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G1 em 1 minuto: um estudo sobre o formato de boletim
de curta duração da TV Globo
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Resumo: Neste artigo, pretendemos analisar a construção do formato televisivo do G1 em
1Minuto, boletim informativo de curta duração inserido durante a programação da Rede Globo.
Um modelo de apresentação jornalística que é o resultado de várias influências, do jornalismo
ao longo de décadas, das redes sociais e de vídeos do YouTube. Identificaremos também as
estratégias utilizadas pelo boletim de notícias para aproximar o telespectador do portal de notícias G1. Problematizaremos seus precursores nesse formato televisivo, sua evolução e a aparente necessidade de mudanças na produção do telejornalismo para conquistar novos públicos e se
manter relevante perante a audiência.

Palavras-chave: telejornalismo; boletim de notícias; formato televisivo; portal de notícias; G1
em 1minuto.

1. Um novo formato de boletim televisivo
No início dos anos 2000 as Organizações Globo criaram o portal globo.com, que
hospeda quase 700 sites das empresas do grupo e filiados, oferecendo notícias sobre
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assuntos diversos, além de esportes, entretenimento e tecnologia.3 O portal dá acesso,
em um só endereço, ao conteúdo de jornalismo da Rede Globo, da Globo News, das
rádios Globo e CBN, dos jornais O Globo e Extra, das revistas da Editora Globo, entre
outros. Em 18 de setembro de 2006, a Globo.com lança o G1, novo portal de notícias
das empresas Globo que substitui o antigo GloboNews.com, criado em 2001. Hospedado na Globo.com, o G1 segue a orientação da direção de Jornalismo e Esportes da Globo4. Além de cinco redações nas emissoras Globo situadas em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Belo Horizonte e Recife, o G1 tem equipes completas em todas as emissoras afiliadas. Conta também com as informações produzidas pelos jornais, rádios e revistas do Grupo Globo, além de serviços e agências de notícias nacionais e internacionais. O conteúdo do G1 também está disponível nos dispositivos mobile e em tablets. A
interatividade com o usuário se dá através do portal e nas suas contas no Facebook, no
Twitter e no Instagram. O Portal G1 mantém a mesma estrutura de layout e formato do
globo.com, com a predominância na cor vermelha, mas seguindo a mesma estrutura das
outras páginas do portal, em tamanhos de fonte do título e texto, estrutura de matéria,
disposição de imagens e vídeos, hiperlinks e propagandas.
Figura 1: Home do Portal G1 na estreia5

HISTÓRIA / GRUPO GLOBO – Lançamento da Globo.com – Disponível em:
http://historiagrupoglobo.globo.com/hgg/index.htm. Acesso em: 07 de abr. 2018.
4
Disponível em http://historiagrupoglobo.globo.com/hgg/index.htm. Acesso em 01 jun. 2018.
5Disponível
em:
http://g1.globo.com/Noticias/Tecnologia/0,,MUL105920-6174,00G+COMPLETA+SEU+PRIMEIRO+ANO+NA+INTERNET.html. Acesso em: 01 jun. 2018
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Com o passar dos anos, todo o projeto foi recebendo atualizações para chegar no
modelo utilizado até a data desta análise: à direita da página, uma janela de acesso rápido, sobre economia, previsão do tempo, algumas propagandas e uma lista das notícias
mais lidas. A reprodução dos telejornais da TV Globo junto a um breve texto explicativo, muitas vezes, com uma simples transcrição do que foi apresentado no vídeo.

Figura 2: Layout atual do Portal do G16

Na home, cada notícia possuí uma imagem, um título e duas linhas de explanação do conteúdo. Quando é feito o acesso ao link de interesse é apresentada a temática
no topo da página ou a localidade do relato, letra na cor branco sob a faixa vermelha,
título da notícia abaixo, uma frase, o vídeo, as imagens, o texto e a maior diferença,
dentre todas as outras mídias do grupo fora da internet, à área de comentários, que proporciona ao usuário deixar uma opinião, questionamento ou crítica, contribuindo para
expansão do assunto e engajamento do usuário.

6

Captura de tela do Portal do G1. Data: 18 de abr. 2018.
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Em 20 de abril de 2015, nove anos depois da criação do portal de notícias G1, é
criado o G1 em Um Minuto, boletins diários veiculados na programação da TV Globo
com as principais notícias do portal.

Figura 3: Captura de início do G1 em 1 Minuto7

O boletim de notícias G1 em 1Minuto iniciou sua transmissão com quatro inserções diárias: duas matutinas, nos programas Encontro com Fátima Bernardes e Bem
Estar, e duas vespertinas, no intervalo da Sessão da Tarde (o horário de exibição de
filmes) e do Vale a Pena Ver de Novo (as novelas reprisadas).
Para chegar ao formato ideal hoje veiculado:
Foram seis meses de preparação, como elaboração da linguagem, gravação
dos pilotos e escolha dos apresentadores. Tudo para lançar um programa jornalístico completamente diferente do que existia no ar. O G1 em 1 Minuto
nasceu de uma parceria entre o G1, portal de notícias da Globo, e o Jornalismo, em uma tentativa de aproximar plataformas e atrair os jovens do ambiente online para a televisão e vice-versa. (MEMÓRIA GLOBO, 2016, online)

Algumas pesquisas na América Latina, em especial do Centro de Estudos em
Mídia e Sociedade na Argentina (MESO)8, apontam que o consumo de informação
entre os jovens cresce gradualmente na faixa etária de 18 a 29 anos, voltado ao acesso
7

Disponível: http://g1.globo.com/videos/t/g1-em-1-minuto/v/g1-em-1-minuto-casos-de-microcefalia-nobrasil-ja-ultrapassa-16-mil-desde-outubro/5112834/ Acesso: 17 de dezembro de 2016.
8
CENTRO DE ESTUDOS EM MÍDIA E SOCIEDADE NA ARGENTINA (MESO). Disponível:
http://meso.com.ar/datos/indice-meso-de-la-agenda-noticiosa-primer-cuatrimestre-de-2017-parte-i-elcomportamiento-de-los-medios/. Acesso em: 02 de nov. 2017.
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das redes sociais via dispositivos eletrônicos móveis. Com auxílio de informações como
esta, a emissora visa criar aproximação com essa nova geração de consumidores de conteúdo, aproximando as plataformas de TV e internet.
Dentre algumas características é possível observar como tendência para novos
programas de apresentação de notícia o oferecimento dos mais variados temas, um novo
visual dos repórteres, distribuição rápida da informação e pouco posicionamento dos
apresentadores. “Transmitir as principais notícias do dia em apenas 60 segundos é o
desafio da equipe do G1 em 1 Minuto. O boletim de notícias é produzido e gravado na
redação do G19” (MEMÓRIA GLOBO, 2015, online).
As apresentações sempre acontecem com o cenário da própria redação, estratégia já bastante utilizada em telejornais brasileiros, fortalecendo a espontaneidade de
uma transmissão “ao vivo”, com o auxílio de infográficos animados, imagens, vídeos e
objetos 3D.
A estratégia de utilização do “ao vivo” tem um significado bem específico, assim como
as simulações, bem como infográficos, mapas do tempo, vinhetas, telões e
cenários virtuais formam o conjunto dos recursos que, para além de credibilidade, dão agilidade e ajudam a construir a identidade dos programas e
das emissoras. A análise do texto verbal, por sua vez, deve revelar as estratégias empregadas pelos mediadores para construir as notícias, interpelar
diretamente a audiência e construir credibilidade (GOMES, 2011, p.37).

Neste caso do boletim de notícias, também ligado à realidade do improviso (inclusive sem a utilização do teleprompter para a leitura das notícias), do stand up e imediatismo, características comuns em outros conteúdos consumidos por jovens nas redes
sociais, de uma maneira particular. A compreensão de novas necessidades garante a
atualização dos formatos no
desafio de refletir o telejornalismo, bem como o suporte original televisivo, no atual contexto tecnológico, frente às inovações, invenções e
MEMÓRIAS
GLOBO
–
G1
em
1minuto
Formato.
Disponível
em:
http://memoriaglobo.globo.com/programas/jornalismo/telejornais-e-programas/g1-em-um-minuto/g1-emum-minuto-formato.htm. Acesso em 12 de jun. 2017.
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adoções que estão transformando tanto o meio como o veículo jornalístico. No atual estágio do telejornalismo depara-se com a busca de
novos modelos, para além do último modelo fordista consagrado dos
anos 70, em uma configuração que envolve portabilidade, mobilidade
e interatividade digital (JUNIOR, VIZEU, LORDÊLO, 2015, p.2).

O jovem de 14 a 24 anos, como apresentado na pesquisa do MESO, é conectado, não
necessariamente fidelizado, podendo estar ao mesmo tempo no portal de notícias assistindo um telejornal e navegando nas redes sociais. O conteúdo precisa estabelecer diálogo com a dinâmica cotidiana desse novo espectador.
O programa é para a TV aberta, mas pode ser revisitado na página web. Todos
os programas estão disponíveis no portal do G1, característica conhecida como conteúdo On Demand10, podendo ser assistido quando e onde quiser, contando obrigatoriamente com o uso de internet.
O movimento de reestruturação do jornalismo da emissora atingiu vários programas jornalísticos desde o início dos anos 2000. Podem-se observar repórteres de outros telejornais da emissora deixando a barba por fazer ou bem desenhada, vestimentas
cada vez mais informais, de acordo com o tema da notícia apresentada, inclusive na
apresentação do telejornal de maior audiência da emissora, o Jornal Nacional. Uma
outra mudança no ambiente é a mobilidade que está sendo dada ao apresentador, em
planos abertos, câmeras em movimento. O editor-chefe e apresentador do Jornal Nacional, Willian Bonner, que pela sua importância à frente do jornal de maior prestígio da
emissora, acaba sendo o porta-voz desse novo posicionamento. Confirma que o formato
deseja estabelecer um diálogo direto com a internet:
Nós estamos vivendo a revolução e outro produto que surgiu disso é o
G1 em 1 Minuto. Foi uma ideia muito simples: a gente tinha que pensar em multiplataforma para o público jovem. Veio a ideia: eles fazem
televisão na internet e mandam para a gente, a gente franqueia e abre a
programação da TV aberta para o G1, produzindo uma troca de energias. (MEMÓRIAS GLOBO, 2015, online)

10

On Demand - Disponível, pronto para entrega, (produzido) conforme a demanda (o outro sentido inglês
não se usa no Brasil: à vista, contra apresentação da fatura).
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2. Quem dá voz e rosto ao G1 em 1minuto?
Figura 4: Montagem retirada de dois vídeos veiculados

O informativo conta com os apresentadores Cauê Fabiano, que no momento da
estreia tinha 26 anos, e Mariana Palma, 27 anos, como “titulares”. Quando Fabiano entrou em férias, em agosto de 2016, uma nova integrante começou a fazer parte da apresentação do programa em seu lugar: Paula Paiva, 26 anos. Embora já fizesse parte da
equipe do boletim, não o apresentava. Em dezembro de 2017, uma nova integrante, Luiza Tenente, de 25 anos, (sobrinha do editor chefe do Jornal Nacional, William Bonner11)
se tornando a mais jovem, dentre os apresentadores do boletim. Mesmo com os novos
integrantes, é importante ressaltar que Mari e Cauê são os que detêm maior frequência
nas apresentações até o momento da análise neste artigo.

CLAUDIA - Luiza Tenente, sobrinha de Bonner, estreia no ‘Encontro’. Disponível em:
https://claudia.abril.com.br/famosos/sobrinha-de-bonner-luiza-tenente/. Acesso em: 07 de abr. 2018.
11
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Figura 5: Montagem retirada de dois vídeos veiculados

Mari, como é chamada, por apelido, mesmo no ar, em seu GC (Gerador de Carácteres) e Fabiano já trabalhavam em editoriais diferentes no portal de notícias do G1:
ele em educação e ela em bem-estar. Juntos, foram convidados para fazer parte do novo
formato de boletim de notícias e passaram seis meses em treinamento na fase piloto do
programa.
Os apresentadores são jovens com visual despojado. Com piercing no nariz e utilizando muitas peças de seu próprio guarda-roupa, como afirma Mari, por gostar muito de
moda e raramente “gastar muito dinheiro”, fazendo compras até mesmo no comércio
popular12. Já Fabiano afirma indicar ao departamento de figurino as estampas que gostaria
de usar, muitas vezes com piadas - quase que em sua maioria relacionadas ao universo
“nerd” ou a seriados norte-americanos dos quais é fã, não por coincidência, as maiores audiências entre os jovens. Deixando claro algumas regras como não conter palavras impróprias,
mas tudo que é comprado passou ou passará por sua aprovação13.
Um outro aspecto visual a ser levado em consideração é o fato de não sofrer qualquer
censura em relação as suas tatuagens, expostas nos dois braços, composto com muitas pulseiras, e a utilização, sempre oscilante, ao longo do primeiro ano de programa, de sua barba,
12

EGO. Cauê Fabiano e Mari Palma mostram camisetas divertidas do G1 em 1 minuto. Disponível
em:
http://ego.globo.com/moda/noticia/2016/04/caue-fabiano-e-mari-palma-mostram-camisetasdivertidas-do-g1-em-1-minuto.html. Acesso: 17 de dez. 2016.
13
EGO. Cauê Fabiano e Mari Palma mostram camisetas divertidas do G1 em 1 minuto. Disponível
em:
http://ego.globo.com/moda/noticia/2016/04/caue-fabiano-e-mari-palma-mostram-camisetasdivertidas-do-g1-em-1-minuto.html. Acesso: 17 de dez. 2016.
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hora por fazer, em alguns momentos desenhada e às vezes bem-feita, denotando maior liberdade. O visual diferenciado seria para proporcionar a possibilidade de identificação direta
com os telespectadores em diferentes momentos?
A escolha dos apresentadores não foi feita ao acaso. Para alcançar o público jovem, era preciso inovar, também na figura do apresentador. A partir disso, foram apresentados profissionais que fogem dos padrões de cabelo “impecável”, terno alinhado,
gravatas e linguagem formal. Para dar lugar a um visual capaz de empregar um estilo
próprio, oferecendo um diálogo antes mesmo de começarem a falar, sem regras préestabelecidas, aparentemente permitindo o oferecimento de contribuições que esse apresentador pudesse compartilhar. Notavelmente, existe um limite para essas extensões de
liberdade, as tatuagens aparecem, mas nem tanto assim, a barba está por fazer, mas bem
arrumada, o brinco pode, no entanto, discreto, assim como o piercing. As estampas das
camisetas são joviais, “estão na moda”, sem muita polêmica, apenas para as estampas
mais populares voltadas ao entretenimento, bandas de músicas, quadrinhos e animações.
A narrativa propõe uma fusão de ideias e formatos. Quem consome notícias quer
ser informado com qualidade, mas talvez esse não seja o único objetivo do boletim. No
momento que cada mídia consegue conversar com o usuário que a utiliza, o processo se
torna mais dinâmico, sem esquecer que muitas vezes o espectador acompanha o desdobramento da notícia em diferentes mídias ao mesmo tempo. Permitindo ao espectador a
utilização de uma ou mais mídias apresentando a notícia, expandindo a experiência entre assuntos correlatos. Para que esse movimento ocorra:
Na fase a que chamamos webjornalismo/ciberjornalismo, as notícias passam a ser produzidas com recurso a uma linguagem
constituída por palavras, sons, vídeos, infográficos e hiperligações, tudo combinado para que o utilizador possa escolher o seu
próprio percurso de leitura (CANAVILHAS, 2005, p. 2).

Apesar do objeto de estudo ser um boletim de notícias com inserções durante a
programação da TV aberta, há uma extensão para o portal do G1 na internet, acontecendo de duas maneiras, com um convite de aprofundamento dos assuntos apresentados, ao
fim de algumas notícias, ou revendo a gravação do G1 em 1Minuto no site. Embora a
9
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TV Globo não demonstre ter preocupação em oferecer aos espectadores a possibilidade
de assistir o boletim mais de uma vez, pois, a gravação fica disponível na página do G1,
mas não em destaque ou fácil localização. Não existe uma lista de reprodução para programas antigos, tão pouco divulgação dos vídeos no portal em destaque. Isso está muito
bem determinado em sua narrativa, contribuindo para a transição da audiência numa
visão multiplataforma.
A TV possui uma grade de programação rígida, por esse motivo as notícias têm
hora marcada para serem transmitidas, salvo algumas exceções, de eventos de maior
repercussão, junto a superficialidade inerente ao seu formato de apresentação, sucinto e
otimizado. Apesar de possuir grande audiência (pois os boletins são exibidos em horários estratégicos na grade), esse formato noticioso é vulnerável em relação à interatividade, uma das marcas do webjornalismo.
A maneira como foram construídos o formato, a apresentação e o modo de escolha dos repórteres, permite-se alguns tensionamentos no sentido de atingir cada vez
mais espectadores interessado em sinapses multimidiáticas.
Ainda em 2016, a equipe do G1 em 1 Minuto começou a veicular algumas experimentações, se apropriando de outras mídias, em momentos Ao Vivo no formato de
live14 no Facebook. Interessante ressaltar que essas apresentações contam com os apresentadores e a equipe do boletim, a princípio não utilizam vinhetas e o nome é “transmissão ao vivo no Facebook do G1”. De maneira mais informal no início, utilizando
câmeras de celular, duração de 20 a 30 minutos, com início às 12h pela manhã e às 17h
no período da tarde. Sempre com a participação de um colunista do G1 envolvido na
apuração do assunto abordado naquela data. Em sua maioria, os temas debatidos fizeram parte das edições do G1 em 1 Minuto na TV. Na imagem a seguir, segue um exemplo da apresentação do Cauê no período da tarde.

14

Live - Tenha conversas envolventes com seus seguidores. O Live é a melhor maneira de interagir com
os espectadores em tempo real. Coloque em campo suas perguntas candentes, ouça o que está em sua
mente e confira suas Reações em Tempo Real para avaliar como está sua transmissão.
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Figura 6: print da live realizada no dia 10 de maio de 2016, às 17h15

A câmera não está afixada em um tripé, são feitos vários inserts de vídeo, geralmente das páginas do portal, a iluminação não é boa, o vídeo contém muita trepidação por estar sendo segurado pelas mãos, assim como o áudio captado pelo microfone
do celular possui alguns ruídos. A tremulação da câmera incomoda um pouco, mas acaba servindo ao objetivo de fazer uma transmissão informal e espontânea.
Figura 7: print da live realizada no dia 11 de maio de 2016, às 17h16

O grande diferencial desse formato está na interação com o público, que
pode fazer comentários e perguntas ao vivo, interagindo com os apresentadores,

15

Link da transmissão: https://www.facebook.com/g1/videos/1218081751577241/

16

Link da transmissão: https://www.facebook.com/g1/videos/1218823148169768/
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convidados e outros espectadores da transmissão. Quando respondem às interações, citam o nome de cada participante.
Em junho de 2016, duas novidades foram incorporadas a esse formato
para o G1 ao vivo: uma identidade visual nova, preparada para Cauê e Mari,
com caricaturas de suas imagens em forma de desenho, modificando o nome. Inclusive o GC (gerador de caracteres) no formato animado, recebem os rostos dos
apresentadores. Mesmo quando outros membros da equipe, Paula ou Luiza, faziam essas apresentações na Live, a vinheta com os rostos de Mari e Cauê eram
mantidas.

Figura 8: print da live realizada no dia 08 de junho de 2016, às 17h

A outra novidade fica por conta do formato da transmissão com maior qualidade,
utilizando filmadora, tripé, iluminação e microfone direcional, denotando maior profissionalismo à transmissão, reduzindo a informalidade.
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Figura 9: print da live realizada no dia 11 de maio de 2016, às 17h17

Os apresentadores utilizam smartphones e tablets frequentemente para auxiliar
na apresentação dos assuntos e monitorar as participações (identificação de espectadores, comentários e perguntas).

Figura 10: print da live realizada no dia 11 de maio de 2016, às 17h18

Paula Paiva e Luiza Tenente, embora não apareçam constantemente nas apresentações do G1 em 1 Minuto na TV, se tornaram constantes nas lives para o facebook, dividindo as ações de forma integrada ao projeto.
Uma outra ação da Globo que utilizou a imagem da equipe do G1 em 1 Minuto
foi na campanha de divulgação do aplicativo G1 ENEM19, aplicativo criado para ajudar

17

Link da transmissão: https://www.facebook.com/g1/videos/1241006809284735/

18

Link da transmissão: https://www.facebook.com/g1/videos/vl.123620194907854/1697324083653003/
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nos estudos da prova. Compreendemos que essa ação reforça que essa equipe se tornou
a cara que representa a juventude, por conseguinte quem melhor apresenta o conteúdo
multiplataforma. Foram feitas várias ações na TV e na internet.
Figura 11: print do frame do vídeo veiculado pelo grupo na internet 20

Essas ações oferecem indícios de uma preocupação da Globo na construção de
uma imagem rejuvenescida do jornalismo feito na e para a web. Esses apresentadores
estão sendo utilizados em ações que acabam por ultrapassar o próprio boletim informativo.
Uma outra ação feita em junho de 2017 pelo programa televisivo semanal Fantástico. Mari Palma participou, junto a experiente Renata Ceribelli, de uma série de reportagens com uma câmera 360º, com o nome Fant360.

19

Criado em 1998, o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) tem o objetivo de avaliar o desempenho
do estudante ao fim da escolaridade básica. Podem participar do exame alunos que estão concluindo ou
que já concluíram o ensino médio em anos anteriores. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/enem-sp2094708791. Acesso em: 06 de jun. 2018.
20
Link da transmissão: http://g1.globo.com/videos/t/enem/v/caue-mari-palma-paula-e-luiza-enfrentam-odesafio-do-app-g1-enem/6039549/
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Figura 12: print do frame do vídeo veiculado no globoplay21

Nesse formato podemos perceber uma repórter jovem fazendo entrevistas por
meio de uma tecnologia nova, ainda em suas primeiras experiências no jornalismo da
TV Globo, tudo interligado em termos de mensagem e tentativa de oferecer ao espectador maior profundidade do conteúdo apresentado.
Todas essas ações corroboram para ampliar a visão desse estudo em torno do
papel desses jovens apresentadores. Quando se fala em novidade tecnológica e inovação
no jornalismo, os apresentadores do G1 em 1 Minuto acabam de alguma forma sendo
envolvidos, legitimando a mensagem, como se fossem os únicos que pudessem transmitir o conteúdo com propriedade.

3. As influências do YouTube no G1 em 1 Minuto
O boletim de notícias G1 em 1 minuto parece ter se apropriado de algumas características do conteúdo multiplataforma apresentado no Youtube. O servidor de vídeos
cria as possibilidades de tecnologia nas publicações, exigindo apenas um cadastro gratuito para utilização dos serviços. Nunca criou regras que limitassem o potencial criativo, fora as contidas em sanções legais de direitos autorais sobre obras cinematográficas,
utilização de trilhas sonoras em alguns casos, exposição à pornografia, violência explicita, pedofilia e assim por diante. Consequentemente, houve certa dissociação do servidor de vídeos da evolução e do desenvolvimento de seus produtores.
21

Link da transmissão: https://globoplay.globo.com/v/6027478/. Publicado em 23 de jun. 2017.
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Mesmo com um certo ar de improviso e amadorismo presente em boa parte das
produções, atingiu em cheio as empresas de mídia, sobretudo a TV aberta, não em audiência direta, mesmo porque as formas de aferir audiência e sucesso são totalmente diferentes, mas principalmente na produção e disponibilização de conteúdos.
O Youtube acaba patrocinando indiretamente o aparecimento de novas linguagens, efeitos de edição, dinâmica de gravação, fotografia e alguns estilos de apresentadores, na medida em que oferece espaço democrático, possibilitando a publicação de
conteúdo gratuitamente de alcance mundial, dependendo unicamente do interesse do
público. Mas o que fez essa plataforma de vídeos evoluir e profissionalizar os produtores foi o retorno financeiro garantido pela monetização de acordo com o volume de audiência alcançado. Isso se deu de duas formas, por meio de anunciantes, antes, durante e
depois de cada vídeo, e pela associação de patrocinadores das produções. Desta forma, o
servidor de vídeos possui suas próprias maneiras de aferir a audiência, principalmente,
pelas inscrições no canal, curtidas em cada vídeo e a quantidade de visualizações.
O fator convergente, que garantiu a expansão de recepção em vários dispositivos, se tornou um dos motivos mais fortes do aumento expressivo nos números de audiência, de maneira a oferecer aos seguidores maior liberdade de acesso.
A convergência tecnológica implica uma reorganização do processo
de produção e distribuição jornalística, favorecendo o surgimento de
novos modelos de produção jornalísticas, com a proliferação dos recursos característicos das mídias digitais, tais como distribuição multiplataforma. (VIZEU, LORDÊLO, 2015, p.8)

O IBGE22 divulgou em fevereiro de 2018 uma pesquisa que só fortalece essa
necessidade de um olhar mais atento para a distribuição de conteúdo em novos modelos
de produção. Segundo a pesquisa, o Brasil tem 116 milhões de pessoas conectadas à
internet. As mulheres estão mais conectadas, 65,5% delas tinham acesso, enquanto os
homens, 63,8%.
O aparelho mais utilizado para acesso à internet é o celular, por 94,6% dos internautas, à frente de computadores (63,7%), tablets (16,4%) e televisões (11,3%). Ainda

22

Número
de
pessoas
conectadas
no
Brasil.
Disponível
em:
https://g1.globo.com/economia/tecnologia/noticia/brasil-tem-116-milhoes-de-pessoas-conectadas-ainternet-diz-ibge.ghtml. Acesso em 28 abr. de 2017.
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segundo a pesquisa, 77,1% dos brasileiros possuíam algum celular. São números expressivos e significativos para as empresas de mídia.
Em termos de distribuição, o G1 em 1 Minuto é um produto distribuído especificamente para a TV aberta e replicado no portal logo após sua apresentação ao vivo, sem
destaque. Aparentemente funciona como complemento do processo de divulgação do
jornalismo online, em uma das estratégias do portal do G1.
O que se deve levar em conta então é justamente o tipo de produção que se assemelha às produções feitas no G1 em 1Minuto, levando em consideração quatro aspectos técnicos: apresentador, formato, linguagem e fotografia.

a) Formato
Baseia-se no improviso, aparentemente um papo descontraído, informal, de linguagem simples, edição e gravação acessível. Os vídeos gravados para o Youtube exploram a gravação com câmera digital DSLR23, edição simples, poucos recursos de pósprodução, corte seco e alguns efeitos. Já no caso do boletim, não há edição, por se tratar
de uma apresentação ao vivo, mas não se utiliza teleprompter, os apresentadores memorizam o texto, dando impressão de um programa mais informal com enquadramento
frontal em plano próximo.
Tanto no boletim quanto nas apresentações do servidor de vídeo são utilizadas vinhetas simples e rápidas, além de alguns elementos gráficos utilizados na tela.
Um mais conceitual e jornalístico, o outro é mais voltado para a comédia e entretenimento.
b) Linguagem
É possível perceber algumas similaridades, os apresentadores em plano de filmagem variando de médio a próximo, roupas casuais, tatuagens aparentes, camisas populares com estilo jovem, denotando informalidade, por meio de um visual espontâneo.

Siglas para câmeras fotográficas profissionais que também gravam vídeo: DSLR é – exatamente – a
sigla para Digital Single Lens Reflex (Reflexo digital de lente única).
23
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Figura 13: Montagem dos apresentadores jovens, da esquerda para a direita: Mari Palma, Whindersson
Nunes, Felipe Neto e Cauê Fabiano.

c) Apresentadores
Os apresentadores são jovens, basicamente, a mesma faixa de idade, de 24 a 35
anos, brancos, de classe média. Expressam opinião de maneira rápida e dinâmica. São
articulados, não demonstram vergonha ou receio de estar se apresentando perante uma
câmera e agem com naturalidade. São ativos em outras redes sociais. No Instagram,
Cauê Fabiano possui 99 mil seguidores, Winderson, 40,9 mil e Felipe Neto, mais de 6
milhões de seguidores.

4. As particularidades da construção da notícia em cada plataforma
É possível que todo o processo de produção precise ser repensado quando se
fala em atingir um conteúdo multiplataforma, não somente o simples esforço de garantir
que tudo que é disponibilizado em um programa seja assistido em diferentes dispositivos. Para Salaverria (2010), a convergência indica o caminho a ser percorrido pelo jornalismo para continuar “vivo”, possibilitando uma renovação mais profunda, principalmente no que diz respeito à produção de notícias juntamente as novas tecnologias de
produção e distribuição de conteúdo.
O entretenimento está conseguindo promover essas mudanças, aparentemente
mais rápidas. Os jovens não têm medo de errar e nem possuem o peso de anos de tradição, como é o caso dos grandes conglomerados de mídia. Sobretudo, como acontece no
caso do jornalismo, com uma série de regras estabelecidas, começa a perceber que as
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mudanças estão acontecendo e é preciso fazer parte, ou senão ficará para trás. As alterações são amplas e necessárias, em diversas áreas processo.
Para caracterizar um cenário em que se evidenciam as rotinas produtivas flexíveis presentes no atual modelo de noticiário televisivo em redações integradas de distribuição multiplataforma de notícias, é necessária uma reflexão estrutural correlacionada com três áreas fundamentais do fazer no telejornalismo: produção da notícia, perfil profissional
e distribuição (VIZEU, LORDÊLO, 2015, p.11).

A partir dessa contribuição, é possível afirmar que a mudança de apenas um dos
processos citados pelo autor não trará uma experiência capaz de oferecer ao espectador
uma ideia de novidade em relação ao que vem sendo feito em décadas, em termos de
apresentação de telejornal. O G1 em 1 Minuto traz exatamente essa experiência, ao invés de atribuir algumas características em vários programas apenas. Iniciou-se um formato inédito na TV Globo, com várias influências e possibilidades, sem nenhum estereótipo a ser respeitado ou seguido, nenhuma tradição de anos que não pôde ser quebrada.
O novo programa, construído por inteiro, trouxe além de formato, os apresentadores, as notícias e o dinamismo incomum ao utilizado até aquele momento. Embora no
período da manhã as apresentações estão vinculadas a programas tradicionais na emissora, com o objetivo de levar informações factuais aos programas de entretenimento e
serviços. Parecendo seguir uma receita fiel em sua organização,
[...] as estruturas digitais permitem uma abordagem, que apontam para
as possibilidades de alterações, na compreensão do próprio telejornalismo contemporâneo. As rotinas produtivas flexíveis são caracterizadas pela: a) a integração vertical das redações, por canais digitais de
uma mesma rede televisiva; b) distribuição de notícias multiplataformas entre suporte televisivo e mídias digitais, e c) realizadas por profissionais polivalentes multimídia. (VIZEU, LORDÊLO, 2015, p.12)

O G1 em 1 Minuto atende a muitas características provenientes das rotinas produtivas flexíveis, adotando as características em sua complexidade, ao ponto que a
equipe do portal do G1 trabalha em conexão com o boletim. O conteúdo não funciona
exatamente como um conteúdo que tem a preocupação em ser multiplataforma, mas
como parte de uma ação que visa estar em todas as plataformas. O Boletim não funciona
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isoladamente como o conteúdo principal do jornalismo televisivo, ele é uma versão do
portal, destacado rapidamente para o espectador da TV.
E por sua vez, os profissionais que trabalham junto ao boletim da TV são também do portal do G1 na internet, funcionando em um exemplo de equipe de rotinas produtivas flexíveis, seguindo em direção à convergência de mídias na construção de um
ambiente que não é apenas comum ao espectador, mas também as formas como as notícias são construídas.
A convergência de mídias melhora a experiência do usuário em relação ao acesso ao fato, possibilitando maior aprofundamento ou melhorando a experiência sobre a
notícia. “A convergência representa uma transformação cultural, à medida que consumidores são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a
conteúdos midiáticos dispersos” (JENKINS, 2003, p. 28).
Quem consome tem a opção de receber a informação por uma única mídia ou se
aproximar da notícia por meio de várias opções. As informações podem trazer outras
sensações sobre o mesmo assunto ou melhorar a compreensão, por utilizar áudio, vídeo,
texto e hiperligações, em conjunto. De acordo com Quinn (2005), é exatamente assim
que se oferece ao espectador a possibilidade de escolha de como a experiência vai acontecer, variando de acordo com a perspectiva de quem está recebendo a informação.
A convergência contribui para que o jornalismo trabalhe oferecendo escolhas
que podem variar de um espectador para o outro, de acordo com sua capacidade receptiva e interesse sobre o assunto, sendo impossível dissociar a experiência de uma construção convergente e transmidiática. Isso significa que cada espectador deve consumir a
noticia individualmente de acordo com suas características e habilidades, não importando como, mas sim o resultado final, que será, obviamente, diferente para cada um.
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