespaço e cibercultura.  

Segundo o Portal Brasil (2017), a 11ª edição da pesquisa TIC Domicílios 2015 que 

mede a posse, o uso, o acesso e os hábitos da população brasileira em relação às tecnologias 
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de informação e de comunicação revelou que: “58% da população brasileira usam a internet – 

o que representa 102 milhões de internautas”.  

A pesquisa foi realizada pelo Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGI.br), pelo 

Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br) e 

pelo Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), entre novembro de 2015 e 

junho de 2016. Participaram da pesquisa 23.465 domicílios em todo o território nacional, 

revelando, também, que: “o telefone celular é o dispositivo mais utilizado para o acesso 

individual da internet pela maioria dos usuários (89%), seguido pelo computador de mesa 

(40%), computador portátil ou notebook (39%), tablet (19%), televisão (13%) e videogame 

(8%)” (PORTAL BRASIL, 2016). 

Diante de uma realidade em que grande parte da população vive conectada a algum 

tipo de rede social, é inevitável a participação das pessoas na produção das notícias, seja 

através de mensagens, fotos, vídeos, entre outros. Costa (2014) ressalta que, hoje, um cidadão 

qualquer escreve, fotografa, filma fatos de interesse jornalístico e até dá furos. Isso não 

elimina a necessidade do jornalista, mas altera a sua função. Os jornalistas não são mais os 

atores principais, passaram a ser coadjuvantes. 

Hoje, a informação está disponível para qualquer um, com a internet, a divulgação e o 

compartilhamento do que antes pertencia apenas a um determinado jornal é agora 

disseminado na rede. Não há como proibir ou controlar isso. Dessa forma, a melhor saída é a 

cooperação entre os indivíduos envolvidos com este meio, redesenhando um novo modelo de 

negócio para os jornais (COSTA, 2014).  

Diante dessa realidade, acredita-se que um eficiente modelo de negócios e gestão para 

organizações jornalísticas nesta era digital, em que o meio de circulação deixa de ser impresso 

para ser digital, torna-se cada vez mais relevante. Logo, a importância do presente trabalho 

justifica-se pela necessidade de verificar/discutir/repensar de que forma deve ser a gestão nas 

organizações jornalísticas da nova economia, objetivando sua existência e continuidade.  

Para isso, foi criado o Núcleo de Pesquisa em Comunicação, Administração e 

Tecnologia da Informação – CATI –, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Cognição 

e Linguagem da UENF, que faz parte do GETIC - Grupo de Estudos da Educação, Tecnologia 

da Comunicação e Informação, cadastrado no CNPQ. 

O GETIC/CATI tem como proposta de pesquisa o desenvolvimento de ambientes e 

ferramentas que busquem atender às demandas de geração, armazenamento, recuperação, 

processamento e transmissão de informação (notícias) nesta era digital. De cunho 

interdisciplinar, esta pesquisa envolve conceitos das áreas de comunicação, tecnologia da 
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informação e comunicação (TIC), administração e contabilidade, com o intuito de propor, 

conceitualmente, um modelo de negócio e gestão para organizações jornalísticas da “nova 

economia”.  

A partir das questões levantadas, considera-se que os objetivos foram traçados 

norteando o caminho a ser percorrido, incluindo nele seus percalços, possibilidades e desafios 

a serem solucionados.  

 

1.5  Aspectos metodológicos da pesquisa 

 

Do ponto de vista da natureza da pesquisa, ela pode ser considerada uma pesquisa 

aplicada, por gerar conhecimentos para aplicação prática, direcionada à solução de um 

problema específico, auxiliar na gestão das organizações jornalísticas desta era digital, através 

de um modelo de negócio e gestão, de forma a permitir a sua existência e continuidade, já que 

as mesmas vêm apresentando dificuldades em sobreviver, após as transformações sofridas em 

seus meios de circulação pós-popularização da internet e surgimento do ciberespaço. 

Com relação à abordagem do problema, a pesquisa é qualitativa, pois lidará com a 

interpretação de fenômenos e atribuição de significados, conforme esclarece Kauark et al 

(2010, p. 26): “A interpretação dos fenômenos e a atribuição de significados são básicas no 

processo de pesquisa qualitativa. Não requer o uso de métodos e técnicas estatísticas”. Dessa 

forma, esta pesquisa enquadra-se como qualitativa pelo fato de propor um modelo de negócio 

e gestão, algo que não é mensurado quantitativamente. 

Com relação aos objetivos, a pesquisa é exploratória e descritiva. Exploratória, porque 

visou a buscar a identificação da aplicação de conceitos teóricos sobre modelos de negócio e 

modelos de gestão, controladoria, mensuração de resultados, riqueza tangível e intangível, 

“nova economia”, Goal Congruence, sistema PDCA, entre outros; na proposição de um novo 

modelo de negócios e gestão para empresas. Será, também, descritiva por descrever as 

tendências que um modelo de negócio e gestão para organizações jornalísticas precisam ter 

nesta era digital.   

Quanto aos procedimentos técnicos, pode ser classificada como Pesquisa 

Bibliográfica, Documental e de Levantamento. Bibliográfica, pois foi elaborada a partir de 

diversos materiais já publicados, como livros, revistas, jornais, artigos de periódicos e 

materiais disponibilizados na internet. Documental, porque foram analisados documentos 

históricos pesquisados na Associação Brasileira da Indústria de Máquinas – ABIMAQ, na 
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Associação Nacional do Jornais – ANJ e no Museu da Imprensa. E levantamento por buscar 

dados na ANJ e no Instituto Verificador de Comunicação - IVC sobre circulação de jornais 

impresso e digital no Brasil, nos últimos dez anos (KAUARK, MANHÃES E MEDEIROS, 

2010).  

 

1.6 Estrutura do documento 

 

Na primeira parte, são apresentadas as inquietações que instigaram a pesquisa, as 

escolhas que delinearam o objeto, a justificativa da relevância da pesquisa, bem como os 

objetivos que foram traçados e a forma como se espera alcançá-los. 

Na segunda parte, o propósito foi elucidar quais os fatores que mais influenciaram as 

organizações jornalísticas ao longo tempo (representados nesta pesquisa por linguagem, 

máquinas e meios de transmissão) e o quanto isso impactou na forma de mensurar o resultado 

econômico nessas organizações; estabelecendo, assim, uma correlação entre a evolução dos 

fatores de influência na indústria jornalística e os modelos de mensuração de resultado 

econômico, através de uma trajetória temporal. Foram utilizadas as proposições de Giovane 

Giovannini (1987), Pierre Lévy (1999), Lúcia Santaella (2013), Caio Túlio Costa (2014), 

Henry Jenkins (2009), dentre outros e, também, relatórios da ABIMAQ e da ANJ. Nesse 

primeiro momento, pareceu-nos importante situar o leitor acerca das transformações que 

foram ocorrendo ao longo do tempo na indústria jornalística e como isso alterou sua forma de 

criar valor e obter resultado econômico.  

Na terceira parte, a intenção foi compreender a riqueza das empresas da nova 

economia, conceituando riqueza tangível e riqueza intangível, para uma melhor compreensão 

da nova forma de gerar valor nas organizações jornalísticas, bem como entender a aceleração 

da sua mutação, nas últimas décadas, devido a diversos eventos disruptivos. Nesse momento, 

foram muito importantes, as contribuições do Professor Catelli (1999, 2001, 2005) da USP, 

Carlos Oliveira (1999) e Maria Antunes (2002) também da USP, Sérgio Iudícibus (2010), 

Eliseu Martins (2012), Alex Osterwalder (2011) e Chris Anderson et al (2013). Os dados 

fornecidos pelo Instituto Verificador de Comunicação (IVC) e pela Associação Nacional dos 

Jornais (ANJ) foram de suma importância para um melhor entendimento da mudança do 

cenário das organizações jornalísticas nos últimos quinze anos, comprovando a migração do 

meio de circulação impresso para o digital. 
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Após compreender como ocorre a geração de valor nas organizações jornalísticas 

nesta era digital, como o valor se forma e se constitui; buscou-se, na quarta parte, analisar 

como controlar a formação e constituição desse valor intangível, a fim de permitir ao negócio 

jornalístico um fluxo constante de acumulação de valor que garanta a perpetuação do negócio. 

Nessa etapa, foi importante compreender a função da controladoria no acompanhamento da 

evolução da riqueza de um negócio. Além disso, foi estabelecida a diferença entre um modelo 

de negócio e um modelo de gestão, aprofundando o entendimento de como funciona um 

sistema de controle gerencial, adaptando o processo de raciocínio do ciclo PDCA à realidade 

atual das empresas jornalísticas. Muito importantes foram as contribuições de Alex 

Osterwalder e Pigneur (2011) com seus estudos aprofundados sobre modelo de negócio 

digital para a indústria jornalística, ambos da Universidade de Columbia em Nova York; Eric 

Flamholtz (1979) da Universidade de Michigan, criador do sistema de controle de gestão 

Goal Congruence, Vicente Falconi Campos (1992) com seus estudos que complementaram o 

método de raciocínio do ciclo PDCA criado por Deming e, finalmente, de toda a equipe de 

professores da área contábil da USP, representada pelo professor Armando Catelli (1999) 

responsável pelo modelo GECON – sistema de gestão econômica.  

Na quinta parte, foi elaborado, conceitualmente, um modelo de negócios e gestão para 

organizações jornalísticas da “nova economia”. A elaboração foi embasada nos principais 

conceitos teóricos até aqui apresentados e julgados como os mais adequados ao controle da 

nova forma de gerar valor nessas organizações, possibilitando sua existência e continuidade, 

conforme já revelado anteriormente. Para verificar a adequabilidade desses conceitos, foram 

elaboradas seis premissas que pautaram o modelo conceitual. 

 Após enumerados os conceitos mais importantes para a gestão de um negócio 

jornalístico desta era digital; na sexta parte, foi realizado um descritivo das aplicações desses 

conceitos, dando formatação a um modelo de negócio e gestão para organizações jornalísticas 

da nova economia.  Nessa sexta parte, foram descritos todos os seus processos e etapas, bem 

como apresentadas as medidas de mensuração de desempenho que permitem o 

estabelecimento de níveis de reconhecimento de todos os agentes envolvidos.   

Por último, foram apresentadas as considerações finais e o resultado da hipótese 

levantada, assim como a demonstração das conclusões correspondentes aos objetivos traçados 

reiterando a importância de um novo modelo de negócio e gestão para as organizações 

jornalísticas nesta nova era digital. 
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2. CORRELAÇÃO ENTRE INDÚSTRIA JORNALÍSTICA E RESULTADO 

ECONÔMICO  

 

Desde a antiguidade, a sociedade vem passando por diversas transformações que 

impactaram a vida das pessoas, o trabalho, o lazer, os negócios. A indústria jornalística não 

ficou à margem desse processo. As principais alterações, no negócio jornalístico, serão aqui 

analisadas sob o enfoque de relevantes fatores de influência e suas correlações com as 

mutações da indústria jornalística e, também, em relação às considerações quanto à 

mensuração de resultado econômico desse negócio.  

Dessa forma, considera-se importante definir o que vem a ser os fatores de influência e 

a mensuração de resultado econômico, antes da apresentação da trajetória temporal das 

mudanças na indústria jornalística e o impacto nos modelos de mensuração de resultado. 

 

 

2.1 Fatores de influência na indústria jornalística  

 

 

A indústria jornalística está fundamentada em insumos principais que garantem sua 

produção, são eles: linguagem, máquinas e meios de transmissão. A evolução tecnológica 

desses insumos representa os principais fatores de influência nas transformações da indústria 

jornalística até os dias de hoje (GIOVANINNI, 1987). 

Segundo Giovannini (1987), desde as eras iniciais, a linguagem pressupõe a 

capacidade de traduzir em conceitos os elementos da vida cotidiana. Buscava-se representar a 

realidade através de símbolos.  Além de estar presente na vida de todos os homens e permitir 

a cooperação entre os seres humanos e a troca de informações e experiências, por ter 

característica interdisciplinar e não padronizável, a linguagem tem sido objeto de estudo de 

várias disciplinas e pesquisas (FIORIN, 2008). 

O jornalismo  que,  segundo Fidalgo e Serra (2003), tem a função de divulgar, junto 

de todos e cada um dos cidadãos, a informação comunitariamente relevante, tem como sua 

principal ferramenta para cumprir o seu objetivo o uso da linguagem, seja ela gestual, oral, 

escrita, digital. 

As máquinas sempre fizeram parte da trajetória dos seres humanos, desde a pré-

história, onde processavam pedras, depois metais, e peças cada vez mais elaboradas até 

chegar à construção da máquina de propulsão manual. As chamadas máquinas-ferramenta, 

capazes de prolongar, sem energia própria, a inteligente ação humana, só surgiram depois. A 
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mandriladora de canhões de bronze do século XVI, XVII e XVIII é citada como a mais antiga 

máquina-ferramenta (ABIMAQ, 2006).  

Luiz Felipe Heide Aranha Moura, editor da Magma Cultural, sintetiza a importância 

da máquina na evolução do ser humano (ABIMAQ, 2006, p. 04): 

  

Pequenas engenhocas que resultaram em grandes soluções estratégicas para 

os modelos econômicos atuais. Hoje, as máquinas geram riquezas, facilitam 

nossas vidas, abreviam o tempo e principalmente acompanham nossa 

crescente necessidade de consumo. Para entendermos sua importância, basta 

imaginar o que seria de nós um dia sem elas. O casamento entre o homem e 

a máquina talvez seja o relacionamento mais perfeito já visto; ela, sim, é o 

único fruto da criação humana que dedica a vida para nos atender, e, quando 

se torna obsoleta, sua carcaça alimenta outra máquina e, novamente num 

ciclo incansável, volta moldada para superar nossas novas demandas de 

produção. Máquinas que prolongam e melhoram nossas vidas, que diminuem 

as distâncias, que nos fazem ser livres, independentes e também nos fazem 

voar. Voar, voar no tempo, no espaço, em nossos desejos. Desejo de vestir, ir 

e vir, construir, descer, subir ou simplesmente atender a nosso instinto 

primitivo de produzir. Produzir, dez, cem, mil para o Brasil ou Chernobyl 

(ABIMAQ, 2006, p. 04). 

 
 
 

A forma mais clara de associação da máquina à indústria jornalística pode ser extraída 

do livro “A história das Máquinas – ABIMAQ 70 ANOS” produzido pela Associação 

Brasileira da Indústria de Máquinas (ABIMAQ) onde descreve:  

 

(...) a mais sutil e devastadora das revoluções ligadas à máquina talvez tenha 

sido aquela deflagrada por um certo Johannes Gensfleisch zur Laden zum 

Gutenberg, ou simplesmente Gutenberg, que no começo do século XV 

revolucionou a tecnologia da tipografia e especialmente da impressão. 

Acredita-se que a imprensa tenha sido uma das maiores invenções da 

humanidade na medida em que estimulou a liberdade de informação e a 

formação de opinião (ABIMAQ, 2006, p. 26). 
 

Todavia, mesmo antes da invenção da prensa de Gutenberg já havia um sistema, ainda 

que rudimentar, de transmissão de informações, que ao longo do tempo foi sendo aprimorado. 

Os primeiros registros de comunicação escrita (desenhos) que se têm registro são inscrições 

em cavernas que datam de 8.000 anos a.C.  

Os meios de transmissão, que são a forma como a mensagem é passada do emissor 

para o receptor, possuem um certo padrão nos componentes do processo de comunicação, 

apesar da variedade de linguagens e de formas de troca de informações e sistemas 

comunicativos que se têm registro atualmente. Em relação à forma, a comunicação pode ser 

verbal, não verbal, gestual e mediada. E em relação aos componetes comunicativos, são eles: 
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o emissor da mensagem, o receptor, a mensagem em si, o canal de propagação, o meio de 

comunicação, a resposta (feedback) e o ambiente onde o processo comunicativo acontece. 

Vale ressaltar que o processo de comunicação sofre interferências do ruído em relação ao 

ambiente, deixando a interpretação e compreensão da mensagem subordinada ao repertório 

(crenças, modo de ser, comportamentos) do receptor. 

Concisamente, pode-se dizer que o sistema de registro e transmissão de informações 

evoluíram de forma direta e associada ao desenvolvimento dos materiais e tecnologias 

utilizadas para tal, conforme evidenciado abaixo: 

 

 dos materiais naturais: para Milanesi (2002), desde os tempos pré-históricos, a 

própria natureza ofereceu ao homem possibilidades e materiais em abundância 

como pedra, areia, barro, madeira, casca e folha de árvore, para fazer seus 

registros. 

 passando pela celulose:  segundo Sousa (2004), nos mosteiros, os monges copistas 

reproduziam e difundiam textos sagrados, literários e profanos. A falta de papiro 

na época os obrigou a buscar por outro tipo de material para seus registros até o 

aparecimento do papel na Europa. O papel proveniente da China, trazido pelos 

mercadores, tornou-se uma solução imediata para os monges. 

 até chegar ao ciberespaço: Em termos de transmissão de informações, Kucinski 

(2005) acredita que a internet, aliada a outras tecnologias, portáteis ou não, 

constitui a maior inovação no campo das comunicações. É enorme, quase sem 

limites, a quantidade de informações que podem ser processadas. Ao mesmo 

tempo, a combinação da digitalização com os satélites de comunicação e a 

telefonia celular permitem que cada homem, em qualquer parte do planeta, esteja 

acoplado a uma rede mundial de comunicações públicas e pessoais. É a maior 

revolução nas comunicações desde a invenção de Gutenberg. 

 

 

Os fatores de influência evidenciados acima e seu respectivo desenvolvimento 

tecnológico ocorrido ao longo da história provocaram profundas transformações na indústria 

jornalística. Em razão dessas transformações, essa indústria está tendo de se reinventar depois 

da radical transformação sofrida em seus meios de distribuição e circulação pós-popularização 

da internet e surgimento do ciberespaço. 

http://www.infoescola.com/administracao_/feedback/
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 A fim de fundamentar o objetivo geral desta pesquisa, proposição conceitual de um 

modelo de negócio e gestão para organizações jornalísticas da nova economia que reconheça 

as riquezas na geração de valor e, consequente, mensuração de resultados, torna-se necessário 

o aprofundamento no entendimento das correlações entre evolução tecnológica dos fatores de 

influência, evolução da indústria jornalística e da mensuração de resultado econômico. Esses 

temas são melhor detalhados no subitem 2.3, e podem ser, sinteticamente, visualizados na 

figura 1: 

 

Figura 1: correlação entre fatores de influência na indústria jornalística e resultado econômico 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Paralelamente à evolução tecnológica dos fatores de influência, considerados aqui 

nesta pesquisa como linguagem, máquinas e meios de transmissão, houve a evolução dos 

negócios, sejam eles vinculados ou não às comunicações. Fruto desse desenvolvimento, 

houve grande incremento na capacidade de auferir resultados econômicos o que exigiu o 

constante desenvolvimento de modelos de mensuração econômica como forma de se adequar 

a capacidade de evidenciação dos resultados desses negócios, e a indústria jornalística não 

ficou fora desse contexto. 
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Antes do detalhamento dessas correlações, é importante fixar o entendimento do 

conceito de mensuração de resultado econômico e o que ele representa para os propósitos 

empresariais. 

 

2.2 Mensuração de resultado econômico  

 

Muito se tem discutido a respeito do real objetivo de uma organização. Levitt (1990) 

esclarece sobre o objetivo empresarial: 

 

Não faz muito tempo que inúmeras companhias supuseram algo bem 

diferente quanto ao propósito de uma empresa. Disseram simplesmente que 

o propósito é ganhar dinheiro. Mas isso provou ser tão vazio quanto dizer 

que o propósito da vida é comer. Sem comer a vida cessa. Sem lucros o 

negócio para (LEVITT, 1990, p. 11). 

 

Segundo Campos (1992b, p. 99), “uma empresa honesta só pode sobreviver dentro de 

uma sociedade se for para contribuir para satisfação das necessidades das pessoas”, esse é o 

seu objetivo principal. Se esse fato for tomado como premissa, a primeira preocupação da 

administração da empresa deve ser a satisfação das necessidades das pessoas afetadas pela sua 

existência. 

Dessa forma, torna-se necessário entender quem e como as pessoas afetadas pela sua 

existência serão satisfeitas. Em uma visão de curto prazo, existe uma tendência de 

maximização do lucro destinado ao proprietário, porém em uma visão de longo prazo, a 

melhoria contínua e até mesmo a manutenção do lucro dependem diretamente da satisfação 

das demais pessoas afetadas, cuja satisfação garante a perpetuação do negócio. 

Pode-se concluir, então, que o efetivo objetivo empresarial é perpetuar o negócio com 

lucratividade e retorno otimizado, o que é diretamente dependente do estabelecimento de um 

enfoque equilibrado, entre: 

 visão de curto prazo  lucratividade imediata; e  

 visão de longo prazo  perpetuação do negócio através da satisfação das partes 

interessadas. 

Então, o cerne da questão passa a ser: “como estas partes interessadas serão 

satisfeitas?”. 

 

 



25 

 

 

 

Quadro 1: “quem são as pessoas afetadas e como são satisfeitas pelas empresas?” 

Objetivo Pessoas Necessidades 

Meios para 

Atendimento às 

Necessidades 

Satisfação das 

necessidades das pessoas 

afetadas. 

Consumidores 
Produto de Qualidade 

Valor Agregado 

E
X

IS
T

Ê
N

C
IA

 

R
E

S
U

L
T

A
D

O
 

Empregados 
Empregos 

Salários 

Acionistas 

Lucro 

Retorno sobre 

Investimento 
 

Vizinhos 

 

Investimentos Sociais 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Conforme demonstrado no quadro 1, o lucro não pode justificar, moralmente, a 

existência da empresa, mas ele é a garantia de sua existência, é o meio necessário para 

viabilizar o atendimento ao objetivo maior de satisfação das necessidades das pessoas 

afetadas por sua existência. 

A mola mestra para alavancagem e manutenção de qualquer projeto que demanda 

investimentos são os frutos econômicos colhidos pelos investidores. Nesse contexto, tanto a 

implementação quanto a continuidade de um negócio estão diretamente vinculados à 

realização de resultados econômicos que precisam ser mensurados de forma adequada. 

E a Contabilidade é a ciência responsável por essa tarefa, pois como ciência 

especialmente concebida para captar, registrar, analisar e sintetizar os fatos ocorridos na 

empresa (MARION, 2012), é através de suas técnicas que será possível apurar o resultado 

econômico da organização, conforme esclarece Iudícibus et al (2005): 

A capacidade de capturar, primeiro, a ocorrência dos eventos econômicos 

que impactam em um determinado estado de riqueza, depois a de precificá-

lo e, por último, de comunicar seus efeitos, é o desafio a que a Contabilidade 

está, não apenas preferencialmente, mas de fato unicamente, habilitada a 

enfrentar, apoiando-se sempre em disciplinas afins dentre as quais o Direito, 

a Economia, os Métodos Quantitativos e a Ciência da Informação 

(IUDÍCIBUS ET AL, 2005, p. 8). 

A mutação da riqueza advém do resultado econômico (lucro). Padoveze (2003, p. 60) 

define que “lucro é a diferença entre as receitas obtidas e os custos e despesas incorridos”, 

demandados para sua constituição.  Guerreiro (1992, p. 5), também, explica que “em termos 

econômicos, o lucro é visto como a quantia máxima que a firma pode distribuir como 

dividendos e ainda continuar tão bem ao final do período como estava no começo”. 
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Desse modo, a apuração do lucro econômico, ou seja, do resultado econômico, 

objetivamente estará representado pelas confrontações dos custos e despesas com as receitas 

ocorridas em determinado período e sua consequente variação patrimonial, conforme 

demonstra a figura 2, abaixo: 

 

 

Figura 2: modelo básico de mensuração de resultado econômico 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Vale ressaltar que a forma de mensurar o resultado econômico nas empresas foi 

transformando-se ao longo do tempo, especialmente devido às transformações que foram 

ocorrendo na vida em sociedade o que será melhor demonstrado no próximo tópico, através 

de uma trajetória temporal. 

 

2.3 Trajetória temporal das mudanças na indústria jornalística e o impacto nos 

modelos de mensuração de resultado 

 

2.3.1 Da antiguidade a Idade Média (até séc. XV) 

 

 

Do homem primitivo à Idade Média, a linguagem e seus meios de transmissão 

evoluíram da pictografia ao alfabeto, da pedra ao papel, respectivamente. Paralelamente a 

isso, o jornalismo inicialmente traduzido pela oralidade, e pelo uso de mensageiros para 

vencer grandes distâncias, apoiou-se nessas novas formas de expressão e transmissão de 

informações para implementar sua evolução. 

Pontos marcantes na evolução do jornalismo – dos primeiros registros que se têm 

conhecimento até a Idade Média: 
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 oralidade – uso de mensageiros para vencer grandes distâncias; 

 linguagem de Signos; 

 59 A.C. - Alfabeto - Actas Diurna – Roma – Divulga eventos políticos e sociais 

com utilização de tábua branca denominada “álbum”; 

 713 – Mixed News – China – Primeiro jornal publicado; 

 1.040 – Impressora – China – Blocos móveis de madeira; 

 1.392 – Tipos móveis; 

 1455 – Prensa – Gutenberg – Alemanha; 

 1501 – Censura no Vaticano – Papa Alexandre VI. 

 

Nesse período, o jornalismo sofreu algumas transformações, indo da inadequação 

temporal da oralidade e dos registros rudimentares dos desenhos em cavernas, pinturas 

rupestres e símbolos paleolíticos à alavancagem da potencialização de massificação 

proporcionada pela imprensa e seus tipos móveis. 

Acompanhando a rudimentariedade dos negócios, diz-se que a Contabilidade 

naturalmente, também em forma rudimentar, já existe há milhares de anos: blocos de pedra, 

gravados por antigas civilizações, trazem registros identificados pelos especialistas, como 

dados contábeis (CANÊDO, 1994). 

Segundo Iudícibus e Marion (2009), o desenvolvimento da Contabilidade foi muito 

lento ao longo dos séculos, inicialmente foram utilizados desenhos, figuras e imagens para 

identificar o patrimônio. Fato que guarda similaridade com a criação jornalística. 

Nesse período primitivo, a preocupação do homem com a mensuração (contabilidade) 

já pode ser constatada por meio de registros históricos e instrumentos que representam os 

primeiros vestígios de registro contábil. De forma rudimentar, teve-se a criação do ábaco 

(instrumento de apoio às contagens) e das moedas cunhadas em metais, principalmente prata e 

ouro, que viabilizaram a evolução do escambo ao comércio (MARION, 2012). 

Já ao se aproximar o final da idade média, por volta de 1300, na Itália, foram 

encontrados registros do surgimento do método das partidas dobradas que é referenciado 

como ponto de partida do desenvolvimento do registro de práticas contábeis, possibilitando o 

registro de grandes volumes de transações, culminando com a publicação, em 1494, por Luca 

Pacioli da descrição do sistema de partidas dobradas (BEUREN, 2003). 
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O método das partidas dobradas possibilitou que as organizações fizessem registros 

completos das transações e resultou na habilidade para preparar os relatórios financeiros 

(SCHROEDER, CLARK e CATHEY, 2005). 

2.3.2 Do mundo comercial à Industrialização (até séc. XVIII) 

 

Com a criação da prensa por Gutemberg, no final da Idade Média (ano de 1447), e sua 

associação com os tipos móveis e o papel, ocorreu também uma grande potencialização do 

jornalismo. Essa mudança culminou no fim do árduo trabalho dos copistas (profissionais 

incumbidos de reproduzir de forma manuscrita livros e artigos jornalísticos). A nova realidade 

incluía o uso de ferramentas e materiais, para obter um incremento geométrico em sua 

circulação. 

Essa alta circulação atendeu a interesses diversos das sociedades de vários países 

europeus, trazendo então com isso, o surgimento de uma série de jornais que cobriram o 

mundo europeu e o seu desejo de informação. Segundo site da Associação Nacional de 

Jornais (ANJ), os primeiros jornais modernos foram produto de países da Europa ocidental, 

como a Alemanha (que publicou o Avisa Relation oder Zeitung em 1609), a França (Gazette 

em 1631), a Bélgica (Nieuwe Tijdingen em 1616) e a Inglaterra (o London Gazette, fundado 

em 1665, ainda hoje publicado como diário oficial do Judiciário). 

Apesar desse aumento de capacidade de circulação da indústria jornalística baseada 

em prensa e tipos móveis, a necessidade de utilização da mão de obra humana ainda 

representava uma grande restrição à sua expansão, pois havia o uso intensivo do recurso 

humano, representado por homens, mulheres e crianças, com carga horária de trabalho 

fatigante. Essa restrição aferia ao conteúdo jornalístico uma característica predominante de 

localidade. 

De uma economia elementar com produção artesanal, período considerado como a 

pré-história do jornalismo, a uma economia ainda deficitária, comandada por escritores, 

políticos e intelectuais, o século XVII foi considerado como a primeira fase do jornalismo, 

marcado pelos conteúdos literários e políticos com textos críticos (PENA, 2008). 

A Revolução Industrial é um divisor de águas na história e quase todos os aspectos da 

vida cotidiana da época foram influenciados de alguma forma por esse processo. Sua 

influência na produção jornalística afetou diretamente a restrição de conteúdo local, 

revertendo-a com a inserção de fontes de energia para substituição de grande parte dos 

recursos humanos. Dentre essas fontes; destaca-se, principalmente, o vapor, que permitiu à 
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prensa uma maior velocidade de impressão e à circulação uma maior velocidade de 

distribuição (barco a vapor). 

 Semelhante à evolução da produção jornalística provocada pela criação da prensa e 

pela revolução industrial, houve também a evolução dos negócios e de sua complexidade o 

que exigiu uma melhor mensuração econômica. 

Como já visto, com a criação do Método das Partidas Dobradas de Lucca Paccioli no 

final da Idade Média a contabilidade se organizou como ciência de registro e estudo da 

dinâmica patrimonial (variação patrimonial). O resultado dos estudos dessa dinâmica foi o 

entendimento das causas e consequências das variações patrimoniais, que fez com que a 

contabilidade propusesse suas primeiras experiências de mensuração econômica 

(IUDÍCIBUS, 2010). 

Primeiramente, no início da Idade Moderna, contextualizaram-se as formulações para 

o reconhecimento dos ganhos econômicos proporcionados pelo comércio, tipificação de 

negócio predominante à época, pois as experiências industriais ainda eram inexpressivas e 

representadas de forma muito rudimentar por artesãos e ferramentas manuais (MARTINS, 

2012). 

1ª. Formulação: negócio predominantemente comercial, conforme evidenciado na 

figura 3, a seguir: 

 

 
Figura 3: mensuração do resultado econômico na Era Comercial 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Vendas – CMV = LB – Despesas = Resultado Econômico 

 

Onde: 

 vendas = ingresso de recursos referente às mercadorias comercializadas; 
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 CMV = Custo da Mercadoria Vendida – gastos para obtenção da mercadoria a ser 

comercializada; 

 despesas = gastos de suporte a comercialização de mercadorias. 

 

Nessa formulação, a variável central para definição de maior ou menor resultado 

econômico está intimamente ligada ao Custo da Mercadoria Vendida – CMV que, por sua 

vez, relaciona-se à habilidade de negociação do comerciante. A apuração do CMV, nesse 

primeiro momento, era demasiadamente simplória: 

 

CMV = EI + C - EF 

 

Onde:  

 EI = Estoque Inicial; 

 C = Compras; 

 EF = Estoque Final. 

 

Já em meios da Idade Moderna, com desenvolvimento de materiais mais resistentes e 

melhor uso das energias disponíveis (água, vapor e carvão), novos processos de manufatura 

foram desenvolvidos e representaram a transição do método de produção artesanal para a 

produção por máquinas (marco do início da Revolução Industrial). 

Com a chegada da Era Industrial, ficou mais difícil atribuir valor aos estoques, já que 

“seu valor de compras na empresa comercial estava agora substituído por uma série de valores 

pagos pelos fatores de produção utilizados” (MARTINS, 2010, p. 20). Houve, então, a 

necessidade de adaptar os critérios de avaliação dos estoques industriais, seguindo o mesmo 

raciocínio utilizado na empresa comercial. 
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Figura 4: mensuração do resultado econômico na Era Industrial – 1ª. fase (1760 a 1860). 

Fonte: dados da pesquisa 

 

CMV = EI + CF – EF 

 

CMV = EI + (MP + MOD +CIF) – EF 

 

Onde CF = custo de fabricação e está composto da seguinte forma:  

 MP = Matéria-prima; 

 MOD = Mão de obra direta; 

 CIF = Custos Indiretos de Fabricação. 

 

Enfim, com a chegada da era industrial, o custo para fabricar um produto ou serviço 

passou a envolver os fatores de produção: matéria-prima, mão de obra direta e os custos 

indiretos de fabricação; sendo que, nesse início da Revolução Industrial, a matéria-prima e a 

mão de obra direta ainda representavam a maior parte dos gastos do processo produtivo. 

 

2.3.3 Da Industrialização complexa à automação  

 

Ainda dentro do contexto da revolução industrial, mas já em sua segunda etapa (que 

ocorreu entre 1860 e 1900), surgiram várias inovações como o emprego do aço; a utilização 

da energia elétrica e dos combustíveis derivados do petróleo; a invenção do motor a explosão 

e da locomotiva a vapor; e o desenvolvimento de produtos químicos.  

A Revolução Industrial, iniciada na Inglaterra, fortalece o sistema capitalista e 

solidifica suas raízes na Europa e em outras regiões do mundo. O sistema de produção 

também se modifica, pois a máquina passa a fazer o trabalho que antes era realizado pelos 
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artesãos. Os donos das fábricas conseguem aumentar sua margem de lucro, pois a produção 

acontece com mais rapidez, mas continuam pagando salários muito baixos pela mão de obra 

dos operários, característica do início do capitalismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5: mensuração do resultado econômico na Era Industrial – 2ª Fase (1860 a 1900). 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Nesta 2ª fase da Revolução Industrial, os CIF´s ganham representatividade (energia, 

máquinas) e a MOD se reduz um pouco, pois há uma menor dependência das pessoas.  

Neste cenário, a indústria jornalística também se alavanca por meio do uso de 

máquinas mais complexas e eficientes e do telégrafo. O uso dessas máquinas permitiu a 

massificação e a agilização da informação. E, assim, segundo Pena (2008, p. 11), teve-se sob 

a ótica da organização do mundo jornalístico a “imprensa de massa, o início da 

profissionalização dos jornalistas, a criação de reportagens e manchetes, a utilização da 

publicidade e a consolidação da economia de empresa”. 

Rublescki (2009) relata que, em meados do século XIX, a publicidade foi o elemento–

chave para uma nova imprensa, juntamente com as inovações tecnológicas, com as iniciativas 

empresariais de um mercantilismo já industrial e com as técnicas de impressão maciça, o que 

só fazia crescer o número de leitores.  

Já no século XX, com o surgimento do computador, do fax e do desenvolvimento da 

engenharia, teve início a constituição de parques industriais complexos, com grande aplicação 

de tecnologia e extremamente demandantes de recursos financeiros. 

O mercado de capitais teve um papel preponderante na viabilização financeira desses 

parques industriais complexos. A contabilidade nesse cenário, além do seu compromisso de 

mensurações para satisfação da gestão interna dos empreendimentos, assumiu também o papel 

de municiar os investidores desse mercado com informações a respeito dos respectivos 
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resultados econômicos, como forma de administração dos riscos de seus investimentos 

(MARION, 2012). 

No final do século XX, com a presença de computadores e o desenvolvimento da 

automação e da robótica, encontram-se máquinas ainda menos dependentes da intervenção 

humana, principalmente em processos repetitivos produtivos, reduzindo dessa forma, os 

custos operacionais e garantindo a homogeneidade do produto. Essa mudança otimiza os 

processos de produção, sob o ponto de vista econômico, porém, em contrapartida, dizima 

grande parte dos empregos das linhas de montagem. 

Na indústria jornalística, onde a impressão equivale a um processo extremamente 

repetitivo, sua capacidade de produção se incrementa vertiginosamente, através das rotativas 

(máquinas de impressão de alto desempenho). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Rotativa de alto desempenho 

Fonte: ANJ 

 

Todo esse avanço da indústria representou, na mensuração econômica, grande redução 

dos gastos de mão de obra (substituição pela máquina) e de materiais (máquinas mais 

eficientes), além de um incremento relativo dos custos indiretos de fabricação (CIF). Assim, a 

tradicional contabilidade de custos, também, desenvolveu-se, transformando-se em 

contabilidade gerencial, mais comprometida com o processo de otimização de custos de 

forma a gerar margens de contribuição para absorção dos custos indiretos de fabricação 

(predominantemente de natureza fixa). 
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Figura 7: mensuração do resultado econômico na Era da Automação Industrial. 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Na era da automação industrial, os Custos Indiretos de Fabricação (CIF´s) aumentaram 

consideravelmente devido à automatização das máquinas que substituem a força humana. Isso 

gera uma considerável redução da mão de obra e uma pequena redução da matéria-prima, pois 

os materiais passam a ser mais resistentes e duráveis, e também se leva em conta a eficiência 

da máquina que desperdiça menos material. 

Custos Indiretos de Fabricação correspondem aos gastos envolvidos com o processo 

produtivo, cuja alocação aos produtos não é possível de forma direta como são a mão de obra 

e a matéria prima. Esses gastos são representados predominantemente pelo consumo de 

máquinas, equipamentos, softwares, computadores, plantas de processo, entre outros; e 

necessitam de artifícios matemáticos para sua alocação (critérios de rateio) (IUDICIBUS, 

2010). 

Figura 8: crescimento dos custos indiretos de fabricação 

Fonte: dados da pesquisa 
 

O crescimento dos CIF´s, demonstrado na Figura 8, tornou ineficaz a formulação 

tradicional de apuração dos custos a qual se baseava na alta representatividade relativa da 

matéria-prima e da mão de obra. A contabilidade de custos, neste momento, é alavancada ao 
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desenvolvimento de outras formas de mensuração para uso e apoio interno às decisões, 

surgindo assim a Contabilidade Gerencial (MARTINS, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: mensuração do resultado econômico forma tradicional e gerencial. 

Fonte: dados da pesquisa 
 

Surge, então, a formulação da margem de contribuição: 

 

Vendas – CD variáveis = MC – CD fixas = Resultado Econômico 

 

Onde: 

 vendas = ingresso de recursos referente às mercadorias comercializadas; 

 CD variáveis = Custos e Despesas variáveis – gastos que variam em função da 

quantidade produzida; 

 MC = Margem de Contribuição; 

 CD fixas = custos e despesas fixas – gastos que não variam em função da quantidade 

produzida. 

 

Margem de contribuição é a diferença entre receita e soma dos custos e despesas 

variáveis, seja de um produto ou serviço prestado. Pode-se dizer que é o valor que cada 

unidade do produto ou serviço prestado, efetivamente, traz à empresa de sobra entre sua 

receita e o custo que, de fato, provocou. Não é o lucro ainda, pois faltam abater os custos 

fixos, trata-se então da margem de contribuição (MARTINS, 2010). 

Segundo Martins (2010), a mensuração de resultado através da margem de 

contribuição tem o objetivo de tornar mais facilmente visível a potencialidade de cada 

produto ou serviço, mostrando como cada um contribui para amortizar os gastos fixos e, 

posteriormente, formar o lucro. 
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Ching (2006, p. 4) destaca que a contabilidade gerencial é desenvolvida para atender 

às necessidades de planejamento, controle e avaliação de desempenho. Um processo contínuo 

que “direciona a ação gerencial, motiva comportamentos, suporta e cria valores culturais 

necessários para uma empresa alcançar seus objetivos estratégicos, táticos e operacionais”.  

 Com foco nas decisões que afetam o futuro da empresa, sem descuidar do presente, a 

contabilidade gerencial não se prende a números e medidas financeiras, ela se complementa 

com informações físicas e operacionais, pois entende que as informações são essenciais para a 

tomada de decisão correta (MARTINS, 2010). 

 

2.3.4 Da Internet ao Ciberespaço e Cibercultura 

 

Foi por volta de 1990, com popularização da internet, que o termo Ciberespaço se 

tornou mais conhecido, tendo sido definido por Lévy (1999, p. 94) como “o espaço de 

comunicação aberto pela interconexão mundial de computadores e das memórias dos 

computadores”, o que já o fazia prever a revolução que causaria: 

 

Esse novo meio tem a vocação de colocar em sinergia e interfacear todos os 

dispositivos de criação de informação, de gravação, de comunicação e de 

simulação. A perspectiva da digitalização geral das informações 

provavelmente tornará o ciberespaço o principal canal de comunicação e 

suporte de memória da humanidade a partir do início do próximo século 

(LEVY, 1999, p. 95). 
 

 Este novo espaço, chamado ciberespaço, influenciou toda a dinâmica de 

funcionamento da indústria jornalística, mudando principalmente todo o seu processo de 

impressão e distribuição da notícia. Com a internet e o ciberespaço; os gastos com impressão, 

circulação e distribuição da notícia praticamente desapareceram e isso gerou a necessidade de 

um novo desenho de modelo de negócio na indústria jornalística, como esclarece Costa 

(2014):  

 

A forma antiga de produzir informação mudou, a 

monopolização da distribuição, que pertencia a uma indústria 

chamada jornalística, não pertence mais.   Qualquer um agora 

pode produzir e distribuir esta informação. O que está 

acontecendo é uma combinação entre meio e comunicação, 

nascendo assim a superdistribuição (COSTA, 2014, p. 11). 
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O impacto sobre a indústria jornalística, diferentemente da influência das 

transformações industriais, não mais veio para otimizar a atividade produtiva de impressão, 

mas sim para eliminá-la através da criação de processos de distribuição e circulação digitais, 

criando assim a nova indústria jornalística, ainda em fase de definição.   

A evolução da composição dos custos na indústria jornalística sob a ótica de quatro 

componentes: mão de obra, equipamento, matéria prima e distribuição e o seu comportamento 

ao longo do contexto histórico da industrialização e do ciberespaço, pode ser sinteticamente 

visualizada a seguir, na figura 10. 
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Figura 10: evolução dos gastos da imprensa dentro do contexto histórico da Industrialização e do Ciberespaço 

Fonte: dados da pesquisa 
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Na base inferior da figura 10, encontra-se a progressão das principais tecnologias que 

influenciaram a evolução da indústria jornalística, nesta pesquisa, denominados de fatores de 

influência (linguagem, máquinas e meios de transmissão). Já na parte superior, é demonstrada 

a evolução dos quatro principais componentes de custo da indústria jornalística:  

 gastos com distribuição: cresceram ao longo do tempo proporcionalmente à 

potencialização dos jornais de cunho locais para mundiais, até que com a consagração do 

ciberespaço esse gasto praticamente desapareceu; 

 gastos com matéria-prima: evoluíram de sua grande representatividade inicial 

decrescendo com o avanço da tecnologia e dos materiais até que, também, com o surgimento 

do Ciberespaço e a ausência de necessidade de impressão, perdeu totalmente sua relevância; 

 gastos com equipamentos: desde a prensa de Gutemberg, os gastos com 

equipamentos passaram a compor os gastos da indústria jornalística tendo seu clímax com as 

rotativas de grande capacidade, porém com o Ciberespaço ocorreu a substituição das rotativas 

pelos computadores e redes, cuja representação relativa é bem inferior; 

 gastos com mão-de-obra: evoluiu em redução constante devido aos avanços 

tecnológicos, chegando a uma baixíssima representatividade no Ciberespaço. 

 

Observa-se que, no cenário atual de desenvolvimento do Portal de Notícias em que a 

produção e distribuição acontecem no Ciberespaço, os gastos com distribuição e matéria-

prima praticamente se extinguiram. Os gastos nesse ambiente são mínimos e se concentram 

especialmente nos componentes equipamentos e mão de obra voltados para viabilizar a 

alocação das informações e distribuição em rede.  

O Ciberespaço representou um forte momento de disrupção para a indústria 

jornalística, tendo sido um marco estratégico na mudança do comportamento dos custos. Esse 

novo espaço, também, possibilitou uma maior interação entre as pessoas, aprofundando as 

relações sociais e possibilitando a formação de comunidades, ao que Levy (1999, p. 17) 

denominou de Cibercultura, ou seja, “conjunto de técnicas (materiais e intelectuais), de 

práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se desenvolvem juntamente 

com o crescimento do ciberespaço”.  

Para Santaella (2013, p. 136), o Ciberespaço é um espaço com existência própria, de 

natureza móvel, fluida e líquida, onde “a informação circula num piscar de olhos” e “tudo se 

move em conexão”, o que acabou por dar origem a uma nova forma de cultura, chamada 

cibercultura.  
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A síntese da trajetória histórica que correlaciona a evolução tecnológica dos fatores de 

influência na indústria jornalística (linguagem, máquinas e meios de transmissão) e as formas 

de mensuração de resultado econômico estão demonstradas na linha do tempo a seguir, 

representada pelo quadro 2: 
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Fonte: dados da pesquisa 

 

Quadro 2: evolução dos fatores de influência na indústria jornalística no contexto histórico da Industrialização e do Ciberespaço 
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Em tempos de constantes mudanças tecnológicas, é provável a interrupção do trajeto 

normal de algum processo, os chamados momentos disruptivos. A indústria jornalística levou 

muito mais tempo para entender o momento disruptivo pelo qual passava do que outras 

indústrias como telecomunicações, música ou varejo, por exemplo (COSTA, 2014). 

Cada vez mais é possível perceber uma aceleração de ocorrência de eventos 

disruptivos para a indústria jornalística. Esses eventos não vieram para otimizar a atividade 

produtiva jornalística, mas alteraram e continuam alterando a essência do que fazer, 

transformando totalmente essa indústria. Tal aceleração pode ser constatada na figura 11, a 

seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: linha do tempo de eventos disruptivos para indústria jornalística 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Nesse contexto, os fenômenos causados pela inserção do Computador Pessoal, uso 

intensivo da Internet e popularização das Redes Sociais alteraram as relações no negócio 

jornalístico, bem como a forma de mensurar a riqueza das empresas dessa indústria. Essas 

transformações têm exigido da ciência Contábil uma nova abordagem patrimonial, assim 

como uma diferente forma de mensuração de resultado econômico que considere seus Ativos 

Intangíveis, definidos por Kayo (2002, p. 14), como “um conjunto estruturado de 

conhecimentos, práticas e atitudes da empresa que, interagindo com seus ativos tangíveis, 

contribui para a formação do valor das empresas”.  

Oliveira (1999) ressalta que a formação dos intangíveis passa a ser o centro das 

empresas que utilizam a lógica da economia do conhecimento, em que a criatividade, 

capacidade de processar informação, o conhecimento, o capital humano e outros intangíveis 

têm a capacidade de gerar riquezas de forma muito mais rápida.  
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Constatadas as mudanças na forma de gerar valor da organização jornalística dessa era 

digital, bem como a aceleração da sua mutação nas últimas décadas através de diversos 

eventos disruptivos, busca-se na próxima parte da pesquisa o aprofundamento não só da 

formação, mas também do que constitui e proporciona esses novos valores tão almejados 

pelas organizações jornalísticas atuais. 
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3. A RIQUEZA DAS ORGANIZAÇÕES DA “NOVA ECONOMIA”  

 

 

A partir da década de 80, com surgimento do computador; e da década de 90, com a 

popularização da internet, surgiu o Ciberespaço e a Cibercultura, e representam um marco nas 

transformações ocorridas na indústria jornalística e, também, para o estabelecimento do 

conceito de “nova economia”. Segundo Nassif (2000, p. 11), o termo “nova economia” refere-

se às empresas que deixam de agir isoladamente para atuar em “sinergia, parceria, capacidade 

de juntar empresas de diversos setores para gerar um negócio independente”. 

O conceito de “nova economia” ultrapassa os aspectos tecnológicos relativos, apenas, 

à internet; envolvendo, também, as relações entre seres humanos, organizações e sociedade, e 

toda e qualquer possibilidade de interligação em rede (TAPSCOTT, 1997). 

“Nova economia” é o novo conceito de fazer negócios na era digital, cujo valor de 

troca é a informação e o favorecido com a recompensa é o cliente. Baseada no conceito de 

tempo real da internet, em que distâncias não existem e quase tudo está a um clique. Essa 

nova realidade demonstra a importância de se reverem as políticas de relacionamento entre 

empresa e cliente. 

Também chamado de economia digital, economia da internet ou economia da web, o 

termo “nova economia” pode significar “as redes digitais e as infraestruturas de comunicação 

que proporcionam uma plataforma global a partir da qual indivíduos e organizações 

interagem, comunicam-se, colaboram e garimpam informação” (SIQUEIRA E CRISPIM, 

2012, p. 11) 

A existência viva das comunidades virtuais pode germinar em ambientes dessa ordem,  

aberta e porosa, assim como as visões mais recentes do significado de organizações, que 

podem ser considerados como “processos orgânicos e dinâmicos em que novos elementos 

entram constantemente em cena” (SANTAELLA, 2010, p. 278). 

 

3.1 Riqueza Tangível e Riqueza intangível  

 

 
Em tempos de organizações da “nova economia” como mensurar a riqueza, já que uma 

parcela é tangível com seus ativos quantificáveis e uma outra grande parte é intangível, pois 

representam marcas, prestígio, confiabilidade e conhecimento. É de extrema importância 

considerar a riqueza sob dois aspectos: tangível e intangível. 
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A riqueza tangível é resultado da relação entre receitas, custos e despesas durante um 

período de tempo determinado. Dessa forma, é possível quantificar o resultado de um 

determinado período avaliando de forma direta como foi alterada a riqueza do negócio. Tal 

comportamento de mutação da riqueza tangível pode ser visualizado na figura 12: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12: mutação de riqueza na visão tangível 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Em um determinado período inicial t1, tem-se a riqueza inicial R1. Com o 

desenvolvimento das atividades por parte da organização tem-se o confronto entre as receitas 

(vendas/serviços) e os custos e despesas adquiridos em um determinado período ao qual se dá 

o nome de resultado. Esse resultado econômico irá alterar a riqueza para um momento 

posterior t2, gerando a riqueza R2.  

Nas quatro últimas décadas, com a aceleração da aplicação de tecnologia, 

desenvolvimento de informação e, consequente, geração de conhecimento nas empresas, o 

intangível passou a configurar uma parcela de maior valor na empresa, conforme ressalta 

Ludwig (1997): 

 

A informação passa, portanto, a figurar como principal bem 

econômico na medida em que é o ingrediente fundamental na geração 

do conhecimento [...]. As empresas passam a valer mais pelo 

conhecimento que detêm ou comercializam do que pelo patrimônio 

físico [...]. Com o advento da civilização digital, o intangível passa a 

compor a parte de maior valor de uma empresa (LUDWIG, 1997, p. 

11). 
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Por riqueza intangível, entende-se o valor de uma empresa em razão do conhecimento 

específico que esta domina em relação a um produto ou processo. Essa valorização ou 

reconhecimento da riqueza intangível de uma empresa como representação de seu maior 

patrimônio é uma nova concepção de negócio, resultado do advento da era digital (KAYO, 

2002). 

Iudícibus et al (2005) ressalta que as mudanças constantes têm gerado um ambiente 

dinâmico e competitivo, no qual a riqueza não está mais centrada em benefícios físicos e, sim, 

no capital intelectual e em ativos intangíveis. Isso faz com que administradores precisem 

gerar resultados cada vez melhores.  

 

O mundo atravessa uma fase muito complexa. Um grande avanço 

tecnológico, propiciado pela informática e a indústria de telecomunicações, 

permitiu uma grande evolução da ciência, gerando novos bens e serviços. De 

forma simultânea, observa-se um elevado aumento do risco, decorrente da 

insegurança crescente, terrorismo e flutuações abruptas no câmbio, nos 

preços dos insumos de produção e das ações das empresas (IUDÍCIBUS et 

al, 2005, p. 11). 
 

Com efeito, como observa Oliveira (1999, p.125), a formação dos intangíveis é “a 

ideia central, o gene”, das empresas centradas no conhecimento: 

 

As empresas que atuarão nesse novo ambiente, qualquer que seja sua forma 

de organização, organizações virtuais ou redes econômicas, compartilham a 

mesma lógica da economia do conhecimento: as ideias, conhecimento, 

capacidade de processar informação, e outros intangíveis – como o capital 

humano, goodwill com clientes – geram riquezas muito mais rapidamente e a 

um custo muito menor do que os ativos tangíveis faziam (OLIVEIRA, 1999, 

p. 125). 

 

Nesse contexto, em que as empresas precisam buscar novas formas de geração de 

valor, o que irá definir o efetivo valor da empresa é a melhor interação entre ativos tangíveis e 

intangíveis, já que é difícil dissociar um do outro (PEREZ e FAMÁ, 2006). 

Autores como Kayo (2002), Lev (2001), Stewart (1998) têm afirmado que a geração 

de riqueza nas empresas estaria diretamente relacionada com os ativos intangíveis, pois esses 

ativos seriam responsáveis por desempenhos econômicos superiores e pela geração de valor 

aos acionistas. Os mesmos autores ressaltam, ainda, que uma maior presença de ativos 

intangíveis não contabilizados poderia explicar as lacunas entre o valor de mercado das 

empresas e o valor refletido pela contabilidade tradicional, termo conhecido como goodwill.   
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Quantificar esse valor intangível, que é a lacuna existente entre o balanço patrimonial 

de uma empresa e o seu valor de mercado, goodwill, é um dos grandes desafios da atualidade, 

especialmente para as empresas que detêm elevado conhecimento técnico, como esclarece 

Catelli (2001): 

 

É o goodwill que constitui, principalmente, a capacidade de a empresa, como 

subsistema, interagir eficazmente como o macrossistema ambiente. É essa 

capacidade que a conduz às decisões acertadas, pelas quais a empresa, já no 

presente, antecipa de algum modo a criação futura de valor, aumentando o 

valor do seu patrimônio (CATELLI, 2001, p. 31). 
 

Neste novo mundo digital, não faltam exemplos de empresas com esse perfil para 

serem citados: o Instagram que foi adquirido pelo Facebook por um bilhão de dólares em 

2012, tendo apenas 13 funcionários (FERNÁNDEZ, 2017), o Snapchat, recusando oferta de 

US$ 3 bilhões e o Facebook, comprando o Whatsapp por US$ 19 bilhões (COSTA, 2014). 

Segundo Moreno (2016), o AirBnB, um mercado comunitário online para pessoas 

anunciarem, descobrirem e reservarem acomodações ao redor do mundo, está levantando 

dinheiro para realizar novos investimentos e perseguir novas oportunidades de crescimento, 

depois de se tornar a terceira startup mais valiosa do mundo, US$ 30 bilhões de dólares de 

acordo com o jornal The New York Times, atrás apenas de Uber e Xiaomi.  

Fundada em 2008, ela foi muito rejeitada no início, mas agora em 2017 se tornou uma 

gigante, tendo em alguns momentos na sua trajetória, como em junho de 2016, apresentado 

valor de mercado maior do que empresas brasileiras tradicionais como Petrobras e Vale. 

Segundo informações do Wall Street Journal, a empresa gerou receita de US$ 340 milhões e 

caixa de US$ 2,2 bilhões no terceiro trimestre de 2015 (BORNELI, 2015). 

Mamona (2014) cita na reportagem da revista exame intitulada 20 empresas 

negociadas acima do valor patrimonial na Bolsa, o levantamento feito pela Ativa Corretora 

que demonstra quais companhias valem bem mais do que seu valor patrimonial. O resultado 

desse levantamento confirma que o mercado paga muito mais do que as empresas valem, 

como é o caso da Cielo em que o valor patrimonial da ação é de 2,24, enquanto o valor de 

mercado é de 36,92, valendo 16,5 vezes mais, conforme é possível verificar no quadro 3, a 

seguir: 
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Quadro 3: 20 empresas negociadas acima do valor patrimonial na Bolsa 

IBOVESPA (P) Patrimonial (PVA)

1 Cielo 36,92                          2,24                            16,5

2 Natura 34,10                          2,09                            16,3

3 Souza Cruz 18,65                          1,35                            13,8

4 CCR 15,45                          2,12                            7,3

5 OdontoPrev 8,78                            1,25                            7,0

6 Via Varejo 20,87                          3,07                            6,8

7 GOL Linhas Aéreas 10,64                          1,66                            6,4

8 CVC 14,77                          2,42                            6,1

9 AMBEV 15,20                          2,62                            5,8

10 Lojas Renner 66,30                          12,28                          5,4

11 Kroton 13,90                          2,90                            4,8

12 Cetip 29,75                          6,20                            4,8

13 Localiza 32,89                          7,15                            4,6

14 Arezzo 24,00                          5,71                            4,2

15 Hering 21,50                          5,66                            3,8

16 Ultrapar 48,30                          13,80                          3,5

17 BRF 57,52                          17,43                          3,3

18 Pão de Açucar 96,95                          37,29                          2,6

19 Marisa 14,50                          5,80                            2,5

Valor da Ação
EMPRESA (P/PVA)

 
Fonte: dados da pesquisa 

 

Desse modo, conforme já dito anteriormente, a apuração do lucro econômico, ou seja, 

do resultado econômico das empresas, é representado objetivamente pelas confrontações dos 

custos e despesas com as receitas ocorridas em determinado período e sua consequente 

variação patrimonial, variação de riqueza tangível, mas também subjetivamente representado 

pelas variações nos fluxos futuros de benefícios proporcionados pelos investimentos em 

capital intelectual, variação de riqueza intangível. 

Tal comportamento de mutação de riqueza intangível está representado pelo fluxo 

futuro de benefícios que pode ser visualizado na figura 13: 
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Figura 13: mutação de riqueza na visão intangível 

Fonte: dados da pesquisa 

 

A figura 13 descreve as variações de riquezas tangível (t1 x t2) e intangível (t2 x tn) de 

uma suposta empresa que já engajada no cenário das empresas da “nova economia”, efetua 

sistematicamente investimentos em seu capital intelectual, o que lhe proporciona em uma 

visão de médio prazo, grande incremento de riqueza tangível. 

A simulação da figura acima demonstra como o capital intelectual pode ser 

transformado em benefícios intangíveis que incorporam valor às empresas e têm capacidade 

de gerar lucros futuros. Nessa perspectiva, fica claro que, em algum momento a longo prazo, 

o capital intelectual é convertido em valor monetário (MARTINS e ANTUNES, 2002). 

As organizações jornalísticas, originalmente, tinham sua mutação de riquezas baseada 

na geração de receita através da venda de jornal em papel e através das publicidades nele 

estampadas. Com  o redirecionamento da geração de resultados de ativos tangíveis para ativos 

intangíveis, as organizações jornalísticas estão sendo obrigadas a se adaptar a uma nova 

proposta de gestão para permanecer no mercado. 

A riqueza na indústria jornalística era fundamentada nos grandes ativos tangíveis de 

seu parque industrial (rotativas). Contudo, com as mudanças ocasionadas pela tecnologia, em 

especial a digital, essas empresas foram e estão sendo obrigadas a se adaptar. Seguindo a 

proposta da “nova economia” as organizações jornalísticas aderiram ao uso de ativos 
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tangíveis de baixo valor (computadores em redes), criando uma nova maneira de distribuição 

e circulação de informações através do ciberespaço e da cibercultura. Essa mudança lhe 

aufere um ativo intangível de extremo potencial de geração de benefícios futuros, chamado de 

riqueza. 

  

3.2 Transformações do negócio jornalístico a nível mundial  

 

Das mudanças no jornalismo advindas da nova era digital, destacam-se: rapidez na 

produção e veiculação das notícias, queda da receita com publicidade e da cobrança do 

conteúdo, perda de leitores pagantes, entre outros. Essas mudanças revelam a necessidade de 

se repensar o negócio da indústria jornalística, o que já está ocorrendo, de forma pontual, em 

todo o mundo (PENA, 2008). 

O jornalista Caio Túlio Costa, em sua pesquisa de pós-doutorado na Columbia 

University Graduate School of Journalism, comprova que há esse imperativo, pois o que 

atendia ao produto impresso não atende mais ao digital: “os jornais precisam chacoalhar sua 

forma de se relacionar com as pessoas e respeitar as novas formas de elas consumirem 

informações e serviços relacionados” (COSTA, 2014, p. 55). 

Costa (2014) reconhece algumas tentativas de mudanças, porém, fundamentadas na 

antiga cadeia de valor da indústria jornalística: 

 

Seus executores apenas transpuseram para os meios digitais a velha 

forma gutenberguiana, o mesmo modelo do negócio. Primeiro, 

publicaram em seus sites a mesmíssima produção de conteúdo 

jornalístico. Segundo, rechearam essa produção com publicidade (ou o 

que restava dela) e, terceiro, a distribuição do produto passou a ser 

feita por meio da comercialização das assinaturas digitais (COSTA,  

2014, p. 54). 

 

Conforme demonstrado nas figuras 14 e 15 a seguir, a nova cadeia de valor da 

indústria jornalística é totalmente distinta da cadeia de valor tradicional. É preciso entender 

que o modelo mudou, e que a forma tradicional de fazer jornalismo acabou. Não é questão de 

valor, de não ter sentido, é preciso apenas admitir que as coisas mudaram. A maneira como as 

pessoas se relacionam com a notícia, a própria maneira como as pessoas se tornaram atores da 

notícia mostra que a forma tradicional de fazer jornalismo acabou. Na nova cadeia de valor, 

do ambiente digital, é necessário compartilhar distribuição e publicidade (COSTA, 2014) 
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Figura 14: cadeia de valor clássica da indústria jornalística 

Fonte: elaborado pela autora, a partir das pesquisas de Costa (2014) 
 

A figura 14 representa a cadeia de valor tradicional, também chamada de clássica, 

dominada pelos jornalistas. Seu conteúdo é produzido pelos jornalistas que comercializam 

publicidade e quanto mais diversificada for esta publicidade (menos depender do governo e 

de empresas), menos parcial e mais independentes os jornalistas podem ser em relação ao 

governo, em relação às empresas, em função das causas públicas, dos interesses públicos.  

Nessa cadeia clássica, os jornalistas vendem (o conteúdo) em bancas ou através de 

assinaturas, processam (pré-impressão), imprimem (mesmo quando contratam alguém para 

imprimir) e distribuem, ou seja, pode-se dizer que eles detêm 100% da cadeia de valor 

dominada. É assim que se fez jornalismo até hoje, porém, essa forma de fazer jornalismo 

mudou (COSTA, 2014). 

Já na nova cadeia de valor, conforme a figura 15, os jornalistas continuam produzindo 

conteúdo no meio digital, mas já não comercializam publicidade da mesma forma. Nesse 

modelo, existem vários atores que apareceram ali para ajudar na tarefa de comercialização: o 

Google, o Facebook, o Twiter, as agências de publicidade - ad networks, ou seja, vários atores 

que buscam se beneficiar com uma parcela dos lucros da publicidade.  

Vendas avulsas e assinatura deixam de ser o foco de interesse dessas empresas, 

contudo, ainda permanecem apenas alguns casos devido ao paywall e paywall poroso, ainda 

meio indefinidos. Na cadeia de valor no ambiente digital, os jornalistas processam a 

informação, não utilizam mais a impressão, e também não realizam a distribuição, pois na 

verdade quem ganha dinheiro (obtém lucro) com a distribuição atualmente são as empresas de 

telecomunicações. São também os buscadores, principalmente o Google, os agregadores 

(grandes portais, pequenos portais, o Facebook, o Twiter, etc.) e um fator novo e muito 

interessante, o leitor distribuindo seu conteúdo. Essa é a nova cadeia de valor no ambiente 

digital (COSTA, 2014). 

É fato que muitas coisas mudaram na produção jornalística. A palavra-chave desse 

momento de mudanças e adaptações é compartilhamento. É necessário compartilhar não 
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apenas a distribuição, mas também a venda da publicidade, por exemplo, e além disso dar 

conteúdo. E não adianta transpor a cadeia tradicional para o ambiente digital, isso não é 

possível, pois as regras são outras. 

 
Figura 15: cadeia de valor no ambiente digital 

Fonte: elaborado pela autora, a partir das pesquisas de Costa (2014) 
 

Com a facilidade de criação e acesso ao conteúdo jornalístico, o negócio jornalístico 

tem buscado se inovar para ser possível sobreviver no ambiente digital, pois atualmente há 

uma nova cadeia de valor, muito diferente da cadeia de valor do negócio tradicional dos 

jornais (COSTA, 2014). 

Por conta desse cenário, atualmente, algumas empresas buscam soluções para superar 

a migração do jornal impresso para o digital. Os cases, a seguir, descrevem a conjuntura de 

algumas organizações jornalísticas que buscaram novos caminhos para tentar sobreviver no 

ambiente digital, pois “a velha forma se esgarçou e a solução começa pelo entendimento de 

uma nova cadeia de valor”, como esclarece Costa (2014, p. 11). 

 

 

 CASE 1 - The New York Times  

O jornal The New York Times, jornal americano reconhecido mundialmente pela 

qualidade do jornalismo que pratica, viu seu resultado operacional despencar 83% em 12 

anos, conforme revelam os dados do quadro 4 a seguir, baseados na pesquisa de Costa (2014): 
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Quadro 4: resultado econômico do The New York Times 
Bilhões de US$ Ano 2000 Ano 2012 Variações % 

FATURAMENTO 3,50 1,90 -1,60 -46% 

LUCRO OPERACIONAL 0,64 0,11 -0,53 -83% 

LUCRO LÍQUIDO 
0,40 0,13 -0,26 -66% 

MARGEM LIQUIDA 11% 7% - 4 pp -66% 

Fonte: elaborado pelo autor, já publicado nos Anais do 40º Intercom (2017). 

 

Deve-se destacar que, caso a tendência projetável de receitas continuasse em queda, o 

jornal não teria muito tempo de sobrevivência no mercado. As receitas com publicidade 

diminuíram 64%, pois os concorrentes da mídia digital concentraram em suas mãos as 

receitas provenientes dos anúncios classificados (COSTA, 2014). 

Para Costa (2014, p. 54) o sistema de paywall poroso, “aquele sistema que oferece ao 

leitor a chance de se tornar assinante pagante depois de degustar uma certa quantidade de 

textos” contribuiu para que a receita de circulação (venda de exemplares avulsos e assinatura 

do jornal) até melhorasse um pouco, em torno de 25%.  

As receitas advindas desse sistema em que a cobrança só é feita após ultrapassado 

certo número de artigos, ajudaram a retardar a queda no faturamento de grandes veículos de 

comunicação, mas não impediram seu declínio, nem o reverteram, segundo Anderson, Bell e 

Shirky (2013). 

 

 CASE 2 - The Wall Street Journal  

Outro exemplo é o The Wall Street Journal que, com uma circulação média de 2,4 

milhões de exemplares nos dias de semana, saltou, em agosto de 2013, para uma audiência de  

56 milhões de pessoas na internet, ou seja, 23 vezes maior no meio on-line do que no meio 

impresso. 

Raju Narisetti, vice-presidente da News Corp, empresa que edita o The Wall Street 

Journal, disse que “desde que existe a imprensa, nunca houve tanta gente consumindo tanto o 

que nós fazemos quanto hoje” e defendeu que a questão não é que as pessoas não querem o 

conteúdo do jornal, mas há grande dificuldade de conseguir dinheiro com isso (COSTA, 

2014). 
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 CASE 3 - Jornal do Brasil  

O Jornal do Brasil, um dos mais antigos jornais brasileiros, fundado em 1891, com 

uma dívida estimada em R$ 100 milhões de reais, parou suas atividades na versão impressa 

em setembro de 2010, continuando apenas na versão digital.  

O veículo, que possuía uma circulação diária de 100 mil exemplares em 2007, entrou 

em decadência sem volta, chegando em março de 2010 a 20.941 exemplares, segundo 

informações do site Folha de São Paulo. 

O Globo, Observatório da Imprensa, Carta Maior, portal da Revista Negócios da 

Comunicação, dentre outros sites de jornalismo e comunicação, revelaram que muitos anos de 

má gestão levaram o jornal a se inviabilizar financeiramente. As sucessivas crises financeiras, 

pioradas por passivos fiscais e trabalhistas, fizeram com que o veículo perdesse anunciantes e 

leitores. 

É importante ressaltar que, em fevereiro de 2017, o Jornal do Brasil – JB foi comprado 

por um empresário que estuda a possibilidade de voltar a vender o veículo impresso, apenas 

nas bancas cariocas, com uma tiragem menor, para atender a um público específico saudosista 

do jornal (FOLHA DE SÃO PAULO, 2017). 

 

 CASE 4 - Jornal El País  

O jornal espanhol El País, na pessoa do diretor Antonio Caño, declarou, em 03 de 

março de 2016, que estava se estruturando para abandonar a versão impressa, tornando-se 

uma publicação “essencialmente digital” e adaptando-se aos desafios impostos pelas novas 

formas de consumo e de leitura da informação. Trata-se de uma organização nova, mais 

eficiente na elaboração de conteúdo e no acesso aos leitores, como ele mesmo diz: “o EL 

PAÍS se reestruturou internamente, para atender às exigências dos usuários que, cada vez 

mais, acessam os conteúdos do jornal através de seus computadores, celulares, Smart TVs e 

redes sociais” (MANUEL, 2016, p. 02).  

Em uma carta aberta, o diretor do El País afirmou à redação do jornal que a 

transferência de leitores do papel para o digital é constante e que o hábito de comprar o jornal 

em banca reduziu-se a uma minoria. Para ele, grande parte da população, em especial os mais 

jovens, buscam informações em outros suportes que não os impressos. Contudo, o diretor vê 

que assim como outras, essas mudanças também apresentam aspectos positivos, ressaltando 

que uma das mais importantes é que milhões de pessoas em todo o mundo, hoje, mostram 

interesse e têm capacidade para acessar o conteúdo do jornal. 
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 Para atender a essa demanda Caño afirmou que serão incorporadas novas dinâmicas 

de trabalho para aumentar a qualidade e a quantidade dos conteúdos e dos produtos que o EL 

PAÍS já oferece, mas levando esses conteúdos para aplicativos móveis, televisões inteligentes 

ou redes sociais. Dessa forma, o principal objetivo da mudança é converter o EL PAÍS em um 

jornal que seja essencialmente digital, em uma grande plataforma geradora de conteúdos que 

serão distribuídos.  

A ideia é que o jornal apresente uma abordagem diferenciada, com uma redação sem 

escritórios, aberta à colaboração e à troca de ideias, proporcionando às equipes a possibilidade 

de integração para construir novas histórias. Para o diretor Caño o diferencial é que os leitores 

se tornem usuários do site, através do telefone celular ou de seus perfis nas redes sociais, já 

que os leitores consomem com cada vez mais avidez os conteúdos multimídia.  

Manuel (2016) defende que não se pode ter receio da mudança, o momento é de 

transformação permanente, uma vez que a cultura digital representa uma mudança 

revolucionária, em que a transição do impresso para o digital significa apenas um dos passos 

que os jornais terão que dar para alcançar o futuro. A sugestão é de um jornalismo audiovisual 

e interativo, uma nova forma de se comunicar com um público mais amplo, variado e 

diferente. 

As declarações do diretor do El País vêm ao encontro das ideias de Anderson et al 

(2013, p. 38), de que no cenário atual as empresas da área jornalística precisam organizar seus 

processos tendo em vista a importância de “incluir interatividade em gráficos, dar ao público 

acesso direto a banco de dados, solicitar imagens e informação ao público, distribuir matérias 

por redes sociais”, destacando que apenas por meio de novas possibilidades será possível 

garantir a sobrevivência do jornalismo. 

Cabe, ainda, ressaltar que esse jornal nunca havia tido tantos leitores. Nos tempos das 

grandes cifras das edições em papel, podia-se chegar a vender até 750.000 exemplares por dia. 

Hoje, os números falam de milhões. Em escala global, elpais.com encerrou março de 2017 

como líder mundial dos jornais digitais em espanhol, segundo os dados do ComScore MMX, 

medidor oficial de audiência do mercado editorial.  

Foram registrados 15,2 milhões de usuários únicos, frente a 12,1 milhões do 

elmundo.es e a 11,1 milhões do argentino clarin.com (os números internacionais ainda não 

incluem os usuários de dispositivos móveis). O EL PAÍS é o décimo quinto jornal digital do 

mundo, num ranking encabeçado pelo site chinês Xiahuanet.com, conforme dados do 

ComScore MMX. 

 

https://elpais.com/
http://elmundo.es/
http://clarin.com/
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 CASE 5 – Integração O Globo, Extra e Expresso 

No início de 2017, a Infoglobo integrou as redações dos jornais O Globo, Extra e 

Expresso, mantendo, porém, a identidade de cada marca. Com a unificação, a empresa 

jornalística tentou passar uma imagem de que realizou “a maior transformação digital de uma 

publicação jornalística do país” (INFOGLOBO, 2017), porém, o que ocorreu foi bem menos 

do que propõe Jenkins (autor referência em convergência de mídias), o que já era de se 

esperar, por se tratar de uma empresa jornalística sedimentada no modelo de negócio 

tradicional. 

Segundo diretor da Infoglobo, Frederic Kachar, o consumidor de hoje é o chamado 

24/7, ou seja, 24 horas por dia, sete dias na semana, pois a vida é digital e com essa integração 

o consumidor vai ter a qualquer momento conteúdo exclusivo, em um ambiente digital com 

uma narrativa mais completa, usando e abusando de todas as ferramentas multimídias 

possíveis, sejam vídeos, infográficos, áudios, além de um ótimo texto é claro. 

Será uma redação multiplataforma, multimídia e multimarca e segundo Juan Señor, 

sócio da Innovation, uma consultoria de mídia internacional. Esse modelo é o mesmo adotado 

pelo Washington Post, The New York Times, The Boston Globe, grandes jornais dos Estados 

Unidos, o que comprova a afirmativa do diretor executivo da ANJ, Ricardo Pedreira de que a 

produção de conteúdo multimídia para diferentes plataformas é uma tendência mundial. 

 

 CASE 6 – GDA, Grupo de Diário das Américas 

Uma alternativa de sobrevivência no mundo digital para as empresas jornalísticas, 

apresentada por Costa (2014), em seu relatório de pós-doutoramento, é a criação de redes 

próprias, como o Grupo de Diário das Américas – GDA, na qual mais de dez jornais latino-

americanos uniram-se para vender publicidade nas suas edições nos Estados Unidos.  

Segundo o site www.gda.com, o GDA, consórcio exclusivo composto por onze jornais 

independentes com mais influência na América Latina, foi fundado em 1991 pelos jornais 

mais tradicionais na região sul, sendo eles: La Nación (Argentina), O Globo (Brasil), El 

Mercurio (Chile), El Tiempo (Colombia), La Nación (Costa Rica), El Universal (México), El 

Comercio (Peru), El Nuevo Dia (Puerto Rico), El País (Uruguai), El Nacional (Venezuela) e 

La Prensa Grafica (Salvador), conforme figura 16, a seguir:  
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Figura 16: jornais latino-americanos que compõem o GDA 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Ainda segundo informações em seu próprio site, o GDA tem um público superior a 5 

milhões de leitores diários e 10 milhões aos domingos, sendo seus leitores indivíduos 

altamente educados, com recursos financeiros e poder de decisão. O alcance do GDA não tem 

paralelo na América Latina, sendo considerado como o mais poderoso recurso de 

comunicação. 

Dessa forma, os cases retratados mostram uma pequena parte do que já está ocorrendo 

a respeito da adequação e da transformação da indústria jornalística mundial. 

Jorge Nóbrega, diretor-geral de Gestão Corporativa das Organizações Globo, destaca 

que o ambiente digital instiga a olhar os negócios de mídia de uma nova maneira o que exige 

modelos de negócios inovadores que colaborem para uma navegação melhor neste mundo 

convergente (OSTERWALDER e PIGNEUR, 2011). O pensamento de Nóbrega confirma a  

afirmação de Henry Jenkins, referência no  assunto de convergência de mídias: 

 

Bem-vindo à cultura da convergência, onde as velhas e as novas mídias 

colidem, onde a mídia corporativa e mídia alternativa se cruzam, onde o 

poder do produtor de mídia e o poder do consumidor interagem de maneiras 

imprevisíveis (JENKINS,  2009, p. 29). 

 

Quando Santaella (2013) explica a Cultura Participativa sob a visão de Jenkins, ela 

reafirma este cenário atual, enfatizando que Cultura Participativa é quando os antigos 

consumidores dos meios de comunicação de massa tornam-se produtores e consumidores ao 
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mesmo tempo, numa relação indissolúvel, já que consumir é também comentar, opinar e 

participar. 

A interatividade, também, criou novas condições e desafios. Uma delas é a nova 

configuração para profissionais da notícia: Ciberjornalistas - adaptados a trabalhar 

interativamente com imagem, texto e áudio; e para os ex-consumidores passivos da notícia 

(antigos “leitores”) o pomposo título de jornalistas cidadãos. Trata-se de uma realidade 

diferente, em que os internautas não são apenas coprodutores passivos da informação, mas 

também produtores cooperativos dos “mundos virtuais” (LÉVY, 1999, p. 35), assim como 

explica Anderson et al (2013): 

 

De uma hora para outra, todo mundo passou a ter muito mais liberdade. 

Produtores da notícia, anunciantes, novos atores e, sobretudo, a turma 

anteriormente conhecida como audiência, gozam de liberdade inédita para se 

comunicar, de forma restrita ou ampla, sem as velhas limitações de modelos 

de radiodifusão e da imprensa escrita (ANDERSON ET AL, 2013, p. 32). 

 

Para Costa (2009), o consumidor passou a ter um poder inédito, que é o poder de 

mídia, pois passou a ter um elemento a mais de comunicação com seus pares. Foi a partir 

dessa ideia que surgiu o termo prosumer quando o consumidor se torna um produtor de 

avaliações de produtos, como explica Costa: 

 

A expressão prosumer foi cunhada na década de 1970 por Alvin Tofler no 

best-seller A Terceira onda, a partir da contração de produtor e consumidor. 

Descrevia o consumidor do futuro como destinado a se envolver com a 

concepção e fabricação de produtos. Essa contribuição tornar-se-ia parte do 

sistema de produção. Toffler pensava no usuário como precondição para o 

funcionamento adequado de tudo o que seria produzido no futuro. Para ele, o 

mercado nçao continuaria a ser um “despejador” de mercadorias nas 

prateleiras para um consumidor passivo – o mesmo raciocínio vale para os 

meios de comunicação tradicionais e unidirecionais (COSTA, 2009, p. 244). 

 

Um consumidor como um analista de qualidade de tudo aquilo que é comprável, capaz 

de interferir na qualidade de um produto ou serviço, sempre existiu esclarece Costa (2009). A 

diferença é que antes ele não tinha meios fáceis de tornar essa sua capacidade pública e agora 

tem, podendo usá-la para o bem ou para o mal. 

Mas no início deste século, as mudanças aceleraram bastante: convergência, 

interatividade e até mesmo o que muitas organizações de comunicação já temiam,  a perda do 



59 

 

controle da informação centralizada, capitaneada por monopólios e oligopólios do poder 

midiático. Steven Johnson considera que há necessidade de se avaliar esse impacto:  

 

(...) há realmente dois cenários piores que nos preocupam agora, e é 

importante distinguir entre eles. Primeiro, há o pânico de que os 

jornais vão desaparecer como empresas. E, depois, há o pânico de que 

as informações cruciais vão desaparecer com eles, que nós vamos 

sofrer culturalmente, porque os jornais não serão, por muito tempo, 

capazes de gerar as informações que temos invocado por tantos anos. 

(JOHNSON, 2009, p. 11). 

 
Pavlik (2007) afirma ser necessário que as empresas planejem com muito cuidado as 

escolhas que vão adotar. Ele observa que o conteúdo de notícias online deve evoluir através 

de três etapas:  

 

A primeira etapa envolve a adaptação dos conteúdos do jornal impresso para a 

edição on-line. Na segunda fase, o conteúdo é ampliado com recursos 

interativos, como os motores de busca, links e alguma personalização para o 

usuário que recebe notícias. A terceira fase é caracterizada pela criação de 

conteúdos originais, concebidos especificamente para o medium (PAVLIK, 

2007, p. 43). 

 

Existe uma universalidade e unanimidade quanto à necessidade da Indústria 

Jornalística de ter que se adequar e reinventar. Mas, também, como é da natureza humana, 

existem aqueles com a opinião de que isso deve acontecer de forma radical e veloz. Porém, 

outros, com uma característica de maior prudência, consideram que essa pressa e ansiedade 

quanto à “obrigação” que os jornais têm de se adaptarem às novas tecnologias para atenderem 

às expectativas de usuários da Internet e Redes Sociais, sem um planejamento adequado, 

poderá representar problemas consideráveis para muitos, já que não basta apenas e, 

simplesmente, mudar do papel para o digital (MELECH, 2012). 

 

3.3 O comportamento da indústria jornalística no Brasil 

 

O Instituto Verificador de Comunicação – IVC – é o órgão responsável por atestar 

informações sobre circulação dos jornais no Brasil, particularizada pelos seus meios de 

publicações. No Brasil, também esse órgão se responsabiliza pelos serviços de auditoria 

multiplataforma, que contemplam circulação e distribuição de jornais e revistas, publicações 

digitais, eventos, audiência na web, incluindo devices móveis, aplicativos e web rádio. 
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Quadro 5: circulação de jornais no Brasil nos últimos 10 anos (por dia) 

Circulação de Jornais (Milhares) 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Impresso - Venda Avulsa 2.032    2.225    2.151    2.181    2.298    2.273    2.119    1.934    1.602    1.288    

Impresso - Assinatura 2.159    2.277    2.083    2.104    2.126    2.146    1.993    1.549    1.362    1.385    

Digital 1            6            7            28          72          164        232        535        680        740         
Fonte: elaborado pela autora, a partir de dados do IVC. 

 

Ao observar a evolução dos últimos 10 anos, é possível visualizar no quadro 5 que a 

circulação de jornais em meios impressos sofreu grande queda, tanto os de vendas avulsas 

quanto os de assinaturas. Esse declínio é ainda mais evidente nos últimos quatro anos, quando 

a circulação em meio impresso (vendas avulsas) sofreu uma queda de 39%, e vendas por 

assinaturas uma queda de 30%, conforme é possível visualizar nos gráficos 1 e 2 a seguir 

 

Gráfico 1: circulação de jornal impresso (venda 

avulsa) no Brasil nos últimos 10 anos 

Gráfico 2: circulação de jornal impresso 

(assinaturas) no Brasil nos últimos 10 anos 

Fonte: elaborado pela autora, a partir de dados do 

IVC. 

Fonte: elaborado pela autora, a partir de dados do 

IVC. 

 

Em compensação, nesse mesmo período, a circulação de jornais em meios digitais 

apresentou grande crescimento. Constatou-se, também, a aceleração desse crescimento nos 

últimos quatro anos (de 2013 a 2016), quando a circulação em meio digital mais do que 

triplicou, apresentando um incremento de 219%, conforme é possível visualizar no gráfico 3: 
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Gráfico 3: circulação de jornal digital no Brasil nos últimos 10 anos  

Fonte: elaborado pela autora, a partir de dados do IVC. 
 

Seria possível apresentar diversos dados de circulação de jornais, em seus variados 

meios de transmissão, com o intuito de analisar números e estratégias da indústria jornalística, 

mas optou-se por focar e se ater à conclusão de que o futuro do jornal está intrinsecamente 

ligado aos meios digitais. 

Essa agressiva conclusão está associada ao envelhecimento dos leitores, ao custo do 

papel e à forte redução da verba publicitária vinculada ao meio impresso. No Brasil, por 

exemplo, o jornal impresso teve reduzida sua participação no rateio da verba. Essa mídia que 

detinha 21,73% do investimento em comunicação em 2001, acabou com uma redução para 

12,36% em 2010. Enquanto isso, a Internet que possuía apenas 1,49% em 2003, foi para 

4,64% em 2009, conforme informações da ANJ (ANJ, 2016).  

De acordo com pesquisa TIC Domicílios, publicada pelo Comitê Gestor de Internet no 

Brasil1 (CGI), houve um crescimento considerável do número de usuários de Internet, 

chegando a uma estimativa de 102 milhões de indivíduos em 2015. “Esse número 

corresponde a 58% da população brasileira com 10 anos ou mais (proporção que era de 34% 

em 2008)” (CGI, 2016, p. 138). A pesquisa revelou, ainda, que 49% do total de usuários de 

internet no Brasil, leem jornais, revistas ou notícias on-line, em diferentes mídias eletrônicas. 

                                                         
1 Entidade pluralista, formada por doze membros da sociedade civil e nove membros do governo, que tem a 

atribuição de estabelecer diretrizes estratégicas relacionadas ao uso e desenvolvimento da Internet no Brasil e 

diretrizes para a execução do registro de Nomes de Domínio, alocação de Endereço IP (Internet Protocol) e 

administração pertinente ao Domínio de Primeiro Nível ".br". Também promove estudos e recomenda 

procedimentos para a segurança da Internet e propõe programas de pesquisa e desenvolvimento que permitam a 

manutenção do nível de qualidade técnica e inovação no uso da Internet. (Informações retiradas do site do CGI. 

Disponível em: <https://www.cgi.br/sobre/> Data do acesso: 06 jun. 2017. 
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Impresso Digital Híbrido

O Globo -30.005 36.049 -1.483 
Estado de São Paulo -25.627 30.826 -18.226 

Folha de São Paulo -41.717 22.342 -2.544 
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Variação de Circulação - Período Jan/14 à Dez/15

O Globo Estado de São Paulo Folha de São Paulo

Comparando-se os três mais importantes jornais do Brasil - Globo, Estadão e Folha -, 

no período de janeiro de 2014 a dezembro de 2015, em seus diversos meios de transmissão 

(impressa, digital e híbrida),  ainda utilizando dados do IVC, é possível constatar que houve 

um grande incremento na circulação dos jornais em meio digital; uma leve queda nas 

assinaturas híbridas e uma queda acentuada na circulação impressa, conforme é possível 

visualizar no gráfico 4: 

Gráfico 4: variação de circulação entre o Globo, Estadão e Folha de São Paulo 

Fonte: elaborado pelo autor a partir de dados do IVC  

 

A comparação da circulação dos três mais importantes jornais do Brasil (Globo, 

Estadão e Folha), no período de jan/2014 a dez/2015, em seus diversos meios de transmissão 

(impressa, digital e híbrida), revelou que houve: 

 

 unanimidade na queda da circulação impressa, sendo: 

Globo  - 30 Mil exemplares  - 14 %; 

Estadão  - 26 Mil exemplares  - 15 %; 

Folha  - 41 Mil exemplares  - 19 %. 
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 também unanimidade, porém no incremento da circulação dos jornais em meio digital 

sendo: 

Globo  + 36 Mil exemplares  + 116 %; 

Estadão  + 30 Mil exemplares  + 250 %; 

Folha  + 22 Mil exemplares  +   34 %. 

 

No entanto, quando são consideradas as assinaturas híbridas (impresso + digital), é 

possível verificar a queda que apresentou uma relevância muito mais acentuada no Estadão do 

que em seus concorrentes, principalmente devido à adoção de diferentes estratégias pelos 

concorrentes: 

Globo  -   1,5 Mil exemplares  -   3 %; 

Estadão  - 18,2 Mil exemplares  - 39 %; 

Folha  -   2,6 Mil exemplares  -   5 %. 

 

No quesito híbrido, verifica-se que as estratégias do Globo e da Folha de estreita 

associação de seus jornais em meio digitais a portais de notícias, G1 e UOL respectivamente, 

serviram como restrições a quedas mais bruscas, o que não aconteceu com o Estadão. 

A prioridade para os próximos anos, segundo o Relatório de Atividades da Associação 

Nacional de Jornais (ANJ) de 2016, é a diminuição de custos e despesas, uma vez que a 

receita das empresas jornalísticas apontou queda para a maioria dos casos (77%); 

concomitantemente, 88% dos jornais reduziram o número de funcionários entre 2014 e 2015. 

Os modelos e arranjos tradicionais de negócios na área jornalística não mais refletem 

com fidedignidade a necessidade das organizações jornalísticas atuais e, dessa forma, não 

mais subsidiam de maneira eficaz o aspecto financeiro. Esses modelos pecam, principalmente, 

no que dizem respeito às representações relativas dos gastos incorridos em seus processos 

produtivos, bem como na forma do comportamento dos custos diante das retrações e 

incrementos produtivos.  

Porém, os dados aqui analisados, trouxeram clareza quanto à migração inevitável no 

meio de transmissão e nos agentes geradores das notícias e, de certa forma, até mesmo na 

própria característica da notícia.  

Assim, é real a necessidade de se garantir que a organização jornalística da nova 

economia tenha sustentabilidade econômica. A partir do entendimento de como o valor se 

forma e se constitui nas organizações jornalísticas da era digital, considera-se importante 

buscar formas de controlar essa formação e constituição, a fim de permitir ao negócio 
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jornalístico um fluxo constante de acumulação de valor que lhe garanta a perpetuação do 

negócio.   
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4. GERENCIAMENTO E CONTROLE DO OBJETIVO EMPRESARIAL 

 

 

A Contabilidade, também, teve que se recriar para acompanhar a evolução da riqueza 

patrimonial dos negócios ao longo de sua evolução histórica até os dias atuais, o que 

culminou com surgimento da Controladoria. O quadro 6 resume essa evolução, revelando as 

diversas especializações que surgiram ao longo da história, sempre buscando atender às 

demandas do mundo empresarial (RODRIGUES, 2009): 

Quadro 6: evolução da contabilidade segundo seus objetivos 

Idade Média até o 

final do século XVI 

Sistemas de 

produção 

“familiar”, ou 

“doméstico”, 

concorrência 

limitada e evolução 

tecnológica 

inexistente.

Século XVII 

Sistemas produtivos 

ocidentais, com a 

predominância do 

sistema de produção 

fabril, demanda 

crescente dos centros 

urbanos

Forma rudimentar 

de registro 

“Partidas dobradas”

avaliação dos 

estoques  

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

COMPLEXIDADE INDUSTRIAL

COMPETIÇÃO CRESCENTE

CONTABILIDADE GERAL CONTABILIDADE DE CUSTOS CONTABILIDADE GERENCIAL

Departamentalização

dos custos, centros de 

custos.

MERCADO DE CAPITAIS

TRABALHO ARTESANAL

Século XVIII até a II 

Guerra Mundial  
A partir da 

II Guerra Mundial  

Instrumento da 

administração, 

controle dos custos 

e das operações, 

foco na eficiência. 

Flexibilização do 

princípios 

contábeis.

Instrumento da 

administração, 

controle dos 

resultados, foco na 

eficácia.

Idade Média até o 

final do século XVI 

Sistemas de 

produção 

“familiar”, ou 

“doméstico”, 

concorrência 

limitada e evolução 

tecnológica 

inexistente.

Século XVII 

Sistemas produtivos 

ocidentais, com a 

predominância do 

sistema de produção 

fabril, demanda 

crescente dos centros 

urbanos

Forma rudimentar 

de registro 

“Partidas dobradas”

avaliação dos 

estoques  

REVOLUÇÃO INDUSTRIAL

COMPLEXIDADE INDUSTRIAL

COMPETIÇÃO CRESCENTE

CONTABILIDADE GERAL CONTABILIDADE DE CUSTOS CONTABILIDADE GERENCIAL

Departamentalização

dos custos, centros de 

custos.

MERCADO DE CAPITAIS

TRABALHO ARTESANAL

Século XVIII até a II 

Guerra Mundial  
A partir da 

II Guerra Mundial  

Instrumento da 

administração, 

controle dos custos 

e das operações, 

foco na eficiência. 

Flexibilização do 

princípios 

contábeis.

Instrumento da 

administração, 

controle dos 

resultados, foco na 

eficácia.

 
Fonte: RODRIGUES (2009) 

 

Atendendo às necessidades de apoio à tomada de decisões, a Contabilidade precisou se 

associar a outras disciplinas como Direito, Economia, Métodos Quantitativos e, 

principalmente, Ciência da Informação. Dessa forma, a Contabilidade evoluiu para os 

sistemas de Controladoria nos quais, segundo Almeida, Parisi e Pereira (2006), a missão da 

controladoria é garantir a continuidade da empresa.  

A controladoria atua em diferentes frentes como na coordenação das ações, visando à 

sua sinergia; na participação ativa no processo de planejamento e, posteriormente, na 

avaliação e controle dos resultados das atividades; na indução às melhores decisões para a 

empresa como um todo; e na credibilidade, persuasão e motivação para conseguir otimizar o 

resultado econômico da organização e garantir a sua continuidade. Assim, a controladoria 

encontra-se presente no processo de tomada de decisão e, também, no monitoramento dos 

resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLADORIA 
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Para Iudícibus (2010), as mudanças constantes têm gerado um ambiente dinâmico e 

competitivo, no qual a riqueza não está mais centrada apenas em benefícios físicos e, sim, no 

capital intelectual e em ativos intangíveis, o que faz com que administradores precisem gerar 

resultados cada vez melhores.  

No âmbito empresarial, a fusão entre conhecimento e tecnologias disponíveis gera 

benefícios intangíveis, também conhecidos por Capital Intelectual. O ponto positivo desse 

conceito é que ele representa a junção do conhecimento de seu portador com a materialização 

desse conhecimento em forma de marcas produtos e processos. O ponto negativo é que o 

conceito de Capital Intelectual é relativamente arbitrário; pois, por ser intangível, ele 

representa também uma lacuna entre o valor da companhia como um todo e o seu real valor 

financeiro (ANTUNES, 2006). 

Nesse contexto, em que as empresas precisam buscar novas formas de geração de 

valor, o que irá definir o efetivo valor da empresa é a melhor interação entre ativos tangíveis e 

intangíveis, já que é difícil dissociar um do outro (PEREZ e FAMÁ, 2006). 

Atualmente, o principal desafio para a Controladoria é como estabelecer ações que 

visem ao planejamento, à avaliação e ao controle de resultados econômicos, e que garantam a 

sinergia entre a geração de riqueza, tanto tangíveis como intangíveis; contribuindo dessa 

forma para o processo decisório da administração empresarial. 

Empresas da “nova economia” representam, também, novas formas de geração de 

valor. Para atuar na coordenação das ações de planejamento, avaliação e controle, necessárias 

a essas empresas, torna-se imprescindível a identificação dos requisitos necessários a esse 

novo processo de geração de valor. Nessa perspectiva, será desenvolvido um estudo 

conceitual de modelos de negócios, buscando a identificação da lógica de como uma 

organização da “nova economia” gera valor.  

 

 

4.1 Modelo de negócio para empresas da “nova economia” 

 

Nas últimas décadas, a disponibilização do Computador Pessoal, a popularização da 

Internet e o surgimento e uso intensivo das Redes Sociais representou um eixo disruptivo 

tecnológico para área de negócios. Esse mesmo processo já havia ocorrido no passado quando 

a revolução industrial trouxe consigo inovações que transformaram por completo o mundo 

dos negócios, tais como: o emprego do aço, invenção da locomotiva a vapor, utilização da 

energia elétrica e dos combustíveis derivados de petróleo, invenção do motor a explosão, 
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substituição do uso intensivo de mão de obra humana, desenvolvimento de produtos 

químicos, entre outros. 

As recentes disrupções tecnológicas têm alterado profundamente a forma como as 

organizações buscam gerar valor, além de como obter remunerações associadas a esse valor. 

A lógica de como uma organização pretende gerar valor vai se alterando de acordo com as 

transformações da economia e do mercado, e a essa lógica é dado o nome de Modelo de 

Negócio. 

Inovação em modelos de negócios não é algo novo, já que é possível rastrear 

inovações em modelos de negócio desde a era de Gutenberg (séc. XV) que “buscou 

aplicações para o dispositivo mecânico de impressão que inventou”, esclarece Osterwalder e 

Pigneur (2011 p. 05). Mas devido às transformações na indústria jornalística estarem 

ocorrendo numa velocidade vertiginosa, surge a necessidade de modelos de negócio 

inovadores, que “reflitam nossa criatividade natural enquanto nação”, sendo esse o grande 

desafio que se tem pela frente. 

A aceleração em que os modelos de negócios estão se recriando exige da 

Contabilidade agilidade na busca e desenvolvimento de modelos de mensuração adequados, 

como relatado por Iudícibus et al (2005): 

 

A urgência na procura de modelos que sirvam para a solução de problemas 

reais só pode acelerar o desenvolvimento da Contabilidade. Na verdade, as 

técnicas são os braços, no mundo real, das doutrinas, da mesma forma que o 

desenvolvimento tecnológico é a consequência da pesquisa pura 

(IUDÍCIBUS, 2005, p. 11). 

 

Não há uma definição universal estabelecida a respeito do termo modelo de negócio 

que ganhou evidência com o surgimento das empresas “pontocom”, por volta da década de 

90, devido à Internet. Na literatura de gestão, esse termo aparece sob diversas conceituações, 

com diferentes características e componentes (OROFINO, 2011). 

Segundo Osterwalder e Pigneur (2011, p. 15), modelo de negócio mostra “a lógica de 

criação, entrega e captura de valor por parte de uma organização”, ou seja, como criar valor 

para todos os seus públicos de interesse, sejam eles stakeholders (colaboradores) ou 

shareholders (acionistas). Os autores, ainda, explicam que modelo de negócio “é um esquema 

para a estratégia ser implementada através das estruturas organizacionais dos processos e 

sistemas” (OSTERWALDER, 2011, p. 15). 
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Krakauer et al (2015, p. 08) esclarecem em seu artigo que modelo de negócio é                                                                                                                                                                        

uma metodologia que permite a qualquer tipo de organização “entender quem é o seu cliente, 

qual a sua proposição de valor e como transformará isso em receita”. Já Teece (2010), 

defende que modelo de negócio possui uma representação mais abrangente, ao definir qual 

tecnologia deve ser utilizada, quais características o produto ou serviço deve ter, que valor 

devem proporcionar aos seus clientes e qual a estrutura viável de receitas e custos. 

Para os pesquisadores Morris, Schindehutte e Allen (2005), modelos de negócio 

podem ser conceituados em três grandes níveis, conforme demonstra a figura 17:  

 nível econômico de uma empresa – em que a lógica que rege é basicamente a 

geração de lucro;  

 nível operacional – em que o foco se concentra nos processos internos, 

métodos de produção e variáveis de decisão visando a gerar valor ao cliente e gerar lucro para 

organização; 

 nível estratégico - que enfatiza o posicionamento da alta direção da empresa no 

mercado e suas interações através das fronteiras organizacionais, cuja preocupação é a 

vantagem competitiva e a sustentabilidade como forma de criação de valor e geração de lucro 

sustentável.  

 

 

Figura 17: níveis de conceituação dos modelos de negócios 

Fonte: elaborado pela autora a partir de Morris, Schindehutte e Allen (2005) 

 

Através da figura 17, pode-se constatar que os três níveis identificados por Morris, 

Schindehutte e Allen (2005) estão condicionados a uma lógica de consequente geração de 

lucro, sobre a qual se pode concluir que a eficácia de um Modelo de Negócios poderá ser 

reconhecida através de sua capacidade de proporcionar às empresas a que se aplicam 

variações de riqueza, lucro. A mensuração dessa mutação de riqueza torna-se essencial como 

medida de eficácia da dinâmica de um Modelo de Negócio. 
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A geração de modelos de negócio inovadores representa uma nova fonte de vantagem 

competitiva. Essa vantagem competitiva pode resultar na criação de valor organizacional e na 

mudança da forma de fazer negócio, tornando-se um novo padrão para o surgimento de novos 

negócios de sucesso (ZOTT; AMIT; MASSA, 2011). 

Dessa forma, consubstanciado nos conceitos de modelo de negócio descritos, é valido 

levantar a questão de quais requisitos foram evidenciados como necessários no novo processo 

de geração de valor das empresas da “Nova Economia”?  

O quadro esquemático transcrito na figura 18 expõe a lógica conceitual de como o 

modelo de negócio se expressa para o processo de geração de valor das empresas. No entanto, 

essa mesma lógica conceitual, também, demonstra a necessidade dos atributos de contorno, 

formadores do modelo de gestão, que se utiliza do modelo de negócio para a implementação 

da estratégia, através da estrutura organizacional e a consequente conquista da vantagem 

competitiva pela empresa. 

 

 

Figura 18: modelos de Gestão X Modelos de Negócios 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Os conceitos de Modelo de Negócio estabelecem a metodologia e a lógica que rege e 

permite identificar, nos processos internos, a estrutura organizacional: o método de produção, 
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as tecnologias e sistemas empregados, e seus respectivos custos. Esses processos 

possibilitarão a criação e entrega do valor proposto, pela organização, ao público de interesse, 

o que viabilizará a captura de valor traduzida em receitas e lucros sustentáveis. 

Adicionalmente, estabeleceu-se a estratégia a ser implementada, definida pela alta 

administração, fundamentada nos atributos de cenários e mercados. Para implementação dessa 

estratégia e atingimento da vantagem competitiva, esse modelo se utiliza da estrutura 

organizacional, mediada pelas ações de planejamento e controle da Controladoria.  

A controladoria em seus modelos de mensuração define as variáveis de apoio à 

decisão, que têm por objetivo o direcionamento para a convergência ao objetivo empresarial e 

respectiva transformação em vantagem competitiva. 

Mas, então, qual a diferença entre Modelo de Negócio e Modelo de Gestão? Modelo 

de negócio e modelo de gestão podem parecer apenas maneiras diferentes de se referir à 

mesma coisa; mas existem grandes diferenças entre os dois, com seus respectivos impactos 

sobre o resultado esperado. 

Conforme já abordado anteriormente, o modelo de negócio descreve como se cria e 

entrega valor aos públicos de interesse da empresa e, também, como se dá a captura de valor 

pela empresa. Já o modelo de gestão baseado em Kugelmeier (2014), define a forma lógica e 

racional do processo de transformação do objetivo em resultado, através da definição de 

prioridades, estabelecimento de metas, indo além dos números para valorizar agentes e 

pessoas e proporcionar convergência aos objetivos empresariais.  

Para Affonso (2017), os modelos são complementares e não conflitantes, sendo o 

modelo de gestão a aplicação do modelo de negócio no dia a dia, ou seja, pode-se dizer que o 

modelo de gestão se utiliza do modelo de negócio para implementação da estratégia, o que 

esquematicamente é possível visualizar na figura 19: 
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Figura 19: modelo de gestão: aplicação do modelo de negócio no dia a dia 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Entendendo as organizações não somente sob a lógica de um modelo de negócio que 

estabelece como a organização cria, entrega e captura valor, mas também sob a ótica de um 

modelo de gestão em que um conjunto de agentes serão responsáveis não somente pela 

implementação dos requisitos identificados no modelo de negócio, mas também pela 

implementação da estratégia estabelecida pela alta administração, resta-nos ainda estabelecer 

conceitualmente como esses agentes serão estimulados a essas implementações e ao 

consequente alcance do objetivo empresarial, através da Controladoria. 

 

 

4.2 Modelo de Gestão: gerenciamento do objetivo empresarial 

 

Conforme já constatado no subitem 2.2 – Mensuração do Resultado Econômico, o 

resultado econômico não é a razão da empresa, mas sim a garantia de sua existência, pois 

representa o meio pelo qual se torna possível a implementação das ações necessárias à 

satisfação das partes interessadas, ou seja, o verdadeiro objetivo empresarial. Assim, fica 

evidenciado que o estímulo, o acompanhamento e o controle do resultado econômico são 

fatores primordiais ao sucesso da empresa, o que também vale para as empresas da “Nova 

Economia”. 
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O resultado econômico será aqui representado pelas variações de riquezas tangíveis e 

intangíveis, pois segundo Padoveze (2003), a mutação da riqueza advém do resultado 

econômico (lucro) que pode ser assim definido: 

 

Lucro Contábil é aquele resultado apurado segundo os princípios contábeis 

geralmente aceitos e, Lucro Econômico é o resultado apurado segundo 

conceitos de mensuração, atrelados em valores de realização ou de fluxo 

futuro de benefícios (PADOVEZE, 2003, p. 60). 

 

Guerreiro (1992) também explica que: 

 

Em termos econômicos, o lucro é visto como a quantia máxima que a firma 

pode distribuir como dividendos e ainda continuar tão bem ao final do 

período como estava no começo. Continuar tão bem, economicamente 

falando, é interpretado como manter o capital intacto em termos do valor 

descontado do fluxo de recebimentos líquidos futuros. [...] para mensurar o 

lucro como incremento do patrimônio líquido é necessária a avaliação de 

todos os ativos da empresa com base nos recebimentos líquidos futuros 

esperados (GUERREIRO, 1992, p. 5). 

 

Desse modo, a apuração do resultado econômico estará representada objetivamente 

pela variação patrimonial ou variação de riqueza tangível, mas também estará subjetivamente 

representado pelas variações nos fluxos futuros de benefícios proporcionados pelos 

investimentos em capital intelectual ou variação de riqueza intangível. 

As ações de planejamento, avaliação e controle necessárias às organizações da nova 

economia são aquelas que garantem a geração de valor para os clientes e que proporcionem 

lucro para organização, por isso é necessário um processo de gestão para gerir essa criação de 

valor e respectivo resultado econômico. 

O resultado econômico de qualquer empresa é “formado pelos resultados das áreas que 

a compõem” (PEREIRA IN CATELLI, 1999, p. 75). Cada área é responsável por 

determinadas atividades que necessitam consumir recursos, denominados de custos ou 

despesas, dependendo da origem desse gasto, mas sempre com intuito de gerar produtos e 

serviços que irão possibilitar a constituição das receitas. Do confronto entre as receitas e as 

despesas/custos é que se apura o resultado econômico de um negócio. 

Pereira (in Catelli, 1999) explica que toda empresa possui um modelo de gestão 

influenciado por um conjunto de crenças e valores sobre a maneira de como administrá-la, 

acrescentando ainda que: 

 



73 

 

Do modelo de gestão da empresa decorre uma série de diretrizes que 

impactam os demais subsistemas empresariais e o comportamento de todo o 

sistema, como, por exemplo: 

 a existência ou não de planejamento e controle, bem como suas 

definições básicas; 

 o grau de participação dos gestores nas decisões; 

 o grau de autonomia dos gestores; 

 os critérios de avaliação de desempenho; 

 os papéis e posturas gerenciais (PEREIRA IN CATELLI, 1999, p. 58) 

 

Controle gerencial é de extrema importância, tendo em vista o seu propósito que é o de 

influenciar o comportamento dos membros de uma organização em prol do objetivo 

empresarial, o que vem corroborar o pensamento de Catelli (1999, p. 128) de que o “processo 

de gestão econômica é, na realidade, um grande processo de controle, que tem por objetivo 

assegurar a eficácia empresarial”. 

Moore (1996) em seu livro The Death of Competition obteve atenção e respeito 

suficientes para ser lançado como novo estrategista pela Business Week em 1996. O 

argumento de Moore é de que, na economia atual, vence a inovação e que o principal fator 

que limita a inovação não é a carência de boas ideias, tecnologia ou capital, mas sim a 

incapacidade de obter a cooperação em comunidades diversas de jogadores (ecossistema de 

negócios) que devem se tornar partes integrantes de um processo abrangente.  

Hoje, a cooperação é tão ou mais importante do que o combate no estilo antigo, no 

qual o vencedor colhe todos os louros. De fato, diz Moore (1996), que essa antiga ferocidade 

morreu e, se não reconhecer isso, você e a sua empresa estarão em apuros. Aquele velho tipo 

de competição “meu produto versus o seu produto”, ignora o contexto ou ambiente dentro do 

qual se fazem negócios, e esse contexto é essencial, pois como reforça Moore (1996): 

 

(...) mesmo negócios excelentes podem ser destruídos pelas condições ao seu 

redor, por exemplo um bom restaurante em uma região caindo aos pedaços 

irá a falência, um fornecedor de primeira linha que trabalha para uma cadeia 

de varejo em colapso deve ficar de olhos bem abertos. 

Comece a pensar em si como um jardineiro e no ambiente de negócios como 

um ecossistema (MOORE, 1996, p. 11). 

 

Dessa forma, as convicções de James Moore auxiliaram no desenvolvimento de um 

modelo sistematizado em que será preciso observar as ações das pessoas, pois tratar-se-á de 

um sistema de atividades humanas. Para ser eficaz, um modelo de gestão e seu sistema de 

controle, focado na consecução de resultado econômico, necessita muito mais de motivar 
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pessoas para que alcancem objetivos da organização, do que simplesmente se assegurar do 

que está ocorrendo atualmente. 

Um sistema de controle busca promover uma identidade entre os objetivos dos 

membros da organização (indivíduos assim como grupos) e os objetivos da organização como 

um todo. Infelizmente, a congruência total dificilmente é alcançada. Assim o objetivo do 

sistema de controle é aumentar o grau de Goal Congruence (FLAMHOLTZ, 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                       

Figura 20: esquema de Goal Congruence Parcial 

Fonte: adaptado de (Flamholtz, 1979) 

  

O principal propósito do Goal Congruence é maximizar a probabilidade de que as 

pessoas estejam motivadas a alcançar os objetivos organizacionais, através da abordagem de 

Flamholtz (1979), que versa a respeito da questão da influência dos sistemas sobre o 

comportamento dos envolvidos.  

Dessa forma, será utilizada a inteligência lógica do Goal Congruence na definição dos 

agentes organizacionais formadores do modelo aqui proposto. O modelo, também, será 

pautado nas funções genéricas de um sistema de controle.   

As funções de um sistema de controle são reduzir o conflito que há quando as pessoas 

tomam decisões que sejam concernentes a seus objetivos e necessidades pessoais, mas não 

necessariamente aos objetivos organizacionais; coordenação de diversas partes de uma 

organização, envolvendo comunicação de informações relevantes a cada unidade de modo a 

compreenderem o que é esperado delas; descentralização das operações rotineiras da 

organização, reduzindo a necessidade dessas operações de serem administradas do topo da 

organização, dar feedback na identificação de problemas verificados nas operações realizadas 

pelas unidades de modo a corrigir os desvios e reforçar os resultados positivos 

(FLAMHOLTZ, 1979). 
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Assim, nesse cenário das organizações da “nova economia”, é imperativo levantar a 

questão de como as constatações de incremento de ativo intangível e necessidade de 

congruência de objetivos entre as diversas partes de uma organização estão influenciando as 

organizações jornalísticas. 

Um Modelo de Negócio e Gestão para organizações jornalísticas da “nova economia”  

em que a geração de riqueza intangível tem relevância primordial, precisa considerar a 

necessidade de se estimular a congruência entre os diversos agentes organizacionais. Por isso, 

a inteligência lógica dos conceitos do Goal Congruence fundamenta esta pesquisa. 

Dessa forma, uma proposta conceitual e descritiva de Modelo de Negócio e Gestão 

para organizações jornalísticas da “nova economia”, a ser construída na próxima parte desta 

pesquisa, deve considerar: 

 o resultado econômico como meio para implementação do objetivo empresarial; 

 as variações de riqueza tangível e intangível no momento da apuração do 

resultado econômico; 

 sistema gerencial que atue através da supervisão e controle do resultado 

econômico; 

 sistema de informações que alicercem as decisões em prol do objetivo 

empresarial; 

 a influência dos sistemas gerenciais e de informações e suas lógicas de apoio às 

decisões, sobre os agentes envolvidos na geração de valor da empresa; 

 estabelecimento de mecanismos que estimulem a cooperação dos agentes 

envolvidos na geração de valor e assegure a congruência dos objetivos. 

 

4.3 Sistema de controle gerencial 

 

 

Desde muitos séculos atrás, os conceitos sobre controle de gestão já eram utilizados, 

porém, no início do século XX foi obtido o incremento de sua abrangência de conhecimento 

através de Taylor (1906), Emerson (1912), Church (1913) e Fayol (1916), tendo esses 

conceitos influenciado, de forma marcante, a gestão e o estudo das organizações de todo o 

mundo (GOMES, 1996). 

Gomes (1996) relata que Henry Fayol, em sua obra Administração Industrial e Geral, 

definia as ações necessárias ao controle como prever, organizar, mandar, organizar, coordenar 
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e controlar. Sob a ótica da especialização para o alcance da eficiência administrativa, ele 

definia controle como uma verificação sistemática de um plano que estava sendo seguido. 

Enquanto isso, Frederic Taylor, em seu trabalho, Administração Científica, aplica as 

ideias de Fayol em uma experiência prática, criando o chamado taylorismo o qual obteve 

sucesso na gestão de grandes corporações norte-americanas. Os principais pontos de seu 

trabalho foram recompensa financeira; separação de tarefas de planejamento entre o 

responsável e o executor, eliminação do individualismo e da espontaneidade no trabalho; 

entre outros. Uma perfeita representação de seu trabalho é encontrada no filme Tempos 

Modernos, no qual Charles Chaplin apresenta uma profunda crítica ao trabalho na indústria 

(GOMES, 1996). 

Como é possível constatar até aqui, o termo controle não levava em consideração os 

aspectos motivacionais. A preocupação era estabelecer o controle para a organização, sem 

considerar os aspectos comportamentais da natureza humana. Nesse contexto, o homem era 

estimulado por recompensas financeiras e cortes salariais. 

Com os movimentos humanistas, as ideias racionais, que tiveram origem na 

administração científica, foram confrontadas dando origem à sociologia industrial na década 

de 1960. Nesse mesmo período, foram firmadas as teorias de que os trabalhadores se 

influenciavam por outros valores e motivações, e não unicamente pelas vantagens financeiras 

e materiais. 

A partir desses estudos, novas visões para um sistema de controle gerencial foram 

formuladas, entre o final da década de 1970 e início da de 1980 foram desenvolvidas teorias 

sobre controle de gestão, com relevante repercussão no meio organizacional. 

Dentre as teorias desenvolvidas, encontra-se a abordagem de Eric Flamholtz (1979a). 

Sua abordagem apresentava um sistema de controle eficaz que considerava a relevância 

comportamental, e para ser eficaz, deveria criar condições favoráveis ao goal congruence, 

proporcionando o alcance da congruência entre os objetivos dos diversos agentes de uma 

organização, que tem originalmente diferentes objetivos e preferências. 

Considerando uma visão sistêmica da empresa, Optner (1972, p. 3) definia sistema 

como “algum processo em funcionamento de um conjunto de elementos, cada um deles 

funcional e, operacionalmente, unido na consecução de um objetivo". Maia e Pinto (1999) 

explicam que por “processo em funcionamento” pode-se entender que o sistema empresa 

envolve um ciclo dinâmico de entrada de recursos e geração de produtos e serviços. 

Ainda segundo Maia e Pinto (1999), a harmonia do sistema empresarial depende da 

interação de seus subsistemas, que Catelli et al (1995) vêm definir como: 
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(...) o subsistema de Gestão é caracterizado como o processo de 

planejamento, execução e controle. A fase de execução das atividades 

operacionais é o ponto fundamental que caracteriza o estado dinâmico do 

sistema empresa. Nessa condição a empresa interage intensamente com o 

meio ambiente, obtendo os recursos de que necessita, transformando-os em 

bens e serviços e ofertando-os novamente ao meio ambiente (CATELLI, 

1995, p. 45). 

 

No modelo proposto, na presente pesquisa, será desenvolvida a subfunção de gestão 

através do ciclo PDCA, definido por Campos (1992), como um método para a “prática do 

controle”, que pode ser melhor compreendido na figura 21: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21: ciclo PDCA 

Fonte: site sobreadministração.com 

 

Conforme visualizado na figura 21, o ciclo PDCA de controle é composto por quatro 

fases básicas: planejar, executar, verificar e atuar corretivamente, podendo ser utilizado para 

manter e melhorar as “diretrizes de controle” de um processo. Sigla que em inglês significa: 

Plan (planejar), Do (fazer), Check (checar) e Act (agir), para as fases de planejamento, 

execução e controle, nas quais, através de uma participação integrada de todos os agentes 

envolvidos no portal de notícias, estimulados pelo goal congruence, e sistematizados 

metodologicamente pelo ciclo PDCA, conduzirão a organização à situação objetivada. 

O Ciclo PDCA refere-se a um método cartesiano de resolver problemas o qual se 

tornou popular através do estatístico americano Edward Deming. Motivo pelo qual também é 
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conhecido como Ciclo de Deming. Trata-se de uma ferramenta de gestão que tem por objetivo 

promover a manutenção e a melhoria contínua dos processos, por meio de um circuito de 

quatro ações: planejar (Plan), fazer (Do), checar (Check) e agir (Act) (CAMPOS, 1992a). 

Através da figura 22, é possível perceber o processo de raciocínio do ciclo PDCA sob 

duas óticas: de manutenção e de melhoria: 

 

 

Figura 22: ciclos PDCA de Manutenção e Melhorias 

Fonte: Campos (1992) 

 

O método de solução de problemas – ciclo PDCA, controla se os esforços estão 

realmente proporcionando os resultados esperados, e para tal eles devem ser conhecidos e 

controlados: no planejamento através da comunicação da meta planejada, na execução através 

da mensuração do resultado alcançado e na verificação através do comparativo entre resultado 

alcançado e meta planejada. 

As metas, quando definidas, estabelecem o enfoque de manutenção ou de melhoria do 

ciclo PDCA. Quando se tem de forma sequencial o atingimento rotineiro da meta planejada –

ciclo de manutenção, o método prevê que se deve criar um problema novo, através de um 

incremento de meta, isto chamado de ciclo de melhoria. 

Ciclo de Manutenção são as metas viáveis e sustentáveis. Metas de alcance realístico, 

fundamentadas em fatos e dados, estabelecidas sem exageros, criado para estimular os agentes 

(e não os desestimularem através de alvos inalcançáveis nos prazos e recursos disponíveis). Já 

o Ciclo de Melhorias são metas desafiadoras, que demandam novas formas de 

implementação, novos conhecimentos, aumentando a complexidade do que se faz, devendo 

estar lastreadas em um plano para sua implementação (CAMPOS, 1992a). 



79 

 

Tal método de raciocínio, seus respectivos enfoques de manutenção e melhoria, 

representará o alicerce para a evolução do portal de notícias, através do modelo de negócio e 

gestão aqui proposto, tanto para a sustentabilidade do mesmo, como para seus incrementos 

como negócio jornalístico. 

Dessa forma, após enumerados os conceitos mais adequados ao controle dessa nova 

forma de gerar valor em portais de notícia da “nova economia”, de forma a tornar viável sua 

existência e continuidade, foram criadas seis premissas para delinear o modelo conceitual, 

apresentadas na primeira etapa da proposição do modelo conceitual e descritivo de um 

modelo de negócio e gestão para portais de notícias da “nova economia”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



80 

 

5. PROPOSIÇÃO CONCEITUAL E DESCRITIVA DO MODELO 

 

 

A partir do novo cenário traçado para as organizações jornalísticas da “nova 

economia”, foram identificados os conceitos principais da área de negócios e gestão que mais 

se adequam e que servirão de base às estruturas de um novo modelo de negócio e gestão para 

essas organizações. O modelo foi denominado, nesta pesquisa, pelo nome fantasia MEIJOR – 

Modelo Econômico de Integração Jornalística, que servirá de base para implantação de um 

Portal de Notícias. 

O procedimento metodológico para o desenvolvimento desse modelo foi dividido em 

duas etapas:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23: procedimento metodológico do modelo 

Fonte: dados da pesquisa 

 

5.1 Proposição do modelo conceitual 

 

A proposta de desenvolvimento do modelo conceitual de negócio e gestão para portais 

de notícias da nova economia está fundamentada nos conceitos de modelo de negócio e 

modelo de gestão até aqui já evidenciados. Para auxiliar nos delineamentos do modelo 

conceitual, serão utilizadas as premissas apresentadas a seguir: 

 

1ª. Etapa 

 Proposição do modelo conceitual: foi baseado em seis 

premissas elaboradas a partir da organização e integração dos 

principais conceitos que embasaram esta pesquisa, de forma a 

delinear o objeto de estudo; 

2ª. Etapa 

 Estruturação do modelo descritivo: nesta etapa, os 

principais processos do modelo de negócio e gestão foram 

detalhadamente descritos, tendo como base a lógica do modelo 

conceitual. Também foram apresentadas as medidas de 

mensuração de desempenho que permitem o estabelecimento de 

níveis de  reconhecimentos de todos os agentes envolvidos.   
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5.1.1 Negócio - Lógica de criação, entrega e captura de valor por parte da 

empresa 

 

Ao se definir um modelo de negócio, é preciso ter em mente que esse negócio precisa 

criar valor para alguém, entregar esse valor para alguém e, também, capturar valor monetário 

para continuar funcionando. Essa é a lógica de Osterwalder e Pigneur (2011) e foi utilizada 

para operacionalização do negócio. 

Essa lógica foi utilizada como o “núcleo duro” de sustentação, visando à forma como 

o modelo conceitual irá promover a criação, entrega e captura de valor por parte da 

organização, conforme demonstrado na figura 24:  

 

Figura 24: lógica de criação, entrega e captura de valor do Modelo Conceitual 

Fonte: dados da pesquisa 

 

5.1.2 Negócio - Incremento de riqueza tangível e intangível como valor 

 

Um dos principais pontos de lastreamento dessa proposta de modelo conceitual é a 

consideração dos incrementos de riquezas tangíveis e intangíveis para fins de mensuração de 

crescimento de valor. Tal foco deverá permitir que as ideias, o conhecimento, a capacidade de 

processar informação, e outros intangíveis, como o capital humano, sejam identificados e 

quantificados como forma de riqueza, tendo em vista que esses incrementos, no presente, 

antecipam, de algum modo, a criação futura de valor tangível. 
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 Nas organizações da “nova economia”, isso se torna imprescindível, pois é através da 

melhor interação entre os ativos intangíveis e os ativos tangíveis, que se adquire a capacidade 

de condução às decisões acertadas, o que lhe aufere desempenhos econômicos superiores. 

Nesse contexto destaca-se, ainda, mais a organização jornalística, fundamentada 

principalmente em conhecimento, nos quais a geração de resultados econômicos se realiza 

através de ativos intangíveis.  

Desse modo, a apuração do lucro econômico, ou seja, do resultado econômico, está 

objetivamente representado pelas confrontações dos custos e despesas com as receitas 

ocorridas em determinado período e sua consequente variação patrimonial, variação de 

riqueza tangível. Mas, também, subjetivamente representado pelas variações nos fluxos 

futuros de benefícios, proporcionados pelos investimentos em capital intelectual ou variação 

de riqueza intangível, como é possível visualizar na figura 25: 

 
Figura 25: valor tangível e intangível na geração de valor 

Fonte: dados da pesquisa 

 

5.1.3 Gestão - Integração e convergência de objetivos através do Goal 

Congruence 

 

No envoltório, onde se tem o modelo de gestão, os conceitos do Goal Congruence têm 

a função de influenciar o comportamento dos agentes formadores da organização jornalística 
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da “nova economia”, através do estímulo à criação de valor traduzido em riqueza tangível e, 

principalmente, intangível, buscando a integração e convergência aos objetivos empresariais. 

Sobre a questão da integração dos diversos agentes organizacionais proporcionados 

pelo Goal Congruence, para que haja congruência de objetivos, conforme enfocado por 

Flamholtz (1979), foi desenhado no modelo descritivo uma célula de suporte customizadora 

com função de alimentar o sistema de controle gerencial. Isso aumenta a probabilidade de que 

os agentes envolvidos se comportem de modo a alcançarem os objetivos da organização, 

conforme visualizado na figura 26: 

 

Figura 26: integração e convergência de objetivos dos agentes 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Mas como se dará o gerenciamento de todos os processos em que os agentes 

organizacionais estão envolvidos? Como se dará a manutenção e evolução da organização, 

tanto em termos de sustentabilidade como de incrementos de abrangência? 

Tanto o gerenciamento dos processos como a manutenção e evolução da organização 

jornalística estarão sustentados pelo método de raciocínio do ciclo PDCA de manutenção e 

melhorias, que será explicado no subitem a seguir. 
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5.1.4 Gestão - Sistema de Controle Gerencial com uso do ciclo PDCA 

Pretende-se administrar todos os processos envolvidos na criação, entrega e captura de 

valor, através do método de raciocínio do ciclo PDCA de manutenção e melhorias, com o 

intuito de que a organização alcance seus objetivos. 

Para o gerenciamento de uma organização, não basta apenas reconhecer e identificar os 

agentes e processos de todas as fases que a compõem, é preciso administrá-los. Acredita-se 

que o ciclo PDCA é uma metodologia de gerenciamento com os atributos necessários e uma 

sequência adequada e cíclica de planejamento e controle, para que se tenha assegurada a 

conquista do resultado final, conforme a figura 27: 

 

 

Figura 27: ciclo PDCA na construção do Modelo Conceitual 

Fonte: dados da pesquisa 
 

5.1.5 Modelo de Negócio e Gestão - Ciclo virtuoso estabelecido 

 

A ideia central dessa proposta é a evolução controlada da organização, por meio de um 

ciclo virtuoso, em que através dos esforços de todos os agentes envolvidos, regidos pela 

inteligência lógica de um sistema de controle gerencial e sob a influência dos conceitos do 

Goal Congruence, tem-se a intensificação da riqueza intangível. Assim, o aumento da riqueza 
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intangível fundamenta o incremento de valor do produto ou serviço ofertado o que representa 

incremento de riqueza tangível, responsável por gerar maiores possibilidades de investimento 

em Capital Intelectual, voltando a reiniciar o ciclo, conforme mostra a figura 28: 

 

 

 

Figura 28: ciclo Virtuoso de Melhoria de Evolução 

Fonte: dados da pesquisa 
 

O investimento em capital intelectual (benefícios intangíveis que geram valor para a 

empresa), através de um eficiente sistema de controle gerencial que possibilite o 

reconhecimento dos agentes responsáveis por esse incremento de riqueza intangível, 

aumentará a atratividade da organização (do portal de notícias), trazendo não só um maior 

número de anunciantes e clientes, crescimento de abrangência, como também um maior valor 

agregado dos serviços ofertados. Essa proposta, manter-se-á em crescimento de receita 

tangível (receita atual) que, retroalimentado em novos investimentos em capital intelectual,  

trará a virtuosidade conquistada. 

 

5.1.6 Modelo de Gestão - Estratégias de crescimento: ciclos de melhoria de 

abrangência. 

  

Nesse processo de criação e entrega de valor de uma organização jornalística foi 

percebido que as empresas consumidoras podem ser classificadas como locais, regionais, 

nacionais e mundiais. As de categoria local não conseguem e nem têm interesse em investir 
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em publicidade, de cunho nacional e mundial, pois o investimento nessas publicidades via 

web e mobiles é muito alto quando se pensa em marcas dominantes no Brasil, como UOL, 

G1, Terra, Yahoo, dentre outros.  

É interessante destacar que, em alguns destes portais, é possível encontrar anunciantes 

dispostos a pagar quase um milhão de reais por uma diária de um anúncio do tipo barra 1280, 

conforme é possível constatar na planilha (menu de vendas) disponibilizada no site da UOL: 

 

Quadro 7: valores de anúncios na página da UOL 

 

Fonte: http://uol.com.br/publicidade 
 

Trata-se de investimento em publicidade para empresas de cunho nacional ou ainda 

mundial, ou seja, grande público alvo de alguns milhões de consumidores, conforme é 

possível visualizar publicidade do veículo Triton da montadora mundial Mitsubishi, na barra 

localizada no topo da página do Portal UOL: 

 
 

Figura 29: imagem de anúncio na página da UOL 

Fonte: uol publicidade 
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Trata-se de uma barra dinâmica que, ao passar o mouse, ganha expansão e apresenta 

um vídeo, conforme tenta mostrar imagem abaixo: 

 

 
 

Figura 30: imagem de vídeo a ser exibida na página da UOL 

Fonte: uol publicidade 
 

Para empresas consumidoras de cunho local, o investimento é inviável e inadequado, 

tornando essa realidade impossível, o que gera a necessidade de se pensar em estratégias 

locais ou regionais. 

Os mercados regionais e suas segmentações não suportam tão vultosos investimentos e 

nem teriam custo X benefício otimizado, e é nesse nicho que o modelo, aqui proposto, 

pretende auxiliar: mercados regionais segmentados, uma comunidade, um bairro, uma região 

da cidade, uma cidade, uma região de um estado, um estado e, assim, sucessivamente, e a esse 

movimento seria dado o nome de Ciclos de Melhoria de Abrangência, conforme demonstra a 

figura 31: 
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Figura 31: ciclos de Melhoria de Abrangência 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

O modelo, aqui proposto, fundamenta a evolução da organização sob sua gestão nos 

ciclos de melhoria de abrangência, partindo de um foco de localidade, comunidade próxima, 

para então ir conquistando abrangências superiores. A vantagem dessa localidade inicial é o 

aproveitamento do nicho já descrito através do oferecimento de espaços publicitários com a 

audiência de um público alvo adequado, de forma assertiva, que possibilite um custo 

benefício otimizado, de comunidade para comunidade. 

Um exemplo interessante de como maior abrangência (ou visibilidade) pode trazer mais 

receitas é o jornal Metro, que foi lançado em 1995, atraindo muito leitores, pois era 

distribuído sem custo em estações de trem e ônibus de toda Estocolmo. Segundo Osterwalder 

(2011), essa estratégia atraiu anunciantes e, rapidamente, ele ficou rentável, podendo hoje ser 

encontrado em muitas grandes cidades. (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2011). 

Quando se decide colocar um anúncio em um grande portal com milhões de acesso, o 

percentual de assertividade daquele anúncio é muito baixo se comparado a um portal de 

cunho local com menor índice de circulação, no qual a especificidade irá contribuir 

positivamente com esse percentual de assertividade.  

Costa (2014) em seu relatório “Um modelo de negócios para o jornalismo digital” 

apresenta como alternativa para incremento de receita de organizações jornalísticas dessa 

nova era, a venda de publicidade local, feita pela própria organização, além da oferta de 
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serviços de valor adicionado, que seriam todos os serviços que orbitam o negócio e que a 

organização tenha condições de oferecer como, por exemplo, vendas de livros ou e-books, 

pesquisas, relacionamento, programas de pontuação, boletins, dossiês ad hocs, dossiês 

históricos, arquivos, conteúdos patrocinados, dentre outros. 

A partir da integração dos conceitos mais importantes para a gestão de um negócio 

jornalístico da era digital, foram apresentadas as premissas para a proposta conceitual de um 

modelo de negócio e gestão para organizações da “nova economia”. Com base nesse modelo 

conceitual, na próxima parte da pesquisa será feita uma descrição detalhada de todos os 

processos e etapas, bem como apresentadas as medidas de mensuração de desempenho que 

permitem o estabelecimento de níveis de reconhecimento de todos os agentes envolvidos.   

 

5.2 Proposição Descritiva do Modelo 

 

 

Após transcrição da lógica conceitual de operacionalização do Modelo de Negócio e 

Gestão para portais de notícias da “nova economia”, é chegado o momento de descrever seus 

processos e, para tal, será utilizada a mesma lógica de formação da visão conceitual. 

 

5.2.1 Negócio - Lógica de criação, entrega e captura de valor por parte da 

empresa    

 

Ao se pensar a estruturação do MEIJOR, surge primeiramente a necessidade de se 

definir os agentes organizacionais formadores do portal de notícias, o que está demonstrado 

no quadro 8. Nesse momento, considera-se importante o estabelecimento de dois tipos de 

processos incrementadores de riqueza: 

 

 processo incrementador de riqueza intangível, ao qual denominaremos de 

MEIO, ou seja, o caminho que precisa ser percorrido para fomentar a riqueza 

intangível; 

 processo incrementador de riqueza tangível, ao qual denominaremos FIM, ou 

seja, a finalidade que se pretende atingir com este processo. 
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Quadro 8: agentes formadores do novo negócio no MEIJOR 

AGENTES DO NEGÓCIO DESCRIÇÃO 

FORNECEDOR 

MEIO Publicador 

Responsável pela geração das reportagens 

que serão disponibilizadas aos clientes 

(leitores). 

FIM 
Portal de  

Notícias 

Funcionará como responsável para 

disponibilizar espaços de publicidade para os 

clientes (anunciantes, grandes portais de 

notícias e e-commerces). 

PRODUTO 

MEIO Reportagens 
Responsável pela conectividade do cliente 

(leitor) ao portal. 

FIM 

Portal - Espaço 

Publicitário 

Responsável pelos recebimentos do cliente 

(anunciante) referente ao uso de espaço 

publicitário do portal. 

Portal - Shopping 

Digital* 

Responsável pelos recebimentos do cliente 

(anunciante) referente ao uso de espaço 

publicitário do Shopping Digital* e 

comissões sobre vendas originadas no portal. 

Espaço 

Publicitário do Portal 

para Afiliados 

Responsável pelos recebimentos dos clientes 

(grandes portais de notícias e e-commerces) 

referente a comissões sobre vendas 

originadas no portal. 

CLIENTE 

MEIO Leitor  

Responsável pela utilização do Produto 

(reportagens) que, através da frequência de 

conectividade, proporcionará incremento de 

riqueza intangível ao negócio. 

FIM 

Anunciantes 

Responsáveis pela utilização do produto 

(espaço publicitário do portal). 

Responsáveis pela utilização do produto 

Shopping Digital2. 

Grandes Portais de 

Notícias e E-

commerces 

Responsáveis pela utilização do produto 

(espaço publicitário para afiliados) onde são 

exibidos seus produtos e serviços acessórios. 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

A figura 32 sintetiza a lógica de criação, entrega e captura de valor do MEIJOR, por 

parte dos agentes formadores do negócio e suas respectivas atuações, tanto no processo MEIO 

incrementador de riqueza intangível, como no processo FIM consolidador de riqueza tangível.  

 

 

 

 

                                                         
2 Shopping Digital – será um espaço criado no Portal de Notícias para os comerciantes que atuam na área 

geográfica em torno das Universidades envolvidas. Esses comerciantes pagarão uma taxa mensal para se 

vincularem ao portal e o portal, também, receberá uma comissão sobre as vendas que eles realizarem via portal.  
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Figura 32: lógica de criação, entrega e captura de valor por parte dos agentes 

Fonte: dados da pesquisa 
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Sob a ótica dos dois processos visualizados, processo meio e fim, torna-se importante 

descrever a lógica de criação de valor pelo fornecedor, entrega de valor ao cliente e de captura 

de valor pelo negócio para um melhor entendimento.  

No processo meio de geração de riqueza intangível representada pela multiplicação de 

acessos ao portal, tem-se o publicador como o agente de criação de valor, que realiza a 

geração de riqueza através da elaboração e postagem de suas reportagens. As reportagens 

funcionarão como atrativo de acessos pelos leitores (clientes) que, conforme seu julgamento, 

(curtir, compartilhar e seguir) proporcionarão a multiplicação dos acessos via meio digital, 

resultando em maior potencial de riqueza tangível, e consequente valorização dos espaços 

publicitários. 

No processo FIM de geração de riqueza tangível representado pelo ingresso de recursos 

monetários, tem-se o Portal de Notícias disponibilizando espaço publicitário de três formas 

diferentes:  

 para anunciantes que desejam apenas fazer seus anúncios no portal; 

 para anunciantes que desejam fazer parte do espaço do Shopping Digital – tendo 

que pagar uma taxa mensal de vínculo (valor fixo), além de remunerar o portal 

com uma comissão sobre todas as vendas que realizarem via portal; 

 e para um terceiro tipo de utilização dos espaços publicitários que ocorrerá 

quando o portal decidir se afiliar a outros portais maiores para otimizar melhor 

seus espaços de anúncios. 

A afiliação é uma estratégia utilizada por muitas organizações jornalísticas, 

principalmente as iniciantes, como forma de otimizar seus espaços não contratados por 

anunciantes, o que traz um incremento de receita e, principalmente, visibilidade para o novo 

empreendimento jornalístico.     

 

5.2.2 Negócio - Incrementos de riquezas tangíveis e intangíveis como valor 

 

As contribuições para os incrementos de riqueza intangível e tangível serão 

consideradas para alimentação do ciclo virtuoso do modelo proposto através de mensurações 

de desempenho atreladas a esses incrementos, que podem tanto ser referentes aos aspectos 

qualitativos como aos aspectos quantitativos. 
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Abaixo, no quadro 9, estão relacionados alguns exemplos de medidas de mensuração do 

incremento de riqueza intangível para atribuição de desempenho às reportagens e de 

reconhecimento ao publicador: 

Quadro 9: medidas para mensuração de Riqueza Intangível 

Proposta de Medidas para mensuração de RIQUEZA INTANGÍVEL Aspecto 

1 - Encontrabilidade em Sites de Busca Qualitativo 

2 - Localidade Geográfica do acesso Qualitativo 

3 - Origem do acesso no Ciberespaço Qualitativo 

4 - Índice de Abandono de acesso Qualitativo 

5 - Número de Acessos Quantitativo 

6 - Tempo de permanência Quantitativo 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Considera-se importante explicar as medidas de mensuração do incremento de Riqueza 

Intangível: 

 

1 - Encontrabilidade em Sites de Busca 

 

Refere-se ao posicionamento nos sites de buscas e aos diversos fatores que podem fazer 

com que uma reportagem apareça na primeira, na décima ou na centésima página de 

resultados. Dessa forma, entende-se o porquê de se valorizar essa mensuração, já que ela será 

diretamente responsável pela otimização de acessos e, consequentemente, da visibilidade do 

Portal. 

É comum encontrar aplicativos especializados nessa mensuração. Um dos principais 

aplicativos é a ferramenta “SEMrush” disponível no site https://www.semrush.com, que 

fornece uma série de atributos de seu domínio. 

Um exemplo interessante de investimento em capital intelectual seria o oferecimento de 

cursos desse tipo, para os publicadores do Portal de Notícias, com o propósito de que os 

publicadores aprendam como funciona o algoritmo da Google, buscando assim os primeiros 

lugares de aparecimento em seu sistema de busca.  

 

2 - Localidade Geográfica do acesso 

 

https://www.semrush.com/
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A proposta do modelo de negócios e gestão para portais de notícias, aqui apresentada, 

defende uma estratégia de crescimento partindo de um foco de localidade, comunidade 

próxima, para então ir conquistando abrangências superiores através dos Ciclos de Melhoria 

de Abrangência, e alcançando novos mercados, como bairros, regiões da cidade, cidades 

próximas, uma região de um estado, e assim sucessivamente.  

Dentro desse contexto, conforme for ocorrendo a fase de expansão do Portal, a origem 

geográfica da conexão receberá atributo de desempenho diferenciado. Dessa forma, na fase 

inicial de implantação, uma conexão tendo como origem geográfica a China terá uma 

atribuição de valor inferior a uma conexão que tenha como origem geográfica o bairro de 

localização da universidade. 

 

3 - Origem do acesso no Ciberespaço 

 

Refere-se à origem qualitativa da navegação. Será realizada uma verificação do acesso 

de origem do leitor antes de acessar o portal/reportagem. O objetivo dessa verificação é uma 

avaliação qualitativa desse acesso, baseado em uma categorização do site antecessor ao acesso 

ao Portal.  

 A título de exemplo, pode-se usar como referência a tabela de categorização da Norton 

(Anexo A) onde na lógica do MEIJOR, para a construção da avaliação de incremento de 

riqueza intangível, um acesso vindo de um site da categoria negativa (assuntos referentes a 

álcool, crime, drogas, ódio, entre outros) receberia pontuações qualitativas negativas, 

enquanto sites da categoria positiva (assuntos relacionados à publicidade, arte, governo, 

notícias, etc.) receberiam pontuações qualitativas positivas.  

 

4 - Índice de Abandono de acesso 

 

Refere-se à quantificação que o leitor abandonou o Portal de Notícias em uma 

determinada reportagem. Isso irá pontuar, negativamente, a reportagem/publicador. 

 

5 - Número de Acessos 

 

Refere-se à quantificação de acessos que uma determinada reportagem obteve em um 

determinado período de tempo. Isso irá pontuar, positivamente, e de forma diretamente 

proporcional o número de acessos. 
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6 - Tempo de permanência 

 

Refere-se à quantificação do tempo de permanência do leitor em uma determinada 

reportagem, em um determinado período de tempo. Isso irá pontuar, positivamente, e de 

forma diretamente proporcional o tempo de acesso. 

 

No quadro 10, estão relacionados alguns exemplos de medidas de mensuração do 

incremento de riqueza tangível para atribuição de desempenho ao Portal – espaço publicitário 

e Portal – shopping digital. O objetivo aqui é fazer o devido reconhecimento monetário ao 

Portal de Notícias e aos anunciantes. 

 

Quadro 10: medidas para mensuração de Riqueza Tangível 

Proposta de Medidas para mensuração de RIQUEZA TANGÍVEL Aspecto 

1 – Faturamento por período (tempo) Quantitativo 

2 – Número de transações efetivadas no período (tempo) Quantitativo 

3 – Faturamento por número de transações efetivadas no período (tempo) Qualitativo 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Considera-se importante explicar as medidas de mensuração do incremento de Riqueza 

tangível: 

 

1 - Faturamento por período (tempo) 

 

Refere-se ao faturamento em unidades monetárias que um determinado espaço 

publicitário obteve em um determinado período de tempo. Essa mensuração irá pontuar 

positivamente e de forma diretamente proporcional o faturamento. 

 

2 - Número de transações efetivadas no período (tempo) 

Refere-se ao número de transações efetivadas em um determinado período de tempo.  

Assim, é possível verificar quantas transações o espaço publicitário gerou no faturamento de 

um determinando período. Essa mensuração irá pontuar, positivamente, e de forma 

diretamente proporcional o número de transações efetivadas. 
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3 – Quociente entre faturamento e número de transações efetivadas no período 

 

Refere-se ao número índice de faturamento por transação efetivada em um determinado 

período. Esse número responderá à questão se o espaço publicitário gerou o faturamento 

através de muitas ou poucas transações. Essa mensuração irá pontuar, positivamente, e de 

forma inversamente proporcional o número índice.  

Considera-se como melhor ou mais positiva uma construção de faturamento através de 

muitas transações, muitos clientes, pois isso traz menor risco à continuidade do faturamento.  

 

Torna-se importante ressaltar que não é o objetivo, nem a expectativa da presente 

pesquisa esgotar as possibilidades de mensurações, com as medidas acima relacionadas. 

Entende-se que todo bom projeto de desenvolvimento de modelo lógico deve ter sua 

implementação realizada em fases. Para a efetiva completude necessária de mensurações, 

tem-se, ao menos, que passar pelas fases de desenvolvimento de um protótipo e teste de sua 

eficácia. 

5.2.3 Gestão – Integração e convergência de objetivos dos agentes – Goal 

Congruence  

 

Estabelecidas as medidas de mensuração da criação de valor, tanto tangível como 

intangível, associadas aos produtos reportagens e espaços publicitários, torna-se importante a 

dedicação aos respectivos reconhecimentos que serão auferidos aos agentes (publicadores, 

portal enquanto espaço publicitário e portal shopping digital), como forma de proporcionar o 

movimento de convergência dos objetivos de todos os agentes envolvidos. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33: reservas aos agentes do Portal de notícias 

Fonte: dados da pesquisa 
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Inicialmente, serão estabelecidas reservas para publicador, Portal – espaço publicitário 

e Portal – shopping digital, conforme demonstrado na figura 33. Para essas reservas serão 

utilizados os seguintes cálculos e estimativas: 

• cálculos de estimativas da potencialidade de incremento da riqueza intangível a valor 

presente, baseado no relatório de atratividade das reportagens, conforme demonstra a 

figura 34: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34: cálculo de estimativa de riqueza intangível 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

• cálculos de incremento da riqueza tangível, baseado no relatório de faturamento do 

período, segregado por espaços publicitários para anunciantes em geral e anunciantes 

do shopping digital, conforme demonstra a figura 35: 
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Figura 35: cálculo de riqueza tangível 

Fonte: dados da pesquisa 

 

Posteriormente, os agentes envolvidos nessa criação de valor, publicador e portal de 

notícias (espaço publicitário e shopping digital), deverão receber reconhecimentos, 

inicialmente, através de níveis de desempenho, ilustrados nesta pesquisa com a categorização3 

de ouro, prata e bronze, conforme figura abaixo: 

 

 
Figura 36: categorização para o Portal de notícias 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Tem sido muito comum nos modelos de negócios atuais o uso de categorizações como 

forma de fidelizar o cliente e ou trazer benefícios para os participantes. Alguns exemplos de 

empresas que seguem essa proposta são: Airbnb (apêndice B), rede de hotéis Accor, sistema 

multiplus e outros. 

                                                         
3 É de extrema importância ressaltar que a categorização dos agentes que fazem parte do Portal de 

notícias é um dos objetos de estudo de outra pesquisa de Doutorado que está sendo desenvolvida no Programa de 

Cognição e Linguagem, de Machado (2017, no prelo), que prevê a criação de uma plataforma digital para abrigar 

um Portal de Notícias. Mais informações no apêndice A. 
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No caso do Portal de notícias, os níveis de desempenho (ouro, prata e bronze) serão 

responsáveis pelos seguintes níveis de captura de valor monetário tangível: 

• publicador: participação na distribuição da reserva para publicador; 

• portal – espaço publicitário: reserva para investimento no Portal; 

• portal – shopping digital: participação na reserva para redução de taxa de comissão 

sobre as vendas repassadas ao Portal. 

As participações relativas nas respectivas reservas serão calculadas por meio de um 

mecanismo de rateio que guardará proporcionalidade direta aos seus níveis de desempenho, 

até o momento categorizado como bronze, prata ou ouro4. 

 

Célula de Suporte Customizadora 

 

Conforme é possível visualizar na figura 37 a seguir, considera-se necessária uma 

célula, chamada nesta pesquisa de célula de suporte customizadora. É importante que essa 

célula assuma o papel de alimentar o sistema de controle gerencial, através das suas 

mensurações de contribuição para incremento de riqueza tangível e, principalmente, 

intangível, buscando, assim, a convergência de objetivos dos agentes:  

• publicador – tendo em vista seu incremento de remuneração monetária através do 

cálculo de participação na reserva do publicador, tem-se consagrada a motivação 

para que o mesmo invista nos requisitos que aumentem o seu nível de desempenho 

e, consequentemente, na atratividade do portal; 

• portal / espaço publicitário – tendo em vista seu incremento de remuneração 

monetária através de suas vendas de espaços publicitários e na captação da reserva 

para investimento, tem-se consagrada a motivação para que seus gestores invistam 

no portal, principalmente, buscando incremento de riqueza intangível e maior 

visibilidade dos anunciantes, o que aumentará o seu nível de desempenho e, 

consequentemente, a atratividade do portal. Em suma, reinvestimento em capital 

intelectual do portal; 

                                                                                                                                                                                

 

4 Mais informações no apêndice A. 
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• portal / shopping Digital – tendo em vista seu incremento de remuneração 

monetária através de suas vendas de produtos e serviços acessórios, bem como do 

cálculo de participação na reserva para redução de taxa de comissão que os 

anunciantes repassam ao portal, tem-se consagrada a motivação para que o mesmo 

(anunciantes) invista nos requisitos de seus negócios, buscando maiores vendas via 

shopping digital, o que aumentará o seu nível de desempenho e, 

consequentemente, a atratividade do portal. 

 

 

Figura 37: célula de Suporte Customizadora no MEIJOR 

Fonte: dados da pesquisa 
 

 

Através das mensurações de contribuições para os incrementos de riqueza intangível e 

tangível e o respectivo estabelecimento do reconhecimento de desempenho e da atribuição de 

uma remuneração monetária aos agentes do portal: publicador, próprio portal e anunciantes do 

shopping digital, conforme demonstra a figura 38, entende-se que se atingiu: 

 

 probabilidade maximizada de alcançar objetivos organizacionais (goal 

congruence); 

 coordenação dos agentes organizacionais/formadores do negócio para conquista 

dos objetivos organizacionais através de um processo de comunicação de 

informações relevantes; 
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 descentralização das decisões rotineiras que serão tomadas pelos diversos agentes 

sustentados pela motivação do goal congruence e nas informações relevantes que 

tiveram acesso. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 38: congruência de objetivos: Goal Congruence 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Conforme citado anteriormente, tem se tornado cada vez mais comum a utilização de 

programas de pontuação e, consequentemente, o uso de categorizações, como forma de 

fidelizar o cliente e/ou trazer benefícios para os participantes. Dessa forma, considera-se 

importante relatar alguns exemplos que foram utilizados como parâmetro de comparação no 

momento da elaboração da ideia de se utilizar um sistema de categorização para o Portal de 

notícias. 

Um primeiro caso pesquisado foi do Airbnb, umas das empresas que mais cresceu no 

mundo desde o seu início no Vale do Silício. Joe Gebbia, seu fundador, revela que tudo 

começou quando ele convidou um desconhecido para dormir na sala de sua casa, conta ele, ao 

se lembrar de ter passado a noite em claro com pânico, ao hospedar um desconhecido: 

“aprendemos desde pequenos que estranhos são perigosos. Mas muitos estranhos são, na 

verdade, amigos esperando para serem descobertos”. E continua: “Não inventamos nada de 

novo. Nossa inovação foi aprender os mecanismos de confiança e criar um design para isso” 

(EZABELA, 2016, online). 
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Logo depois, Gebbia teve a ideia de alugar sua casa durante uma conferência que 

aconteceu em San Francisco, pois os hotéis estavam lotados e ele estava desempregado. 

Começa, assim, o site Airbnb, com o slogan “reserve acomodações únicas e vivencie uma 

cidade como um morador local”. A empresa que surgiu no Vale do Silício, com o objetivo de 

conectar pessoas em busca de hospedagem com outras que têm espaços para alugar, tem 

pretensões de ainda atacar outras frentes e ir além da acomodação (EZABELA, 2016, online). 

Fundada em 2008, ela foi muito rejeitada no início, mas agora em 2017 se tornou uma 

gigante, tendo em alguns momentos na sua trajetória, como em junho de 2016, apresentado 

valor de mercado maior do que empresas brasileiras tradicionais como Petrobras e Vale. 

Segundo informações do Wall Street Journal, a empresa gerou receita de US$ 340 milhões e 

caixa de US$ 2,2 bilhões no terceiro trimestre de 2015 (BORNELI, 2015). 

O AirBnB é um mercado comunitário online para pessoas anunciarem, descobrirem e 

reservarem acomodações ao redor do mundo. Depois de se tornar a terceira startup mais 

valiosa do mundo, US$ 30 bilhões de dólares, de acordo com o jornal The New York Times, 

atrás apenas de Uber e Xiaomi, está levantando dinheiro para realizar novos investimentos e 

perseguir novas oportunidades de crescimento (MORENO,2016). 

O Airbnb possui um interessante sistema de classificação dos anfitriões. Aqueles que 

atendem aos mais altos níveis de dedicação, são chamados de anfitriões extraordinários e 

apresentam o selo SUPERHOST, na parte inferior de seus anúncios. Conforme mostra a figura 

39, esses anfitriões atendem a uma série de pré-requisitos, como:  

 compromisso - superhosts não cancelam reservas confirmadas, exceto em caso 

de circunstâncias de força maior; 

 alta taxa de resposta - responder rapidamente mostra aos hóspedes que eles têm 

o seu suporte. Superhosts conseguem manter uma taxa de resposta de 90% ou 

mais, respondendo aos hóspedes rapidamente; 

 avaliações 5 estrelas - superhosts oferecem espaços que inspiram avaliações 

entusiasmadas. Pelo menos 80% das suas avaliações, são 5 estrelas; 

 experiência de hospedagem - superhosts desenvolvem seu próprio estilo de 

hospedagem ao acolher hóspedes com frequência. Eles hospedaram pelo 

menos dez viagens nos últimos doze meses. 
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Figura 39: requisitos para se tornar um SUPER HOST 

Fonte: site do Airbnb 
 

 

Estudos recentes realizados pela Universidade Stanford mostram que o índice de 

confiança aumenta quando há publicação de, ao menos dez resenhas positivas. No Airbnb, 

hóspedes e anfitriões se avaliam publicamente.  

Os Superhosts desfrutam de reservas frequentes, de hóspedes agradecidos e de algumas 

regalias extras, conforme é possível ver na figura 40, pois como evidencia seu próprio slogan: 

“Hospitalidade feita com paixão merece ser recompensada”. 
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Figura 40: regalias extras de um SUPER HOST 

Fonte: site do Airbnb 

 

Gebbia ainda explica: “apostamos toda nossa empresa na esperança de que, com o 

design certo, as pessoas conseguiriam deixar de lado este preconceito enraizado de que 

estranhos são sinônimo de perigo”. E finaliza: “Não esperávamos que tanta gente estivesse 

pronta para isso” (EZABELA, 2016).   

Quanto à descrição do processo que possibilite o planejamento, controle, feedback e 

replanejamento, que garanta a expansão de abrangência e continuidade do funcionamento do 

negócio, tem-se ainda que detalhar o sistema de controle gerencial e como se dará o Ciclo de 

Crescimento de Abrangência. 

 

5.2.4 Gestão - Sistema de Controle Gerencial e o ciclo PDCA estabelecendo o 

Ciclo Virtuoso 

 

O Sistema de Controle Gerencial, através do uso do método de raciocínio do ciclo 

PDCA e sua sequência adequada e cíclica de planejamento, controle, feedback e 

replanejamento, estabelecerá os ajustes (customização) necessários a serem implementados na 

Célula de Suporte Customizadora. Através do PDCA de manutenção e do PDCA de melhoria, 

a célula conseguirá exercer o papel de manter e perpetuar o modus operandi do Portal, 

aferindo a ele o atributo de crescimento de abrangência e, quem sabe, futuramente, a 

característica de autogerenciamento. 
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 PDCA de Manutenção – manutenção do funcionamento a curto e médio prazo. 

 PDCA de Melhoria – estabelecimento de crescimento de abrangência 

perpetuando o funcionamento no longo prazo. 

 

 
 

Figura 41: fluxo de estabilidade e sustentabilidade econômica do Portal de Notícias 

Fonte: dados da pesquisa 

 

 

Através dos diversos movimentos cíclicos do PDCA no gerenciamento de todas as 

etapas do MEIJOR (desenvolvimento das atividades da empresa), novas áreas de 

abrangências vão sendo conquistadas; estabelecendo-se, assim, o Ciclo de Melhoria de 

abrangência, com consequente evolução da organização, conforme demonstrado na figura 42:  
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Figura 42: evolução da organização 

Fonte: dados da pesquisa 

 

São exemplos de ajustes que poderão advir do uso do ciclo PDCA: 

• reformulação dos cálculos de participação dos agentes nas respectivas reservas, 

sempre que forem detectadas taxas inexpressivas de investimentos em Capital 

Intelectual, geradoras de riquezas intangíveis, por suas partes; 

• alteração na valorização da localidade de conexão externa e atual, sempre que 

for disparada a decisão da implementação de um PDCA de melhoria de 

abrangência, a fim de suportar o crescimento necessário; 

• disparar instruções para ações de bloqueio de sites, sempre que identificado o 

crescimento de acessos através de sites de categorização indesejada; 

• outros. 
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A implementação do sistema de controle gerencial, fundamentado no ciclo PDCA, 

com mensurações regidas pelos conceitos do Goal Congruence, sistematizará o feedback para 

dar tratamento ao que não sair conforme o planejado, criando assim, o replanejamento cíclico. 

Esse replanejamento, traduzir-se-á em customizações necessárias que, consequentemente,  

possibilitarão um ciclo virtuoso de evolução controlada do Portal, através dos esforços de 

todos os agentes envolvidos. 

 

5.2.5 Modelo de Gestão - Estratégias de crescimento: ciclos de melhoria de 

abrangência. 

 

A estratégia de crescimento a ser adotada no modelo proposto para o Portal de 

Notícias será a de iniciar as suas atividades com a comunidade acadêmica das instituições 

parceiras UENF, UFF e IFF. Sendo seu público-alvo: 

• publicadores: alunos e professores das instituições parceiras; 

• afiliados / anunciantes: comunidade dos bairros circunvizinhos e 

estabelecimentos comerciais da cidade de Campos dos Goytacazes com 

atividades de interesse ao público universitário; 

• leitor: alunos e professores das instituições parceiras, comunidade dos bairros 

circunvizinhos e estabelecimentos comerciais da cidade de Campos dos 

Goytacazes. 

Um primeiro passo de crescimento, que deverá acontecer através das conexões 

universitárias e uso de cunho acadêmico, será a alteração de abrangência para a região Norte e 

Noroeste do Estado do Rio de Janeiro. Sendo seu público-alvo: 

• publicadores: alunos e professores das diversas universidades da região norte e 

noroeste do estado do Rio de Janeiro; 

• afiliados / anunciantes: comunidades de todas as cidades do norte e noroeste do 

estado do Rio de Janeiro com atividades de interesse do público universitário; 

• leitor: alunos e professores das diversas universidades da região norte e noroeste 

do estado do Rio de Janeiro, bem como as comunidades de todas as cidades do 

norte e noroeste do estado do Rio de Janeiro. 
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A partir desse ponto, entende-se que o cunho acadêmico não é mais assegurado e os 

ciclos de crescimentos tornam-se de menor previsibilidade, pois podem saltar degraus de 

Estado, Regiões do País, País, Mercosul, Continente Sul Americano, Continente Americano, 

Continente Americano e Europa, passando ainda pelo Continente Asiático e demais 

Continentes, atingindo abrangência mundial. Essa ampliação pode ser ainda maior, devido ao 

ciberespaço, saltando para abrangência mundial, pois nesta era digital tudo é possível, não 

havendo fronteiras físicas para o crescimento. 

5.3 Visão geral dos processos operacionais do MEIJOR 

  
 

Após definição de cada etapa do modelo descritivo, torna-se importante uma visão 

geral dos quatro processos operacionais principais, são eles:  

 processo meio de geração de riqueza intangível; 

 processo fim de geração de riqueza tangível com espaços publicitários do 

Portal;  

 processo fim de geração de riqueza tangível com shopping digital do Portal;  

 processo fim de geração de riqueza tangível com espaços publicitários para 

afiliados. 

 

Os processos operacionais aqui descritos, focando os diversos conceitos já listados e 

definidos nesta pesquisa, foram adotados no MEIJOR para gerir e assegurar a estabilidade e 

sustentabilidade econômica do Portal de notícias. Dessa forma, o entrelaçamento lógico entre 

eles funcionam da seguinte maneira: 

 mensuração da contribuição dos diversos agentes organizacionais para o incremento 

de riqueza tangível e intangível através de medidas  físicas; 

 estabelecimento do nível de desempenho, ouro, prata ou bronze, dos diversos 

agentes organizacionais com base na contribuição para o incremento de riqueza 

tangível e intangível; 

 cálculo e estimativas da potencialidade de crescimento de ingresso monetário a 

partir dos incrementos de riqueza tangível e intangível, estabelecendo mecanismos 

de constituição de reservas monetárias; 

 definição de distribuição das reservas monetárias constituídas, tomando-se por base 

os reconhecimentos de desempenho dos diversos agentes organizacionais; 
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 estabelecimento do ciclo virtuoso do agente: contribui para formação de incremento 

monetário, tem desempenho bem conceituado, recebe maior participação na reserva 

constituída, motiva-se e contribui para formação de incremento monetário; 

 estabelecimento do movimento de convergência de objetivos dos agentes 

organizacionais aos do Portal de notícias; 

 estabelecimento da recursividade5 e ajustes necessários ao ciclo, através da 

aplicação do ciclo PDCA no sistema de controle gerencial. 

 

Assim, através da descrição dos relacionamentos dos diversos agentes do negócio 

jornalístico sob a influência do MEIJOR, os processos operacionais, aqui detalhados, foram 

segregados em quatro processos principais, são eles: 

5.3.1 Processo Meio: geração de Riqueza Intangível 

 

Processo inovador do MEIJOR, não encontrado nos modelos de negócio e gestão 

tradicionais, em que o incremento quantitativo de acessos, bem como o qualitativo, 

proporcionados pelas reportagens disponíveis no Portal de Notícias, são mensurados na forma 

de incremento de riqueza intangível para ponderações de desempenho dos publicadores e seu 

respectivo reconhecimento.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         
5 Segundo o site dicionarioportugues.org, recursidade é um termo usado de maneira mais geral para descrever o 

processo de repetição de um objeto de um jeito similar ao que já fora mostrado.   
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Figura 43: processo MEIO: geração de Riqueza Intangível 

Fonte: dados da pesquisa 
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Descrição operacional do processo, que pode ser visualizado na figura 43: 

 mensuração da contribuição do publicador na criação de valor intangível através 

da elaboração e postagem de suas reportagens, que têm o valor efetivamente 

implementado pela ação do leitor de acessar e efetuar leitura. O leitor com sua 

análise qualitativa positiva reage com ações de curtir, compartilhar e seguir, que se 

traduzirão em aumento de frequência de acessos ao Portal de notícias, sinônimo de 

maior atratividade e de captura de riqueza intangível pelo negócio; 

 o publicador e suas reportagens receberão nível de desempenho ouro, prata ou 

bronze, conforme medidas físicas estabelecidas (ver quadro 09); 

 conforme estimativas de incremento de fluxo futuro de benefícios derivados do 

aumento de atratividade do Portal de notícias, será estabelecida a criação de uma 

reserva monetária (reserva de publicador) sobre o faturamento, a fim de ser 

distribuída aos publicadores; 

 com base no reconhecimento atribuídos aos publicadores será definido percentual 

de participação sobre a reserva de publicador; 

 fica estabelecida a virtuosidade do ciclo, pois o publicador contribuiu para 

formação de incremento monetário através do aumento de acessos ao portal. A 

partir de um desempenho bem conceituado e consequente maior percentual sobre a 

reserva de publicador, a motivação cresce o que contribui ainda mais para 

formação de incrementos monetários; 

 fica constatado o movimento de convergência entre o objetivo do publicador e do 

Portal de notícias; 

 a recursividade da aplicação do ciclo PDCA permitirá a identificação e diagnóstico 

de ajustes necessários para aquilo que não sair conforme planejado e onde se deve 

atuar corretivamente. Exemplos: frequência de acessos que não estejam refletindo 

em compras, constatação de regionalidade de acessos que nos leve à decisão de 

expandir a abrangência, dentre outros. 
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5.3.2 Processo Fim: geração de Riqueza Tangível com Espaço Publicitário do 

Portal  

 

Um processo mais tradicional de venda de espaços publicitários disponibilizados pelo 

Portal de Notícias, mas tendo como principal diferencial o estabelecimento de preços 

relativizados não só pelo espaço e tempo de exposição, mas também pelas avaliações 

recebidas pelas reportagens vinculadas. Possibilitará que os agentes, publicador e anunciante, 

configurem como fornecedores e clientes mutuamente. 
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Figura 44: processo FIM: geração de riqueza tangível com produto espaço publicitário 

Fonte: dados da pesquisa 
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Descrição operacional do processo, que pode ser visualizado na figura 44: 

 mensuração da contribuição do portal de notícias na criação de valor através da 

disponibilização de espaços publicitários. O valor será implementado pela ação de 

usar e efetuar vendas pelo anunciante, que com suas ações de adquirir e pagar por 

estes espaços, possibilitam a captação de recursos monetários, riqueza tangível, 

pelo Portal de notícias; 

 o portal e seus espaços publicitários receberão nível de desempenho ouro, prata ou 

bronze, conforme medidas físicas estabelecidas (ver quadro 10); 

 conforme cálculos de incremento de ingresso monetário, riqueza tangível, será 

estabelecida a criação de uma reserva monetária (reserva de investimento) sobre o 

faturamento a fim de ser destinado a reinvestimentos no Portal; 

 com base no reconhecimento atribuído ao Portal e espaços publicitários do portal, 

será definido percentual de participação na reserva de investimento; 

 fica estabelecida a virtuosidade do ciclo, pois os espaços publicitários do portal 

contribuem para formação de incremento monetário através de suas vendas; 

recebendo, então, desempenho bem conceituado e, consequentemente, maior 

percentual sobre a reserva de investimento. Dessa forma, gestores do portal se 

motivam e destinam sua participação na reserva de investimento para uso em 

melhorias no próprio portal como, por exemplo: curso de SEO6 (Search Engine 

Optimization) para os publicadores e desenvolvedores do MEIJOR, ações de 

marketing na região foco de abrangência,  e outras medidas, potencializando ainda 

mais a possibilidade de contribuição dos espaços publicitários do portal; 

 fica constatado o movimento de convergência entre os objetivos dos gestores do 

portal e o do próprio Portal de notícias; 

 a recursividade da aplicação do ciclo PDCA permitirá a identificação e diagnóstico 

de ajustes necessários para aquilo que não sair conforme planejado e onde se deve 

atuar corretivamente. Exemplos: investimento em treinamentos de publicadores 

                                                         
6 Segundo blog seomaster. com.br, SEO (Search Engine Optimization) também conhecido como otimização de 

sites, é rapidamente definido como uma forma de aumentar os acessos do seu site através de um conjunto de 

técnicas e estratégias que permitem que um site melhore seu posicionamento nos resultados orgânicos dos 

mecanismos de busca, como Google e  Bing.  
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que abandonam as publicações no portal, espaços publicitários com subutilização, 

e outros. 

5.3.3 Processo Fim: geração de Riqueza Tangível com Shopping Digital do 

Portal 

 

Processo que busca inovar na tradicional venda de espaços publicitários com o 

propósito de viabilizar o uso por pequenos comerciantes e prestadores de serviços. O 

Shopping digital trata-se de uma área comercial do portal onde, por módicos valores fixos, é 

possível postar sua publicidade, em modelo padrão de tamanho e formato, mas onde existe 

uma comissão para o portal sempre que uma venda for efetuada.  

Essa modalidade será viabilizada pelo controle eletrônico da venda, quando se tratar de 

vendas efetuadas através de sites, mas também para vendas com emissão de cupons de 

desconto onde parte da arrecadação (taxa de comissão) será do portal. 
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Figura 45: geração de Riqueza Tangível com Shopping digital do Portal 

Fonte: dados da pesquisa 
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Descrição operacional do processo, que pode ser visualizado na figura 45: 

 mensuração da contribuição do portal de notícias, área comercial shopping digital 

na criação de valor tangível através da disponibilização desses espaços 

publicitários. O valor será implementado pela ação de usar e efetuar vendas pelo 

anunciante, pequenos comerciantes e prestadores de serviços que, com suas ações 

de adquirir e pagar por esses espaços, bem como efetuar vendas, pagando 

comissões, possibilitam a captação de recursos monetários, riqueza tangível, pelo 

Portal de notícias; 

 o portal e seu espaço publicitário – shopping digital, receberão nível de 

desempenho ouro, prata ou bronze, conforme medidas físicas estabelecidas (ver 

quadro 10); 

 conforme cálculos de incremento de ingresso monetário, riqueza tangível, será 

estabelecida a criação de uma reserva monetária (reserva para redução de taxa de 

comissão) sobre o faturamento, destinado a retornarem, monetariamente, aos 

pequenos comerciantes e prestadores de serviços anunciantes; 

 com base no reconhecimento atribuído ao espaço publicitário – shopping digital, 

será definido percentual de participação na reserva para redução de taxa de 

comissão; 

 fica estabelecida a virtuosidade do ciclo, pois o espaço publicitário – shopping 

digital contribui para formação de incremento monetário através da venda desses 

espaços e pelas vendas efetuadas pelos pequenos comerciantes e prestadores de 

serviços. Esses comerciantes, ao receberem uma classificação de desempenho bem 

conceituado, terão uma bonificação de redução da taxa de comissão. Dessa forma, 

os pequenos comerciantes e prestadores de serviços se motivam e convertem seus 

reconhecimentos monetários em incrementos de publicidade no Portal de notícias; 

 fica constatado o movimento de convergência entre o objetivo dos pequenos 

comerciantes e prestadores de serviços e o Portal de notícias; 

 a recursividade da aplicação do ciclo PDCA permitirá a identificação e diagnóstico 

de ajustes necessários para aquilo que não sair conforme planejado e onde se deve  

atuar corretivamente. Exemplos: não cumprimento dos acordos comerciais pelos 

pequenos comerciantes e prestadores de serviços, anúncios de produtos e serviços 

não adequados ao público-alvo do portal, e outros. 
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5.3.4 Processo Fim: geração de Riqueza Tangível com Espaço Publicitário 

Afiliados  

 

Este é um processo que busca otimizar a venda de espaços publicitários com o propósito 

de evitar ociosidades desses espaços, utilizando-se para tal afiliações em portais de notícias e 

e-commerces de grande porte, por exemplo: UOL e Lojas Americanas. Essas afiliações 

possibilitam a ocupação do espaço publicitário do Portal de notícias, por oportunidade, com 

anúncios selecionados nos portais de notícias e de e-commerces de grande porte, onde através 

de cada venda efetivada nesses sites através de acessos originários no Portal de notícias, o 

Portal recebe uma comissão sobre a venda. 
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Figura 46: processo FIM: geração de riqueza tangível com afiliados 

Fonte: dados da pesquisa 
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Descrição operacional do processo, que pode ser visualizado na figura 46: 

 mensuração da contribuição, da utilização dos espaços publicitários por anúncios 

dos portais de notícias e e-commerces de grande porte afiliados. A criação de valor 

tangível dar-se-á através da disponibilização desses espaços publicitários, que têm 

o valor efetivamente implementado pela ação usar os espaços e efetuar vendas pelo 

anunciante afiliado. O afiliado com suas ações de efetuar vendas e pagar 

comissões por essas vendas possibilitam a captação de recursos monetários, 

riqueza tangível, pelo Portal de notícias; 

 o portal e seus espaços publicitários destinado a anúncios de afiliados não atuarão 

no sistema de reconhecimento e reserva, tendo em vista que esse não é o objetivo 

principal do portal de notícias, cujo maior interesse é que seus espaços 

publicitários nunca estejam sem utilização; 

 a recursividade da aplicação do ciclo PDCA permitirá a identificação e diagnóstico 

de ajustes necessários para aquilo que não sair conforme o planejado e onde se  

deve atuar corretivamente. Exemplos: utilização de espaço publicitário por afiliado 

mesmo sem previsão de ociosidade, espaços publicitários com subutilização, e 

outros. 

 

A figura 47 ilustra a consolidação desses processos sob a ótica da necessidade de um 

processo cíclico e virtuoso que garanta o crescimento de abrangência e consequente 

incremento das riquezas intangíveis e tangíveis, o que assegura a existência e continuidade da 

empresa: 
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Figura 47: consolidação dos processos do MEIJOR 

Fonte: dados da pesquisa 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante do novo cenário em que se enquadram as organizações jornalísticas atuais, são 

necessárias novas práticas de negócio e gestão que proporcionem possibilidades reais de 

existência e continuidade dessas organizações, proporcionando a convergência e atendimento 

tanto aos objetivos empresariais quanto aos objetivos pessoais de todos os agentes envolvidos. 

Dessa forma, esta pesquisa teve como objetivo propor, conceitualmente, um modelo de 

negócio e gestão para portais de notícias da nova economia, chamado aqui de MEIJOR – 

Modelo Econômico de Integração Jornalística, um modelo de negócio e gestão que 

reconhecesse tanto as riquezas tangíveis como as intangíveis na geração de valor e, 

consequentemente, na sua mensuração de resultado. 

Como ponto de partida, foi estabelecida uma correlação histórica entre a evolução 

tecnológica dos fatores de influência na indústria jornalística, considerados nesta pesquisa 

como linguagem, máquinas e meios de transmissão e a forma de mensurar resultado 

econômico nessas organizações, dando origem a uma linha do tempo que foi intitulada de 

“Evolução dos fatores de influência na indústria jornalística no contexto histórico da 

industrialização e do ciberespaço”. 

Considerou-se importante situar o leitor acerca das transformações que foram ocorrendo 

ao longo do tempo tanto na indústria jornalística como na forma de apurar o resultado 

econômico das organizações de uma forma geral e como essas mudanças alteraram a forma de 

criar valor e mensurá-lo, proporcionando, assim, uma visão mais concreta do estado atual das 

organizações jornalísticas. 

Identificadas às mudanças no cenário jornalístico no Brasil e no mundo através de dados 

do Instituto Verificador de Comunicação – IVC, da Associação Nacional de Jornais – ANJ e 

de alguns cases elaborados nesta pesquisa, foi possível constatar as mudanças na forma de 

gerar valor das organizações jornalísticas da nova economia, bem como a aceleração da sua 

mutação nas últimas décadas, devido à ocorrência de diversos eventos disruptivos, como o 

surgimento da internet, do ciberespaço e da cibercultura. 

Após o aprofundamento na compreensão de como ocorre à geração de valor nas 

organizações jornalísticas da nova economia, buscou-se estabelecer como controlar essa 

formação e constituição de valor, a fim de permitir ao negócio jornalístico um fluxo contínuo 

de riquezas tangíveis e intangíveis que garantam a sua existência e continuidade.  
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A partir da seleção de conceitos da área de gestão e negócios, como controladoria, 

modelo de negócio, modelo de gestão, sistema de controle gerencial, goal congruence, ciclo 

PDCA, dentre outros, que possibilitassem o controle dessa nova forma de gerar valor nos 

portais de notícias da “nova economia”, é que foi pensado o modelo conceitual de negócios e 

gestão aqui proposto. Esses conceitos foram harmonicamente integrados, dando origem a seis 

premissas que pautaram a proposta conceitual do modelo. 

A partir das premissas elaboradas da proposta conceitual do modelo, foi feita uma 

descrição detalhada de todos os processos e etapas, com a proposição de medidas de 

mensuração de desempenho dos agentes envolvidos no negócio e seus respectivos níveis de 

reconhecimento, originando a proposta descritiva do modelo. 

Considerando as características atuais dos portais de notícias, onde a riqueza intangível 

assumiu valor primordial nesse tipo de negócio, esta pesquisa teve como principal 

contribuição a proposição de um modelo que reconhece e considera os incrementos de riqueza 

intangível, além da tangível, no momento da mensuração de resultados, o que possibilita a 

existência e continuidade do portal de notícia como um negócio jornalístico.  

Dessa forma, confirma-se a hipótese inicial desta pesquisa de que um modelo de 

negócio e gestão para portais de notícias da “nova economia” deve considerar a riqueza 

intangível e o estímulo a sua formação, além da riqueza tangível na geração de valor, 

estabelecendo medidas de mensuração para essas riquezas e atribuição de desempenho aos 

agentes, com respectivo reconhecimento monetário, como forma de minimizar os problemas 

encontrados por essas organizações nesta era digital.  

Visando atender à nova realidade dos negócios jornalísticos nesta era de ciberespaço, o 

MEIJOR reconhece a participação cada vez mais ativa dos agentes envolvidos no negócio e 

propõe medidas de mensuração de sua contribuição, como um grande valor intangível, 

estabelecendo reservas monetárias para esses agentes, sejam eles leitor, publicador, 

anunciante ou o próprio portal de notícias etc. 

Através da criação de uma célula de suporte customizadora, regida pela inteligência 

lógica do Goal Congruence, e de um sistema de controle gerencial, previu-se a alimentação 

de informações as quais possibilitem medir, avaliar e reconhecer a participação de cada 

agente envolvido no Portal de notícias, de forma a obter a congruência dos objetivos de todos 

os agentes envolvidos, garantindo, dessa forma, a expansão da abrangência e continuidade do 

funcionamento do negócio.  

O modelo tem como foco inicial uma visão de localidade para disponibilidade de 

publicidade e serviços acessórios, atendendo a um público-alvo específico e qualificado, em 
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que, através da valorização dos agentes proporcionadores de incremento de atratividade do 

negócio, as receitas serão potencializadas e isso ampliará sua área de abrangência. 

Considera-se o modelo aqui proposto como conceitual, por envolver os principais 

conceitos da área de gestão e negócios que, ao serem organizados e harmonicamente 

integrados, possibilitam um sistema de controle eficiente para portais de notícias da nova 

economia. Porém, é importante ressaltar que todo bom projeto de desenvolvimento de modelo 

lógico precisa que sua implementação ocorra em fases e que para a efetiva completude 

necessária de mensurações, tem-se ao menos que passar pelas fases de desenvolvimento de 

um protótipo e testes. 

Conforme o exposto, sugere-se a implementação do modelo proposto, pois somente 

após a aplicação é que será possível promover os acertos e ajustes necessários ao 

aprimoramento do modelo. 

Dessa forma, acredita-se que muitas possibilidades surjam para o enriquecimento do 

modelo aqui proposto, no entanto, cabe enfatizar que esta pesquisa atendeu ao objetivo a que 

se propôs que foi a proposição conceitual de um modelo de negócio e gestão que atendesse à 

realidade atual dos portais de notícias da “nova economia”, redescobrindo uma forma rentável 

de sobreviver, frente aos desafios representados pelo desenvolvimento das novas plataformas 

tecnológicas. 

Tendo em vista o mundo atual em que a riqueza intangível tem se mostrado superior ao 

valor patrimonial das organizações da era digital, é necessário ressaltar a importância de 

pesquisas futuras que venham pensar o desenvolvimento de modelos de mensuração da 

riqueza intangível.  

As dificuldades para mensuração do capital intelectual das empresas, riqueza intangível, 

passa não só por sua abstratividade, mas também, por sua dinâmica de mutação, cada dia mais 

agressiva, não permitindo saber ao certo o que efetivamente atribui valor às organizações, o 

que também reflete a própria sociedade, já que a cada dia têm-se diferentes requisitos como 

elementos de valor. 

Considera-se importante que esse modelo possa ser aprimorado ao ponto de incluir em 

suas métricas diferenciais de mensuração quando os temas forem: sustentabilidade, meio 

ambiente, trabalho voluntário, iniciativas sociais e tantas outras formas de riquezas ainda 

pouco reconhecidas nos modelos de gestão.  

Entretanto, é importante ressaltar que, primeiramente, partiu-se da condição que esse 

modelo de negócio e gestão para portais de notícias da “nova economia” aqui proposto fosse 

capaz de viabilizar a geração de valor, garantindo sua sustentabilidade econômica e, somente 
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a partir daí, fosse possível pensar em novos usos desses recursos, através de projetos voltados 

para área social, ambiental, voluntariado, entre outros. 

Em síntese, a partir do desenvolvimento desta pesquisa que, originalmente, buscava um 

modelo de negócio e gestão que auxiliasse no gerenciamento de portais de notícias da nova 

economia, foi possível identificar algumas tendências: 

 ter ambientes cada vez mais inteligentes, o que exige investimentos constantes 

em tecnologia, já que as organizações jornalísticas da nova economia precisam 

se transformar em empresas de tecnologia também; 

 considerar a presença do consumidor de forma cada vez mais efetiva; 

 ambientes colaborativos com a participação ativa de todos os agentes envolvidos 

no empreendimento jornalístico;  

 importância de medidas de mensuração de desempenho de todos os agentes 

envolvidos no negócio, de forma a promover reconhecimento monetário; 

 agregar sempre novos serviços, tendo em vista que um portal de notícias da nova 

economia também poderá ser um portal de prestação de serviços, o que trará 

incrementos importantes de receita; 

  concentrar-se na venda local para atrair anunciantes locais que não possuam 

grandes recursos para investimento em publicidade, ao mesmo tempo em que 

abre suas páginas para uma rede nacional; 

 supremacia da riqueza intangível na geração de valor. 

 

As maiores dificuldades desta pesquisa estavam diretamente ligadas ao fator 

intangibilidade e velocidade nas transformações. A riqueza intangível é quase sempre difícil 

de ser identificada e avaliada de forma eficaz, porém uma vez descoberta e explorada, 

possibilita vantagem competitiva.  

E a velocidade com que se alteram os temas relativos à comunicação digital é 

surpreendente. Há algum tempo eram convergência de mídias, interface, ciberespaço, 

interatividade, entre outros; hoje, em plena Web 2.0, já entrando no estágio da Web 3.0, a 

terceira geração da internet, também chamada de Web inteligente, as novas palavras-chave 

passam a ser: estudo do comportamento e meio de vida das pessoas, a organização dos 

conteúdos online de forma semântica, muito mais personalizados pelo internauta. E, em um 

futuro, cada vez mais próximo, o que nos espera?  

Assim, ao final deste percurso, acredita-se que foi evidenciado, a partir das pesquisas 

demonstradas, da construção da linha do tempo, envolvendo os fatores de influência na 
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indústria jornalística e sua forma de mensurar resultados, das análises dos dados informados 

pelo IVC e pela ANJ, da elaboração dos cases, do levantamento dos conceitos da área de 

negócio e gestão, da construção das etapas do modelo conceitual e descritivo, das inúmeras 

figuras construídas especialmente para esta pesquisa, entre outros,  a importância de se ter um 

modelo de negócio e gestão que auxilie as organizações jornalísticas da “nova economia”, 

assegurando sua implementação, crescimento, existência e perpetuidade. 
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8. APÊNDICES E ANEXOS 
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APÊNDICE A – ENSAIO DE UM SISTEMA DE CATEGORIZAÇÃO PARA O 

PORTAL DE NOTÍCIAS DA UENF 

 

O Núcleo de Pesquisa CATI - Comunicação, Administração e Tecnologia da 

Informação, cadastrado no CNPq, vinculado ao Programa de Pós-graduação em Cognição e 

Linguagem da Universidade Estadual do Norte Fluminense Darcy Ribeiro (UENF), tem por 

objetivo o desenvolvimento de ambientes e ferramentas que busquem atender às demandas de 

geração, armazenamento, recuperação, processamento e transmissão de informação (notícias) 

nesta era digital. 

De cunho interdisciplinar, o núcleo CATI envolve três pesquisas de doutorado: 

repensar a lógica de produção de notícias em tempos de ciberespaço, desenvolver uma 

plataforma digital que seja colaborativa e autogerenciável e redefinição de um modelo de 

negócio e gestão que auxilie no gerenciamento de um Portal de Notícias da “nova economia” 

assegurando sua implementação, crescimento, existência e perpetuidade. 

Por meio do Núcleo de Pesquisa CATI, o que se propõe é o desenvolvimento de um 

Portal de Notícias (ou Ambiente Virtual de Notícias) em que não existam os papéis 

organizacionais tradicionais comuns e estanques de uma produção jornalística (como leitor, 

redator, produtor, jornalista, editor, entre outros). Nele, o leitor além de consumir a notícia, 

também, irá produzi-la, consequentemente, desempenhando outros papéis, como publicador, 

anunciante, consumidor dos produtos e serviços, etc. 

O modelo econômico de integração jornalística – MEIJOR, objeto de uma das 

pesquisas de doutorado, e uma das pesquisas do núcleo CATI, é uma proposta  conceitual de 

modelo de negócio e gestão para portais de notícias da “nova economia”, que considerem 

tanto a riqueza tangível como, principalmente, a intangível na geração e formação de valor, 

estabelecendo medidas de mensuração para essas riquezas e atribuição de desempenho aos 

agentes formadores do portal de notícias. 

A categorização dos níveis de desempenho, conceituados nesta pesquisa como ouro, 

prata e bronze, foi estabelecida conforme critérios abaixo: 

 

Cadastro inicial (leitor) – a pessoa irá fazer o cadastro com nome e email, apenas para 

acessar o portal e ler as reportagens. Nesse momento, ele ganha 1.000 pontos. 
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Essa etapa é importante para quantificar o número de pessoas que estão acessando o portal, 

possibilitando um futuro mapeamento através do perfil do público (lead qualificado). 

 

Cadastro mais completo (leitor/colaborador) – será necessário endereço, documentos e 

outros dados importantes para elaboração do sistema de informação – base do portal. A cada 

avaliação que a pessoa fizer das notícias postadas, seja positiva ou negativa, a pessoa ganhará 

50 pontos e a cada compartilhamento de notícias que ela fizer ganhará 100 pontos.  

 Nesse momento, a pessoa assina um termo de responsabilidade e ganha 5.000 pontos. 

 

Nível Bronze – para que a pessoa possa ter o nível de desempenho bronze, ela precisará ter 

30.000 pontos, que podem ser conquistados a partir das avaliações e compartilhamentos, o 

que representará maior envolvimento com o portal.  

 Nesse nível, as pessoas poderão submeter notícias ao portal, que serão avaliadas por 

membros que possuem níveis de desempenho superiores (prata e ouro). A cada notícia 

aprovada a pessoa ganha 1.000 pontos. 

 Suas avaliações terão valor de 150 pontos e seus compartilhamentos terão valor de 300 

pontos cada.  

 

Nível Prata -  para que a pessoa possa ter o nível de desempenho prata, ela precisará ter 

100.000 pontos, que podem ser conquistados a partir das avaliações, compartilhamentos e 

seleções das notícias submetidas pelos membros bronze.  

 Nesse nível, as pessoas poderão, também, submeter notícias que serão aprovadas pelos 

membros nível ouro, sendo cada notícia aprovada correspondente a 10.000 pontos. 

 Seus compartilhamentos terão valor maior que os membros nível bronze, sendo 300 

pontos para avaliações e 600 para compartilhamento.  

 Por cada parecer de seleção de notícias, o membro nível prata ganha 2.000 pontos. 

 

Nível Ouro -  para que a pessoa possa ter o nível de desempenho ouro, ela precisará ter 

500.000 pontos, que podem ser conquistados a partir das avaliações, compartilhamentos e 

elaboração de parecer das notícias submetidas pelos membros prata.  

 Nesse nível, as pessoas poderão também submeter notícias que serão aprovadas por 

três membros nível ouro, sendo cada notícia aprovada correspondente a 50.000 pontos. 
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 Seus compartilhamentos terão valor maior que os membros nível prata, sendo 500 

pontos para avaliações e 1.000 para compartilhamento.  

 Por cada parecer de seleção de notícias, o membro nível ouro ganha 5.000 pontos. 

 Em caso de divergências de notícias aprovadas, o membro ouro terá poder de decisão. 

É importante ressaltar que para a formação da categorização dos leitores/publicadores 

teremos ainda as pontuações máster* que serão atribuídas a partir da efetiva geração de 

riqueza tangível ou intangível auferida pelo portal através dos eventos de monetização: 

 vinculações de anúncios às reportagens; 

 número de acessos às reportagens; 

 vendas efetuadas a partir das reportagens. 

*Pontuações máster: pontuações vinculadas ao incremento de riqueza que terão 

validade de 24 meses; necessitando, assim, que o publicador seja um agente atuante no 

sentido de manter sua pontuação e, consequentemente, sua participação na distribuição dos 

resultados monetários. 

A formação da categorização dos portais espaço publicitário e shopping digital será 

definida a partir da geração do faturamento, utilizando-se de uma média móvel dos últimos 

seis meses. 

De acordo com o MEIJOR, os níveis de desempenho (ouro, prata e bronze) serão 

responsáveis pelo percentual de reserva que será destinado a cada um dos agentes: publicador, 

anunciante e o próprio portal de notícias. As distribuições serão definidas de forma relativa 

(%) e os valores absolutos dependerão do faturamento do portal = %  X faturamento. 

A figura 01 tem por objetivo ilustrar os níveis de desempenho dos agentes do portal, 

definidos nessa pesquisa como ouro, prata e bronze; sintetizando os critérios descritos acima. 
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Figura 01 – categorização dos agentes para portal de notícias 

Fonte: elaborado pelo autor 

 

 

 

 

Este apêndice está sendo construído pelo núcleo de pesquisa CATI (Comunicação, 

administração e tecnologia da informação) continuamente, através dos encontros semanais, 

que têm ocorrido para discussão das pesquisas em andamento as quais envolvem a criação de 

um portal de notícias da nova economia. Abaixo, algumas observações de considerações que 

já estão sendo pensadas para o projeto de criação do portal de notícias. 

 

Obs.1: a ordem das notícias no portal dar-se-á pelo número de avaliações positivas ou 

negativas feitas pelos próprios membros, o que demonstra o dinamismo e a importância da 

participação efetiva dos membros do portal. 

Obs.2: Inicialmente, existirão os agentes de informação (CASTILHO e FIALHO, 2009), 

pessoas encarregadas de iniciar a aglutinação de outras pessoas no portal e aprovar ou não as 

notícias. Ao longo do tempo, esse processo será feito exclusivamente pelos participantes do 

portal.   
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ANEXO A – SISTEMA DE CATEGORIZAÇÃO DE SITES DA NORTON  

 

No Anexo A, é possível verificar as categorias criadas a partir de milhões de sites que 

tiveram seu conteúdo avaliado, como Crianças, Conteúdo adulto, Notícias e Violência. Como 

exemplo, nota-se que na categoria Crianças, um site oferece uma experiência segura e 

interessante na Internet para menores de 12 anos. Ao contrário, na categoria Violência, os 

sites exibem violência gráfica ou fornecem instruções ou informações relacionadas a armas, 

explosivos ou outras práticas violentas. 

Nesse sentido, pode-se restringir o acesso às categorias que contêm conteúdo 

inapropriado para os filhos, tornando as configurações de categorias normais baseadas na 

idade da criança, bastando modificá-las conforme a necessidade. Percebe-se que há sites que 

pertencem a mais de uma categoria. Caso ele esteja em uma categoria bloqueada, será 

bloqueado.  

O site Norton Family pode sobrepor a configuração de categoria a um site específico, 

adicionando-o à lista de bloqueio ou à lista de permissão na página Configurações 

personalizadas da Web da criança. Há, também, a possibilidade de sobrepor a configuração 

de categoria em dispositivo Android, tocando na guia REGRAS. Assim, os sites que 

estiverem na lista de bloqueio ou de permissão sempre serão bloqueados ou permitidos, 

independentemente da categoria em que estiverem inseridos.  

O quadro que segue fornece a lista de categorias de sites, descrevendo brevemente 

cada uma delas: 
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Quadro 1: categorias de sites 

Item Categoria Descrição

1 Aborto

Sites que fornecem informações ou argumentos a favor ou contra o aborto; descrevem procedimentos 

abortivos; oferecem ajuda para fazer ou evitar um aborto, ou fornecem depoimentos sobre os efeitos 

físicos, sociais, mentais, morais ou emocionais ou a falta desses efeitos causados por um aborto.

2 Publicidade
Sites que exibem conteúdo publicitário online. Os anúncios podem variar de anúncios verdadeiros a 

anúncios de natureza ofensiva.

3 Álcool
Sites que promovem ou oferecem a venda de bebidas alcoólicas ou meios de fazê-las; fornecem 

receitas ou utensílios, glorificam, agenciam ou encorajam o consumo de álcool ou a embriaguez.

4 Arte

Sites que exibem ou referem-se a assuntos de natureza estética. Esses sites podem incluir arte 

histórica ou contemporânea, mas também nudez artística. (Os sites que contêm nudez são 

categorizados em Conteúdo adulto.)

5 Automotivos Sites que vendem, exibem, defendem, analisam ou descrevem carros ou o mercado automotivo.

6 Negócios Sites que fornecem informações sobre negócios e mercados financeiros.

7

Atividades de 

hackers de 

computador

Sites que promovem ou fornecem meios para a prática de atividades ilegais ou não autorizadas com o 

uso de habilidades de programação de computadores.

8 Crime

Sites que apresentam ou promovem habilidades criminosas, fornecem instruções sobre como ameaçar 

ou violar a segurança de propriedade ou a privacidade das pessoas ou descrevem como evitar o 

cumprimento de deveres e obrigações legalmente estabelecidos.

9 Cultos

Sites que apresentam ou promovem grupos religiosos modernos, organizados e destacados, 

identificados como cultos por três ou mais fontes autorizadas. Também inclui sites que promovem ou 

oferecem métodos, meios de instrução ou outros recursos para afetar ou influenciar eventos reais 

usando feitiços, maldições, poderes mágicos ou seres sobrenaturais.

10

Discussão e 

interação 

online

Sites que fornecem uma plataforma para que os usuários discutam, comparem e debatam diferentes 

tópicos como tecnologia, jogos, esportes, moda e política.

11 Drogas

Sites que promovem, oferecem, vendem, fornecem, encorajam ou defendem o uso, o cultivo, a 

fabricação ou a distribuição, recreativos ou ilegais, de drogas, fármacos, plantas tóxicas ou 

substâncias químicas e equipamentos relacionados.

12
Entreteniment

o e música

Sites que fornecem valor de entretenimento para o usuário. Esta categoria também inclui sites de 

rádios na Internet.

13

Compartilham

ento de 

arquivos

Sites que fornecem ou promovem aplicativos de compartilhamento de arquivos.

14 Jogos de azar

Sites nos quais os usuários podem fazer apostas ou participar de apostas online (incluindo loterias); 

obter informações, ajuda ou recomendações sobre apostas; ou receber instruções, ajuda ou 

treinamento sobre como participar de jogos de azar.

15 Jogos
Sites que fornecem acesso a jogos online que incluem oportunidades de jogar contra outras pessoas 

online. Esses sites não oferecem suporte ou estimulam apostas nos jogos.

16 Geral

Sites que exibem trópicos de interesse geral e podem representar um gateway para uma grande 

variedade de recursos e serviços. Também pode incluir sites com conteúdo que muda dinamicamente 

com a possibilidade de gerar, exibir ou oferecer links para conteúdos inapropriados para crianças.

17 Governo Sites que envolvem entidades, organizações ou funções governamentais.

18 Ódio

Sites que defendem a hostilidade ou a agressão contra indivíduos ou grupos em relação à raça, à 

religião, ao gênero, à nacionalidade, à origem étnica ou a outras características involuntárias. Sites que 

denigrem outras pessoas ou justificam desigualdades com base nessas características.

19 Saúde
Sites relacionados à saúde humana de forma geral. Essa categoria não inclui tópicos de saúde sexual, 

que são categorizados como Educação sexual.

20
Busca de 

trabalho

Sites que são dedicados à procura de empregos, listagem de empregos, troca de currículos e 

recrutamento.  
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21 Crianças
Sites que oferecem uma experiência segura e interessante na Internet para crianças menores de 12 

anos.

22 Direito Sites que tratam de assuntos jurídicos.

23
Roupas 

íntimas

Sites que podem oferecer roupas íntimas ou trajes de banho para venda e podem incluir galerias de 

modelos exibindo os produtos.

24
Conteúdo 

adulto

Sites que contêm informações sexualmente explícitas que não sejam de natureza médica ou científica. 

Também inclui sites que contêm nu artístico. O nu artístico consiste em imagens não pornográficas 

que exibem o corpo nu de forma refinada e artística. O principal propósito dos sites de nu artístico não 

deve ser o conteúdo sexual.

25 Exército Sites patrocinados por agências de serviços armados ou organizações militares.

26 Notícias
Sites de notícias, opiniões e previsão do tempo. Esses sites incluem aqueles patrocinados por mídia 

visual e impressa.

27 Chat online
Sites que permitem que os usuários participem de chat online publicando mensagens para as pessoas 

no mesmo site, em tempo real.

28
Relacionamen

to

Sites que promovem ou fornecem oportunidades para que as pessoas estabeleçam ou continuem 

relacionamentos românticos ou sexuais.

29 Plágio Sites que permitem copiar e colar textos para fazer o dever de casa.

30 Política Sites que comentam ou oferecem apoio a política de qualquer tipo.

31 Pornografia Sites que contêm material sexual explícito com o objetivo de estimular ou despertar interesse sexual.

32
Referência/Ed

ucação
Sites cujo principal objetivo é oferecer enriquecimento educacional.

33 Religião Sites dedicados a ou que descrevem uma ou mais religiões.

34 Pesquisa Sites que suportam pesquisas na Web, em grupos de notícias e diretórios.

35
Educação 

sexual

Sites que contêm informações sobre reprodução e desenvolvimento sexual, doenças sexualmente 

transmissíveis, contracepção, práticas sexuais seguras e sexualidade.

36 Compras Sites que promovem a oportunidade de comprar bens ou materiais online.

37
Sites que permitem que os usuários criem e estabeleçam relações online com outras pessoas na 

Internet incluindo os seguintes tipos de sites:

38 Blogs : sites que servem como diário pessoal publicamente acessível de um indivíduo.

39
Fóruns : sites que fornecem um aplicativo da Web que permite aos usuários participar de discussões 

sobre vários tópicos, frequentemente em conjunto com comunidades online.

40
Serviços de hospedagem : sites que fornecem a pessoas e organizações sistemas online para 

armazenamento de informações, imagens, vídeo ou qualquer conteúdo acessível na Web.

41
Comunidades virtuais : sites que oferecem uma variedade de ferramentas e mecanismos para 

permitir que um grupo de pessoas se comunique e interaja na Internet.

42

43 Esportes Sites dedicados a esportes amadores e profissionais e eventos esportivos.

44 Suicídio
Sites que oferecem, promovem ou defendem sugestões, instruções ou descrições sobre como cometer 

suicídio.

45 Tecnologia Sites que vendem, exibem, defendem, analisam ou descrevem informações sobre tecnologia.

46 Tabaco
Sites que incentivam, promovem, oferecem para venda ou incentivam de outra forma o consumo de 

tabaco.

47 Viagem
Sites dedicados a planejamento de viagens pessoais, férias, aluguel de carros, hospedagem, cruzeiros e 

grupos de turismo.

48 Sem categoria

Milhares de sites estão sendo criados todos os dias. Esses sites são analisados e agrupados em 

diferentes categorias. Os sites não categorizados são aqueles que ainda não foram analisados e 

categorizados.

49 Violência

Sites que exibem violência gráfica que trata de causar dor ou ferimentos. Sites que promovem ou 

fornecem instruções sobre como causar danos físicos a pessoas ou propriedades por meio do uso de 

armas, explosivos, brincadeiras, desmembramentos, tortura, mutilações, sadismo e outros tipos de 

violência excessiva.

50 Armas

Sites que vendem, exibem, promovem, analisam ou descrevem armas como revólveres, facas ou 

dispositivos de artes marciais, ou fornecem informações sobre seu uso, acessórios ou outras 

modificações.

51 Webmail
Sites que fornecem serviços gratuitos de email com base na Web, acessíveis de qualquer navegador da 

Internet.

52
Proxies da 

Web

Sites que permitem que o conteúdo da Internet seja recuperado em nome de um usuário com o intuito 

de ocultar a identidade do usuário do servidor de conteúdo ou ocultar a fonte do conteúdo do 

software de filtro de conteúdo.

Rede social
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Fonte: https://support.norton.com/sp/pt/br/home/current/solutions/v40464522_NF_Help_pt_br 


