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Resumo 

O clique da notícia 

A história da Folha Online contada por seu design 

 

Nos dias de hoje, a internet oferece ao cibercidadão uma infinidade de fontes para obter 

informações. Disputando com elas, os jornais continuam, em suas versões impressas e no 

mundo online, a oferecer um cardápio com o que consideram as mais importantes notícias do 

dia. Uma vez capturada a atenção do internauta, os jornais online precisam não apenas manter 

o leitor, mas também orientar sua navegação para que ele efetivamente chegue a ver o que é 

importante na visão do jornal. Para tentar entender os mecanismos utilizados e como eles se 

expressam graficamente nas páginas eletrônicas, este trabalho acompanha a trajetória da Folha 

Online, o braço na internet da Folha de S. Paulo, jornal brasileiro de maior circulação. 

Baseado em consulta a livros, reportagens publicadas na mídia impressa e na internet e, 

principalmente, em entrevistas com jornalistas e web designers que participaram da criação do 

serviço, conta a história da Folha Online por meio da análise da evolução de suas home pages. 

O trabalho mostra cada uma das formas adotadas nos diversos projetos gráficos da Folha 

Online, comparando cada um com o anterior, apresentando as mudanças e discutindo as razões 

dessas mudanças com os próprios designers e editores. Também aponta, a partir do 

acompanhamento da trajetória da Folha Online, os desafios editoriais que os sites de jornais 

impressos têm pela frente, desde a afirmação de sua identidade em relação ao produto 

impresso até a questão de sua viabilidade econômica. 

 

 

Palavras-chave: jornalismo, internet, webdesign, ciberjornalismo, Folha de S. Paulo, Folha 

Online 
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Abstract 

The news` click  

Folha Online’s history through its design 

 

Today, the internet provides vast resources for obtaining information. Newspapers, both online 

and print, present information to the reader that is deemed most important. Once the online 

newspaper has been able to capture the attention of the user, it must then be able to keep this 

reader's attention on what the newspaper feels is the most important information. In order to 

understand the mechanisms used in electronic journalism and how they are utilized on the 

electronic page, this work follows the work of Folha Online, the internet branch of  Folha de 

S. Paulo, Brazil's largest circulation newspaper. Based on information gathered in books, 

newsprinted reports, the internet and especially of interviews with print journalists and web 

designers who took part in the creation of this service, the story of Folha Online is told 

through the analysis of its web pages. This work shows each of the forms adapted in the 

various layouts of Folha Online, comparing them to previous works, demonstrating the 

changes and discussing the rationale behind the changes with the designers and editors who 

took part in its creation. It also points out, by following the work that went into the creation of 

Folha Online, the editorial challenges which newsprint editors face in newsprint journalism in 

the coming years, from the affirmation of its own identity as a printed product to the question 

of its economic viability. 

 

 

Key words: press, journalism, ciberjournalism, newspapers web sites, Folha de S. Paulo, Folha 

Online 

 



 8 

Apresentação 

 

Venho aqui contar uma história. Esta é, afinal, a essência do ofício do repórter: observar, 

ouvir, conversar, perguntar, investigar, ler, pesquisar e então relatar os fatos da melhor 

maneira possível, de acordo com o que foi apurado. 

O tema de minha história é a Folha Online, o site da Folha de S. Paulo. 

Motivos não faltam para justificar tal escolha, ainda mais para quem, como eu, tem a maior 

parte de sua carreira dedicada ao jornalismo de informática. 

A Folha Online é o principal site de jornal do país, campeão de audiência –em maio de 2008, 

foram quase quatro milhões de visitantes únicos, contabilizando-se apenas os internautas que 

navegavam a partir de casa. Eles têm, no site da Folha, mais de 2,5 milhões de páginas para 

consultar e acessam as informações aos borbotões: em apenas uma hora na manhã do dia 25 de 

julho de 2008, 188.056 páginas foram visitadas. 

Mas, acima de tudo, a Folha Online é a representação na internet do jornalismo praticado pela 

Folha de S. Paulo, que desde 1986 é o jornal de maior circulação no Brasil1 e que procura 

manter sua produção fiel a um projeto editorial que demanda um jornalismo crítico, plural,  

independente, apartidário, “de rabo preso com o leitor”, como dizia o bordão de uma de suas 

mais conhecidas campanhas publicitárias. 

Não bastasse a importância jornalística da Folha Online e do jornal, tenho com ambos um 

vínculo profissional que já dura quase vinte anos. Entrei na Folha em 1990 e edito o caderno 

Informática desde 1995. Acompanhei os primeiros passos da empresa na internet, vivenciando 

esse processo tanto como repórter observador quanto como usuário e, em vários momentos, 

colaborador participante. 

                                                 
1  JORNAL se mantém há 21 anos como o de maior circulação no Brasil, in Folha de S. Paulo, 
11.nov.2007, http://www1.folha.uol.com.br/fsp/brasil/fc1111200716.htm, acesso em 30.jul.2008 
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Vem sendo uma experiência gratificante, que sempre desejei um dia entender melhor, 

consolidar em texto o aprendizado da militância jornalística e internética. A oportunidade 

surgiu com o TIDD, o programa de pós-graduação multidisciplinar em Tecnologias da 

Inteligência e Design Digital, mestrado stricto sensu. A abertura intelectual de sua proposta 

acadêmica permitiu a concretização dessa tentativa de transformar experiência e 

conhecimentos práticos em informação organizada, como este relato pretende ser. 

Não se trata, porém, de fazer um alinhavo de fatos. O que não seria desimportante, diga-se de 

passagem, pois minhas pesquisas para a produção dessa dissertação mostraram o quanto é ralo 

o universo de produção escrita sobre a história da internet brasileira e, mais especificamente, a 

história do jornalismo brasileiro na internet. 

Concentrei meu trabalho na história contada pelo próprio site, a trajetória da Folha Online 

vista pelo filtro da análise da evolução do desenho de sua home page, que, na internet, nos 

sites de notícias, é o equivalente à primeira página dos jornais impressos, sua mais nobre 

expressão: “A primeira página é instituição e símbolo, quintessência do jornalismo, 

culminação do processo de buscar, organizar e hierarquizar informações a serviço do interesse 

público”2, ensina o professor Alberto Dines, veterano jornalista especializado em crítica da 

imprensa. 

Mas não fiz apenas exame de telas, relatório de recursos gráficos usados, descrição de 

estruturas de layout, ainda que isso também apareça ao longo de meu relato, resultado de 

observação e comparação de páginas internéticas. Foi procurar descobrir as razões das 

escolhas, as teorias jornalísticas e de design que porventura escondiam ou que eram sua base, 

as decisões editoriais que justificavam que fosse aquela a forma adotada, e não nenhuma outra.  

Ao fazer isso, refletindo sobre seu próprio ofício, o repórter ganha a capa e a pena do 

historiador, preparando-se para registrar de forma mais permanente uma prática que tem como 

característica ser fugaz –diária, como o jornal impresso, instantânea, como o noticiário na 

internet.  

                                                 
2  ASPARGOS em Marte, promiscuidade na Terra, in Observatório da Imprensa, 
www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos.asp?cod=496IMQ001, acesso em 30.jul.2008 
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Busquei apoio na literatura, pesquisei trabalhos acadêmicos3, escarafunchei os escaninhos da 

internet e conferi textos jornalísticos. Tratei de conversar com aqueles mesmos que tomaram 

as decisões ou que acompanharam o processo decisório ou que simplesmente deram, em 

algum momento da história, sua contribuição para a construção do que hoje é a Folha Online. 

Entrevistei ao vivo, por telefone e por e-mail, os responsáveis pelo conteúdo editorial da Folha 

de S. Paulo, da Folha Online e do UOL. Também ouvi os artistas gráficos que deram forma ao 

conteúdo produzido pela redação, falei com vários dos repórteres e editores que participaram 

dessa construção e me correspondi com alguns leitores da Folha Online. São os olhos deles, 

portanto, as lentes com que investigo a história para encontrar os elementos que constituem o 

quadro que será visto ao longo das próximas páginas. 

Trabalhei com todos os artistas gráficos e jornalistas entrevistados –de alguns ainda sou 

colega—, o que talvez explique uma certa informalidade da linguagem adotada por alguns 

deles em seus depoimentos, que procurei manter no texto. 

De certa forma, este trabalho é uma recuperação de memórias4. Trata de contar a história da 

Folha Online tal como vivida por seus construtores. É um recurso que vem sendo usado por 

trabalhos acadêmicos que procuram analisar o tempo presente e é a matéria-prima de quem 

conta uma história: “A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram 

todos os narradores”, diz Walter Benjamin5. Mas ele também adverte, pouco depois: 

                                                 
3 A monografia da jornalista Mara Gama sobre a história gráfica do UOL, apresentada como um dos requisitos 
para a obtenção de título de especialista em design gráfico na Faculdade Senac de Comunicação e Artes, foi 
especialmente útil. Da tese de doutorado da professora Thaïs de Mendonça Jorge na Universidade de Brasília, A 
Notícia em Mutação, aproveitei alguns dos conceitos citados neste trabalho. Outra pesquisa relevante foi o 
trabalho A Narrativa Jornalística no Ciberespaço: transformações, conceitos e questões, apresentado no 
mestrado em ciências da comunicação da Universidade do Minho por Daniela Bertocchi, que tem grande 
presença em sites dedicados ao estudo do jornalismo. No território dos sites, aliás, destaca-se a produção dos 
professores Marcos Palácios e Elias Machado, da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. 
É deles o Manual de Jornalismo na Internet, que traz ricos comentários sobre a presença de jornais na internet. 
Também fiz uma viagem no tempo ao ler o estudo de Regina Festa sobre a introdução dos computadores na 
Folha de S. Paulo. 
4 Vale aqui, portanto, a verdade do narrador tal como ele ou ela viveu o momento que relata. Podem acontecer 
discrepâncias, mas elas ocorrem também nas obras escritas, como bem destaca Ecléa Bosi em Memória e 
Sociedade: "Os livros de história (...) são também um ponto de vista, uma versão do acontecido, não raro 
desmentidos por outrs livros com outros pontos de vistas". Ao serem registradas e organizadas, as lembranças 
individuais mudam de qualidade: "A história não nasce com a memória, mas com a transmissão dela", como 
sublinha Lucia Santaella em Produção de Linguagem e Ideologia. Ela também aponta: "História é (...) narração, 
tentativa de recuperação, de fidelidade ao vivido". É o que me proponho neste trabalho. 
5 BENJAMIN, 1996: 198 
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“Articular historicamente o passado não significa conhecê-lo ‘como de fato ele foi’. Significa 

apropriar-se de uma reminiscência, tal como ela relampeja em um momento de perigo”. 

Assim se cumpre o papel do jornalista, que “deve ser aquele que conta a terceiros, de maneira 

inteligível, o que acabou de ver e ouvir. (...) Deve saber explicar para o leitor como o fato se 

deu, qual foi o processo que conduziu àquele resultado e o que aquilo vai trazer como 

conseqüência”, define Cláudio Abramo6, um dos ícones do jornalismo brasileiro. 

Ao buscar os fatos e a interpretação deles, tentar conhecer as escolhas feitas e suas razões, o 

repórter é também cientista, investigador da história. Nas páginas que se seguem, o que espero 

ter consolidado é um registro de uma pequena, mas importante, parte da história do jornalismo 

brasileiro, que se vê hoje, como no mundo todo, em uma encruzilhada política, empresarial e 

tecnológica. 

O relato a que cheguei, como qualquer história contada por qualquer pessoa, é enviesado, pois 

conta os fatos tal como alguém os viu. Para tentar minimizar a dominância de um ponto de 

vista, combino os relatos ou vivências dos entrevistados com minha própria experiência e com 

a observação da cara e da roupagem que a Folha Online apresenta ao seu leitor. 

Como jornalista, dedico minha vida a tentar contar histórias de uma forma inteligível para o 

maior número possível de leitores. Por isso, mesmo atuando em uma área especializada, trato 

de fugir dos jargões, da linguagem técnica, praga que mais esconde do que informa. Agora, 

produzindo no território acadêmico –transformando a reportagem em registro histórico-, não 

posso abandonar essa linha, que é também uma opção ideológica, resultado de uma visão do 

mundo.  

Procurei balizar este texto com o necessário rigor conceitual e, se for necessário qualificar o 

tipo de abordagem adotada, entendo enquadrar-me na linha fenomenológica com pitadas de 

orientação do pensamento marxista. Ou seja: descrevo fenômenos [fatos], mas tento não 

perder de vista as relações entre eles. Não entrei, porém, em intrincadas discussões sobre 

definições desse ou daquele termo –procuro usar as palavras tal como são comumente 

entendidas e usadas. 

                                                 
6 ABRAMO, 1988: 110 
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Não discuto, por exemplo, o que é notícia ou o que é jornalismo ou se existe ciberjornalismo 

ou qualquer dessas outras discussões em voga em certos trabalhos acadêmicos sobre a 

imprensa na internet. Meu tema é a imprensa viva, o jornal e o jornal na internet, suas 

interações e contradições; notícia é o que eles publicam, ainda que não publiquem apenas 

notícias, e o jornalismo é seu exercício diário. 

Da experiência jornalística, tomei emprestadas as linhas gerais para construir as páginas que se 

seguem, estruturadas combinando o que se convencionou chamar de pirâmide invertida e 

pinceladas vindas da escola batizada de novo jornalismo –no inglês parece ficar mais 

pomposo: “new journalism”7. 

O texto noticioso montado segundo a inspiração da pirâmide invertida começa informando 

logo os fatos principais, respondendo de uma vez, em um parágrafo nervoso, às clássicas 

perguntas: o quê, quando, onde, como e por quê (note-se que o jornalismo noticioso também 

busca, à sua maneira, a interpretação, as razões que motivam ações e decisões que viram 

notícia). Na seqüência, as informações são apresentadas em ordem decrescente de importância 

de acordo com os critérios e as capacidades do repórter e a linha editorial da publicação. Por 

causa disso, quando os textos ficam longos, o editor ordena, no calor do fechamento: “Corta 

pelo pé!”, mandando atorar os últimos parágrafos do artigo. 

No chamado novo jornalismo, o autor é mais participante. Revela suas impressões, comenta o 

quadro, compõe o clima, tece uma teia de informações, coloca pontos de atração ao longo do 

texto, construindo uma história que se aproxima da narrativa literária e que tem no final pontos 

tão relevantes como em qualquer outro momento: a conclusão não pode ser descartada. 

                                                 
7 As estruturas tradicionais de montagem da notícia e as liberalidades do novo jornalismo travam embate há décadas e, agora, 
também se engalfinham na internet. Para saber mais sobre o assunto, um bom começo é a crítica ao livro New Journalism, de 
Tom Wolfe, publicada no The New York Times (http://www.times.com/books/98/11/08/specials/wolfe-journalism.html), e o 
texto As Origens do New Journalism, do site Irmandade Raoul Duke de Gonzojornalismo 
(http://www.qualquer.org/gonzo/monogonzo/monogonzo02.html). Em defesa da pirâmide invertida, Jakob Nielsen, o guru da 
usabilidade na web, escreve Inverted Pyramids in Cyberspace (http://www.useit.com/alertbox/9606.html); o Observatório da 
Imprensa também traz discussão sobre o tema no texto Para que serve a pirâmide invertida? 
(http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos.asp?cod=311ENO001). Veja também Webjornalismo: Da pirâmide 
invertida à pirâmide deitada, trabalho de João Canavilhas apresentado à Universidade da Beira Interior 
(http://www.bocc.ubi.pt/pag/canavilhas-joao-webjornalismo-piramide-invertida.pdf) e ainda o Manual de Jornalismo, de 
Anabela Gradim (http://bocc.ubi.pt/pag/gradim-anabela-manual-jornalismo-1.html) 
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No texto que segue, o primeiro capítulo funciona como uma espécie de lide (o tal parágrafo 

inicial com as informações básicas da notícia). Nele apresento a Folha Online e procuro 

mostrar contradições e dúvidas editoriais, gráficas e empresariais que serão discutidas ao 

longo dos capítulos seguintes. Conquistar o leitor para a notícia –ou para o conjunto que 

notícias que o jornal online considera mais importantes– é uma delas, ainda que a própria 

notícia já seja a isca para que o internauta entre no site do jornal. Outra é o  fato de o serviço 

online ser um site de jornal: a mesma empresa precisa responder, ao mesmo tempo, às 

exigências do imediatismo internético e à demanda por profundidade editorial. Há também 

considerações econômicas, briga por audiência, por publicidade e por afirmação da própria 

identidade. 

Esses problemas são mostrados pelo foco no desenho que a Folha faz de si na internet, desde 

as primeiras experiências, em meados da década de 1990, ao mesmo tempo em que começava 

a internet comercial no Brasil, até o serviço noticioso hoje oferecido aos internautas, com 

notícias atualizadas 24 horas por dia, sete dias por semana, e um oceano de conteúdos em 

textos, gráficos, áudio e vídeo. 

Os capítulos acompanham a história da investida da Folha no mundo online, centrando nos 

seus grandes momentos de mudança, especialmente os marcados pela introdução, na Folha 

Online, de um novo projeto gráfico. 

Assim, os capítulos dois e três são dedicados ao que chamo de pré-história da experiência da 

empresa: nesse período, em que passeio pelos anos de 1984 a 1995, computadores são 

introduzidos na redação, arquivos são informatizados e saem os primeiros produtos digitais. 

No capítulo quatro, a Folha entra na internet e, no cinco, cria o UOL, que ainda hoje é o mais 

popular portal brasileiro na rede mundial de computadores8. O capítulo seis dá um breque 

nessa seqüência histórica: procura consolidar algumas observações sobre a evolução do 

desenho das páginas até então e discutir as razões de algumas opções editoriais. No sétimo, 

                                                 
8
 Ranking Alexa, 500 maiores do mundo, www.alexa.com/site/ds/top_sites?ts_mode=global&lang=none, acesso em 

31.jul.2008  
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mostro as circunstâncias empresariais e da economia que embalam o surgimento da Folha 

Online tal como a conhecemos hoje, como braço internético da Folha de S. Paulo. 

A partir daí, a Folha Online é o centro das atenções. O capítulo oito mostra como a empresa se 

organiza para lançar o serviço, e o capítulo nove discute o primeiro projeto gráfico, de 2000, 

que dura menos de um ano. No capítulo dez, discuto o projeto gráfico que entrou no ar em 

2003 e que, de certa forma, lançou as bases do design visto ainda quando escrevo esta 

dissertação, apesar das enormes mudança posteriores. Ainda nesse capítulo é avaliada a 

primeira reforma, pois, como visto, a Folha Online completou seu primeiro ano já com 

aparência modificada –um banho de loja no rosto inicial. 

O capítulo 11 é dedicado à sua majestade, o leitor, que, a partir de 2003, passou a ter mais 

presença nas páginas da Folha Online. O internauta também já está, àquela altura, equipado 

com recursos tecnológicos que lhe permitem montar uma espécie de resenha particular de 

notícias, sem passar pelo crivo da seleção editorial –uma condição que abre várias questões 

para o jornalismo internético e para o desenho do site jornalístico.  

Os capítulos 12 e 13 abordam os projetos gráficos de 2006 e de 2007, que modificam 

profundamente a aparência e o estilo da Folha Online. Desse ponto me encaminho para 

algumas considerações finais. 

No capítulo 14, aproveito observações sobre a evolução gráfica do logotipo da Folha Online e 

sobre a presença de referências à Folha no site para debater a questão específica da 

convivência, choque e interação entre jornalismo impresso e internético. Esse tema também é 

abordado no capítulo final, que busca perscrutar caminhos futuros que jornais e seus braços 

online poderão vir a trilhar. 

Também apresento, para pontuar as observações que faço ao longo do texto, comparações com 

experiências de outros serviços, no país e no exterior, e pesquisas realizadas por instituições 

que acompanham as tendências do mercado jornalístico e investigam questões muito 

semelhantes às vividas pelos construtores da Folha Online.  
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A resposta a elas, descobri durante meu percurso investigativo, vai sendo dada pelo próprio 

fazer jornalístico. O que confirma o profundo conhecimento do mundo expresso no dito 

popular: é no andar da carroça que se ajeitam as melancias. 
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Cronologia 

 

Os capítulos que se seguem acompanham a evolução da Folha Online ao longo de sua história. 

O relato é feito com as lentes focalizadas sobre as mudanças no desenho da home page, 

buscando interpretar os objetivos da mudanças. Quando escrevi este texto, produzi uma 

cronologia da atuação da Folha na internet centrada nos pontos de interesses para esta 

dissertação. Para montá-la, usei diversas fontes, como o site UOL História9, que é citado 

várias vezes ao longo deste trabalho, textos publicados na Folha e na Folha Online, 

documentos a que tive acesso e informações colhidas durante as entrevistas com jornalistas e 

webdesigners. 

A linha de tempo resultante me ajudou bastante a manter o prumo da produção, seguir com a 

proa na direção desejada, para a usar a metáfora de navegação tão cara ao mundo online. Por 

isso, imagino que também possa servir para acompanhar a leitura.  

1995  

9 de julho - Entra no ar a FolhaWeb 

1996 

24 de abril - FolhaWeb lança revista IstoÉ 

28 de abril, 4h15 - Universo Online vai ao ar, com serviço de bate-papo, a edição diária da 

Folha de S. Paulo, arquivos da Folha, com cerca de 250 mil textos, reportagens do The New 

York Times (traduzidas para o português), Folha da Tarde e Notícias Populares, classificados, 

roteiros e saúde e a revista IstoÉ. O logotipo do UOL aparece pela primeira vez. 

Agosto  UOL torna-se provedor de acesso à internet; anuncia que o conteúdo será cobrado 

(18/8/96) 
                                                 
9  http://sobre.uol.com.br/historia/ 
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27 de setembro  Fusão UOL e BOL, da Abril 

Outubro/novembro  Especial queda do Fokker 100 da TAM 

30 de novembro  Em substituição à FolhaWeb, entra o Brasil Online 

Dezembro - Especial Grêmio campeão  

1997 

7 de fevereiro - Brasil Online estréia novo site em forma de jornal em tempo real  

11 de maio - Agência Folha na rede 

1998 

31 de maio – Aviso: a partir de 1/6, Folha será restrita a assinantes do UOL 

1999 

12 de abril  - Acesso à Folha na internet passa a valer também para os assinantes do jornal 

30 de junho - UOL compra o Miner, mecanismo brasileiro de buscas 

1 de agosto - Folha Online é novo nome do jornal em tempo real do UOL  

14 de outubro - Brasil Online é lançado com provedor gratuito e terá caça-notícia 

2000 

24 de março - Entra no ar a FolhaWAP 

17 de abril - Novo projeto editorial da Folha Online (projeto editorial azul, viagra) 

14 de novembro - Especial Pânico do Rio 
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2001 

17 de abril - Entra no ar o projeto gráfico verde  

2003 

17 de abril - Entra no ar o projeto gráfico branco  

8 de agosto - Entra no ar a seção Erramos 

2004 

24 de março - Folha Online estréia sistema de busca de notícias com 1 milhão de páginas 

26 de agosto - Entram no ar os feeds RSS de notícias 

2006 

20 de maio - Entra no ar o projeto gráfico 1.024  

2007 

20 de agosto - Entra no ar o projeto gráfico multimídia, com vídeo 
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Capítulo 1 

Desbravando a internet 

 

Às 15h19 do dia 12 de junho de 2000, a Folha Online colocou no ar a notícia “Assaltante 

seqüestra ônibus e bloqueia rua no Jardim Botânico, no Rio”10. Começava assim a cobertura 

de um dramático caso policial que acabou com a morte, a tiros, da professora Geísa 

Gonçalves, 20, e o assassinato sob tortura do seqüestrador Sandro do Nascimento, 21. Foi 

também o início de uma revolução na internet brasileira, que passou a ser considerada como 

fonte de informação jornalística instantânea, ao vivo, no calor dos acontecimentos e no frenesi 

da ação.  

A Folha Online, braço internético da Folha de S. Paulo, já então o jornal de maior circulação 

no país, nasceu no dia 1º de agosto de 1999, apresentada como “o primeiro canal de notícias 

em tempo real da língua portuguesa”. Suas raízes, porém, são mais antigas e estão imbricadas 

com o próprio surgimento da internet comercial brasileira.  

“A pré-história é a da FolhaWeb”, lembra Márion Strecker11, diretora de conteúdo da UOL, 

maior portal em língua portuguesa, que nasceu exatamente da investida do Grupo Folha na 

internet. Ela, que participou da criação de todo o projeto internético do grupo, conta: “Em 

julho de 1995, o Grupo Folha fez o seu primeiro site na internet, que se chamou FolhaWeb. 

Era a abertura de uma reunião da SBPC (Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência) e 

muita pouca gente tinha acesso à internet naquela época, no Brasil. O acesso estava restrito a 

algumas universidades e a algumas pessoas na área de engenharia eletrônica. Mas aquele foi 

um momento em que a web se configurou, ou seja, a internet naquele momento já não era 

mais só texto monocromático.”  

                                                 
10 ASSALTANTE seqüestra ônibus e bloqueia rua no Jardim Botânico, no Rio, in Folha Online, 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/ult95u2281.shtml, acesso em 4.ago.2008 
11 Entrevista ao autor, especial para esta dissertação 
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A própria web, diminutivo carinhoso do nome inglês world wide web, criação engendrada 

pelo inglês Tim Berners-Lee, era ainda uma criança de fraldas. Funcionando sobre a estrutura 

da rede mundial de computadores (internet), a WWW abriu a possibilidade de acesso remoto a 

gráficos e imagens. Seu nascimento data de 1991, mas apenas dois anos mais tarde começou a 

ser um pouco mais utilizada fora das universidades e só mesmo em 1994, com o lançamento 

do navegador Netscape, o grande público passou a ter um pouco mais de facilidade para 

aproveitar os benefícios de comunicação que a rede oferecia.  

Isso, porém, era no exterior, notadamente nos Estados Unidos. No Brasil, a internet comercial 

foi oficialmente lançada em 1995. Em maio daquele ano, o Ministério das Comunicações 

(MC) e o Ministério da Ciência e Tecnologia (MCT) lançaram nota conjunta informando 

sobre a constituição do Comitê Gestor da Internet. Seu objetivo seria “tornar efetiva a 

participação da Sociedade nas decisões envolvendo a implantação, administração e uso da 

Internet” segundo registra o site do próprio CGI12, cuja composição incluiria representantes do 

MC e do MCT, de entidades operadoras e gestoras de espinhas dorsais, de representantes de 

provedores de acesso ou de informações, de representantes de usuários, e da comunidade 

acadêmica. 

Como visto, um dos sites comerciais pioneiros não renegou a herança acadêmica, abrindo seus 

trabalhos, em 9 de julho daquele ano, com a cobertura da reunião anual da Sociedade 

Brasileira para o Progresso da Ciência.  

Tratava-se de algo experimental, simples. “A Folha começou a colocar na internet as 

reportagens que iam ser publicadas no jornal. Então não tinha nada de on-line como agente 

imaginava. Quer dizer, era um jornal que reproduzia as reportagens do jornal”, diz Ana 

Busch13, diretora da Folha Online.  

Apesar de marcante para a época, o que estava no ar era insuficiente em relação às ambições 

da empresa. O que a Folha perseguia, o que os profissionais envolvidos no projeto online 

vislumbravam, era um jornal de novo tipo, uma internet que vibrasse com o noticiário em 

tempo real e pudesse aproveitar os recursos eletrônicos disponíveis. 

                                                 
12 http://www.cgi.br/regulamentacao/notas.htm, acesso em 4.ago.2008 
13 Entrevista ao autor, especial para esta dissertação 
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Mas o grupo empresarial não podia ficar parado, hipnotizado por esse objetivo, enquanto 

crescia a ânsia do público por conhecer aquele mundo maravilhoso que os jornais anunciavam, 

mas que parecia estar disponível apenas para os estrangeiros, felizardos assinantes da America 

Online ou da CompuServe.  

Por isso, antes mesmo de a área jornalística evoluir, o grupo investe no lançamento de uma 

nova empresa, o primeiro spin-off, digamos assim, o primeiro filho daquela pagineta quase em 

preto-e-branco, com mais uns tons em amarelo e azul para dizer que era ao vivo e em cores, 

que falava da SBPC. “Em abril de 96, a gente colocou no ar o UOL”, relembra Strecker. “A 

gente passou alguns meses desenvolvendo o projeto, crescendo em paralelo com o que era a 

FolhaWeb. Até que, em abril de 96, viramos a chave e tiramos do ar aquela velha FolhaWeb e 

redirecionamos para o UOL.”  

O Universo Online era o que se convencionou chamar de portal, uma superpágina de acesso a 

recursos eletrônicos, conteúdos de diversos tipos de informação e canais de diversão e 

comunicação, como as famosas salas de bate-papo, que foram sucesso instantâneo e se 

transformaram em uma das alavancas do crescimento do site.  

Em novembro daquele ano, o UOL se une com o portal da Abril (grupo de mídia que, como o 

Grupo Folha, está entre os cinco maiores do país), o Brasil Online. Este nome, abreviado para 

BOL, passaria a identificar o site noticioso do portal e, mais tarde, o provedor de acesso 

gratuito à internet -então uma febre no exterior, que começava a vicejar nas plagas brasileiras. 

Febre que não durou muito, apesar de até hoje o BOL existir como domínio, fornecer serviço 

gratuito de e-mail, noticiário e outros recursos –uma espécie de miniportal, se comparado aos 

grandes jogadores deste mercado. 

Acontece que esses movimentos estavam represando uma necessidade do Grupo Folha: seu 

carro-chefe não aparecia na internet, o maior jornal do país não tinha uma presença online, 

ofuscado pelas outras iniciativas do grupo na rede. O que era referência de informação para 

uma grande parcela dos leitores brasileiros não tinha sua contrapartida na world wide web.  

Não se tratava de buscar novas fontes de recursos nem mesmo novos leitores. Era uma 

necessidade imposta pelo mercado, para não deixar terreno livre para a concorrência nem ficar 
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parecendo passadista, ultrapassado. Em todo o mundo, jornais e revistas corriam para fincar 

sua bandeira no território virtual.  

O ritmo da expansão pode ser bem avaliado por este trecho do documento “O Jornalismo na 

Era Digital”, publicado no site da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da 

Bahia e atualizado pela última vez em outubro de 1997: “Em 1993, apenas 20 jornais estavam 

on-line, todos eles norte-americanos. Atualmente [1997], existem na internet mais de 2.000 

jornais e cerca de 4.000 revistas digitais, segundo levantamento realizado por Eric Meyer, 

consultor norte-americano em mídia. De acordo com ele, 50 novos jornais entram na Web a 

cada mês, uma taxa de crescimento que vem se mantendo estável nos últimos tempos”14.   

A Folha, como visto, entrou na web, de fato, em agosto de 1999. Foi quando apareceu a home 

page com a mesma logomarca do jornal, acrescida da palavra “online” escrita em itálico. O 

investimento inicial, apesar de ter um certo lustro, era muito pequeno, como se constata nas 

palavras de Vaguinaldo Marinheiro, secretário de redação da Folha em 2008, que entrou para 

a Folha Online no início do ano 2000 para estruturar a área de jornalismo.  

“Eu fui para lá para montar uma redação, mais ou menos uma redação-espelho da que tinha na 

Folha. Na época que eu fui para lá, tinha mais ou menos, acho que umas seis pessoas apenas 

trabalhando no site. E a gente chegou a ter mais de cem, em um determinado momento, que 

era essa história, desse sentido de realmente fazer um espelho.15”  

O ritmo de trabalho foi modificado, e o próprio conceito de produção também mudou. “Antes 

era, basicamente, pegar material de agência [de notícias] ou uma ou outra coisa que a Folha 

fazia ao longo do dia. A idéia agora era fazer uma produção própria, uma vez que a gente não 

podia contar com o material da Folha ao longo do dia, e a gente sabia que a audiência da 

internet tinha picos de oito até dez da manhã, depois tinha um outro pico na hora do almoço, 

tinha um outro pico no começo da tarde, e à noite não tinha nada. Então na hora que a gente 

teria o material da Folha para colocar, não adiantaria nada.”  

                                                 
14 O JORNALISMO na era digital, in Manual do Jornalismo na Internet, 
http://www.facom.ufba.br/pesq/cyber/manta/Guia/cap02.html, acesso em 4.ago.2008 
15 Entrevista ao autor, especial para esta dissertação 
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Na época, a importância dos sites de notícias era mínima, no dizer do próprio Marinheiro. Só 

em setembro de 2000 o Ibope//NetRatings, instituto especializado em pesquisa de mercado, 

passou a medir a audiência. Míseros 663 mil foram os visitantes únicos naquele mês no 

conjunto dos sites enquadrados pelo instituto de pesquisa na categoria Notícias e Informações, 

que engloba um recheado farnel de sites, e não apenas os jornalísticos –por exemplo, páginas 

que trazem a previsão do tempo ou dados sobre o trânsito estão aí incluídas16. Apenas para 

efeito de comparação, a Folha Online sozinha contabiliza, em 2008, mais que o dobro desse 

número em visitantes por dia.  

Apesar do relativamente pequeno número de visitantes, a disputa era grande. O iG, portal 

nascido na febre da internet gratuita, estava na frente, com seu serviço de notícias Último 

Segundo. O jornal O Estado de S. Paulo, principal concorrente da Folha em São Paulo, 

também investia no mundo online. A corrida era para ver quem colocava mais notícias no ar 

mais rapidamente. As notícias eram empilhadas nos sites: as mais recentes apareciam em 

primeiro lugar, mesmo que não fossem necessariamente as mais importantes.  

De certa forma, isso é abdicar daquilo que é mais importante no jornalismo, a própria razão 

pela qual as pessoas compram jornal: a edição, ou seja, a oferta para o leitor das notícias em 

uma dada hierarquia. Por isso, a Folha Online já procurava fugir do esquema de empilhamento 

e, para tornar ainda mais claro suas diferenças em relação aos demais sites de notícia, preparou 

uma reforma gráfica, que entrou no ar em abril.  

A mudança formal, com as informações mais organizadas na página, refletia a mudança de 

espírito na redação, relembra Marinheiro: “A idéia era ser o líder de audiência na internet, era 

isso que a gente tinha em mente. Vamos brigar com o Estadão, vamos brigar com o iG 

também, que era naquele momento uma ameaça para o UOL, e vamos fazer um conteúdo 

jornalístico. Vamos pegar esse mercado para a gente”.  

A Folha Online passou a ter, então, repórteres indo para a rua, aumentando a temperatura 

noticiosa da home page, que também ganhava dinamismo: na redação, a manchete era trocada 

periodicamente, para mostrar ao internauta que as coisas estavam mudando. “A idéia era dizer 

                                                 
16 Dados e informações do Ibope//NetRatings compilados especialmente para esta dissertação por Alexandre 
Sanches Magalhães, gerente de análise de mercado  
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ao leitor: ´Nós não somos simplesmente uma agência de notícias. Nós não queremos dar para 

vocês o que aconteceu por último, a gente quer sinalizar para você o que é mais importante’”, 

lembra o jornalista.  

Enfim, havia um processo de mudança na produção editorial assim como na apresentação do 

material na página virtual. Estava tudo indo mansamente, crescendo com o crescimento da 

internet brasileira. Mas, assim como na vida, a evolução não se dá por decreto nem por tempo, 

como um plano de carreira: é aos saltos que a humanidade evolui, aos trancos e barrancos. De 

certa forma, a Folha Online, com todas aquelas mudanças, estava se preparando para crescer. 

Faltava um empurrão para que ela assumisse, na internet, o papel que a Folha tem no 

jornalismo diário.  

As imagens de um raivoso, ameaçador Sandro Barbosa do Nascimento, ao vivo na TV 

dominando e mantendo sob ameaça de revólver o apavorado grupo de passageiros do ônibus 

174, chacoalharam a redação da Folha Online.  

“Foi uma coisa impressionante aquilo”, diz Vaguinaldo Marinheiro. “Esse evento marcou o 

momento em que a internet resolveu brigar com a TV. E com o rádio. O que que era 

instantâneo naquele momento? Antes, essas internets ligadas a jornal não brigavam, eram um 

complemento ao jornal, eram ali meio a continuação do jornal do dia seguinte. Aí chega uma 

certa hora, com o investimento de um monte de gente, você começa a ter uma disputa meio 

com o rádio. Aí você começa a fazer serviço, trânsito. Quando aconteceu esse negócio, virou 

uma briga direto com a TV. Porque você era mais que o rádio, porque você conseguia colocar 

imagem. E você conseguia atingir quem estava trabalhando”.  

Essa percepção da audiência foi crescendo ao longo do dia 12 de junho de 2000. As emissoras 

de TV cobriam o fato ao vivo, mas interrompiam para seguir com sua programação. E quem 

podia assistir à TV no meio da tarde? Estudantes, donas-de-casa, gente que não estava em 

escritórios, em lojas, em bancos. 

Por sua vez, os que estavam trabalhando em escritórios, lojas, bancos, no comércio, em 

consultórios ficavam, em sua maioria, sem acesso à televisão. A grande massa de 

trabalhadores de colarinho branco, como são conhecidos os funcionários em escritórios, não 
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pode sequer ouvir rádio. Mas, trabalhando em frente ao computador, lhes é permitido acessar a 

internet –afinal, para muitos, a rede é um instrumento de trabalho. E, a partir daquele 

momento, passou a ser fonte de informação ao vivo.  

A redação da Folha Online se mobilizou para prover informações imediatas, instantâneas. 

Repórteres e redatores ficavam grudados na TV, no rádio, não saíam do telefone. E o resultado 

não eram textos longos, completos, mas pílulas que atualizavam os fatos a cada momento: “O 

sujeito fez isso ou fez aquilo, entrou tal ou qual autoridade, alguém disse isso ou aquilo, era 

isso o que diziam as novas notícias”, exemplifica Marinheiro.  

A cada dez minutos, mais ou menos, era colocado no ar um texto consolidando as informações 

mais recentes e dando ao leitor que estivesse abrindo a página naquele instante um quadro 

geral dos acontecimentos. Das 15h19 até as 23h17 daquele dia, 51 textos foram ao ar contando 

o que mais tarde ficou registrado no especial internético “Pânico no Rio”, da Folha Online, 

que consolidou, em página especialmente desenhada, todo o material publicado, com links 

para as diversas reportagens e galeria de fotos (fig. 1). 

 

Fig.1 – Imagem parcial do especial internético “Pânico no Rio” 
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Do ponto de vista técnico, a Folha Online também inovou naquele momento. Ofereceu ao 

leitor, por exemplo, recursos para que pudesse acompanhar o noticiário sem ter de ficar 

clicando cada vez em novo link que abriria uma página com a notícia desejada. “Era uma 

coisa maluca isso, porque você ficava com uma página aberta, como o pop-up aberto, e a 

atualização ia entrando automaticamente. Era como alguém te contando, você ficava 

acompanhando uma coisa, ali era realmente em tempo real”, diz Marinheiro.  

O certo é que, ao final do dia, começava a ser conquistado um novo público para um novo 

serviço. A internet passava a ser, efetivamente, competidora da TV. Competição que se 

espalhou para outros terrenos, notadamente o esportivo, com as transmissões ao vivo de jogos 

de futebol e outras modalidades.  

Na época, nada com vídeo, que é algo muito mais recente e, ainda hoje, luta muito para tentar 

competir em qualidade com a experiência do espectador de televisão. As transmissões “ao 

vivo” ganharam força com a febre Guga (quando o tenista catarinense Gustavo Kuerten 

passou a ganhar competições internacionais e atraiu para o esporte a atenção de grandes 

massas de ouvintes/leitores/telespectadores/internautas). Não passavam, na verdade, de relatos 

em texto, minuto a minuto, do que acontecia na quadra. Mas, para quem não podia ver pela 

TV nem ouvir pelo rádio, era ouro puro.  

A história do jornalismo na internet se fez assim, aos trancos e barrancos, aprendendo com os 

erros, experimentando formas, desenhos, tipos de texto. E, de certa forma, a história da Folha 

Online ilustra essa trajetória, em que os criadores, webdesigners, editores e redatores de 

notícias tiveram de lutar para conhecer o novo meio, produzir para ele, aproveitar os recursos 

disponíveis, entender o que seus leitores queriam e procurar oferecer a eles mais do que 

pediam. 

 Afinal, essa é a própria essência do jornalismo: apresentar ao leitor o que é importante, 

segundo a visão do jornal. Em cada primeira página de cada jornal do planeta se encerra uma 

visão de mundo, uma abordagem dos fatos, um estilo de ser e ver. É isso que os assinantes 

compram, junto com a informação pura e simples. Mas os assinantes do jornal têm algo a 

mostrar, algo que podem manipular, algo que outras pessoas podem ver e reconhecer naquele 

indivíduo-assinante-de-jornal uma personagem de um certo perfil, de características 
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impressionistas que são associadas a cada jornal –mais sisudo, mais conservador, mais 

moderno, mais vibrante, mais ligeiro. 

Os jornais criaram esse perfil ao longo de dezenas de anos. Vários, no Brasil e no exterior, se 

orgulham de ser centenários. A internet, por outro lado, é um fenômeno recentíssimo, no olhar 

da história. Sua idade é tema de discórdia entre as várias correntes de criadores e “pais” 

autoproclamados ou reconhecidos, mas, do ponto de vista físico, sua origem remonta apenas a 

1969, quando foi feita, nos laboratórios da Universidade da Califórnia em Los Angeles, a 

conexão precursora do que viria a ser a Grande Rede.  

Naquele ano, em setembro, entrou em operação o primeiro nó da rede, o primeiro host 

(hospedeiro, computador-base de uma rede de informações) do que viria a ser a Arpanet 

(Advanced Research Projects Agency Network), conforme o texto A Brief History of the 

Internet, publicado no site da Internet Society17). No mês seguinte, foi mandada a primeira 

mensagem, encaminhada ao segundo host, então instalado no Stanford Research Institute. 

Há quem defenda uma datação mais tardia, considerando a rede não é uma senhora quase 

quarentona no momento em que escrevo esse trabalho, mas uma jovem balzaquiana. São os 

que preferem apontar a criação do protocolo TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet 

Protocol), programa em que hoje se baseia a comunicação da rede, como base de datação. 

Porém mesmo o nascimento desse programa é tema de debate, pois alguns vêem seus 

primórdios no momento em que o sistema foi demonstrado, nos idos de 1975, enquanto outros 

preferem contar a partir de sua efetiva implantação, que só foi acontecer na década seguinte. 

Enfim, por qualquer lado que se veja, encontra-se polêmica, como mostra o divertido e 

opiniático artigo So, who really did invent the Internet?, do historiador Ian Peter, publicado no 

site Net History18. É suficiente, de qualquer forma, para mostrar a extrema juventude desse 

meio, ainda mais se o compararmos com a vetusta história dos jornais e mais ainda se a 

comparação for com o jornalismo, a publicação de notícias em quaisquer meios. 

                                                 
17 http://www.isoc.org/internet/history/brief.shtml, acesso em 4.ago.2008 
18 http://www.nethistory.info/History%20of%20the%20Internet/origins.html, acesso em4.ago.2008 
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Pois o tempo, como vimos, é também um critério para a conquista do leitor. Afinal, esse 

cliente precisa aprender a buscar o que lhe interessa, precisa se acostumar com o que o jornal 

lhe oferece, com o estilo de texto, com a apresentação do material, com a disposição de fotos, 

textos e gráficos. 

Como tudo isso é diferente na internet! Os sites jornalísticos procuram mostrar, na rede, uma 

imagem referenciada naquela de seus irmãos de papel: logotipo, tipologia, conteúdo. Mas esse 

esforço é atropelado pelas características do internauta, que não é o leitor do impresso, ainda 

que mantenha com ele um bom paralelo, como mostra o estudo Poynter EyeTrack0719, 

ambicioso trabalho realizado pelo norte-americano Poynter Institute, que procura oferecer, 

segundo as palavras de apresentação do trabalho, “uma visão científica de como as pessoas 

navegam pelas notícias em suas várias formas de apresentação” –mais especificamente, sites, 

jornais standard (o tamanho grande, tradicional) e tablóides (jornais com cerca de metade do 

tamanho dos standard). 

Ao longo deste trabalho, vamos voltar mais detidamente aos achados dessa pesquisa e de 

outros estudos que buscam entender o leitor. Basta, por enquanto, dizer que atingir esse 

entendimento é um dos desafios dos sites jornalísticos, que têm ainda outros problemas a 

enfrentar no que tange ao cumprimento de sua função e ao relacionamento com o seu leitor. 

Talvez o maior deles –e que também será visto com mais detalhes mais tarde— seja o fato de 

que o leitor internauta já não precisa que o jornal (no caso, o site de jornal, o site de notícias) 

lhe apresente sua visão de mundo ou simplesmente a lista de notícias. Corro até o risco de 

dizer que, para muitos internautas, nem sequer interessa o que está acontecendo no mundo: 

basta-lhes saber o que há de novidade no seu segmento de atuação, nos mundos de seus 

hobbies preferidos ou na sua terra natal. 

E hoje esses leitores têm ferramentas digitais poderosas para conseguir o que desejam. São os 

agregadores de notícias, programas que pesquisam sites previamente selecionados pelo 

interessado e escolhem as notícias dos temas que o internauta determinou. Funcionam bem, 

                                                 
19 http://eyetrack.poynter.org/, acesso em 4.ago.2008  
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são rápidos e simples –não por acaso, atendem pelo nome de RSS, real simple sindication ou 

agência de notícias realmente simples, em tradução livre. 

A Folha Online contabiliza que mais da metade de seus leitores chegam a suas páginas depois 

de terem clicado em um link oferecido por algum programa de RSS. Ou seja, é um internauta 

focado, que vai direto ao que quer. Ou pensa que quer. Pois aí está o grande desafio dos sites 

de notícia: seduzir o leitor, cativá-lo, fazer com que fique no site e possa então, depois de ter 

atendido sua necessidade básica de informação, receber pílulas daquilo que o site (por 

extensão, o jornal) considera mais importante no mundo naquela hora, naquele instante de 

navegação. 

Ficam, assim, alinhados alguns dos problemas técnicos e jornalísticos que os sites de notícias 

precisam enfrentar. Ao longo desse trabalho, vamos falar deles mais detidamente e mostrar 

como a Folha Online os encara, como seu design e seu conteúdo evoluíram para tentar 

responder a esses desafios. 

O primeiro passo foi nascer.  
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Capítulo 2 

Um pouco de pré-história 

 

O parto aconteceu no dia 9 de julho de 1995, quando a Folha de S. Paulo orgulhosamente 

anunciou: “Folha lança serviço na internet na abertura da reunião da SBPC”20. Era a 

FolhaWeb, o serviço da Folha na rede mundial de computadores, como informava a 

reportagem de apresentação do site, em que os usuários poderiam “consultar notícias e 

serviços elaborados pela Folha e pela Agência Folha”. 

Quem aportasse naquela página, porém, não teria como saber quantos problemas e 

dificuldades foram superados para que ela chegasse a existir. De fato, isso não é tão 

importante, pois qualquer projeto novo, empresarial ou pessoal, implica descobertas, desafios, 

medos, erros, conquistas. Mas, para efeito deste estudo, é bom saber que caldo de cultura 

contribuiu para fazer com que essa empresa específica investisse nesse tipo específico de 

serviço. 

A gestação durou bem mais de nove meses. 

A Folha foi o primeiro veículo impresso brasileiro a instalar computadores como ferramenta 

de trabalho dos jornalistas, registra Carlos Eduardo Lins da Silva em “Mil Dias: Seis Mil Dias 

Depois”21, em que descreve a implantação do “Projeto Folha”, programa de renovação 

editorial e de revolução de procedimentos internos levado a efeito na década de 1980. 

Na época, em 1983, eram simples terminais de vídeo, os terminais “burros”, como eram 

chamados pelo pessoal da área de informática, porque essas máquinas não tinham 

processamento próprio, dependiam de um computador central. Mas tiveram um impacto 

enorme. “A imagem pública do jornal mudou de caráter após a introdução dos terminais de 

vídeo. Nunca havia ficado tão claro o aspecto de modernidade na personalidade do jornal”, 
                                                 
20 FOLHA lança serviço na Internet na abertura da reunião da SBPC, in Folha de S. Paulo, 9.jul.1995, pág. 1-6 
21 SILVA, 2005 
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afirma Lins da Silva. E segue: “A audácia empresarial (...) pode ser medida com a constatação 

de que quatro anos depois, em fevereiro de 1987, apenas quatro outros meios impressos 

seguiram o exemplo pioneiro da Folha”22. 

Não que tudo funcionasse às mil maravilhas. O processo de implantação foi traumático, com 

demissões de pessoal, e caótico, com muitos problemas nos primeiros meses de trabalho, 

como notou Regina Festa em sua dissertação “Computadores revolucionam a Folha de S. 

Paulo e o Jornalismo Brasileiro”. 

No trabalho, realizado em 1986 para o projeto “Cooperação Regional em Matéria de 

Comunicações” (Unesco, Pidc/Sela SP), ela registra os dramas dos primeiros dias de uso dos 

terminais: “Os computadores perdiam matérias, ora por mau uso dos jornalistas, ora por 

dificuldades técnicas. Às vezes, o sistema dava ‘rápidas paradas’ atrasando o fechamento, ou 

então verificavam-se trocas de acento, empastelamento, repetições de frase, erros de comendo 

etc., motivando sucessivos pedidos de desculpas do jornal aos seus leitores e um crescente 

aumento das tensões na redação”23. 

Como visto, essas dores do crescimento eram acompanhadas pelo público, o que talvez tenha 

contribuído para aumentar ainda mais a impressão de vanguardista do jornal. O processo, 

dolorido que seja é definitivo, como bem resume Lins da Silva: “Folha e terminais estão, para 

o bem ou para o mal, associados. A força do impacto é provocada possivelmente pelo fato de 

que toda mudança tecnológica sempre implica rompimento cultural”24. 

Foi aí, talvez, que a informática e a cultura digital se enfronharam definitivamente no DNA da 

empresa, que também vislumbrava as oportunidades de negócio que as novas tecnologias 

propiciavam. Não por acaso, naquele mesmo 1983 em que passou a usar terminais de 

computador para fazer o jornal, a Folha lançou a primeira publicação da imprensa brasileira 

dedicada ao mundo dos computadores: na primeira quarta-feira de março, passou a circular o 

suplemento semanal Informática. “O caderno surgiu num impulso de antecipação do futuro”, 

                                                 
22 SILVA, 2005: 82 
23 FESTA, 1986: 18 
24 SILVA, 2005: 82 
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diz o diretor de redação da Folha, Otavio Frias Filho, citado na edição comemorativa aos 25 

anos da publicação25. 

A empresa segue examinando as oportunidades que a tecnologia pode oferecer. Vê que pode 

se transformar em provedor de conteúdo de material de consulta, além da oferta diária de 

informações. E investe na organização de seu material em estrutura de banco de dados. 

Em fevereiro de 1995, meses antes de sua estréia na internet, apresenta o “CD-ROM Folha”, 

programa multimídia para computadores que incluía o texto completo das edições do jornal 

em 1994, cadernos especiais, fotos, vídeos e animações. A reportagem que, em abril de 1985, 

informava sobre a chegada do produto às lojas, dizia: “A Folha foi o primeiro jornal brasileiro 

a informatizar seu Banco de Dados e é também o primeiro a lançar em CD-ROM seu texto 

integral, acompanhado por poderosas ferramentas de pesquisa”26. 

Nos dias de hoje, em que a internet oferece incalculáveis fontes e formas de pesquisa, ter um 

banco de dados consultável em CD pode parecer algo ridículo, pedregulhoso, pouco 

confortável. Na época, porém, tratava-se do anúncio do alvorecer de um novo mundo, como 

denota a reflexão de Nelson Brissac Peixoto, então professor do Programa de Pós-Graduação 

em Comunicação e Semiótica na PUC-SP, publicada no caderno Mais!, da própria Folha: “O 

CD-ROM da Folha demanda uma leitura não propriamente estética, mas jornalística. Ele é 

jornalismo? Que tipo de jornalismo anuncia? O CD-ROM nos faz repensar o próprio formato 

do jornal. (...) O jornal transformou-se em referência: aquilo que era efêmero e descartável 

passa a ser consultado, adquire valor documental”27. 

Todo esse caldo de cultura ajuda a fermentar o projeto que, aos poucos, vai ganhando 

musculatura, como lembra Márion Strecker, que esteve à frente da produção do CD e da 

criação do braço internético da Folha: “Eu dirigia naquela época a Agência Folha e o Banco de 

Dados, e a gente já vinha trabalhando com informação em meio digital havia um certo tempo. 

A gente, dois anos antes, tinha automatizado os arquivos de texto da Folha, tinha uma parceria 

grande com a editora Abril, com o Dedoc, departamento de documentação da Editora Abril, 

                                                 
25 INFORMÁTICA, 25, discute os novos rumos da tecnologia, in Folha de S. Paulo, 19.mar.2008, pág. F2 
26 CD-ROM Folha é lançado hoje, in Folha de S. Paulo, 4.abr.1995, pág. 1-11  
27 TODOS os tempos do jornal, in Folha de S. Paulo, 23.abr.1995, pág. 5-9 
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para fazer, primeiro, índices de todos os textos jornalísticos; depois, a partir de 1993, o 

arquivo de texto integral, e a gente foi trabalhando também no começo da digitalização dos 

arquivos fotográficos”. 

Havia ainda outros trabalhos, com diferentes tecnologias, aproveitando os vários formatos de 

comunicação que a digitalização propiciava, lembra: “No Banco de Dados, a gente ainda 

automatizou o Folha Informações para o que se chamava de audiotexto: as pessoas 

telefonavam e eram atendidas por um computador, que passava uma mensagem pré-gravada. 

Tinha cotação de dólar, resultado de jogo de futebol, tudo! Tinha uma gama de assuntos...” 

Ainda antes do salto para a internet e fazendo um outro tipo de aproveitamento da 

digitalização do conteúdo que produzia, a empresa desenvolveu um BBS (bulletin board 

system), sistema de comunicação pré-world wide web que envolvia computadores e rede 

telefônica. Ele permite fazer uma ligação, por telefone, para um computador em que o usuário 

pode deixar ou receber mensagens. Eram serviços usados para distribuição de softwares, para 

namoros e outras brincadeiras, mas também empregados por empresas que precisavam 

integrar seus funcionários externos. 

Essa foi, por sinal, a razão da criação da BBS da Folha, como Strecker relata: “O objetivo era 

dar acesso ao texto integral aos correspondentes da Folha que estavam fora de São Paulo. E 

isso era por linha telefônica, sistema BBS, pré-internet, antes da internet. Isso foi no começo 

dos anos 90...”. 

Naquela época, lembra ela, “muita pouca gente tinha acesso à internet no Brasil. O acesso 

estava restrito a algumas universidades e a algumas pessoas na área de engenharia eletrônica. 

Mas aquele foi um momento em que a web, a chamada Web se configurou, ou seja, a internet 

naquele momento já não era mais só texto monocromático. A diferença da web para a internet, 

como era antes, foi a interface gráfica, que passou a ser possível pelo protocolo www”. 

Ela se refere à world wide web (sigla em inglês para rede de alcance mundial), um sistema de 

documentos informatizados que são interligados e executados na internet. Diferentemente do 

processo anterior, só de textos, os arquivos podem estar na forma de vídeos, sons, hipertextos 
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e figuras. E o usuário trafega por eles usando um programa especial, o navegador (browser, 

em inglês). 

Tudo isso eram informações que, quando do lançamento da FolhaWeb, precisavam ser 

explicadas em detalhes para um público para quem tudo aquilo era novidade. Tanto é assim 

que, no dia do lançamento do serviço, além da reportagem apresentando a FolhaWeb, o jornal 

publicou ainda dois textos auxiliares de orientação ao leitor e neointernauta (ou futuro 

navegador pelo novo meio de comunicação). 

Em “Entenda o que é a Internet”, a Folha dizia que o sistema era “uma rede mundial de 

computadores, com número de usuários estimado em 40 milhões. Possibilita a troca de 

informações, correio eletrônico, acesso a bancos de dados e ‘conversas’ on-line entre 

usuários”. Acrescentava que a FolhaWeb era “um serviço que funciona na World Wide Web, 

rede multimídia dentro da Internet. A Web é responsável em grande parte pela popularização 

da Internet como veículo de informação e entretenimento, pois facilita tremendamente o uso 

da rede. Permite que o usuário receba imagens, animações e som em seu computador e 

navegue apenas com auxílio do mouse, através das chamadas páginas (telas gráficas) de 

informações”28. O outro texto auxiliar era o “Saiba como usar a FolhaWeb”, que informava o 

endereço da página (www.embratel.net.br/infoserv/agfolha/), dizia que o endereço devia ser 

digitado no devido espaço no programa de navegação e especificava os requisitos do 

equipamento necessário para o acesso à internet. 

Sobre o desenho do projeto, Márion Strecker diz: “A gente desenvolveu o primeiro projetinho, 

no fundo da minha sala na Agência Folha, desse pequeno website, chamado FolhaWeb, bem 

pequenininho mesmo. E aproveitou a ocasião de uma SBPC para fazer uma cobertura on-line 

da SBPC, que a Agência Folha ia cobrir de qualquer jeito, e botar na internet. Então foi a 

primeira experiência que a gente fez de usar a internet para distribuição de informação 

jornalística. Era uma página bastante esquemática, com uma logomarca, a FolhaWeb, e com 

uns quatro ou seis ícones diferentes, com pequenas sessões. Não era preto-e-branco, ela usa 

cor já, usa giff (referindo-se às ilustrações), usa amarelo e usa desenho também, usa 

imagens...” 

                                                 
28 ENTENDA o que é a Internet, in Folha de S. Paulo, 9.jul.1995, pág. 1-6 
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E usava também o serviço da Embratel para ir ao ar. Uma dependência cujos ônus foram 

sentidos já nos primeiros dias de operação. A 11 de julho, apenas dois dias depois do 

lançamento, o jornal publicava reportagem informando “Defeito põe serviço fora do ar”, 

reportando a quebra da FolhaWeb já no primeiro dia de operação. 

Por ilustrativo das condições de operação da época, reproduzo a seguir parte do texto, sem 

respeitar a separação de parágrafos original: “O serviço FolhaWeb ficou fora do ar entre a 

tarde de anteontem e as 7h da manhã de ontem. De acordo com a Embratel, responsável pelo 

fornecimento do serviço, houve uma falha no software Pacacs, que funciona no servidor de 

terminais da rede da empresa estatal. Servidor é o termo para designar o computador que 

abriga programas e arquivos compartilhados por computadores numa rede. A Embratel não 

mantém suporte técnico durante os domingos. A Folha procurou o Centro de Tele-

Atendimento Internet da empresa ontem. Recebeu a informação de que o atendimento 

funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h. A assessoria de imprensa da Embratel, porém, 

afirma que o atendimento é das 8h às 24h, inclusive aos sábados.”29 

Independentemente dos problemas técnicos, porém, a Folha continuava acrescentando novos 

conteúdos ao serviço. Ao nascer, como vimos, a FolhaWeb trouxe como grande diferencial 

(além da própria existência do serviço, é claro) a cobertura da 47ª reunião anual da SBPC 

(Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que foi realizada em São Luís, no 

Maranhão. “O meio universitário é o primeiro e ainda o principal público da internet no 

Brasil”, dizia à época Márion Strecker, explicando as razões que levaram a Folha a abrir seu 

serviço na rede com a cobertura do encontro científico. 

O site trazia ainda outras notícias de ciência, uma coluna sobre o mundo da internet, algumas 

seções do caderno informática e uma pesquisa sobre preconceito de cor entre os brasileiros 

realizada pelo instituto Datafolha. Os leitores poderiam se comunicar por e-mail com os 

responsáveis pela produção editorial. Era o início de uma revolução no relacionamento do 

jornal com seu leitorado.  

 

                                                 
29 DEFEITO põe serviço fora do ar, in Folha de S. Paulo, 11.jul.1995, pág. 1-12 
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Capítulo 3 

Reflexões intermediárias 

 

Quando concluí o capítulo anterior, dei-me conta do abismo tecnológico que separa o 

momento em que escrevo do momento sobre o qual escrevo –abismo que será ainda maior na 

época em que este texto estiver sendo lido. Também fui me emocionando ao produzir aquelas 

linhas, pois estive presente em praticamente cada um daqueles acontecimentos, fui agente e 

repórter desse processo sobre o qual agora faço essas reflexões. 

Pensei ser bom, então, que, nesta altura da dissertação, fazer um breve intervalo para tentar 

compreender melhor aquele momento tecnológico e para que o autor possa se incluir no relato, 

ser também fonte das informações, e não apenas um organizador e intérprete de dados 

colhidos em outras paragens. 

Naquela época, quando a FolhaWeb era apresentada aos leitores e internautas, nós, repórteres, 

redatores e editores da Folha, também estávamos em processo de aprendizado do 

relacionamento com a nova mídia, que era instrumento de trabalho e tema de nosso trabalho, 

especialmente do meu trabalho e de minha equipe, no caderno Informática -onde eu trabalhava 

desde 1992, sendo responsável pela edição a partir de 1995. 

Antes de a Folha estar institucionalmente presente na internet, já usávamos a rede como 

instrumento de trabalho. E foi exatamente o caderno Informática um dos pioneiros nessa 

empreitada, buscando uma nova forma de comunicação com os leitores, como registra o texto 

“Informática está na rede”, publicado em 31 de maio de 1995. 

Como é um documento curto e extremamente ilustrativo das condições da época e do que 

imaginávamos ser o conhecimento dos leitores sobre a internet, reproduzo a seguir o texto na 

íntegra: “A partir de hoje, quem tem acesso à Internet pode mandar suas críticas, sugestões e 

comentários para Informática pela rede. Usuários com dúvidas sobre questões técnicas podem 
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mandar pela Internet suas mensagens para a coluna Canal Aberto. Para falar com Informática, 

você deve enviar sua mensagem para o endereço infolha@sol.uniemp.usp.br. Para isso, você 

deve entrar no programa de troca eletrônica de mensagens. Digite o endereço de Informática 

no campo To: e pressione a tecla Enter. No campo Subject, coloque o assunto de sua carta. Em 

seguida, digite a mensagem ou insira texto preparado antecipadamente. Depois, despache sua 

carta acionando o comando de envio –ele varia conforme o programa em uso. A Folha se 

conecta à Internet por meio do Instituto Uniemp (Fórum Permanente das Relações 

Universidade-Empresa).”30  

E nós, funcionários da Folha, conectávamo-nos à internet (que então grafávamos com caixa 

alta, letra maiúscula, como se fosse uma entidade, uma instituição especial; na época, era 

mesmo) usando dois computadores especialmente colocados em um nicho protegido por 

paredes de vidro, na entrada da redação. Ali eu e minha equipe fazíamos nossas pesquisas, 

contatávamos outros neointernautas, descobríamos temas de pauta. Outras editorias, como 

Ciência, assim como alguns repórteres mais interessados pelas novidades tecnológicas, 

também disputavam o uso dos equipamentos. 

Essas condições foram evoluindo e melhorando rapidamente, assim como evoluía a relação 

institucional da Folha com o novo meio, tanto do ponto de vista de fornecimento de conteúdo 

quanto do ponto de vista tecnológico. A FolhaWeb, como vimos no capítulo anterior, entra no 

ar pelas mãos (ou pelos computadores, melhor dizendo), da Embratel, e não mais da Uniemp. 

Mas, também como demonstra o endereço de acesso ao serviço, a Folha não tinha, à época, 

domínio próprio. 

Domínio é a apresentação, em letras e palavras, do endereço da página. Ter domínio próprio 

significa ter uma página ou conjunto de páginas digitais -um site- com o nome que deseja 

(www.minhaempresa.com.br, por exemplo). Uma definição mais formal, encontrada no site do 

Registro.br, que faz o registro de domínios para a internet no Brasil, diz que “é um nome que 

serve para localizar e identificar conjuntos de computadores na Internet. O nome de domínio 

                                                 
30 INFORMÁTICA está na rede, in Folha de S. Paulo, 31.mai.1995, pág. 6-11 
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foi concebido com o objetivo de facilitar a memorização dos endereços de computadores na 

Internet. Sem ele, teríamos que memorizar uma seqüência grande de números.”31 

Na época, quando procurávamos explicar isso para nossos leitores, simplesmente dizíamos 

que era “o que vinha depois do www”, assim como explicávamos que provedor, no caso dos 

endereços de e-mail, era “o que vinha depois do @”. 

Naqueles primórdios, quando meros 40 milhões de usuários no mundo inteiro acessavam a 

internet, quando a ligação era por telefone e modem de 14.400 bps (bits por segundo, unidade 

usada para medir a velocidade da comunicação entre os computadores), havia um número 

muito pequeno de domínios brasileiros. A página de estatísticas de Comitê Gestor da Internet 

no Brasil que apresenta a “Evolução do Número de Domínios .br”, nem sequer registra o 

número de domínios brasileiros à época. Em janeiro de 1996, porém, eram apenas 851. Para 

comparação, em janeiro deste ano de 2008, estavam contabilizados 1.240.931 domínios 

“.br”32. 

Ver os números de usuários também ajuda a entender como era aquele momento e suas 

diferenças dos tempos hodiernos. Na página do Cetic.br (Centro de Estudos sobre as 

Tecnologias da Informação e da Comunicação), a contabilização do número de hosts 

brasileiros -os computadores que centralizam serviços internéticos no país- começa em janeiro 

de 1998. Naquele mês, eram 117.200 máquinas registradas, número que, exatos dez anos mais 

tarde, passou a 10.151.59233. 

A comunicação, como visto acima, era a passo de tartaruga, os computadores pareciam 

movidos a manivela, como dizíamos à época. Os usuários de hoje não podem nem imaginar o 

que era a velocidade de 14.400 bps ou 14,4 Kbps (quilobits por segundo ou milhares de bits 

por segundo). Hoje, na internet de banda larga mais estreita, digamos assim, as velocidades 

começam lá pelos 256 Kbps, mas já estão disponíveis, nos ainda relativamente poucos lares 

brasileiros que têm internet de alta velocidade, conexões de 2 Mbps (mais de cem vezes a 

capacidade daquele modem de 1995 -modem é o aparelho que transforma o sinal analógico em 

                                                 
31 FAQ (Perguntas Freqüentes), in Registro.br, http://registro.br/faq/faq1.html#1 
32 http://www.cetic.br/dominios/index.htm, acesso em 6.ago.2008 
33 http://www.cetic.br/hosts/index.htm, acesso em 6.ago.2008 
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digital, para que possa ser entendido pelos computadores; o nome é uma sigla que significa 

modulador-demodulador). E, nos âmbitos empresarial, científico e governamental mais 

avançados, a ordem de grandeza já chega aos Gbps, gigabits por segundo ou bilhões de bits 

por segundo. 

E quantos mexiam com aquelas poucas páginas de então, naquele punhado de máquinas 

conectadas à época? O Brasil tinha, em 1995, 170 mil pessoas com acesso à rede mundial de 

computadores, segundo registra a página Millennium Development Goals Indicators, site 

oficial das Nações Unidas que acompanha o progresso mundial monitorando uma série de 

indicadores, inclusive o número de usuários de internet por país34. Para comparação, em 

janeiro deste ano de 2008, era de 21,1 milhões o número de pessoas com dois anos ou mais 

que, no Brasil, navegaram na internet através de computadores no domicílio, segundo a 

pesquisa NetView, do Ibope//NetRatings. Em média, esses internautas passaram 23 horas e 12 

minutos conectados no mês. Cidadãos que ainda mal conseguem caminhar com as próprias 

pernas, bebês de dois anos, estão incluídos nas estatísticas.  

Isso seria inimaginável naquela época, em 1995, quando era tão modesto o conteúdo 

disponível na internet, e o internauta era pouco mais que um telespectador com superpoderes: 

podia clicar aqui e ali, voltar a conteúdos e deixar algo para ler mais tarde, mas sua capacidade 

de ação, de interação e de geração de conteúdo era limitada, para dizer o mínimo. Hoje, sem 

querer ser muito exagerado, os limites são definidos pela criatividade de cada um, tantas são 

as ferramentas disponíveis e os caminhos abertos na internet, que hoje tem uma população 

total superior a 1.319.872.109 cibercidadãos (dados de dezembro de 200735) -ou seja, cerca de 

um quinto da população mundial. 

Esses internautas se encontram em redes sociais, ouvem canções, decupam músicas e as 

recompõem, assistem a vídeos, produzem vídeos, fazem da rede um sistema para mensagens 

instantâneas e videoconferências, contam suas histórias, reportam as histórias que vêem, 

combinam mapas com dados crus tirados dos mais diferentes lugares, fazem compras, sexo 

virtual e quase real (pela internet, é possível controlar à distância alguns brinquedos eróticos, 

                                                 
34 Millennium Development Goals Indicators, http://mdgs.un.org/unsd/mdg/SeriesDetail.aspx?srid=608&crid=, 
acesso em 6.ago.2008 
35 Internet World Stats, www.internetworldstats.com/stats.htm, acesso em 6.ago.2008  
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assim como é possível manipular robôs que participam até de cirurgias), lêem jornais virtuais, 

selecionam as notícias que lhes interessam, criticam o noticiário, comunicam-se com as fontes 

de notícia. 

Mas desse internauta falaremos mais tarde. Por enquanto, vamos fechar esse breve interregno 

e seguir com a história da Folha Online. Estamos ainda, lembro, na sua pré-história.  
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Capítulo 4 

A construção de um serviço 

 

Se o leitor digitar neste momento o endereço da FolhaWeb informado nas reportagens a 

respeito sobre o lançamento do serviço do Grupo Folha na internet, em 1995, terá como 

resposta uma página da Embratel, que naquela época hospedava o jornal on-line, dizendo: “A 

página que você tentou acessar não foi encontrada”. Muito educadamente, o texto sugere a 

seguir que o internauta entre em contato com o webmaster da empresa para buscar mais 

informações e orienta: “Envie o endereço da página procurada ou o tipo de informação que 

você deseja. Quanto mais detalhada for sua mensagem, mais rapidamente o problema será 

corrigido.” 

Infelizmente, não se trata de um problema passível de correção por meio de artes do 

webmaster, mas sim de um mal que afeta grande parte da web pioneira: a falta de manutenção 

dos registros passados. Por problemas de desenho das páginas e de indexação mesmo, as 

informações originais se perderam ou caíram no limbo –existem em algum lugar, mas não são 

encontráveis. Tal situação persistiu por vários anos, como demonstra texto publicado no 

caderno “Informática” da Folha em 9 de abril de 2003: “Hoje em dia, é quase impossível 

recuperar notícias veiculadas [na internet] há mais de uma semana. A notícia somente estará 

acessível se o internauta tiver gravado o link [da página] em seu índice de Favoritos do seu 

programa de navegação ou enviado esse mesmo link por e-mail”. 

A razão é explicada em outro texto publicado no mesmo dia: “Os próprios sites de origem das 

notícias não costumam deixar acessíveis os links para informações passadas. Em geral, 

simplesmente empilham [as notícias], e as mais novas vão tomando o lugar das antigas. o 

tempo de vida da informação varia, em geral, de três a cinco dias, dependendo do fluxo da 

notícia”. 
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Para complicar as coisas, no caso específico da presença da Folha na internet, como já vimos 

anteriormente, o serviço, nos seus primórdios, passou por diversos hospedeiros. No 

lançamento, nem sequer tinha domínio próprio. Hoje, aquela primeira página não aparece 

sequer no maior e mais importante serviço de recuperação do passado da internet, o Internet 

Archive, que mantém uma imensa biblioteca on-line com muito do que já foi ao ar. Trata-se de 

uma organização não-governamental sediada nos Estados Unidos, sem fins lucrativos, cujo 

trabalho é preservar as páginas em seu formato original. 

“É uma falácia dizer que, se alguma coisa está na web, ficará guardada para sempre. A vida de 

uma página, em média, fica entre 44 e 75 dias. (...) O que está aqui hoje pode já ter 

desaparecido amanhã”, afirma o serviço, em sua página inicial36. O Internet Archive oferece, 

em sua página inicial, um mecanismo de busca para pesquisar nos seus arquivos, o Internet 

Archive Wayback Machine, que permite pesquisar pelos nomes dos sites contidos nos 

arquivos (as URLs) e especificar períodos para a busca –não há pesquisa por palavras-chave, 

como no Google ou outros serviços de busca tradicionais. 

No momento em que escrevo este texto, em junho de 2008, a página inicial do Internet 

Archive informa que sua biblioteca conta com 85 bilhões de páginas pesquisáveis, guardadas 

“desde 1996 até alguns meses atrás”. Mesmo assim, se você escrever 

“www.embratel.net.br/infoserv/agfolha/”, terá como resposta um pedido de desculpas (“Sorry, 

no matches”) e a informação de que nenhuma página com aquele endereço foi encontrada. Em 

suma, não é possível reconstruir o passado com os recursos automáticos agora disponíveis. 

Mas, se aquela primeira página com reportagens e informações sobre a reunião da SBPC de 

1995 não é encontrável, não significa que não possamos ter uma idéia do que foi, fisicamente, 

a FolhaWeb. 

O UOL, portal criado em 1996 pelo Grupo Folha, que hoje é um dos acionistas da empresa 

UOL Inc., tem um site chamado UOL História, que traz linhas de tempo contando a vida do 

serviço e da própria internet, mais registros de prêmios e de campanhas. Apresenta também 

uma galeria de páginas significativas e uma seqüência de telas com a evolução das home 

pages do serviço. A FolhaWeb aparece na biblioteca e também é a primeira da seqüência de 

                                                 
36  Internet Archive, http://www.internetarchive.org , acesso em 6.ago.2008 
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telas sobre as home pages. Não são exatamente as páginas originais, como mostra o texto 

“UOL - sete etapas da história gráfica do portal Universo Online”, trabalho de pós-graduação 

em design gráfico pela faculdade Senac de Comunicação e Artes realizado pela jornalista 

Mara Gama, ela mesma responsável pela pesquisa que originou o site UOL História. 

Gama fez um trabalho de recuperação de imagens buscando em arquivos pessoais, registros 

por e-mail, relatos de webdesigners e outros profissionais envolvidos no processo de 

produção, além de registros do UOL, press releases (textos supostamente noticiosos 

distribuídos por empresas ou por suas agências de imprensa ou de relações públicas) e notícias 

publicadas na internet. De fato, portanto, Mara Gama reconstruiu as home pages a partir de 

imagens ou fragmentos de imagens, montados “numa cópia aproximada do original”, como 

diz em seu trabalho37. O resultado, de qualquer forma, é a melhor documentação visual 

daquelas páginas pioneiras, usado em apresentações institucionais sobre os primórdios do 

UOL e da Folha Online. 

“A home page da FolhaWeb (...) trazia, em sua área central, a manchete da “Folha de S. 

Paulo” do dia, sua foto principal, a charge política e títulos de reportagens selecionadas, em 

geral as manchetes dos cadernos Esporte, Mundo, Política, Cotidiano e Ilustrada. Apenas essas 

reportagens selecionadas eram regeradas em páginas web. Regerar era uma operação trabalhos 

e em grande parte manual: buscar o texto no sistema de paginação e publicação da Folha, 

retirar do documento eletrônico toda a formatação referente aos comandos de estilo e demais 

ordenações de impressão, chegar ao texto desformatado e, então, aplicar os comandos de 

HTML [hypertext mark-up language, a linguagem de produção de páginas da web] que 

permitiriam a visualização do material na web.” 

“Era uma página bastante esquemática, com uma logomarca, a FolhaWeb, e uns quatro ou seis 

ícones diferente, que davam acesso a conteúdos diversos”, lembra Márion Strecker. O 

logotipo, do alto da página, à esquerda, usava a palavra “FOLHA” na mesma fonte tipográfica 

então empregada pelo jornal na sua versão impressa. A palavra “web” era escrita em outra 

fonte, sem serifa (o traço que remata as hastes das letras) e supercondensada (quando as letras 

                                                 
37 GAMA, 2005: 7 
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são “apertadas”, ficando mais longilíneas) –por isso, mesmo grafada em letras minúsculas 

(caixa baixa, no jargão jornalístico), tinha o mesmo tamanho da primeira palavra. 

As duas partes do nome, “FOLHA” e “web”, eram escritas juntas, mas em blocos diferentes e 

grudados: “FOLHA” estava em negativo, ou seja, letras brancas sobre fundo escuro, e web em 

letras pretas sobre fundo amarelo. No conjunto, o logotipo dominava a página, ocupando, no 

alto, mais da metade da largura da página, que era de 600 pixels (os pontos que formam as 

imagens na tela do computador). Isso “procurava explorar a identidade da marca Folha, 

buscando trazer seu prestígio para o site e, ao mesmo tempo, indicar a necessária diferenciação 

entre os dois produtos: não era ainda nem toda a Folha que estava online e nem tão-somente 

partes da Folha que estavam online”, analisa Mara Gama em sua monografia.  

Mas o jornal procurava afirmar seus domínios: em letras pequenas, em tipo com serifas, 

semelhante ao usado na publicação impressa, vinha a explicação, logo ao lado do logotipo: 

“Esta é a home-page da Folha de S. Paulo, o maior jornal do país”. A seguir, apareciam as 

informações de copyright e a data (fig. 2). 

 

Fig.2 – Página reconstruída da FolhaWeb  no site UOL História 
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Na parte de conteúdo propriamente dito, a página tinha uma área de navegação à esquerda, 

com links para as diversas áreas do site. Eram blocos que, a exemplo do recurso usado no 

logo, combinavam duas áreas de cores e conteúdos diferentes. Do lado esquerdo do bloco, 

sobre fundo amarelo, um ícone, um desenho ilustrava o assunto tratado do lado direito, que 

trazia um pequeno título em letras vermelhas –vinheta ou chapéu, no jargão jornalístico—

seguido, abaixo, por uma explicação mais detalhada, em letras marrons, tudo sobre fundo 

branco. A tipologia usada era semelhante à da palavra web do logotipo, como a dizer: “Aqui 

estão conteúdos feitos para a internet”. 

De fato, na página recuperada por Mara Gama, por exemplo, o primeiro quadro traz, no bloco 

do alto, a imagem de um relógio para ilustrar a seção Últimas Notícias, que é assim explicada: 

“Agência Folha informa os principais fatos de hoje e manchetes dos jornais e da TV”. 

Outros blocos da navegação chamam para conteúdos da Folhinha, o caderno semanal da Folha 

dedicado às crianças –que, na versão virtual, tinha conteúdo diferente do caderno impresso, 

como veremos mais tarde—, para o Mundo Digital, seção de tecnologia do site, e para o 

Datafolha, com informações estatísticas produzidas pelo instituto de pesquisas do Grupo 

Folha. À direita desse menu, ocupando a maior parte da página, as notícias comandam o 

espetáculo. Ocupando cerca de dois terços largura da página, a manchete do dia (ou da hora) 

aparece no alto, em tipo de letra semelhante ao usado no jornal, o Times New Roman, 

reafirmando a identidade e a aproximação com a Folha. 

A manchete é apoiada por um pequeno texto com as informações básicas sobre a notícia, em 

dois curtos parágrafos (lide e sublide, no jargão jornalístico), concluindo com um link para a 

área de notícias. O link é identificado por sublinha e por cor diferente (azul) do texto da 

chamada, que estava em letras pretas. A área é ilustrada por uma foto relativa à segunda 

chamada mais importante da página, que tem apenas um título clicável (a sublinha indica ser 

um link) e uma frase que acrescenta informações ao título (linha fina. A seguir, vêm outras 

chamadas para notícias consideradas menos relevantes, que merecem apenas um título 

clicável. 

O desenho da página recuperada por Mara Gama, na sua área de notícias, é em blocos. O 

primeiro é definido, no alto, pela manchete, que ocupa quase toda a largura da página. Abaixo 
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dela, vêm a foto, do lado esquerdo e o texto que explica a manchete, completando a ocupação 

da área. Esse bloco é fechado, limitado, na parte inferior, pela segunda chamada mais 

importante da página, que ocupa toda a largura. 

No segundo bloco, aparecem as chamadas menos importantes, colocadas em uma coluna que 

ocupa cerca de um terço da largura da área de notícias; o restante é ocupado pela charge do 

dia. A página reconstruída está cortada, mas é lícito imaginar que as chamadas se alinhem com 

a charge. Forma-se, assim, uma espécie de X na área de notícias da página: o bloco de cima 

tem ilustração (foto) e texto (chamada da manchete), e o de baixo, texto (chamadas para 

notícias consideradas menos relevantes) e ilustração (charge do dia). 

As dimensões da página reconstruída são de 600 por 750 pixels, segundo o trabalho de Gama, 

mas há indicações que ela tenha sido mais vertical ou que, pelo menos, essas não tenham sido 

as dimensões em todo o período da existência da FolhaWeb. A própria imagem usada na 

pesquisa está cortada, evidenciando haver mais área “para baixo” já naquela página de 25 de 

março de 1999. Corroborando essa hipótese –ou, pelo menos, indicando que o formato em 

algum momento chegou a ser mais vertical-, a única página da FolhaWeb apresentada em sua 

inteireza no acervo de páginas do já citado site UOL História tem de altura pelo menos 50% a 

mais do que de largura. De julho de 1995, ela apresenta algumas modificações em relação à 

página analisada acima, ainda que mantenha várias das características notadas. 

O bloco de navegação continua à esquerda, mas é mais fluido, com mais espaços em branco 

entre um link e outro. O formato de cada chamada também é mais solto: em vez dos quadrados 

adjacentes, a ilustração (na página agora vista, fotografia) está em uma moldura circular, com 

o texto explicativo em linha, abaixo da imagem. São quatro blocos assim formados, alinhados 

na vertical, do lado esquerdo e, tal como na página vista anteriormente, ocupando uma área 

relativamente pequena (aqui, cerca de um quarto da largura). 

Na área nobre, mais ampla, estão as notícias, que, nessa página de julho, não vêm mais 

naquele desenho em X, mas são apresentadas em seqüência vertical (empilhadas, digamos 

assim). A página começa com a manchete, que ocupa quase toda a largura restante (cerca de 

três quartos do total), e segue com o texto com as informações da manchete. De novo, são 

apenas dois parágrafos, mas há bem mais informações, pois o texto ocupa a largura toda 
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abaixo da manchete (na outra, era uma coluneta de um terço da largura da área das notícias). A 

seguir, aparece uma foto enorme (em relação ao tamanho dos demais elementos da página). 

Ela ocupa cerca de três quartos da largura da área de notícias e tem pelo menos o dobro da 

altura do bloco superior (manchete e sua chamada). A imagem é explicada por um pequeno 

texto, maior que uma legenda, colocado do seu lado esquerdo. O bloco forma o que 

chamamos, na Folha, de texto-legenda, uma foto que é colocada na página independentemente 

de outras notícias, pois ela mesmo e sua legenda se constituem em um módulo noticioso 

completo. 

Finalmente, o terceiro bloco da área de notícias é formado por quatro chamadas clicáveis, cada 

uma ocupando quase toda a largura da área e separadas, entre si, por farto espaço em branco, 

de modo que a coluna vertical da lateral esquerda (com ícones e chamadas para outros 

conteúdos do site) fique alinhada com o bloco de notícias. 

Essas diferenças de apresentação das informações denotam o caráter experimental daqueles 

primeiros tempos de internet. O site FolhaWeb não nasceu pronto, com todos os seus 

conteúdos definidos e seu desenho amarrado, fechado. Ao contrário, foi sendo construído ao 

longo do tempo, em um processo que, desde o início, demandava uma parceria entre aqueles 

que construíam a página e os jornalistas que atuavam na versão impressa. 

A página de estréia, no dia 9 de julho de 1995, teve, além da cobertura da reunião da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, notas outras produzidas pela própria editoria 

de Ciência do jornal e um canal de comunicação com o usuário. Havia ainda a coleção dos 

textos da coluna NetVox, sobre internet, mas publicada na Ilustrada, e conteúdos do caderno 

Informática: “Uma seleção de reportagens; textos que ajudam a otimizar o uso do 

microcomputador; e uma tela para o usuário enviar perguntas para a editoria”, conforme a 

reportagem de apresentação da FolhaWeb publicada na Folha. 

O site pioneiro trazia ainda informações inéditas de pesquisa realizada pelo Datafolha sobre 

preconceito de cor entre os brasileiros, que foi base para um caderno especial publicado no dia 

25 de junho anterior. Note-se que a chamada para esse conteúdo continuava no ar quase um 

ano depois: o link para a pesquisa sobre o preconceito racial é o quarto bloco daquela coluna 
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de navegação da edição de 25 de março de 1996, analisada na página reconstruída já aqui 

citada. 

Logo começaram a chegar outros conteúdos, vinculados ao que o jornal oferecia, mas também 

com produção especial para a internet. A 13 de outubro de 1995, texto publicado na Folha 

anunciava: “Folhinha eletrônica estréia amanhã”. E informava ao pequeno leitor (a reportagem 

saiu no próprio caderno dedicado à criançada): “Na Folhinha eletrônica, você vai ler textos e 

fotos, como na Folhinha de papel, além de dicas de passeios, brinquedos e livros. Vai também 

conhecer endereços de computador [referindo-se a endereços de websites], como o da Barbie, 

o da Walt Disney e o da Nintendo”. Importante notar que sempre havia alguma forma de o 

internauta se comunicar com a FolhaWeb –na época, era basicamente o e-mail. 

Rodrigo Santaliestra, o primeiro webmaster da FolhaWeb, cuidava da parte técnica do site e 

também respondia aos e-mails, que então chegavam todos para a mesma conta, iniciada por 

“webmaster@” -ele era o mestre da teia, tradução literal do nome da função, num jogo de 

palavras revelador. O cargo era pouco conhecido, para dizer o mínimo. Tanto que Saliestra se 

divertia contando a Márion Strecker, sua chefe na época: “Fui à Mesbla hoje e paguei com 

cheque. Me perguntaram onde eu trabalhava e o meu cargo. Quando eu respondi que era 

webmaster e trabalhava na Folhaweb, quase tive meu cheque recusado”38. Parece brincadeira, 

mas era a “pura verdade”, diz ele em entrevista especial para esta dissertação. 

Além de suas outras responsabilidades, a tarefa de cuidar dos e-mails tomava um tempo 

considerável, já naquela época. Em 1995, chegavam entre dez e 15 mensagens por dia, mas o 

número crescia exponencialmente. “Lembro de conversas com a Márion do tipo ‘não consigo 

mais trabalhar, são 50 e-mails por dia para responder’”. Um número que hoje pode parecer 

ridiculamente pequeno mesmo para pessoas físicas... 

As dúvidas que chegavam eram indicadoras do estado da internet na época: como conectar, 

como fazer uma página, como trabalhar na FolhaWeb, como encontrar pessoas. Havia também 

confusões, próprias de um início de processo e indicadora da ingenuidade dos usuários, como 

demonstra o relato a seguir.  

                                                 
38 Entrevista ao autor, especial para esta dissertação 
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O outro respondedor de e-mails da FolhaWeb era Paulo Silvestre, que tinha o endereço 

eletrônico paulo@folha.com.br. Não poucas vezes, recebia e-mails destinados a outras 

pessoas, pois o missivista colocava, no campo “To” (os programas eram em inglês, na época) 

o endereço físico do destinatário (Fulano de Tal, rua tal, número x, São Paulo, Brasil”, como 

se estivesse mandando uma carta pelo correio. A inteligência do sistema de comunicação da 

rede enviava a mensagem para o primeiro Paulo que reconhecia. Calhava de ser o Silvestre. 

Os profissionais da FolhaWeb desbravavam um universo cheio de possibilidades. De modo 

geral, trilhavam um caminho paralelo ao que estava sendo percorrido pelo jornal, com 

dificuldades próprias, específicas, tanto do ponto de vista técnico quanto do ponto de vista da 

produção do conteúdo, que basicamente era uma apropriação da produção do jornal e da 

Agência Folha com um tratamento internético. 

Havia, também como visto, a produção de conteúdos especiais e até algumas parcerias com o 

jornal. No caderno Informática, éramos especialmente interessados em procurar criar uma 

relação mais próxima entre o conteúdo disponibilizado no impresso e o que aparecia na versão 

eletrônica. Tentávamos, de forma irregular, aperiódica e sem um planejamento claro de médio 

prazo, fazer com que o jornal continuasse na web, aproveitando os recursos eletrônicos para 

oferecer algo diferente ao leitor, ao mesmo tempo em que procurávamos seduzir o internauta 

para conhecer mais sobre a rede e aproveitar os seus recursos. 

O jornal, em sua versão impressa, tratava de falar de programas e sites, testar recursos e, de 

certa forma, levar o leitor pela mão para conhecer o novo universo. Do ponto de vista das 

redações, vez que outra um integrante da editoria escrevia algo especialmente para o online, 

que por sua vez também produzia, ocasionalmente, material exclusivo que era divulgado 

primeiramente na versão impressa. O já citado Paulo Silvestre, que tinha passado pelo caderno 

Ciência da Folha antes de ser cooptado para o mundo digital, era um colaborador freqüente do 

caderno Informática, que eu editava. 

Foi de uma dessas colaborações que nasceu o projeto mais emblemático dessa época, no que 

se refere à tentativa de unir jornal e mundo online. Naquela linha do caderno de prestar 

orientação aos novos internautas, tivemos uma edição dedicada a ensinar como produzir home 

pages. Comentamos vários serviços e programas  –um deles, muito apreciado por Silvestre, 
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era o “HotDog Pro”, um shareware (tipo de software que pode ser usado gratuitamente por 

algum tempo ou em certas condições) então considerado um dos melhores para a função. 

Resolvemos fazer um concurso de criação de páginas, cujo prêmio era a publicação da 

vencedora no site da FolhaWeb. Mais do que isso, o concurso já colocava um link para 

download do programa de criação, o “HotDog Pro”, que deveria ser usado necessariamente no 

processo, a fim de que todos os concorrentes tivessem o mesmo tipo de recurso para a 

produção da página. Portanto, já na origem da iniciativa há uma colaboração/continuidade 

entre os conteúdos publicados na versão impressa e no online. O caderno trouxe a 

apresentação do projeto, alguns itens básicos, como tema, que era “amor ou ódio a...”. 

Informações mais detalhadas sobre o concurso, o regulamento e dados sobre a premiação 

estavam no endereço eletrônico do caderno, na FolhaWeb. 

Em 27 de março de 1996, saiu o resultado do concurso. Mais de 3.000 pessoas copiaram o 

programa de criação de páginas durante o período da promoção. Nos primeiros dias em que o 

software ficou disponível para download, a cada minuto era iniciada uma cópia. O grande 

número de cópias, porém, não se refletiu na participação no concurso. No total, apenas 53 

inscrições foram validadas, de um total superior a cem (algumas pessoas inscreveram sua 

página mais de uma vez). A tela vencedora foi a página “Amor”, criada por Rodrigo Sabatini, 

Lucy Barroso e Otávio Augusto Fontana. O segundo lugar foi para a mais específica “Amor 

aos animais”, de Leandro Henrique Amaral, e “Eu amo reformas gráficas & fascículos em 

jornais”, de Dany Eudes Romeira, que brincava com uma estratégia de marketing da Folha na 

época (distribuição de publicações especiais em fascículos), ficou em terceiro lugar. 

A Folhinha na FolhaWeb e o concurso de páginas promovido pelo caderno Informática  e pela 

FolhaWeb mostram bons exemplos de integração e colaboração das redações de um e outro 

veículo do grupo. Mas os próprios textos publicados no jornal dando conta dessas notícias 

revelam um outro aspecto desse processo: a busca de identidade da Folha no mundo online 

e/ou a falta de certeza da Folha sobre sua identidade no mundo online e/ou que a identidade da 

Folha no mundo online estava em construção. 

Essa constatação surge da observação dos créditos dos textos citados. No primeiro, sobre a 

estréia da “Folhinha” na FolhaWeb, publicado em 13 de outubro de 1995, o autor da matéria, 
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Paulo Fernando Silvestre Jr. (o Paulo Silvestre já citado), é identificado como sendo “da 

FolhaWeb”. No segundo, sobre o resultado do concurso de home pages, publicado em 27 de 

março do ano seguinte, o mesmo Silvestre é identificado como sendo “da Folha Online”. 

Surge aí o nome que a Folha vai usar mais tarde em sua versão eletrônica. 

Respondendo à questão colocada acima, as evidências que tenho são de que as mudanças de 

nome revelavam mesmo as modificações a que a experiência online vinha sendo submetida. 

Em nenhum momento o grupo ficou satisfeito com o que produzia, entronizado em algum 

resultado aparentemente satisfatório: estava sempre procurando ir mais longe. 

A FolhaWeb não tinha nem três meses de vida quando a primeira grande revolução surgiu, 

conforme relata Márion Strecker: “Em outubro do mesmo ano [1995], o Luís Frias [presidente 

do Grupo Folha] resolveu criar dentro do grupo uma unidade específica para trabalhar com 

internet. Convidou o Caio Túlio Costa para ser o diretor-geral dessa operação e me designou 

como diretora de conteúdo”. A unidade internet trata de tocar as operações do jornal no mundo 

eletrônico, mas paralelamente atua no que era, naquele momento, seu objetivo principal: criar 

um serviço completo na rede mundial de computadores, um portal –que a professora Pollyana 

Ferrari descreve, em “Jornalismo Digital”, como grande site que “tenta atrair e manter a 

atenção do internauta ao apresentar, na página inicial, chamadas para conteúdos díspares, de 

várias áreas e de várias origens”39. 

O que estava em gestação era o Universo Online, o UOL, sigla que buscava semelhança 

sonora com AOL, da America Online, maior portal e provedora de acesso da internet no 

mundo, naquela época. Márion Strecker descreve o projeto: “Desde o começo, ele não foi 

lançado para ser um site apenas de informação jornalística, mas também para ser um portal de 

serviços e de entretenimento. Desde o primeiro dia, o UOL tinha bate-papo, salas de bate-papo 

[um serviço que permitia aos usuários conversarem entre si por mensagens instantâneas de 

texto]. Ao longo daquele ano de estréia, o UOL se tornou um provedor de acesso à internet, 

com serviços clássicos como e-mail, tudo o mais, e passou a desenvolver conteúdos 

multimídia, como TV UOL, Rádio UOL e assim por diante. Começamos a mexer com outras 

linguagens que não só a do texto e a da fonte”. 

                                                 
39 FERRARI, 2008: 30 
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O trabalho, como quase tudo feito no jornalismo, era no estilo “tudo ao mesmo tempo agora”, 

em que um pequeno grupo se encarrega de várias tarefas e múltiplas funções, correndo contra 

o tempo e adaptando as ferramentas de que dispõe. As palavras de Márion são reveladoras: “A 

gente passou alguns meses desenvolvendo o projeto do UOL, crescendo em paralelo com o 

que era a FolhaWeb. Até que em abril de 96 viramos a chave e tiramos do ar aquela velha 

FolhaWeb e redirecionamos para o UOL”. Era, de fato, um serviço independente, totalmente 

desvinculado da Folha, ainda que tivesse no jornal seu principal provedor de conteúdo, sua 

loja-âncora, digamos assim, para empregar um conceito usado pelos shopping centers do 

mundo concreto. Seguia a linha usada por outros serviços do gênero no mundo, no dizer de 

Ferrari: “O conteúdo jornalístico tem sido o principal chamariz dos portais”. 

Naquele momento, a impressão que o leitor pode ter é que o jornal perdia importância no 

mundo eletrônico, pois tinha de dividir as atenções -e o trabalho de jornalistas e produtores de 

conteúdo web- com outros serviços. Mas ele estava no imaginário –para dizer o mínimo— dos 

que construíram o UOL, como se pode ver no nome de trabalho escolhido para identificar o 

projeto: Folha Online, que aparece em uma das home pages mostradas na galeria do site UOL 

História (fig. 3). 

Fig. 3 – Estudo para home do UOL usa nome Folha Online 
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A concepção do serviço guarda também uma preocupação que faz parte do DNA da Folha: 

não deixar o leitor desamparado, ser didático, explicar a ele o que está acontecendo. É por isso 

que, quando foi “virada a chave” para o UOL, o site da FolhaWeb não desapareceu de 

imediato. Quem digitasse em seu navegador o velho endereço chegaria a uma bem-humorada 

página que, acima do desenho de uma choupana, informava: “Mudamos”. No pé do barraco, 

trazia o novo endereço e, abaixo, um pequeno texto dizia: “Atualize sua lista (bookmark, 

hotlist) com nosso novo endereço. Agora a Folha de S. Paulo e a Agência Folha estão no 

Universo Online [sublinhado, indicando ser um link]”. Note-se que a palavra lista é explicada, 

entre parênteses, com o uso dos termos em inglês que apareciam nos navegadores então 

utilizados (fig. 4). 

 

Fig.4 – Última home page da FolhaWeb 

 

A mesma preocupação com o didatismo e o conforto do leitor aparece na primeira página do 

UOL. Em destaque, no alto, do lado direito e sobre um fundo amarelo, estava a chamada “O 

que aconteceu com a FolhaWeb”. 

É o que vamos ver no próximo capítulo. 
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Capítulo 5 

Universo em ebulição 

 

O Universo Online nasceu antes de ser. Em preparação do portal que estava nos momentos 

finais da gestação, o grupo Folha tratou de anabolizar a FolhaWeb, que, em 1996, já tinha 

domínio próprio, www.folha.com.br. 

Na edição de 21 de abril de 1996, um domingo, a Folha publica reportagem informando sobre 

o próximo lançamento do portal, em caráter experimental, com conteúdo aberto a todos os 

usuários da internet. O endereço, nos primeiros momentos, é o que a FolhaWeb ocupava. 

Na quarta-feira seguinte, o site, ainda com o nome FolhaWeb, recebe o reforço que o prepara 

para o lançamento do domingo próximo. Além do material da Folha de S. Paulo, das notícias 

especialmente produzidas para a web e outros conteúdos gerados, basicamente, dentro do 

Grupo Folha, a FolhaWeb passa a apresentar, no dia 24 de abril, a revista IstoÉ, “o primeiro 

semanário brasileiro na internet”, segundo a reportagem que anuncia o lançamento. 

Começa a se cumprir, assim, um desejo ou sonho que o grupo vislumbrou anos antes, quando 

ainda nem sequer tinha presença pública no mundo virtual. 

No mundo pré-internet, em 1994/95, a Folha experimentara um BBS, basicamente para 

comunicação interna. O objetivo era deixar o banco de dados do jornal -na verdade, um ano de 

jornal digitalizado e gravado em CD-ROM- online e ainda com atualização, para que as 

sucursais do Rio e de Brasília pudessem consultá-lo. Descontentes com o padrão da época, em 

que os serviços de comunicação eram simplesmente à base de texto, o pessoal do Banco de 

Dados conseguiu fazer um BBS gráfico, com quatro ícones (Folha93, Folha-94, Dólar e Índice 

de Publicações da Biblioteca), conforme relata Rodrigo Santaliestra, um dos envolvidos na 

criação do projeto. 
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Por causa desse envolvimento, ele foi uma das pessoas que representou a empresa quando a 

Embratel chamou a Agência Folha para participar do projeto-piloto de internet no Brasil. 

Maravilhou-se com a apresentação mostrada em uma sala do LSI, o Laboratório de 

Subsistemas Integráveis, na Politécnica da Universidade de São Paulo: “Aquela tecnologia 

[TCP/IP, o protocolo de comunicação da web, e o browser, programação de navegação] era 

muito mais moderna do que a usado no BBS e dava para perceber que o futuro estava ali”, diz 

Santaliestra. 

Ele relatou à empresa o que viu. Na reunião, em que participaram a responsável pela Agência 

Folha e pelo Banco de Dados, Márion Strecker, o responsável pelo software usado na Redação 

da Folha, Daniel Amaral, e o presidente do grupo, Luís Frias, contou as novidades, e o grupo 

discutiu as perspectivas que a nova tecnologia ensejava. “A Folha tem de ser dona das bancas 

de jornais digitais do país”, disse Frias, de acordo com o relato de Santaliestra. 

De certa forma, é o que passa a acontecer no dia 28 de abril de 1996. “Às 4h15, entra no ar o 

Universo Online, com serviços de bate-papo, a edição diária da Folha de S. Paulo, arquivos da 

Folha com cerca de 250 mil texto, reportagens do “The New York Times” (traduzidas para o 

português), Folha da Tarde e Notícias Populares [ambos jornais diários do Grupo Folha], 

Classificados, Roteiros e Saúde e a revista IstoÉ”, registra texto no já citado site UOL História 

(fig. 5). 

 

Fig.5 – Primeira home Page do UOL 
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A Folha e as notícias diárias, que antes eram o cerne, o coração e a espinha dorsal da 

FolhaWeb, passam a ser canais do Universo Online, parte dos conteúdos oferecidos pelo 

portal. Começa aí um processo de relação amorosa e conflituosa que será discutido mais 

detalhadamente em um capítulo mais à frente, mas da qual os fatos relatados ao longo das 

próximas páginas já podem dar uma breve idéia. 

Para começar, é significativo que nenhum dos especialmente entrevistados para esta 

dissertação, sejam os mais envolvidos com o mundo digital, sejam os mais ligados às 

operações da Folha, lembre com precisão o que aconteceu com a Folha no mundo online 

naqueles primeiros meses de operação do UOL. Como era sua apresentação, o que trazia, 

como era feita? 

A notícia sobre o lançamento do Universo Online, publicada na Folha no próprio domingo 28 

de abril, há uma frase sobre o jornal: “No serviço da Folha são reproduzidos os textos do 

jornal do dia, com artigos, reportagens, colunas, além de fotos e artes”. 

Para o serviço noticioso, foi mantido o nome FolhaWeb. A diretora de produtos do então 

recém-nascido UOL (cargo mais tarde renomeado para diretora de conteúdo, nome que tem 

até hoje), Márion Strecker, indagada a respeito, diz: “No lançamento, o UOL já trazia a íntegra 

dos textos da Folha do dia (jornal impresso). talvez tenhamos mantido o nome FolhaWeb para 

esse canal. O canal falhava nas imagens e na infografia. Se não me falha a memória, eram 

duas pessoas alocadas na transposição dos textos do jornal impresso para a web”. 

Ou seja, não muito diferente do que vinha sendo feito anteriormente, de acordo com Rodrigo 

Santaliestra: “Na FolhaWeb, tínhamos que entrar nos computadores da Redação, retirar os 

textos, pegar as imagens digitalizadas e criar a navegação para os assuntos do dia. Cada dia era 

quase como criar um site novo, feito em apenas oito horas (das 20h até as 4h). Era necessário 

esperar o fechamento dos cadernos para então pegar os textos finais da Redação e montar o 

site do dia. Usávamos computadores 486 com 32 Mbytes de memória RAM, Windows 3.11 e 

modems de 14.440 bps”. 

O 486 da frase de Santaliestra se refere à linha de processadores lançada pelo Intel em 1989, a 

80.486, cuja velocidade de processamento, nos primeiros anos [a família de processadores 
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teve renovações durante a primeira parte da década de 1990], chegava até 50 MHz. Para 

comparação, no momento em que escrevo, 12 anos depois do período citado por Santaliestra, 

um computador mediano, que custe em torno de R$ 2.000, tem velocidade de processamento 

quase 25 vezes superior, memória mais de 60 maior; minha comunicação com a internet não 

usa modem para fazer ligação telefônica convencional com o provedor, mas é por linha 

dedicada, e a velocidade é acima de 70 vezes superior àquela de 1995/96. 

Os arquivos disponíveis ou encontráveis e mesmo as páginas reconstruídas pelo UOL não 

permitem saber como era, naqueles primeiros meses de operação, a aparência da FolhaWeb 

dentro do Universo Online. Mas um exame dos primeiros desenhos das páginas do UOL já dá 

pistas, mostra alguns recursos que serão aproveitados mais tarde. E deixa claro o papel mais 

apagado que a Folha passará a ter nos anos seguintes, no que se refere à sua presença no 

mundo digital –afinal, o UOL tem identidade própria, é uma outra empresa que se forma 

dentro do grupo e precisa garantir sua independência. 

O logotipo apresentado na primeira página do Universo Online que veio ao mundo, é 

evidência disso. A fonte usada não guarda nenhuma semelhança com a empregada no logotipo 

do jornal. Sem serifa, as letras pretas são desalinhadas, todas em maiúsculas e de formato 

irregular (a letra “O”, por exemplo, aparece da primeira vez com o lado esquerdo mais largo e, 

da segunda, com o direito com mais força; a largura e as hastes da letra “E” também variam, 

assim como na letra “N”). As duas palavras são separadas (ou unidas...) pela marca criada pelo 

artista gráfico Cássio Leitão Camarero, uma composição de círculos negros coloridos em tons 

de laranja, amarelo e vermelho que é usada até hoje pelo portal. 

No texto da Folha que apresenta o portal, é dito que a idéia do artista era que a marca 

representasse “a imagem da própria internet e dos serviços oferecidos”. E segue o texto: “A 

partir da imagem inicial de um globo de arame, Camarero chegou ao desenho dinâmico do 

Universo Online, segundo ele, ‘como se fossem vários mundos num só’”. 

O logotipo, que, segundo cálculos apresentados por Mara Gama, ocupava mais de 15% da 

mancha útil da home page do portal, era seguido, quase que em um sublinha, pela data da 

página e pela informação de copyright –agora, apenas Empresa Folha da Manhã S/A, e não 
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mais, como aparecia na FolhaWeb, “Esta é a home-page da Folha de S. Paulo, o maior jornal 

do Brasil”.  

A página era encimada por uma barra de navegação, onde os canais apareciam, 

alternadamente, em positivo ou negativo (letras pretas sobre fundo branco ou letras brancas 

em um retângulo preto). Depois do logotipo reduzido (apenas a palavra universo), vem o botão 

Menu principal, que encaminha a uma outra página na qual se pode ver o cardápio completo 

das seções oferecidas. 

Mara Gama observa que “a separação entre home page e menu ou índice de navegação de 

conteúdos em páginas diferentes é uma entre as tão comuns transposições dos conceitos de 

capa e índice, vindas das revistas e livros, para a interface digital”. A barra superior trazia 

ainda os botões de acesso aos demais serviços ou conteúdos, como Correio, Bate-papo, Fórum 

e Ajuda. O didatismo, por sinal, como já observado anteriormente, faz parte do DNA do UOL, 

herdado do esforço da Folha nesse sentido. 

Além do botão Ajuda, são demonstração disso a explicação, no lado esquerdo da página e logo 

abaixo da barra superior, de que o serviço está em fase experimental, e a orientação, na mesma 

linha, para que o internauta “ajuste a janela do seu navegador pela largura desta barra”. Era 

uma preocupação com o conforto do internauta, explica Márion Strecker: “A gente sempre 

procurou desenhar o UOL para a configuração que a maioria das pessoas está usando”. 

Nos primeiros tempos, note-se, o UOL era desenhado na proporção da tela do computador, ou 

seja, o tamanho total da home page era equivalente ao tamanho da tela. “A gente não usava 

scrolar a página, a gente evitava scrolar a página porque o número de pessoas que usava 

computador em domicílio naquela época era baixo, muito mais baixo do que é hoje. E nem 

scrolar as pessoas sabiam o que era. A maioria das pessoas não sabia, não conhecia esse 

conceito de scrolar a página. Então a gente procurava desenhar o portal sem que as páginas 

precisassem ser roladas”, diz Márion Strecker, usando um dos muitos termos aportuguesados 

do inglês a partir do uso da internet: o scrolar vem de scroll e se refere à rolagem da página, 

para que partes de baixo (ou laterais) possa ser vistas na tela, já que nem sempre (ou quase 

nunca, hoje em dia), o tamanho da página da internet é igual ao da tela do monitor de 

computador usada para exibi-la. 
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Naquela primeira página, delimitada fisicamente pelos recursos técnicos então disponíveis e 

pelo desejo de facilitar a vida dos usuários, apareciam ainda a manchete, com link para a 

FolhaWeb, e uma chamada, com link indicado por um “Leia mais” (fórmula também utilizada 

pelo jornal, na sua versão impressa, para orientar por leitor para a seqüência de reportagens 

que se estendem por mais de uma página). Toda essa parte noticiosa era escrita com tipo 

Times New Roman, as letras então empregadas no jornal. A página era completada, do lado 

direito e separados do restante por um fio vertical vermelho, por dois selos, um que chamava 

para uma explicação sobre o fim da FolhaWeb e outro dando acesso à revista IstoÉ. 

Tudo isso contido em uma página superpequena, em comparação ao existente hoje. A primeira 

home page do Universo Online tinha apenas 600 por 350 pixels, segundo quadro apresentado 

por Mara Gama na trabalho citado. E, apesar de as notícias terem posto de destaque naquela 

primeira página, com letras pretas sobre fundo branco, ocupando cerca de um terço da 

mancha, o que conquistou mesmo os primeiros internautas que acessaram o novo serviço foi a 

área de bate-papo, conforme relata notícia publicada na Folha no dia 29 de abril, fazendo um 

balanço do primeiro dia de operações. 

A FolhaWeb fora tirada do ar às 15h do dia 27, sábado. No seu endereço (www.folha.com.br), 

a partir daquele horário, apareceu a mensagem “Universo Online estréia em poucas horas” até 

que a conexão com a internet foi desligada para a realização do trabalho que permitiu que, na 

madrugada de domingo, o novo serviço entrasse na rede. 

Projeções realizadas no início da noite de domingo apontavam para um total de cerca de meio 

milhão de hits (ou consultas) no site no primeiro dia. A maioria dos acessos veio do Brasil 

(73%); dos Estados Unidos chegaram 18% dos acessos; o restante partiu da Europa e da Ásia. 

Uma vez no ar, o serviço vai crescendo e se modificando rapidamente, ganhando novos canais 

e mesmo novas funções. A FolhaWeb segue como canal de notícias, sofrendo algumas 

modificações estéticas e de conteúdo para se adaptar às novas condições. 

“As principais mudanças são a colocação de uma faixa com conexões em hipertexto acima do 

logotipo em todas as páginas e a redução do número de seções nas faixas laterais, agora 

limitadas a três: índice, classificados e charge. (...). Abaixo do logotipo, uma manchete em 
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hipertexto e com chamada-texto hierarquiza de forma correta o noticiário. Ao centro 

permanece a edição de uma foto, com hipertexto para as páginas internas. As conexões em 

hipertexto para todas as seções do jornal estão dispostas no rodapé. O índice possibilita aos 

usuários uma visão completa de toda a edição e as matérias são chamadas somente pelos 

títulos em hipertexto, com o esclarecimento se vêm acompanhadas de fotos ou não. Os textos 

são ainda pouco compatíveis com o formato digital. Embora menores do que os anteriores,  

são desprovidos de conexões em hipertexto (internas). As várias retrancas das reportagens 

deveriam vir editadas em hipertexto, com chamadas pelos títulos das matérias. A edição 

digital segue uma cópia da impressa, com quase nenhum material exclusivo e sem qualquer 

modificação que inclua o usuário na lógica de produção da notícia.40”  

Em agosto, menos de quatro meses depois do início de suas operações como provedor de 

conteúdo, o Universo Online se tornou também provedor de acesso à internet, passando a 

vender assinaturas e fornecendo um endereço eletrônico aos assinantes. A leitura do conteúdo 

do portal ainda estava aberta a quem entrasse na internet por outros provedores de acesso, mas 

passaria a ser cobrada em breve -os assinantes do UOL não precisariam pagar. Naquele mês, o 

serviço chegou a contabilizar, em apenas um dia 1.416.277 “hits” ou consultas às páginas –o 

número não equivale ao de internautas visitantes, que era calculado em 70 mil pessoas por 

dia41. 

                                                 
40 PALACIOS, M. e MACHADO, Elias, Manual de Jornalismo na Internet, versão de 1997, in Grupo de Pesquisa em 

Jornalismo On-line, http://www.facom.ufba.br/jol/fontes_manuais.htm, acesso em 7.ago.2008) 

 

41
Há vários medidores de audiência, conforme lista Thaïs de Mendonça Jorge em sua tese de doutorado “A Notícia em 

Mutação. Estudo sobre o relato Noticioso no Jornalismo Digital” (Brasília, 2007): “Hits - são dados fornecidos pelo servidor e 

que incluem qualquer arquivo que compõe uma página na internet: arquivos gráficos, plugins, scripts, arquivos de texto, etc. 

Exemplo: quando um usuário baixa uma página, são contados um hit para a página e cinco para os arquivos gráficos que a 

tornam visível. Por não ser exata, essa primitiva medida do tráfego em sites deixou de ser usada, sendo substituída pela 

contagem de visitantes únicos.  Clique (ou click) - é uma medida mais usada para anúncios. Registra o número de cliques ou 

respostas a um banner on-line, por exemplo. Entretanto, saber quantas vezes um anúncio foi clicado não dá a exata dimensão 

do interesse por esse tipo de informação. Hoje já existem outras formas de avaliar a atividade do usuário. Páginas vistas (page 

views) critério que conta o número de vezes em que uma página é acessada pelo sistema navegador de um usuário. Às vezes 
é confundida, erroneamente, com hits número de vezes em que um elemento (por exemplo, uma fotografia) da página é 
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Hoje, os visitantes únicos (cada computador representa uma pessoa, independentemente de 

quantas vezes se liga por dia ou de quantas pessoas usam aquela máquina) se contam aos 

milhões, e o número de pessoas que, no Brasil, têm algum tipo de acesso à internet é superior 

a 40 milhões. Em 1996, a internet brasileira inteira cabia nas páginas de um jornal: em 22 de 

maio, o caderno Informática da Folha publicou o Guia da Internet brasileira, uma edição 

especial com 16 páginas que trazia, em apenas 11 delas, o índice para mais de 4.000 home 

pages brasileiras, representando então a quase totalidade dos domínios nacionais conhecidos. 

Na época, a Folha estava entre os três serviços mais procurados do Universo Online. A versão 

eletrônica do jornal, acessável pelo endereço www.uol.com.br/fsp (o mesmo usado 

atualmente), trazia “a quase totalidade da edição impressa”.   

Para a edição que passaria a ser comercial, o UOL criou serviços e recursos técnicos especiais 

para os assinantes. Um deles era uma ferramenta, batizada de “Meu Universo”, que permitia 

ao assinante personalizar sua página, selecionando os conteúdos entre o cardápio oferecido 

(notícias, colunistas, charge, manchetes dos principais jornais do país etc.) e criando conexões 

diretas para serviços como previsão do tempo e horóscopos. 

Em agosto 1996, a página de abertura passa por sua primeira remodelação. A barra superior 

agora é formada por seqüência de botões com as letras em branco, alternando fundo vermelho 

e preto, que dão acesso a serviços como bate-papo, fóruns e busca. Há uma barra na lateral 

esquerda, aparentemente com a função de apenas delimitar a área; na lateral direita, aparece 

mais um recurso de navegação, um cardápio que listava as estações de conteúdo (grandes 

divisões de conteúdo, por sua vez subdivididas em canais). 
                                                                                                                                                         
visualizado.  Visitante único - O software que monitora e conta o tráfego em um website pode distinguir entre visitantes que 

vêm apenas uma vez à página e visitantes únicos que retornam a um site em um período determinado. Visitantes únicos são 

rastreados, não pelo número de arquivos que abrem, mas por seu número de IP (Internet Protocol), que funciona como uma 

espécie de impressão digital de cada usuário da rede. Assim, são contados apenas uma vez, não importa quantas vezes eles 

visitem o site. O total de visitantes únicos, em um mês, é uma medida aceita no mundo para medir o tráfego eletrônico. 

Visitantes interativos - Hoje já existe um medidor que determina a qualidade e não a quantidade de visitas em um espaço 

eletrônico. Ele considera elementos como o tempo de permanência de um leitor no site, o índice de conversação ou o diálogo 

mantido, o preenchimento de um cadastro, e as repetidas visitas. O visitante interativo é uma figura muito perseguida pelos 

técnicos em Marketing, desejosos de saber se um clique corresponde a uma venda.” 
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Ainda para orientar a navegação, a página traz quatro selos coloridos (letras brancas em fundo 

vermelho, amarelas em fundo preto, vermelhas em fundos amarelo e um bloco branco-e-preto 

com as letras em positivo e negativo, respectivamente) dando destaque para alguns conteúdos: 

últimas notícias, jornais, revistas e o melhor da internet. 

O logotipo teve seu tamanho reduzido e foi verticalizado, colocado do lado esquerdo; a marca 

aparece em primeiro lugar, encimando as palavras Universo Online, cada uma em uma linha. 

na área central, com letra pretas em fundo branco, vêm manchete (com link para o bloco de 

últimas notícias) e duas chamadas para outros serviços. 

Fechando a página, que, como a anterior, ocupa tão-somente a área da tela do computador 

(600 por 350 pixels), aparece a publicidade. Na parte inferior, há três pequenos banners, todos 

das mesmas dimensões, com cores diferentes, chamando para os sites dos anunciantes. Mas 

isso ainda está longe de ser o formato definitivo para aquele ano, que ainda reserva muitas 

novidades. 

A maior delas é o anúncio, em 27 de setembro, da fusão dos serviços online dos grupos Folha 

e Abril, dois dos maiores conglomerados de comunicação com país, com faturamento, em 

1995, em torno de US$ 500 milhões e US$ 1 bilhão, respectivamente. O novo sistema, unindo 

o Universo Online (então já com o endereço www.uol.com.br) e o Brasil OnLine 

(www.bol.com.br), teria mais de 260 mil páginas para consulta na internet, provendo acesso à 

rede e outros serviços (bate-papo e correio eletrônico, por exemplo). 

A nova empresa, com capital dividido igualmente entre os dois sócios, seria dirigida por Caio 

Túlio Costa, então à frente do Universo Online, nome (e endereço) assumido pelo novo 

serviço. A fusão é celebrada como uma mudança da roupagem digital. A 30 de novembro, 

estréia o novo Universo Online, fundido com o Brasil Online, com 24 estações, 220 canais, 

mais de 260 mil páginas de conteúdo e 6 megabits de link com a Internet. Em suma, um 

portento que a home page tentava retratar, apresentando-se mesmo como um universo aberto 

para a navegação do internauta. A página não tinha praticamente nenhuma semelhança com as 

anteriores. 
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Muda quase tudo, a começar pelo fundo, não mais branco, mas azul profundo, de céu noturno. 

A marca, aquela círculo formado por círculos negros, recheados em tons de amarelo, laranja e 

vermelho, ganha enorme destaque, no centro da página, no quadrante superior, logo acima do 

logotipo, ainda em duas linhas, mas agora em letras brancas. Aliás, todos os letreiros que não 

estão sobre blocos aparecem em letras brancas, por causa do fundo escuro da nova página que, 

de herança das anteriores, guarda praticamente apenas a barra superior de menus de serviços, 

formada por seqüência de blocos coloridos, alternando fundos de cor preta e vermelha.  

O cardápio de estações, antes, como vimos, apresentado em uma barra lateral, passa a ser uma 

espécie de diagrama do sistema solar. As estações são planetas colocados ao longo de uma 

elipse em fio branco, orbitando o Sol –a marca do UOL, agora com formato mais esférico, 

com sombreado que dá idéia de volume (fig. 6). 

 

Fig.6 – Cardápio das estações de página do UOL depois da fusão com a Abril 

Os anúncios, em blocos de mesma dimensão, ganham mais destaque. Sobem do pé e ficam 

mais centralizados, ainda que no quadrante inferior da página, logo abaixo do logotipo, do 

qual são separados por uma barra horizontal, em que um letreiro eletrônico exibia as 

manchetes em movimento. Depois dos anúncios, voltava a haver uma área para conduzir a 

navegação, desta vez com os serviços e estações escritos de forma mais convencional, com as 

palavras que identificavam cada um sublinhadas, mostrando que aquilo era um link para outra 

página. 

Não havia manchete tal como se convenciona, um título com letras grandes e fortes denotando 

que aquela notícia era muito importante. Como querendo reforçar que o noticiário era apenas 

um dos serviços do portal –e não o que mais atraía visitantes, por sinal, prerrogativa do serviço 

de bate-papo-, o citado letreiro das chamadas em movimento, ainda que, na largura, ocupasse 
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a página de fora a fora, na altura era de reduzidas dimensões, uma barrinha pouco mais alta 

que a barra do cardápio no alto da página. 

Em contrapartida, as estações de notícias de que o serviço dispunha tinham posto de destaque 

na página, se for considerado que estar mais perto da marca, mais no alto e no centro da 

página é um critério de definição da importância de um dado assunto. 

Com base nesse parâmetro, o jornal online do Universo Online é a sua estação mais 

importante. Com o nome Brasil Online, tomado do portal da Abril, o “planeta” é o mais 

próximo da marca, à direita e até um pouco acima. É seguido, à direita, pelos “planetas” 

Últimas Notícias, Jornais, Revista e Esporte, este no extremo da elipse; do outro lado da 

marca, a estação de mais destaque é a de Jogos, no alto; em seguida, à sua esquerda, vem a 

estação viagens. Paralelas às duas, mas na linha de baixo da elipse, alinhando com a parte 

inferior da marca, estão as estações Compras e Computador, que também capturam o olhar de 

quem chega à página, assim como a estação Classificados, do lado direito da marca, na parte 

inferior da elipse, quase em paralelo com a estação Últimas Notícias. 

Tudo continua em uma página horizontal, uma pouco mais alta que as anteriores: agora, 

segundo Mara Gama, são 600 por 410 pixels. E, como se vê, não há estação FolhaWeb; o 

nome do jornal online foi modificado para Brasil Online, que tem sua marca baseada no 

símbolo gráfico para arroba (ou de at, “em” em inglês), “@”, mas, em vez do “a” central, a 

espiral nasce de uma letra “B” e, partindo do pé da letra, no lado esquerdo, rola para o lado 

direito –o oposto, portanto, do que faz a linha do sinal de arroba. A marca é herança do Brasil 

OnLine, serviço da Abril que se fundiu com o UOL. 

Com o avanço e o crescimento do portal, a Folha passa a ser mais um entre tantos diários 

oferecidos na estação Jornais: a home page dessa estação, a 7 de julho de 1998, apresenta 20 

títulos e ainda o link Outros Jornais (fig 7). 
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Fig.7 – Página-índice da estação Jornais do UOL em 1998  

 

As publicações do grupo, com exceção da Folha, que é a primeira da lista, não aparecem em 

destaque: a Folha da Tarde é apenas o quarto título da primeira coluna, e o Notícias 

Populares42 é o terceiro da terceira coluna –os links para os jornais, identificados pelo nome 

de cada um, estão colocado em uma matriz de três colunas por sete linhas no lado direito da 

página, cada célula separada da outra por um fino fio vermelho; o fundo da página é preto e as 

letras, brancas. A página traz ainda, com destaque, abaixo do logotipo, links para as estações 

Últimas notícias, Revistas (na qual não aparece mais a IstoÉ, que fazia parte do cardápio da 

FolhaWeb, mas foi desalojada pela Veja, carro-chefe do novo sócio do UOL) e Brasil Online. 

                                                 
42 A FT deixou de circular no dia 21 de março de 1999, sendo substituída, no dia seguinte, pelo jornal Agora (in 
Circulo Folha, http://www1.folha.uol.com.br/folha/circulo/historia_99.htm; o NP circulou de 15 de outubro de 
1963 a 20 de janeiro de 2001 (Manual da Redação, Folha de S. Paulo, 2006:114)   
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A produção própria de notícias, no Brasil Online, era uma operação modesta, comparando-se 

ao conjunto dos trabalhos desenvolvidos para a produção do UOL. A equipe de jornalistas do 

portal da Abril se uniu aos jornalistas da Folha, trabalhando em uma sala no terceiro andar do 

prédio da alameda Barão de Limeira, na região central de São Paulo, onde fica a sede do 

jornal. 

O serviço guardava uma identidade especial, diferente da estação Últimas Notícias. “A gente 

já tinha notícias em tempo real. O Brasil Online foi quando a gente resolveu não ter mais 

apenas as notícias em tempo real, mas ter uma organização editorial e gráfica, hierarquizando 

essas notícias”, lembra Márion Strecker. De fato, a seção Últimas Notícias simplesmente 

apresenta as informações, oriundas de diversas fontes, em ordem cronológica invertida. Uma 

página desse serviço, com data de 7 de julho de 1998, guardada no Internet Archive, mostra 

uma estrutura extremamente simples (fig. 8). 

 

Fig.8 – Página de Últimas notícias do UOL em 1998 (parte da página)  
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Tem no alto a tradicional barra do UOL, agora com a seqüência com blocos na azul se 

alternando com blocos de fundo preto, todos com os letreiros em branco. Imediatamente 

abaixo, do lado esquerdo, vêm a marca (um ícone que combina várias imagens que remetem 

para o jornalismo, até mesmo uma máquina de escrever) e o logotipo da estação; na mesma 

altura, do lado esquerdo, a informação sobre data e hora da última atualização. 

A seguir, do lado esquerdo, três links chamando para outros serviços noticiosos do portal 

(Receba estas notícias pelo UOL-Já, Últimas notícias de Esporte e Leia mais no Brasil Online. 

Abaixo, ainda do lado esquerdo, a data e a seguir as notícias empilhadas por ordem inversa de 

chegada, com a última em primeiro lugar. Na página recuperada, a notícia mais recente tinha 

sido colocada às 20h49, referente ao resultado da quina, e a primeira entrara às 6h17, relatando 

que a ponte aérea Rio-São Paulo não previa atrasos. Do lado direito da página, no alto, havia 

quatro selos coloridos, dispostos na vertical, remetendo para propagandas ou serviços do site. 

No pé da página, depois das notícias, selos para publicidade; finalmente, as informações 

institucionais e links, apenas com palavras sublinhadas, para as demais estações do portal. 

O sangue jornalístico, digamos, assim, encontrava-se mesmo no Brasil Online. “A gente sentiu 

muita necessidade de apresentar para o leitor a informação organizada de uma forma 

hierárquica, pela importância, pelo impacto, e não apenas pela cronologia”, lembra Márion 

Strecker. Na equipe, havia a ânsia pelo furo –notícia exclusiva de muito impacto, no jargão 

jornalístico, tanto que um deles é uma das recordações mais fortes de um ex-integrante da 

redação do BOL, Marco Chiaretti43, que lembra com carinho um fato que de carinhoso nada 

teve. 

No sábado 28 de junho de 1997, o boxeador Mike Tyson, ex-campeão mundial dos pesos-

pesados e já então uma lenda viva daquele esporte, volta ao ringue para enfrentar o campeão 

Evander Holyfield em um tablado armado no MGM Grand Garden, em Las Vegas. Por causa 

do fuso horário, no Brasil o combate começa no final da noite e promete se estender pelo 

início da madrugada de domingo. No terceiro round da luta, Tyson mordeu Holyfield duas 

vezes, a primeira na orelha direita e depois na esquerda. A primeira mordida lhe valeu uma 

punição; pela segunda, foi desclassificado. E criou uma supernotícia no meio da madrugada 

                                                 
43  Entrevista ao autor, especial para esta dissertação 
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brasileira, num horário em que os jornais de domingo já tinham rodado há muito tempo e em 

que as televisões nem pensavam em ter noticiário –além da própria luta, transmitida ao vivo 

por apenas um canal. 

Chiaretti, que estava em casa, assistindo à disputa, resolveu colocar a história na internet. Foi 

até a empresa, redigiu um rápido texto e atualizou o site do Brasil Online na madrugada 

mesmo. “Nesse caso, realmente o Brasil Online e o UOL se anteciparam. Os jornais só foram 

publicar algo na segunda feira. Durante todo o domingo, um dos únicos canais de informação 

que trataram do tema foi a web, particularmente o UOL e o Brasil Online”, diz ele. 

O formato da página, a exemplo da estação Últimas Notícias, chegou a ficar extremamente 

vertical, conforme se observa na tela de 26 de maio de 1999, recuperada do Internet Archive. 

Por causa de formatos e padrões do serviço, a imagem recuperada não é exatamente igual á 

original: faltam ícones, provavelmente desenhos e fotos, e as letras acentuadas são 

transformadas em quadrados brancos (fig. 9) 
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Fig. 9 – Detalhe de página do serviço noticioso Brasil Online em 1998  

 

Fica claro que, nessa altura, o UOL já tinha abandonado a idéia de ter todo o seu conteúdo em 

uma página do tamanho da tela do computador. Era uma impossibilidade física, devido à 

quantidade de estações, canais e serviços. A página do Brasil Online aqui citada, por exemplo, 

tem 617 pixels de largura por 2.373 de altura (os números são aproximados, não exatamente 

os da página original, pois foram obtidos a partir de sucessivos cortes em uma imagem 

capturada com o programa SnagIt 9), uma verdadeira lingüiça em pé. 

Como no padrão UOL de sempre, a página é encimada pela barra com o cardápio de serviços, 

com uma série de botões retangulares, agora alternado o fundo nas cores preto e verde. O 

primeiro botão liga para a home page do UOL; a seqüência traz Menu, Correio, Bate-papo e 

outros serviços. Abaixo da barra, a página é dividida em dois blocos. Do lado direito, com 

cerca de um quinto da largura total da página, a barra de navegação, com letras brancas em 
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fundo azul. Do lado esquerdo, em fundo branco, toda a parte noticiosa, como vai se ver a 

seguir. 

Esse bloco começa com a frase “Primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa”, em 

letras em itálico, logo acima da marca, a tal baseada no símbolo @, já citada, em amarelo com 

filetes verdades marcando o perímetro e dando uma idéia de profundidade. Ao lado da marca, 

praticamente centralizado na página, o logo do Brasil Online, em letras negras, fortes, sem 

serifa, imediatamente acima da informação sobre o horário da última atualização. Ao lado 

desse conjunto, na extrema direita, um selo de publicidade de largura pouco maior que a da 

barra de navegação da extrema esquerda. 

Em seguida, passam a ser apresentadas as notícias. Primeiro vem apenas um título, uma 

manchete em letras pretas sobre fundo branco; em seguida, abaixo, também um título clicável, 

colocado em uma barra. A julgar pelo formato, deveria ser uma chamada em movimento, com 

as últimas notícias de mais destaque. Finalmente começa a edição propriamente dita, com as 

notícias consideradas mais importantes pelos editores. O maior destaque, ou seja, a manchete 

da página, que poderia até vir a ser a manchete do jornal no dia seguinte, tinha título em duas 

linhas, com letra em corpo maior, linha fina (texto curto explicando ou acrescentado 

informações ao que diz o título) e um texto curto com o básico da notícia (no exemplo, tinha 

16 linhas). Após o ponto final, na mesma linha, vem o link chamando Leia mais; e, a seguir, 

links para notícias correlatas. 

O segundo bloco tem estrutura semelhante, mas apenas com título, em corpo bem menor do 

que o da primeira notícia (quase equivalente ao da linha fina daquela), e com texto menor. 

Mantém os links depois do texto, coisa que não é seguida pela terceira notícia mais 

importante, que tem apenas título, texto curto explicativo e link Leia mais, chamando para o 

texto integral. 

A seqüência é interrompida por um banner, um anúncio num bloco retangular. Abaixo vem 

mais uma notícia, dessa vez o que se chama em jargão jornalístico de side, ou seja, uma 

curiosidade. Para deixar clara a diferença, o bloco de texto, com título em corpo igual ao da 

manchete da página, em uma linha, está colocado em um fundo cinza. 
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Abaixo vem a vala comum, uma série de chamadas clicáveis ligando para textos em outra 

páginas; na tela analisada, são 12 chamadas de duas linhas arrumadas em dois blocos de seis 

cada um. Quem seguir em frente será recompensado com um bloquinho de agenda, 

apresentando links para eventos culturais. Num retângulo de fundo verde, o título vem em 

letras pretas, encimando um bloco de fundo cinza no qual estão colocados os links para 

destaques em três áreas. 

A página ainda tem uma janela para busca, usando o serviço de busca do próprio UOL, o 

Radar UOL, e uma janela para acesso direto a todos os canais da estação Brasil Online. 

Fechando tudo, a repetição da barra de navegação nos serviços fixos que aparece no alto da 

página e, depois dela, links para cada uma das estações do UOL e as informações de 

copyright. 

A barra de navegação lateral, que serve para acessar os canais do Brasil Online, traz links para 

as editorias (Política, Economia, Esporte, Tecnologia), para serviços como manchetes de 

jornais, manchetes de telejornais e loterias, além da estação Últimas notícias. Tudo isso em 

letras brancas com um leve sombreado preto. Abaixo dos links para as editoriais e serviços, 

vem uma série de selos também clicáveis, que dão acesso a conteúdos ou serviços especiais, 

como o Especial Frank Sinatra, o Planeta Dinheiro e o Dossiê Desemprego. Fechando o 

conjunto de links nessa barra vertical, que ocupa menos da metade da altura total, vem o 

convite “Escreva para o BOL”, usando a mesma tipologia dos links para as editorias. 

Esse formato e essa variedade de recursos para navegação pelos conteúdos da estação e do 

UOL é uma novidade, mas parte deles já era usada em desenhos anteriores do BOL, quando as 

páginas eram mais horizontais e mais simples –notadamente as páginas de texto, páginas 

internas, digamos assim, para diferenciá-las da home page. 

Uma página do especial Retrospectiva 97, ainda disponível no ar, mas incompleta (não 

aparecem as barras de navegação nos serviços do UOL, que costumam ficar no alto e no pé de 

cada página), é feita para caber na tela com o mínimo de rolagem vertical. Quase quadrada, 

tem 610 por 643 pixels. A barra de navegação lateral também é simplificada, com menos 

canais (provavelmente, apenas as editoriais para as quais foi produzida a retrospectiva do ano), 

encimada pela marca e o logo do serviço e a o nome da edição, “Retrospectiva 97” . 
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O nome é repetido no selo da abertura do texto (única ilustração da página, na área noticiosa). 

A matéria tem apenas o título, a origem, identificando o responsável pela produção, e o texto 

resumindo o caso tratado. A navegação pelo especial é meio pedregulhosa, pois o texto não 

traz links para os textos seguinte ou anteriores nem há um cardápio com os índices de textos. 

Para mudar de matéria, o internauta tem de usar a barra de navegação lateral, clicar na editoria 

que lhe interessar e então selecionar a notícia desejada –pelo menos, é como calculo que seja, 

pois praticamente todos os links está quebrada, dando acesso a lugar nenhum (fig 10). 

 

Fig. 10 – Detalhe de uma das páginas da “Retrospectiva 97” 

 

No ano seguinte, a preocupação com a navegação pelo próprio site já é bem clara. Uma página 

interna do BOL tem, no alto, antes mesmo da manchete do texto, links para a notícia anterior e 

para o índice, que também aparecem no final do texto. No pé da página, há ainda links para as 

várias editorias do serviço e, na barra de navegação lateral, links para outros canais ou 

conteúdos especiais do BOL. 
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O formato da produção especial Retrospectiva 97, aqui citado, era realmente algo pouco 

comum. Em geral, os especiais seguiam a linha de apenas consolidar, em uma só página, todas 

as notícias ou as principais notícias a respeito de um assunto de grande impacto. Talvez um 

dos primeiros, se não o primeiro especial do gênero produzido pelo BOL tenha sido sobre o 

acidente com um avião da TAM ocorrido em São Paulo em 31 de outubro de 1996. O especial 

está ainda no ar, no momento em que escrevo, mas a página original está bastante 

descaracterizada, pois, em uma reforma gráfica posterior, foi apropriada pela Folha Online, 

que colou em seu chassi o índice do especial (fig.11). 

 

Fig. 11 – Página do especial sobre acidente da TAM, que está descaracterizada 

 

O resultado acaba parecendo uma espécie de brincadeira com uma viagem no tempo, pois em 

uma página de uma especial de 1996 há links para um especial sobre a Olimpíada e sobre o 

Imposto de Renda do ano 2000, assim como para o especial Brasil 500, este, sim, já produzido 

pela Folha Online. A barra de navegação, na lateral esquerda, como sempre e ainda com letras 
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brancas sobre fundo azul escuro, é encimada por um logo da Folha Online que só viria a 

existir anos mais tarde... 

O que interessa, então, para conhecer o que era feito em 1996, é o bloco maior, fora da área de 

navegação. A página, como as demais aqui analisadas, tem as tais barras de navegação do 

UOL no alto e no pé. Para mostrar que é algo bem diferente, a área de notícias começa com o 

logo da TAM, em vermelho forte, que captura a visão imediatamente. Ao lado, a identificação 

do especial, “Tragédia no (em letras menores, em cinza) Vôo 402 (em letras bem maiores, em 

preto, na linha seguinte)”. 

A área abaixo é dividida em duas. A maior, ao lado direito da barra de navegação e ocupando 

cerca de três quintos da largura da página, é a de notícias, assim identificada por essa palavra 

escrita com letras vermelhas, no alto. Logo vem uma foto e sua legenda, não clicáveis, e a 

seguir os títulos das notícias, clicáveis, colocados em ordem cronológica –o primeiro da 

página em questão diz “Jato cai em SP com 96 pessoas a bordo (31/10/96)” e o último, “TAM 

muda reversores do Fokker (1/12/96)”. 

A segunda área vertical, última da página, é de material de apoio, como informa o título, em 

letras vermelhas como a já citada palavra Notícias: “Tudo sobre o acidente”. Ali há links para 

a relação e perfis dos mortos, perfil da TAM, notas oficiais, fotos. Há também outras áreas 

identificadas por letras vermelhas: um fórum e informações na internet, com links para sites 

externos ao UOL (na página examinada, havia apenas um link , para o site da TAM”. 

Outro especial da época, ainda disponível na rede, mas também com poucos links vivos, é um 

da editoria de Esporte e aborda a conquista do campeonato brasileiro de futebol pelo Grêmio 

em 1996. A página também está conspurcada, apropriada pela Folha Online, com as mesmas 

contradições temporais já citadas (fig12). 
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Fig. 12 – Parte de página do especial sobre conquista do Grêmio, também  descaracterizada 

 

A estrutura da parte efetivamente criada pelo BOL é semelhante à do especial sobre o vôo 

402: há um título no alto, e a área de notícias está dividida em dois blocos. O mais largo, com 

subdivisões tituladas em letras vermelhas, traz Pôster, Notícias e Compare os finalistas; a 

coluna da lateral direita é encimada pelo logotipo da editoria, e traz títulos em vermelho 

identificando grupos de chamadas clicáveis: Leia mais na estação Esporte, Informações na 

Internet (links externos aos UOL) e Fórum. 

Ao longo desse período, o Universo Online vai crescendo tanto em quantidade de conteúdo 

quanto em número de assinantes e de visitantes. O faturamento se multiplica e aumenta a 

publicidade apresentada nas páginas do serviço. Isso não é exclusividade do serviço: entre 

1996 e 1999, proliferam empresas online, surgem novos e grandes provedores de acesso e de 

conteúdo, a concorrência se acirra. É talvez o período de mais prosperidade e ebulição da 
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internet do Brasil e no mundo. O Universo Online se reestrutura para tentar aproveitá-lo da 

maneira que considera melhor, respondendo à concorrência e multiplicando seus serviços. 

A área de notícias vai sentir os efeitos da mudança. É o que veremos a seguir. 
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Capítulo 6 

Por trás do desenho 

 

O aprendizado pelo qual passaram as equipes da pioneira FolhaWeb e do UOL, agora unidas, 

modificadas e reforçadas pelos profissionais vindos do Brasil Online, para definição da 

aparência, do estilo, da arquitetura dos sites envolveu várias etapas. Buscaram inspiração, por 

certo, em sites de publicações estrangeiras –desde 1993, o “San Jose Mercury News”, da 

Califórnia era referência tanto em desenho quanto em conteúdo. Mas muito do produzido, 

especialmente nos primeiros tempos, foi resultado de experimentações, de descobertas. A 

começar pela montagem das equipes de produção. 

A da FolhaWeb foi tomada emprestada da editoria de Ciência da Folha. Uma vez a direção do 

jornal tendo aceitado dar o passo para a construção de sua versão na web, com a cobertura da 

reunião de 1995 da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, alguém tinha de levar ao 

ar os textos produzidos pelo repórter Ricardo Bonalume Neto, que acompanhava o evento, e 

esses precisavam ser apresentados em uma estrutura inteligível. 

A tarefa ficou a cargo do repórter Paulo Silvestre, então na editoria de Ciência, que conta 

como era o trabalho: “Depois de fechar o dia em Ciência, eu ia para a sala do Lelivaldo 

[Marques Filho], então gerente técnico da Agência Folha, para pesquisar o que era o tal de 

HTML e fazer as primeiras páginas. Como eu conhecia o SDE, criei algumas macros no Word 

para substituir os comandos da paginadora por equivalentes em HTML. As páginas iam por 

FTP para um servidor da Embratel”44. 

O “tal de HTML” é a sigla em inglês para linguagem de marcação de hipertexto, a linguagem 

utilizada para criar as páginas da web –os documentos HTML podem ser interpretados por 

programas conhecidos como navegadores, como o Internet Explorer e o Firefox. O SDE é o 

programa de edição usado pela Folha; além de empregado para produzir textos, ele se 

                                                 
44 Entrevista ao autor, especial para esta dissertação 
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comunica com as paginadoras, onde os textos aparecem já no formato em que vão ser 

impressos, graças ao uso de comandos especiais –os tais que Silvestre transportou para o 

mundo do HTML. E FTP é a sigla em inglês de protocolo de transferência de arquivos, uma 

das formas de transferir documentos na internet. Ou seja: Silvestre pegava os textos 

produzidos na Folha no SDE, fazia uma adaptação para que pudessem ser empregados em 

páginas da web e transmitia para a Embratel, em cujos computadores a FolhaWeb estava 

hospedada nos seus primeiros tempos. 

A preocupação maior, portanto, era com a própria construção da página. O desenho surgido 

foi, relata Silvestre, fruto de debates entre Márion Strecker, que dirigia na época a Agência 

Folha, Lelivaldo e ele mesmo. O que chamava a atenção, como vimos anteriormente, era uma 

certa identidade com a apresentação da Folha, explicada no uso da mesma tipologia do jornal 

em parte do logotipo, nas manchetes, títulos e textos. 

Isso vai mudar com o nascimento do Universo Online, cujo design pode ser considerado muito 

mais sofisticado, especialmente se comparado ao da FolhaWeb. De novo, a estruturação do 

projeto foi resultado de trabalho interno. “Havia muita pesquisa e navegação em sites 

importantes, e essas experiências diversas influenciaram designers, jornalistas, webmasters, 

programadores e todos na empresa. Mas não havia uma deliberação sobre seguir esse modelo 

de design ou aquele aprioristicamente”, relata Mara Gama em entrevista especial para esta 

dissertação. 

O modelo do negócio, porém, estava calcado naquele desenvolvido por serviços norte-

americanos, notadamente a America Online que, além de ser então a maior provedora de 

acesso à internet no mundo, se apresentava como um portal, oferecendo ao internauta notícias, 

mas também entretenimento e serviços.  

A AOL e outros serviços norte-americanos de sucesso na época, como CompuServe e 

Prodigy, tiveram também alguma influência no desenho das primeiras home pages do universo 

Online, seja como exemplo, seja como contra-exemplo. “A barra no alto das páginas foi algo 

que eu e outros designers concebemos como alternativa aos botões do navegador da AOL”, 

diz Silvestre. Em contrapartida, “a organização do UOL em canais, indo muito além da 

notícia, veio dessas empresas”. 
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Até o nome remetia para a marca da gigante norte-americana. Um dos planos aventados no  

Grupo Folha era usar Brasil Online, mas a marca já era de propriedade da Abril –como visto, o 

serviço da então concorrente veio ao ar três dias antes do UOL. Caio Túlio Costa, que dirigia a 

operação de criação do portal da Folha, procurava então por algo “que fosse maior do que o 

Brasil, maior do que a America”, segundo relata Silvestre. Um programador lembrou: “O 

universo é maior do que tudo...”.  Nascia assim a marca, confirma Costa em depoimento 

especial para esta dissertação: “Foi isso mesmo. Fizemos versões com Mundo Online e 

Universo Online. Luís Frias [presidente do Grupo Folha] escolheu Universo Online”. 

Ao longo do tempo, as mudanças do desenho da home page e das páginas internas, assim 

como modificações na estrutura de navegação foram sendo feitas com base na experiência 

adquirida, no conhecimento que o próprio grupo ia construindo, como também na observação 

de soluções apresentadas por sites estrangeiros que aparentemente davam certo. 

“Sites de jornais como o The New York Times, o Washington Post (e a [revista online] Slate), 

o inglês The Guardian sempre foram estudados, pois têm tradição de sólido design já vinda do 

papel”, lembra Mara Gama. E acrescenta: “Do ponto de vista de influências explícitas de 

layout, o menu listadinho de um dos modelos de home pages do UOL lembra a Wired, revista 

que quase todos liam e que fazia parte do repertório visual daqueles primeiros anos”. 

As soluções encontradas, a cada passo, também recebiam influência de iniciativas externas, 

como afirma Márion Strecker, comentando a mudança da marca do UOL, que ganhou nova 

versão quando o serviço do Grupo Folha se uniu ao da Abril e dominou a primeira home page 

da nova empresa, como já foi visto anteriormente. 

“A agência de publicidade que estava fazendo uma campanha para o grupo pegou o nosso 

logotipo e o transformou numa esfera e fez uma animação... Era um movimento muito forte, 

de fora para dentro, vendo o logotipo do UOL como uma esfera, como se fosse um planeta 

dentro de um universo. Definitivamente não era essa a nossa intenção, não era essa a nossa 

idéia. Lá pelas tantas a gente resolve relaxar. Em vez de ficar gritando contra essa visão da 

nossa marca, a gente resolve brincar com essa idéia, então a gente desenhou essa primeira 

página de um azul muito escuro, onde tinha bem no centro o logotipo do UOL e, envolvendo 

esse logotipo, como se fosse uma constelação, como se o UOL fosse o Sol e em volta dele 
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girasse um monte de planetas. Esses planetas foi o que a gente veio a chamar de estação, que é 

um conceito que existe até hoje.” 

As influências externas, do mercado ou de outros sites, e as experimentações feitas pelos 

designers do grupo eram limitadas, porém, por algumas questões técnicas. Talvez a mais 

importante delas seja a resolução da tela dos monitores, pois ela determinava a largura útil da 

página. “Isso determina o desenho até hoje”, afirma Márion Strecker. Como visto 

anteriormente, nos primeiros tempos, a FolhaWeb e, mais tarde, o UOL, procuravam fazer 

com que a home page coubesse inteira nos limites da tela, evitando que o leitor fosse obrigado 

a rolar a página para cima ou para os lados. Essa preocupação era mantida nas páginas internas 

(notícias ou serviços que eram referenciados na home page ou página de abertura ou primeira 

página, para usar uma imagem vinda do jornal impresso), principalmente no que se refere à 

largura –desde cedo, a altura das páginas foi maior, não seguindo a proporção das tela do 

computador. 

Ao longo do tempo, com o aparecimento de monitores de maior resolução, os sites foram 

sofrendo redesenhos para aproveitar a largura maior disponível. Obviamente, o portal não 

esperava que todos os usuários estivessem usando os equipamentos mais atualizados: quando 

ficava clara uma tendência, era hora de mudar. A mudança coloca uma dificuldade para o 

projeto da página: ela precisa ser vista, entendida ou apreendida em tudo o que é importante 

tanto pela parcela dos usuários mais inovadores, que já usam monitores de resolução maior, 

quanto pelo grupo dos internautas que mantêm equipamentos com tela de menor resolução. 

“Eu tento não quebrar a página, as colunas de notícias. A ordem que a gente dá aqui é 

desenhar todas as páginas de modo que quem esteja navegando ainda com a resolução menor 

consiga visualizar todo o conteúdo, sem precisar dar o scroll lateral”, diz Strecker. 

Os portais e sites jornalísticos fazem isso dando à lateral direita um uso comercial. “São os 

links patrocinados, são as chamadas de shopping, o que não é essencial para a experiência do 

conteúdo informativo”, explica a diretora de conteúdo do UOL. Trata-se de uma opção 

adotada por muitos sites, inclusive a Folha Online, como veremos mais tarde. 
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A Folha Online –e, de resto, grande parte dos sites que são contraparte online de jornais e de 

sites que agregam notícias— vai também aproveitar uma outra idéia empregada pelos seus 

antepassados, notadamente o Brasil Online, que, desde 1997, se apresentava como “Primeiro 

jornal em tempo real em língua portuguesa”: o uso, ao final de um texto noticioso, de links 

remetendo para outras notícias sobre o mesmo tema ou do mesmo tipo. 

Um exemplo: depois de um curto texto com as informações básicas para explicar a manchete 

“Vítimas de conflitos na Indonésia já são 500; Suharto anuncia mudanças no governo”, a 

primeira página do Brasil Online de 16 de maio de 1998 trazia, no final do dia, seis chamadas 

clicáveis que levariam a uma galeria de imagens da crise e textos complementares (fig 13). 
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Fig. 13 – Primeira página do jornal internético Brasil Online em 1998 
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A fórmula era repetida em outra chamada de destaque naquela mesma página. O texto sobre a 

morte de Frank Sinatra trazia um link que dava acesso a trechos das músicas “My Way” e 

“New York, New York”, chamadas clicáveis para um especial sobre a vida do cantor e outras 

matérias de destaque, finalizando com um link para galeria de fotos. Além de apresentados 

com sublinhas, indicando serem clicáveis, os links para as músicas e para as fotos tinham 

ícones que aumentavam seu destaque: um alto-falante e uma câmera fotográfica, 

respectivamente, ambos coloridos, contrastando bastante com o bloco, produzido com letras 

pretas sobre fundo cinza. 

A Folha Online, que passará a ser examinada com detalhes a partir do próximo capítulo, não 

herda, porém, um dos grandes trunfos do UOL: a apresentação da versão online da própria 

Folha de S. Paulo, que continua a ser “propriedade” do portal, ainda que, aos poucos, a 

operação do serviço vá mudando de mãos, conforme veremos adiante. 

A Folha é o terceiro grande pilar do conteúdo noticioso oferecido pelo portal, ao lado da 

estação Últimas Notícias e do jornal em tempo real Brasil Online. A apresentação do conteúdo 

e a estrutura de sua navegação passou por diversas fases, mas sempre foi referenciada na 

apresentação do jornal impresso –referenciada em oposição a idêntica. Ou seja, até o momento 

em que escrevo nem UOL nem Folha Online oferecem ao internauta uma versão eletrônica, 

on-line, fac-similar ao jornal impresso e navegável de forma semelhante (a versão virtual do 

virar as páginas do jornal). A edição da Folha de 7 de julho de 1998, por exemplo, conforme 

página recuperada via Internet Archive, é apresentada na sua versão online na tela padrão de 

então, com tamanho de 600x645 pixels (fig.14). 
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Fig. 14 – Home page da versão online da Folha em 1998 

 

 Comparando-se essa página com outras de datas próximas, também recuperadas via Internet 

Archive, dá para perceber a falta de padrão irmanando as diversas áreas de notícias. A estação 

Últimas Notícias, já vista aqui anteriormente, é um “lingüição”. No alto, tem a tradicional 

barra de navegação pelos serviços do UOL, com botões de cores alternadas e letreiros em 

negativo, seguida imediatamente pelo logotipo da estação. Depois, aparecem chamadas para 
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outras áreas e serviços de notícias; estão em texto simples, clicável. A página principal da 

estação Esporte também é encimada pela barra de navegação e desenhada no limite das 

proporções da home page do portal, ficando quase quadrada (600x645, de acordo com a 

medição do programa IrfanView). Se não tivesse a barra identificadora, poderia ser uma 

página de qualquer serviço, tantas são as dessemelhanças com outras telas do UOL. 

Não surpreende, portanto, que a versão online da Folha seja não só diferente da versão 

impressa, ainda que nela referenciada, mas também diferente de outras do portal. Logo abaixo 

da barra do UOL, há um cardápio para outras estações noticiosas do portal, apresentadas 

simplesmente em letras pretas sobre fundo branco, em caixa alta, e separadas por um traço 

vertical. Na mesma altura desse menu, na extrema esquerda, há um link anunciando Horários 

de atualização (quebrado). 

Finalmente, o logotipo da Folha, que domina o alto da página, centralizado. Na mesma altura 

do logo, do lado esquerdo, há um ícone clicável para um serviço de pesquisa em páginas 

anteriores; na extrema direita, um link para tela que apresenta um fac-símile da primeira 

página do jornal. Pois, como se disse, o que o internauta tem ali, à sua disposição, é uma 

versão adaptada para o meio. 

Abaixo do logotipo, ocupando cerca de um quarto da largura da página, vêm um índice geral e 

a informação de que, naquele dia, estão indexados 191 textos. Abaixo, há links para as 

diversas editorias e cadernos semanais do jornal, em caixa baixa, letras pretas e tipologia 

semelhante à usada no impresso. Mais abaixo ainda há outro grupo de links, agora em caixa 

alta, letras vermelhas na mesma tipologia usada na barra superior, dando acesso a serviços e 

informações sobre a Folha, como expediente, assinaturas, dados sobre o grupo Folha e e-mails 

para contato com o jornal. 

As notícias ocupam cerca de três quartos da largura, tomando aproximadamente metade da 

área. Há uma manchete, a foto principal, três chamadas noticiosas e um logo dando acesso ao 

caderno especial sobre a Copa de 98. Abaixo, vêm os três retângulos de anúncio (um deles, da 

própria Folha) e um botão que dá acesso a informações para quem deseja assinar. A página 

fecha com a repetição de todos os links para as editorias, suplementos e serviços da Folha e as 

informações sobre copyright. Há também um link “Nota sobre a edição on line”, que dá acesso 
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a uma página com as seguintes informações: “Esta edição on line da Folha reúne os textos e 

anúncios classificados das edições Nacional e São Paulo, que circulam em papel. Vai ao ar, de 

segunda a domingo, às 2h30 (horário de Brasília). Quando o mesmo texto é publicado nas 

duas edições originais em papel, a edição on line publica o texto mais atualizado, que é o da 

edição São Paulo. Apenas parte das fotos e infográficos das edições originais em papel fazem 

parte da edição on line. Entretanto, a edição on line traz o texto integral da Folha desde 1994, 

com um software de pesquisa instantânea, além de fóruns, enquetes, íntegras e outros 

conteúdos multimídia”.  

Hoje em dia, a história se repete, com algumas nuances. A apresentação da versão online do 

jornal está muito mais próxima da versão impressa –a área junto ao logotipo, por exemplo, 

reproduz não apenas a marca como também as outras informações que aparecem no fio-data, 

no jornal impresso: o nome do diretor de redação, o ano e o número da edição e o horário da 

conclusão da edição (fig. 15). 
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Fig. 15 – Home page da versão online da Folha em 2008 
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A página é da Folha Online, mas hospedada, como a Folha Online, no UOL. Sua barra de 

navegação, no alto da página, remete para a barra oficial do UOL (que sofreu muitas 

modificações ao longo dos anos, mas é basicamente a série de botões com outra apresentação), 

mas tem desenho próprio, com tipologia, cardápio e formatos diferentes dos empregados no 

portal. Entre a barra do alto e o logo, há espaço para um anúncio. E o logotipo do jornal, tal 

como na versão impressa, é encimado pelo slogan “um jornal a serviço do Brasil”, por três 

estrelas de cores diferentes e pelo endereço do jornal na internet, uma redundância que pode 

surpreender o internauta, por desnecessária, uma vez que ele já está na dita página. 

A área nobre, destinada ao conteúdo propriamente dito, é dividida em três blocos. Na extrema 

esquerda, ocupando cerca de dez por cento da largura da página, uma coluna de navegação 

pelas editorias, suplementos semanais e outros serviços e informações oferecidos pela Folha, 

como acesso ao ombudsman e ao serviço de atendimento ao assinante. No centro, com cerca 

de 60 por cento da largura, a área destinada às notícias; finalmente, o lado direito é ocupado, 

no alto, ao lado da manchete da página, por uma caixa de diálogo que permite realizar buscas 

nos conteúdos da Folha ou da Folha Online e, abaixo dessa caixa, pela área de anúncios. 

Note-se que a estrutura usada hoje em dia segue aquele preceito enunciado por Márion 

Strecker de garantir que mesmo os leitores que não tenham tela de maior resolução consigam 

ver, de uma vez, todo o conteúdo editorial. A tela atual está projetada para uma largura de 

1.024 pixels, mas quem usa monitor com resolução de 800 pixels de largura vê a coluna de 

navegação, a manchete e as fotos, precisando rolar a página horizontalmente apenas se quiser 

usar o mecanismo de busca ou conferir os anúncios. 

Como a versão online de dez anos atrás, a atual não respeita exatamente a hierarquia das 

notícias apresentada no papel. A manchete, pelo tamanho das letras usadas, certamente se 

destaca na página e disputa com o logotipo a primeira vista. Mas não é ela que está no alto da 

área de notícias, e sim dois botões, com chamadas para textos dos cadernos de Esporte e 

Informática –na versão impressa, ambos também estão juntos, mas na parte de baixo da 

página. 

A estrutura do bloco da manchete, na versão online, segue a da versão impressa: manchete, 

tendo abaixo fotos e, do lado direito das imagens, um texto explicativo –na versão online, esse 
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texto é mais curto do que no jornal. Tanto a manchete quanto a foto são clicáveis, dando 

acesso à reportagem em questão. Diferentemente do impresso, só a manchete tem texto 

explicativo na versão online, que traz somente as chamadas em letras pretas, encimadas pelo 

nome, em letras vermelhas, da editoria em que estão publicadas. Apenas o texto do título ou 

chamada é clicável.  

Essas chamadas também não refletem exatamente o que está na capa do jornal. No exemplo 

examinado, edição de 9 de julho de 2008, no online as quatro chamadas para textos de suporte 

à manchete têm o mesmo peso, ou seja, vêm no mesmo corpo, em uma linha, sendo 

hierarquizadas apenas pela ordem em que aparecem na página. Na capa do jornal, um dos 

textos é claramente considerado mais importante, com título em corpo 42, quatro colunas (das 

seis em que a página é dividida); os outros estão em tamanho menor que os tipos usados nos 

textos, destacando-se apenas por causa da diagramação e da tipologia usada, mais leve/clara 

que a dos textos que explicam as chamadas da capa. 

Em suma, são parecidas, procuram passar a mesma mensagem, mas não são a mesma coisa. É 

a Folha adaptada para o mundo online, não a Folha no mundo online –coisa que o grupo 

também tem, com algumas limitações, usufruindo um serviço de terceiros (fig. 16). 

 

Fig. 16 – Versão fac-similar da Folha no serviço PressDisplay 
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É o PressDisplay45, que se apresenta como a maior banca de jornais online do mundo. De fato, 

o serviço dá acesso a um enorme número de publicações internacionais, como títulos da 

Albânia, da Indonésia e do Quênia, por exemplo, que aparecem em fac-símile da versão 

impressa. Com ferramentas digitais disponíveis na página, o leitor pode ampliar o texto de 

modo a tornar confortável a leitura na tela no formato e no padrão original. Se preferir, o leitor 

pode passar de uma página a outra fazendo uma virada virtual –a possibilidade é oferecida 

quando o cursor passa sobre o canto direito superior da página e está disponível apenas para 

assinantes do serviço. 

Mas isso é um recurso utilizado apenas mais recentemente, desde 2006. Agora é hora de 

retomar a trajetória interrompida no capítulo anterior e ver o surgimento mesmo da Folha 

Online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 PressDisplay, http://www.pressdisplay.com/pressdisplay/viewer.aspx 



 91 

Capítulo 7 

Bolha explosiva 

 

A Folha Online veio ao mundo no bojo de um turbilhão de mudanças que a internet começava 

a provocar na sociedade. A grande rede internacional de computadores ganhava cada vez mais 

usuários e era um fator relevante no mundo dos negócios, chegando a ser o coração da 

chamada de “nova economia”, baseada em empresas que atuavam na ou produziam para a 

internet. 

Modificava a forma de fazer compras, a comunicação entre as pessoas, a produção, o conceito 

de privacidade, o romance e até a vida sexual dos indivíduos. Se é certo que o sexo virtual não 

é invenção da rede –já existia em cartas tórridas, telefonemas apaixonados, lencinho 

perfumado dengosamente lançado ao chão ou qualquer outra forma de comunicação à 

distância entre amantes—, a internet lhe deu concretude, permitindo não só as conversas ao 

vivo ou por teclado, mas também o controle à distância de brinquedos sexuais eletrônicos. 

O UOL soube ver e aproveitar essas tendências, vivendo, em seus três primeiros anos, uma 

movimentada seqüência de inovações tanto do ponto de vista tecnológico quanto no que se 

refere às suas relações com a comunidade.  

Menos de quatro meses depois do lançamento, o portal passa a ser também provedor de acesso 

à internet, atuando inicialmente no Rio e em São Paulo. Na área de conteúdo e serviços, 

amplia o número de salas de bate-papo, um dos grandes sucessos do portal. O anúncio da 

fusão dos grupos Folha e Abril amplia de forma geométrica a oferta de conteúdo, e o número 

de usuários e de acessos é crescente. A 2 de dezembro, dois dias depois do lançamento da 

nova fase do portal, “o UOL atinge 4.002.213 hits: é o maior e o mais procurado site em 

língua não-inglesa do mundo”, diz o site UOL História. 
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A seqüência de novidades é vertiginosa. Em junho de 1997, o portal lança a primeira televisão 

brasileira na rede, com notícias, videoclipes, entrevistas e trailers de filmes. A estreita relação 

com a Folha proporciona ao serviço o uso de conteúdos de qualidade, que eram adaptados ao 

formato: “Nesta primeira fase, experimental, a TVUOL terá programas especiais sobre os 

cadernos Mais!, Folhateen, Folhinha e Folha Informática”, dizia texto publicado na Folha no 

dia 4 de junho. 

No mês seguinte, durante a Fenasoft, então uma das mais importantes feiras reunindo 

empresas de informática do país, foi apresentado o Radar UOL, mecanismo de busca na 

internet desenvolvido pela própria empresa e pela Inktomi Corporation –jovem companhia 

californiana criada no ano anterior por um professor e um aluno da Universidade de Berkeley, 

mais tarde adquirida pelo gigante das pesquisas na internet Yahoo!. 

A expansão também é física, como relata Rodrigo Santaliestra, que já estava na equipe online 

desde pouco depois do surgimento da FolhaWeb. “Em 1995 a FolhaWeb ficava no corredor da 

Agência Folha, no quarto andar [no prédio da alameda Barão de Limeira, 425, o mesmo 

ocupado pela redação da Folha de S. Paulo]. “Em 1996 fomos para os fundos do terceiro 

andar, onde antes havia a equipe de eletrônica, responsável pela manutenção dos terminais da 

redação. O UOL dobrava de tamanho a cada três meses. No final de 1997, ocupávamos 70% 

do terceiro andar.  Em 1998 tomamos o andar inteiro. A central de atendimento ocupou um 

andar do prédio do Datafolha [também na alameda Barão de Limeira, quase em frente ao 

prédio da Folha] em 1998. Em 1999 não havia muito espaço e ocupávamos os corredores. As 

pessoas dividiam mesas e não havia lugar para guardar as bolsas.” 

A área de notícias do UOL, então dividida basicamente entre o jornal Brasil Online e a estação 

Últimas Notícias, chamava a atenção do público, especialmente quando ocorriam fatos que 

provocavam grande interesse ou comoção popular. O noticiário sobre a morte da princesa 

Diana, da Grã-Bretanha, em 31 de agosto de 1997, registrou audiência recorde. 

Naquele domingo, o site www.uol.com.br contabilizou 13,5 milhões de hits (consultas). O 

número significava 3.207.560 page views (páginas vistas, outro mecanismo de avaliação de 

audiência), o que permitia calcular a audiência do dia em cerca de 270 mil pessoas. O Brasil 

Online cresceu 640% em audiência, em relação à média de páginas vistas nos 30 dias 
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anteriores ao domingo, chegando a 85.261 páginas vistas nas 24 horas que se seguiram à 

divulgação na notícia da morte da princesa de Gales. A estação Últimas notícias também foi 

mais procurada pelos internautas e atingiu 66.450 página vistas no domingo, um crescimento 

de 63% em relação à média dos 30 dias anteriores46. 

São ativos que permitem à empresa continuar investindo, em um cenário que é então 

francamente favorável aos investimentos em alta tecnologia. O mundo vive então o que ficou 

conhecido como a “bolha da internet”, um período de altíssimo crescimento e enorme 

rentabilidade de empresas que atuavam na área de tecnologia, envolvidas com a grande rede 

mundial de computadores. 

Surgem companhias que atuam diretamente na ou via internet. São as “ponto.com”, como 

ficaram conhecidas no mercado de ações e pelo grande público. A livraria virtual Amazon, 

baseada nos Estados Unidos, é apenas um de uma enorme quantidade de exemplos de 

empresas do gênero. 

A bolha durou, grosso modo, de 1995, quando a Netscape, fabricante do programa de 

navegação de mesmo nome, fez seu IPO (sigla inglês para oferta pública inicial de ações), a 

2001. Seu momento mais emblemático da bolha talvez tenha sido a compra do gigante de 

mídia Time Warner, em janeiro de 2000, pela America Online, então uma das líderes da 

economia internética: era como se a nova economia estivesse engolindo a antiga. O negócio, 

tal como a bolha, degringolou ao longo do tempo. Analisada apenas pelo desempenho em 

Bolsa, a bolha teve seu pico em 10 de março de 2000, quando o Índice Nasdaq47, baseado no 

valor de ações de empresas de tecnologia, chegou a um recorde de 5.132,52 pontos. E seu final 

foi um lento desinflar, começando pouco depois de o índice ter atingido seu ponto mais alto. 

No momento mais dramático, houve uma queda de nove pontos percentuais em apenas três 

dias, com o índice reduzindo-se a 4.580 pontos no dia 15. 

                                                 
46 UOL registra recorde de audiência, in Folha de S. Paulo, 3.set.1997, pág. 1-20  
47

 A Nasdaq (North American Securities Dealers Automated Quotation System, Sistema Eletrônico de Cotação da Associação 

Nacional de Corretores de Valores) é uma Bolsa de valores eletrônica, constituída por um conjunto de corretores conectados 

por um sistema informático. Caracteriza-se por incluir empresas de alta tecnologia; http://www.nasdaq.com/ 
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A bolha internética gerou fortunas, sucessos e fracassos meteóricos e, em 2005, foi 

considerada pela academia do Webby Awards (uma espécie de Oscar da internet) como o 

momento mais importante da internet nos dez anos anteriores. “Apesar de a bolha ser hoje um 

sinônimo de fracasso [ela estourou em 2001, levando diversos empresários à falência], ela foi 

essencial para a popularização da internet. Em 1995 havia cerca de 16 milhões de pessoas 

online. Hoje são 957 milhões de internautas em todo o mundo”, afirma um comunicado do 

Webby Awards, segundo texto publicado na Folha em 16 de novembro de 2005.  

De qualquer modo, vivia-se então um momento de grande expansão. Universitários, pequenos 

empresários, empreendedores ou gente com apoio de investidores tratavam de montar os mais 

diferentes tipos de negócio para aproveitar o crescimento econômico, o que parecia então uma 

janela de oportunidades sem fim. 

No Brasil, a bolha também inflava. O número de domínios registrados, um dos indicadores da 

presença de empresas e instituições, cresceu de 7.574 em 1996 para 174.163 em fevereiro de 

2000, um salto de 2.199%. A expansão do número de domínios com.br, especificamente 

dedicados a empresas (havia o gov.br, para órgãos governamentais, o edu.br, para instituições 

da área de educação, e alguns outros), foi ainda maior, atingindo 2.236% no período. O 

número de usuários se multiplicava. Os 450 mil assinantes de provedores de acesso em 1996 

passam a 2,2 milhões três anos mais tarde; no mesmo período, o número de internautas, 

calculado em 600 mil no início, passou a 4 milhões em 1999 (no momento em que escrevo, 

são mais de 40 milhões, segundo dados do Ibope//NetRatings). 

O UOL, que dominara o mercado no primeiro momento, graças ao pioneirismo e à força dos 

grupos que o mantinham, passa a ter concorrência em todos os níveis, seja no de provedor de 

acesso, seja no de provedor de conteúdo (notícias, serviços, entretenimento etc.). Naqueles três 

anos citados, surgiram no país cerca de 500 provedores de acesso à internet –mais da metade 

foi comprada ou fechou, não agüentando a competição, mas o número é revelador do viço do 

mercado. 

Um deles, especialmente, é notado pelo mercado. Trata-se do Zip.net, um provedor de acesso 

e portal fundado em 1996 pelo empresário Marcos de Moraes, empreendedor de berço 

dourado –é filho de Olacyr de Moraes, então conhecido como “rei da soja” e um dos poucos 
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bilionários brasileiros. O grande trunfo do portal é um serviço de e-mail gratuito criado em 

1998, o Zipmail, uma espécie de versão brasileira do Hotmail, o serviço de correio eletrônico 

da Microsoft que funciona diretamente na internet, sem precisar de instalação no computador 

do usuário. Em oito meses, alavancado pelo preço –grátis: mais barato, impossível— e por 

comerciais estrelados pela atriz Luana Piovani, alcança um milhão de usuários e atrai a 

atenção de investidores tradicionais: o banco Unibanco compra 12% da empresa48. 

O serviço segue um modelo de negócios que então se expandia nos Estados Unidos e, 

certamente, iria chegar ao Brasil. Era o que ficou conhecido como internet grátis, o 

provimento de acesso à rede sem custo para o usuário, com a receita do provedor obtida da 

publicidade. Havia todo um ecossistema gratuito: provimento de acesso, serviço de e-mail e 

hospedagem de páginas pessoais eram algumas das modalidades. De forma diferente, como se 

sabe, o modelo baseado na gratuidade para o usuário continua de pé e fazendo sucesso –o 

Google é o exemplo mais acabado disso. 

Observando as tendências, vendo o sucesso da concorrência e, provavelmente, acompanhando 

o movimento silencioso que então ocorria de gestação da internet gratuita brasileira, o UOL 

decide que é hora de também surfar essa onda, que prometia ser gigantesca. 

Mas não podia ser algo diretamente sob o manto do Universo Online, ocupando a mesma 

marca, pois o serviço fazia exatamente em um movimento inverso, fechando seu conteúdo, ou 

seja, dando acesso apenas para quem pagasse ou oferecendo a quem pagasse condições 

especiais no caso de serviços abertos (os assinantes do UOL têm área exclusiva nas 

concorridas salas de bate-papo, por exemplo). Desde outubro de 1997, essa tendência era mais 

forte –os arquivos das revistas Veja e Exame e as traduções de jornais estrangeiros eram 

algumas das áreas exclusivas. A partir de 1º de junho de 1998, o acesso às edições eletrônicas 

da Folha e de Veja (que hoje já não está sob a égide do portal) passou também a ser exclusivo 

                                                 
48 Mais tarde, a Zip.net foi vendida para a Portugal Telecom por US$ 365 milhões, no que foi considerada a primeira grande 

transação comercial da internet no país. A Portugal Telecom, por sua vez, tornou-se sócia do UOL em 2001, contribuindo 

então com a totalidade do capital social da Zip.net mais US$ 100 milhões em dinheiro. O Zipmail continua existindo no 

momento em que escrevo e é um dos serviços do UOL (zipmail.uol.com.br) 
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para assinantes. Quase um ano mais tarde, em abril de 1999, os assinantes da Folha também 

passaram a ter acesso à edição do jornal na internet. 

Secretivamente, como convém a projetos em construção e ensina a sabedoria popular (“o 

segredo é a alma do negócio”), o UOL trata de começar a construção de seu serviço de internet 

gratuita. Meses antes do lançamento, faz um reposicionamento de suas marcas. Na madrugada 

de 31 de julho para 1º de agosto de 1999, vem ao mundo, pela primeira vez para o grande 

público, a Folha Online –o nome, como visto anteriormente, havia sido usado em um dos 

projetos de página do Universo Online. 

 Em seu canal Sobre o UOL, o portal assim registra aquele momento: “O Brasil Online ganhou 

novo nome. Agora, o jornal em tempo real do UOL se chama Folha Online 

(www.uol.com.br/fol). O conteúdo do jornal, pioneiro na Internet latino-americana, não muda. 

O Folha Online usa informações de agência de notícias -como Agência Folha, Reuters, 

Associated Press- e material produzido em sua redação para dar aos internautas o mais 

organizado e atualizado jornal da Internet na América Latina. Além de textos, fotos, gráficos e 

animações, o Folha Online oferece vídeos jornalísticos (para assistir no micro) fornecidos pela 

AP. Em breve, o UOL vai relançar a marca Brasil Online, em um novo produto.” 

A mudança é apenas cosmética, uma troca de nomes. No ponto de vista do desenho da página, 

tudo ou quase tudo continua igual, segundo entrevista especial para esta dissertação concedida 

por Antonio Graeff, que na época atuava na área de tecnologia do UOL e mais tarde entrou na 

Folha Online como gerente de tecnologia. 

Foi ele quem forneceu a única imagem que pude obter do serviço nos seus primeiros tempos. 

Trata-se de uma página com data de 18 de abril de 2000, na qual o fio-data informa que a 

última atualização havia sido feita às 0h11 daquele dia. E guarda ainda a herança gráfica do 

Brasil Online, como será visto em seguida. Apesar desses problemas, é a imagem mais 

próxima da original que consegui obter. E, apesar de ser de 2000 e já estar sob a batuta da 
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“Folha”, serve para dar uma idéia de como era a Folha Online logo depois de vir ao mundo 

com esse nome, mas ainda produzida pela equipe do UOL (fig.17)49. 

                                                 
49 A reforma gráfica da Folha Online, sob o comando de uma equipe da “Folha”, aconteceu no dia 17 de abril de 2000, e será 

abordada no capítulo seguinte. A confusão entre estrutura e data da imagem da página arquivada da Folha Online, período 

UOL, cujo desenho é analisado neste capítulo, se deve a procedimentos de captura, manipulação e armazenamento da imagem 

em questão. Por e-mail para esta dissertação, Graeff explica o que pode ter ocorrido, segundo se lembra: “Pouco antes da 

virada [do desenho Folha Online gestão UOL para o primeiro desenho Folha Online gestão Folha], no final da noite do dia 16, 

guardei uma versão da página com layout antigo. Mas o fio-data é gerado automaticamente pelo servidor com base na data 

corrente. Depois da virada -às 0h11 do dia 18, pelo que a imagem indica-, acessei a página que tinha armazenado para fazer a 

captura da imagem, e o servidor preencheu o fio-data com a data naquele momento. Ou seja: a página é mesmo do dia 16, 

pouco antes da virada, que aconteceu na madrugada do dia 16 para o dia 17”. Outra explicação importante: do ponto de vista 

do layout da página, a Folha Online gestão UOL só mudou o logotipo em relação à estrutura anterior, quando se chamava 

Brasil Online, cujo desenho havia passado por várias mudanças ao longo de sua breve existência como jornal online (1996-

1999). 
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Fig. 17 – Home da Folha Online antes do primeiro projeto gráfico sob gestão da Folha 
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A página mantém, para começar, no alto, definindo a largura e a personalidade, o DNA do 

serviço, a barra de menos fixos do UOL. A grande mudança começa a seguir, logo abaixo da 

barra. 

No Brasil Online, havia, como já visto anteriormente, do lado direito, em fundo azul-escuro, a 

tradicional barra de navegação dando acesso às diversas editorias e serviços noticiosos. 

Ocupando o restante da largura da página vinha a área de notícias, encimada pelo logotipo do 

serviço –a marca inspirada no símbolo de arroba, mas com a letra B em caixa alta, em lugar da 

letra a em caixa baixa, e a haste que a envolve girando da esquerda para a direita, e não da 

direita para a esquerda; ao lado dela, o nome Brasil Online em letras pretas, em uma linha só. 

Acima do logotipo, o slogan “Primeiro jornal em tempo real em língua portuguesa; e, ao lado, 

um botão com publicidade do próprio UOL. Abaixo de todo esse bloco vinham as notícias, 

editadas em ordem de importância segundo os critérios da Redação do UOL. 

Na Folha Online, o topo muda bastante. O logotipo deixa de ser o bloco de mais destaque da 

página, saindo do topo da área de notícias, central, e ficando no ponto mais alto da coluna de 

navegação na lateral esquerda. 

Apesar de ser produzido pelos jornalistas do UOL, o logotipo já remete para a Folha e usa, na 

primeira palavra, a mesma tipologia empregada no jornal, também toda em caixa alta, mas, 

aqui, em amarelo vivo, fazendo com que tenha grande destaque sobre o fundo azul-escuro. A 

segunda palavra do nome vem na linha abaixo, em outra tipologia, mais leve e toda em caixa 

baixa. As duas palavras não estão alinhadas: o “online” começa na altura do “L” de Folha, 

talvez para dar uma impressão de movimento, que é acentuada pelo fato de a palavra estar em 

itálico. 

Abaixo do logo, na coluna lateral, vêm o slogan e as informações de data de publicação e 

horário da última atualização. Do lado direito, há outra coluna vertical, de navegação, dessa 

vez em anúncios e outros serviços (informações sobre o tempo, acesso à área de bate-papo do 

UOL, etc.) Toda a área central é destinada às notícias. O texto da manchete é seguido por 

chamadas clicáveis que dão acesso a matérias sobre o assunto. 
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Há uma pequena reorganização da apresentação dos textos noticiosos e das chamadas (apenas 

títulos clicáveis). Nos primeiros desenhos do Brasil Online, as notícias principais ocupavam 

toda a largura do que venho chamando de área de notícias da página. Depois delas, 

organizadas em dois blocos, vinham títulos clicáveis –na página que examinei, eram dois 

blocos de três títulos cada um. 

Na Folha Online, que, como dito, herdou o último desenho do BOL,  a divisão acontece antes. 

Ocupam toda a largura da área de notícias apenas os textos (com seus títulos, links e eventuais 

fotos) que ficam no que os jornalistas chamam de primeira tela, ou seja, o conjunto de 

informações que aparece antes de o leitor começar a rolar a página no sentido vertical. Numa 

hierarquia claramente notada visualmente, seguem-se textos e chamadas em dois blocos, cada 

um ocupando cerca de metade da área de notícias, e depois aparecem apenas títulos clicáveis, 

também organizados em duas colunas, mas de tema mais facilmente identificado. Isso porque 

o nome da respectiva editoria (Cotidiano, Brasil, Dinheiro, esporte etc.) vem em letras 

vermelhas acima de cada grupo de títulos clicáveis, grafados em letras pretas, sublinhados e 

marcados por um bullet, uma bolinha preta que reforça a independência do título. Tudo isso, 

como era no Brasil Online e no canal Últimas notícias do UOL, em um enorme “lingüição”: a 

imagem recuperada tem 608 pixels de largura por 1.851 de altura. 

Completando a página, novamente a indicação de que, apesar do nome que remete ao jornal, 

trata-se de uma página do UOL: repete-se a barra de navegação do alto e, depois dela, links 

para as estações do UOL, terminando a página com as informações de copyright.  

Enfim, tratava-se da mesma página, do mesmo Brasil Online, diferente, mas igual. E criava-se 

uma espécie de contradição editorial, pois um serviço com o nome do jornal não era produzido 

pelo jornal, não estava sob o comando da Folha, mas sim sob a orientação da diretoria de 

conteúdo do portal, do qual era apenas mais um dos canais. 

Dois meses depois do lançamento da Folha Online fase UOL, o portal enfim anuncia o novo 

produto que viria a funcionar sob o nome Brasil Online: era, como esperado, um provedor de 

acesso gratuito à rede que também oferecia endereço eletrônico gratuitamente –o primeiro 

serviço foi descontinuado, mas o segundo existe ainda, e o BOL é um dos braços do UOL de 

hoje. 
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Em seguida, em novembro de 1999, o Grupo Folha decide criar uma área de negócios própria 

para ficar responsável pela publicação online de todo o material editorial produzido pela 

companhia, assim como pela criação, acompanhamento e orientação dos sites institucionais da 

empresa. Não é uma ruptura com o UOL, que continuará a hospedar a versão online da Folha 

e o serviço do jornal na internet. Mas é uma declaração de independência. 

“Houve a decisão de que o melhor era a Folha cuidar da própria Folha Online. Simples assim. 

Então o site passou a ser editado de forma independente do UOL (não mais subordinado a 

mim), embora continuasse a fazer parte do portal UOL e a ser destacado na primeira página do 

UOL, como o é até hoje. Foi mais do que acertada e bem-vinda essa decisão. O UOL já era 

propriedade de outros donos, além dos donos da Folha. Era preciso separar a identidade das 

duas empresas, até por razões societárias”, resume Márion Strecker. 

Começa a fase Folha da Folha Online.  
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Capítulo 8 

Sob o olhar da viúva 

 

A troca de guarda da Folha Online, com a produção das notícias deixando o manto do UOL e 

passando às mãos da Folha, foi simples, rápida e indolor, segundo contam os meus 

entrevistados. Tratava-se, afinal, de algo inerente à história do grupo: produzir notícias e 

publicá-las, agora em outra roupagem. O mesmo não se pode dizer da construção da Folha 

Online na Folha, da criação de uma unidade de negócios para atuar na internet, para levar à 

rede mundial de computadores a visão de mundo do jornal e, ao mesmo tempo, gerar receitas. 

No jornal, havia pouco conhecimento sobre esse mundo –a experiência acumulada nos 

primórdios das internet comercial brasileira tinha sido transferida para o UOL 

“Eu era apenas uma usuária de internet, não entendia nada”, diz Ana Busch, então diretora de 

Revistas do Grupo Folha, lembrando o que respondera ao presidente do grupo, Luís Frias, 

quando convocada para dirigir a nova empreitada. “Um dia, o Luís me chamou e disse: ‘Olha, 

tenho de fazer a Folha Online aqui na Folha, ela vai sair do UOL, cria um projeto’.50” 

Era, como visto, a época da expansão da bolha da internet. Tudo parecia gerar dinheiro, 

bastava ter um pontocom. E o processo parecia ser sempre rápido e seguro: criava-se um 

portal, gerava-se audiência, abria-se o capital -processo que a geração de novos executivos 

internéticos só chamava pela sigla em inglês, IPO- e ganhava-se uma fortuna. 

O Grupo Folha, além de colocar o jornal na internet com sua própria cara, queria também 

surfar na onda dos grandes negócios, multiplicar os bons resultados que o UOL já vinha 

obtendo. A idéia inicial, portanto, envolvia fazer da Folha Online algo mais do que um jornal 

com atualização em tempo real: um portal, com serviços outros que não apenas o jornalístico. 

                                                 
50 Entrevista ao autor, especial para esta dissertação 
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Mas o que efetivamente estava sendo feito, naqueles primeiros momentos de Folha Online sob 

nova gestão, era basicamente tocar o barco. Foi criada uma editoria de internet, a cargo de um 

editor-executivo, que respondia para Ana Busch. “De um  núcleo originalmente composto por 

editora e dois redatores, voltado para produzir notícias sobre a internet para o jornal impresso, 

restava apenas uma redatora órfã de chefia”, lembra o primeiro editor da nova fase, Cássio 

Starling Carlos em entrevista especial para esta dissertação. 

Ele tratou de montar um pequeno grupo, com três webmasters surrupiados da editoria de Arte 

do jornal e uma equipe de redatores, todos instalados no quarto andar do prédio da Barão de 

Limeira, o mesmo ocupado pela redação da Folha. O trabalho consistia em adaptar o 

noticiário da estação Últimas notícias do UOL para a Folha Online, segundo Carlos. 

Enquanto mantinha em funcionamento a Folha Online, o grupo Folha tratava de soltar a 

imaginação e voar em ambiciosos planos, preparando lançamento da nova fase da Folha 

Online. Seria um jornal na internet. Online, 24 horas por dia, com economia e esporte, cara de 

jornal. Ao mesmo tempo, havia a idéia de portal, o que levou o grupo a planejar a criação de 

diversos sites separados, que conviveriam sob o manto da Folha Online. 

“Tinha um site de turismo ali dentro, tinha um site de enquete, tinha um site de votação, tinha 

um site de literatura, que se chamava Letras em Livro”, lembra Ana Bush. Havia mais. Um 

site sobre música eletrônica ganhou o nome de 220 Volts; outro, com uma visão toda especial 

de turismo, foi batizado de Vamos Net. E todos esses endereços eram registrados, para 

garantir a posse do domínio, mesmo que não tivesse nada a ver com a Folha. 

Para garantir o funcionamento de uma estrutura planejada para ser grande, seria necessário ter 

também uma enorme estrutura de funcionários. O organograma da Folha Online sonhada tinha 

quase 150 pessoas, com departamento comercial e área de marketing, serviço jurídico, setor 

financeiro, vários webdesigners, jornalistas... “A idéia, no princípio, era que a gente ia fazer 

uma empresa, que talvez um dia pudesse fazer IPO e que poderia fazer seus contratos 

próprios”, recorda Ana Busch. 

Essa empresa, claro, deveria ter uma personalidade própria na internet. A Folha então, ainda 

naquele frenético final de 1999, início de 2000, contratou uma companhia externa de design 
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para fazer o projeto do que seria a primeira Folha Online na sua nova fase, pronta e preparada 

para vôo solo, independente. Essa imagem estava estampada no projeto enfim apresentado 

para avaliação. Batizado com o nome-código Crisântemo, o desenho em nada remetia ao 

jornal, à Folha, a começar pelo logotipo. O nome era Folha Online, por certo, mas a tipologia 

escolhida era totalmente diferente da usada no jornal (fig.18). 
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Fig. 18 – Estudo para novo desenho da Folha Online: projeto Crisântemo 

 

Sobre fundo azul-escuro, a palavra Folha vinha em letras brancas, e a palavra online em letras 

cinzas, ambas em caixa baixa, em uma tipologia que remetia para as letras vistas em máquinas 
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de calcular e assemelhados, dando um certo ar digital. É fato que o jornal não fora 

completamente esquecido: seu logotipo aparece acima do logo da Folha Online, em letras 

menores e em um tom cinza ainda mais desmaiado que o usado na palavra online. 

Abaixo do logotipo, a página é dividida em três blocos, com colunas estreitas, em cada lado, 

para navegação, e uma coluna bem mais larga, no centro. O projeto inclui formas 

arredondadas –as bordas das colunas de navegação e de botões distribuídos na página— e traz 

links para aqueles sites especialmente criados para o futuro portal, como 220 Volts e Vamos 

Net. 

A produção avançava, e também prosseguiam as discussões sobre o que a empresa 

efetivamente desejava. Em uma delas, o projeto Crisântemo foi apresentado à diretoria do 

grupo. Presentes Luís Frias, presidente do grupo, Otavio Frias Filho, diretor editorial, e o 

publisher Octavio Frias de Oliveira, conforme conta Ana Busch: “O Luís estava muito 

entusiasmado, tinha gostado do projeto, e eu lembro de o “seu” Frias dizer: ‘Olha, vocês não 

podem se esquecer da viúva’, se referindo à Folha. Eu nunca esqueci essa frase”. Ou seja, a 

internet era algo importante, o mundo digital era atraente, mas ninguém deveria esquecer as 

origens, o “core business” da companhia, como a língua internacional dos administradores de 

empresa chama a parte central, mais importante de um negócio ou a atividade principal, que 

define uma empresa.  

Todos começaram então, a repensar o projeto. Rever como trabalhar a marca, valorizar o 

jornalismo e deixar de lado outros caminhos. O Crisântemo se desfolhou, e a Folha enveredou 

por novas trilhas, tratando de criar uma resposta própria àquilo que buscava. 

A essa altura, a Folha Online estava mais fortalecida do ponto de vista de pessoal. A equipe 

montada inicialmente por Cássio Starling Carlos (que deixou a função em meados de fevereiro 

de 2000) respondia a um diretor de conteúdo, cargo ocupado desde janeiro de 2000 por 

Bernando Azjemberg, que contabiliza, em entrevista para esta dissertação: “Havia cerca de 25 

jornalistas, cinco pessoas na área técnica (design gráfico, webmasters) e três na equipe 

comercial.” E a redação da Folha Online ganhou também espaço próprio, independente do 

jornal, indo para o sexto andar e, mais tarde, para o sétimo do mesmo prédio. 
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Continuava a todo o vapor a tarefa de criar o novo projeto, o desenho Folha da Folha Online. 

Examinar o que outros grandes jornais então faziam na internet foi um dos caminhos –entre os 

mais investigados estavam o Washington Post, o The New York Times e o Chicago Tribune. A 

Folha Online também tratou de investir na formação de seu próprio pessoal: vários da equipe 

foram mandados a cursos no exterior, especialmente do Poynter Institute e da Universidade de 

Stanford, procurando acumular conhecimento sobre web design, sobre projeto de jornal na 

internet. 

Começava a ficar claro, àquela altura, no início de 2000, que a saída era doméstica e que não 

seria de proporções monumentais, pois os sonhos de fortuna fácil e rápida na internet 

começavam a se desmoronar. A bolha dava sinais de exaustão, seu ponto máximo e início de 

desinflar viriam a ocorrer, como já visto, no mês de março. 

Isso não impede a Folha de lançar projetos e serviços, antes mesmo de se apresentar ao mundo 

com sua nova cara. Afinal, enquanto o desenho do futuro site é feito, o site presente tem de ser 

atualizado, mantido vivo e atraente.  No dia 24 de março, a Folha Online passa a oferecer um 

serviço de noticiário em português para internet móvel. É a FolhaWAP, apresentada em 

reportagem do jornal como “o primeiro produto desse tipo no mercado brasileiro”. 

O WAP, sigla em inglês para protocolo de aplicações sem fio, possibilitava o acesso à internet 

por telefones celulares, que usavam um navegador especial. No caso do serviço da Folha 

Online, os usuários recebiam acesso a noticiário exclusivo, atualizado de forma permanente. 

Além das notícias, a FolhaWAP também oferecia informações sobre clima, condições do 

trânsito e estradas, situação dos aeroportos, resultados esportivos, loterias e mercado 

financeiro. 

O serviço era destacado no alto da coluna direita de navegação, ainda no antigo site da Folha 

Online (o herdado do UOL, com coluna de navegação azul-escura do lado esquerdo e amarela 

do lado direito). E gerava orgulho aos criadores: “Testamos o serviço com nossa reportagem 

em Londres e tivemos sucesso total no acesso a informações da Folha Online em português, 

inglês e espanhol”, disse Ana Busch ao jornal “Meio & Mensagem” de 27 de março de 2000. 

Busch era apresentada como diretora executiva da Folha Internet, denotando que o grupo 
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ainda não tinha chegado ao nome definitivo da unidade de negócios que cuidaria de sua 

presença na internet. 

Ao mesmo tempo, acertavam-se os últimos detalhes para o lançamento da Folha Online 

remodelada, com desenho produzido “na casa”. Nesse processo, que envolveu as discussões 

sobre o que se queria do site, suas relações com a Folha e suas relações com o leitor, foram 

sendo definidas algumas linhas-mestras no que se refere ao projeto do site que são reveladoras 

das intenções do grupo. 

Uma delas se refere ao uso de cores: “A gente nunca trabalhou com cores que não fossem 

cores web porque também é outra coisa que dá problema. Você pode trabalhar com cores 

Pantone na internet, misturando e combinando tons, mas a cor Pantone que você criou pode 

não ser a cor vista no computador do seu leitor”, diz Ana Busch. 

A Pantone é uma empresa norte-americana que, na década de 1960, desenvolveu um sistema 

de cores e publicou os Guias Pantone, uma série de cartões com uma enorme quantidade de 

cores em seus diversos tons, cada uma identificada por um número. Os guias se tornaram 

referência para a indústria gráfica, mas, como se sabe, papel e tela não são a mesma coisa. Os 

materiais impressos a quatro cores usam o sistema conhecido com CMYK, combinação de 

ciano (um tipo de azul), magenta (vermelho, para os menos exigentes), amarelo e preto; já as 

cores na tela dos computadores são formadas no sistema RGB, combinação das cores 

vermelho, verde e azul). 

O acerto entre os dois sistemas, como se pode imaginar, é complicado. Para propiciar uma 

padronização do uso de cores, o consórcio W3C, que cuida dos padrões na internet –entre 

outras funções e atribuições— publicou uma definição de cores para uso no HTML (a 

linguagem para produção de páginas. Elas tanto podem ser expressas como um número 

hexadecimal ou por um nome –nas recomendações do W3C foram definidos 16 nomes51. 

No ano 2000, o Internet Explorer, navegador da Microsoft, já tinha conquistado a liderança no 

mercado internacional e vivia uma hegemonia ainda mais ampla do que a desfrutada hoje. O 

Netscape, pioneiro na era da época comercial e semente para o surgimento da bolha da 

                                                 
51  W3C, http://www.w3.org/TR/html4/types.html#h-6.5, acesso em 30.jul.2008 
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internet, já estava em franca decadência, era fraquíssimo. E o Firefox, navegador de código 

aberto hoje dono de uma respeitável fatia superior a 15% do mercado internacional, não tinha 

ainda vindo a público. 

Seria até razoável pensar que um novo site pensasse, então, em garantir seu bom 

funcionamento no Explorer e pronto. Por idiossincrasia ou visão de mercado, a Folha Online 

queria se assegurar de ser adequadamente vista por qualquer navegador. Daí a opção por cores 

web ou cores seguras ou cores HTML, alguns dos nomes dados para as cores definidas nas 

recomendações do W3C. “Tudo que a gente fazia, testava em todos os navegadores, mesmo os 

minoritários, os que se usa muito pouco, os de universidade”, afirma Ana Busch. 

Vem também dessa política a definição da tipologia usada no site. Do lançamento, em abril de 

2000, aos dias de hoje, a Folha Online trabalha com dois tipos de letra, ambos arredondados, 

sem serifa, bem definidos: Arial e, mais recentemente, Verdana. 

Esses tipos fazem parte de um pacote de formatos de letras desenvolvidos especialmente para 

a internet pela Microsoft, em um projeto chamado Fontes Básicas para a Web. Havia no 

conjunto letras com e sem serifa (que, como visto anteriormente, é o traço que remata cada 

haste de certas letras, de um ou de ambos os lados), mas as mais simples parecem ter sido mais 

atraentes para os webdesigners. 

E não apenas por razões estéticas. Nas telas de baixa resolução, como as disponíveis na década 

passada (e ainda hoje usadas em regiões menos desenvolvidas do planeta ou, nas regiões mais 

desenvolvidas, por pessoas de baixa renda), as hastes das letras, as serifas, tendem a gerar uma 

certa confusão.Por sua elegância e facilidade de leitura, os tipos com serifa vem sendo usados 

há séculos nos trabalhos impresso em papel. As hastes funcionam como um fio condutor da 

leitura, que flui com facilidade –jornais como a Folha e o The New York Times são produzidos 

com tipos serifados. 

Mas isso só funciona bem em alta resolução, como na impressão em papel, lembra Ben Hunt, 

da Scratch Media, agência britânica especializada em webdesig52. Em baixa resolução, como 

nas telas de computador, a complexidade extra diminui a clareza e o menor espaço branco 

                                                 
52 Scratch Media, www.webdesignfromscratch.com/readability.cfm 
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entre as letras torna mais lento o seu reconhecimento pelo leitor. Apesar disso, sites de alta 

qualidade gráfica e altíssima audiência optaram pelo uso de tipos serifados, provavelmente 

para apresentar, na tela do computador, uma imagem semelhante à vista no jornal impresso, 

como faz o The New York Times. De qualquer forma, a opção da Folha Online foi pelos tipos 

sem serifa, iniciando com o Arial e passando, mais tarde, ao Verdana. 

Completando as exigências básicas para a construção do site vinha o tamanho da página, o seu 

“peso”, para usar a terminologia empregada por webdesigners e produtores de sites em geral. 

A página precisava ser leve, ou seja, ser criada de tal forma que não só abrisse rapidamente no 

computador do usuário como também a transição de um elemento clicável a outro fosse veloz. 

A definição de rapidez é complexa e, talvez, impossível, pois não tem a ver apenas com o 

tempo absoluto que a página leva para aparecer completamente mas também com a 

experiência anterior de cada usuário individual. Quem sempre teve conexão de velocidade “x” 

acha maravilhoso quando tem velocidade “2x”; quem tem velocidade “400x” pode achar 

inaceitável a velocidade “399x”. Enfim, é como em qualquer outra coisa da vida: algo que é 

muito salgado para você pode parecer insosso a outrem... 

Mas, para os designers da Folha Online, leveza e rapidez eram (e são) questões bem concretas. 

Ainda mais naquele último ano do século 20, quando o número de usuários domésticos ligados 

à internet por linha discada no Brasil era a imensa maioria –situação que só foi se modificar 

em janeiro de 2005; até dezembro de 2004, havia mais pessoas com linha discada conectando-

se mensalmente à internet a partir de computadores residenciais, segundo dados do 

Ibope//NetRatings. 

Havia um limite estabelecido para o tamanho da página: 80 Kbytes. Textos, desenhos, 

fotografias, tudo tinha de caber nessa camisa de força. E o tempo de acesso à página era 

medido nas várias (não eram muitas, de fato) velocidades de linha discada. “Algumas 

conexões demoravam um minuto para entrar. Hoje isso é uma eternidade, você quer morrer se 

uma página demorar um minuto”, diz Ana Busch. 

Essa preocupação com o conforto do usuário e com o bom recebimento das páginas não era, 

obviamente, exclusividade da Folha Online. Outros serviços faziam testes semelhantes, 
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procurando verificar como era a experiência real dos usuários ao navegarem pela rede: “Até 

1999, o acesso da redação do UOL era via modem, discando o ramal 7680, para poder navegar 

no UOL com a mesma velocidade dos clientes. Uma forma de garantir a qualidade do UOL 

era manter a redação no mesmo cenário das conexões domésticas”, diz Rodrigo Santaliestra. 

Com aqueles limites restritos, qualquer penduricalho estourava a página. Aumentar uma 

fotografia, colocar mais um penduricalho qualquer já fazia a página saltar para mais de 100, 

150 Kbytes. O que não só não era desejável como também era controlado, monitorado pelo 

UOL, que hospedava a Folha Online, como ainda acontece hoje. Se a Folha Online ou 

qualquer outro site hospedado ultrapassasse os tamanhos definidos, prejudicaria a navegação 

no portal. 

Como conseqüência, os programadores e criadores de páginas desenvolveram habilidades 

especiais de compactação, no diz de Ana Busch: “A gente usava uma foto só, usava thumbnail 

(foto em tamanho reduzido) para não pesar. Hoje em dia, aperfeiçoamos a maneira de fazer 

HTML também, porque o HTML pesa, a página mal desenhada pesa muito. Um webmaster 

inexperiente faz com 70 Kbytes a mesma página que o outro faz com 30, porque faz umas 

saídas tão complexas, que ele acaba pesando. Então hoje a gente ficou master em fazer HTML 

levíssimo, e as pessoas têm mais banda larga. Então a gente consegue fazer páginas de 

carregamento rápido um pouquinho mais pesadas, com mais fotos...” 

Além do banho de realidade a que foi submetido o projeto da Folha Online no terreno do 

webdesign, da estruturação das páginas, a nova unidade de negócios –e a empresa como um 

todo e o Brasil em geral— é sacudida também pelo esvaziamento da bolha, que mexe com a 

economia internacional e chacoalha as entranhas do Grupo Folha. 

Do final de 1999 e ao longo de 2000, a empresa passou por um dolorido processo do que se 

costuma chamar de enxugamento de pessoal, uma forma delicada de se referir a cortes, 

demissões, economia forçada. Em 1999, houve um corte geral de 6,26% do número de vagas 

no conjunto da empresa. Na redação da Folha, foi de 5,7%. Em 2000, houve mais uma 

redução de 4% na redação no final de setembro. Ou seja, entre o final de 1999 e o final de 

2000, houve uma redução de aproximadamente 10% das vagas da redação. Na Folha Online, 
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os planos de ampla estrutura e grande equipe, engendrados no início do projeto, não tinham 

sequer sido efetivados ao longo daqueles primeiros meses de 2000. 

 “Toda a estrutura planejada, que acabou nunca sendo contratada, foi cortada como vaga. Todo 

mundo na internet cortou de alguma forma, e a gente fez um grande corte, mas foi muito corte 

de vaga. Então, dos 148 funcionários planejados, quando a gente iniciou o projeto, o grupo 

caiu para 50 e pouquinhos. Mas demitidas mesmo foram 11 pessoas. Foram 11, não 90 ou cem 

como poderia ter sido, porque a gente tinha muita vaga aberta”, lembra Busch. Em termos 

relativos aos efetivamente contratados, porém, o corte foi significativo: dos 61 profissionais 

contabilizados em janeiro de 2000, restaram 50 em dezembro. 

Assim, portanto, com um batalhão, e não um exército, a Folha Online entrou no ar em 17 de 

abril de 2000 em sua nova fase, feita em casa. 
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Capítulo 9 

Pânico no Rio 

 

Um botão em tom de verde desmaiado, lembrando a cor de líquens, colocado quase no final da 

primeira tela, foi tudo o que restou dos inúmeros projetos de sites independentes que 

supostamente viriam a formar o ex-futuro portal da Folha Online. O botão chamava para o 

Almanaque, uma produção do Banco de Dados da Folha inspirada nos almanaques de papel e, 

como eles, dizia trazer, tal qual escrito abaixo do nome, dentro do citado botão, “tudo sobre 

qualquer coisa”. 

O novo projeto manteve, também, herdada do Crisântemo, a estrutura geral da página, em que 

a grande área destinada às notícias e produções exclusivas era emoldurada por um “U” 

invertido, formado por uma barra no alto e colunas estreitas em cada um dos lados da página, 

abrigando conexões para diversas áreas e serviços do site e da empresa em geral (fig 19). 
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Fig. 19 – Projeto gráfico da Folha Online que entrou no ar no ano 2000 
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A página começa revolucionando, digamos assim, as impressões de tamanho relativos: apesar 

de abrigada no UOL, que ainda naquela época tinha sua home page nas largura mais 

conservadora de 600 pixels, a home page da Folha Online já estréia mais larga, com 800 pixels 

–a já diversas vezes comentada barra do UOL aparece, na imagem recuperada que serve de 

base para esta análise, mais estreita que a barra superior da home da Folha Online. A altura 

também é maior, ainda que não totalmente aproveitada, como será visto mais tarde –1.554 

pixels contra 1.200 pixels da home page que o UOL teria em março de 200153. 

A barra superior mantém algumas das idéias desenvolvidas ao longo do processo de criação do 

projeto: traz informações sobre o tempo em São Paulo e no Rio, indicadores do mercado 

financeiro (dólar, Bolsas, poupança), links para seções de alto interesse imediato do leitor 

(mercado, trânsito, horóscopo e atmosfera) e, na extrema direita, uma fotografia com legenda 

clicável dando acesso à seção fotos online, galeria de imagens do dia. 

A maior e mais significativa mudança em relação ao Crisântemo, no alto da página, é, de fato, 

o logotipo do novo serviço. Em lugar da tipologia “digital” já comentada, levemente inclinada, 

o que se vê aqui é uma escolha de tipos que remete para o usado no logotipo do jornal. 

Referenciado no logo do impresso, aqui o nome vem escrito todo em letras minúsculas e, na 

comparação entre um e outro, as letras parecem condensadas (no logo do jornal, são bold, 

mais pesadas), o que lhes alonga o perfil.  

E não se trata de duas palavras (Folha e Online), mas de um conjunto de três blocos ligados, 

formando uma marca: na citada tipologia, aparecem folha, em caixa baixa, como já dito, e as 

sílabas line, tudo em negativo, ou seja, letras brancas sobre o fundo azul; os dois blocos são 

unidos por uma forma elíptica, em fundo azul mais claro que o da barra, onde aparece escrita a 

partícula “on” em letras bem diferentes das outras, sem serifa, arredondadas, bold. 

Por causa desse elemento de ligação, que marcaria também as páginas internas, digamos 

assim, para fazer uma metáfora com o jornal impresso –a editoria de cidades, por exemplo, era 

cotidiano online, tudo escrito da mesma maneira que o já citado logotipo—, esse desenho 

                                                 
53 GAMA, 2005: 23 
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ficou conhecido, entre o público interno, como projeto viagra, em referência à pílula azul do 

remédio usado para combater a disfunção erétil. 

Logo abaixo do logotipo, reforçando a personalidade jornalística do site, aparece um botão 

avisando: EM CIMA DA HORA, tudo em caixa alta. Ele apresenta a barra do ticker, em que 

aparecem, em movimento, tal como os letreiros luminosos nos pórticos dos prédios de alguns 

jornais, chamadas para as notícias mais recentes ou para os destaques da hora.  

“Foi um elemento que a gente usou pela primeira vez e foi muito bem-sucedido”, diz Antonio 

Graeff, então gerente de tecnologia e operações da Folha Online54. “As pessoas gostavam, 

clicavam ali, faziam menção em seus sites, copiavam para os sites e ganhavam uma área de 

notícias atualizadas na sua página”, completa ele, considerando a idéia uma espécie de 

precursor dos widgets, códigos que podem ser instalados em páginas web e executam funções 

diversas. Quando alguém, na página da Folha Online ou na própria página, se ela usasse o 

ticker da Folha, clicava na manchete que estivesse passando naquele instante, seria remetido 

para o texto da notícia em questão. 

A coluna da lateral esquerda era no mesmo azul profundo da barra superior, interrompida, de 

vez em quando, por blocos em azul mais claro, do mesmo tom do “on” de Folha Online. Essa 

coluna era a área Folha, o caminho de acesso ao mundo institucional do Grupo Folha e de seus 

serviços. Logo abaixo do botão EM CIMA DA HORA, vinha o fio data, seguido por uma 

caixa de diálogo que dava acesso às diversas seções do site. 

Entrava então o primeiro bloco com fundo azul-claro, destacando o logotipo da Folha e a 

manchete do dia, sublinhada para indicar ser clicável; além da manchete, havia ainda a 

orientação: “Clique aqui para ler a edição impressa da Folha”. 

Logo a seguir vinha um botão que aparente ser de publicidade institucional, seguido por outra 

caixa de diálogo para acesso a seções do site. Na seqüência, um bloco de botões em fundo 

azul-claro: FolhaWAP, Fale com a gente, Arquivos da Folha e Mapa do site. 

                                                 
54 Entrevista ao autor, especial para esta dissertação 
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Volta ao fundo azul-escuro, começando com links comerciais –Assina Folha e Anuncie—, 

seguindo com os logotipos dos outros dois jornais que o grupo então publicava, o “Agora” 

(sucessor da “Folha da Tarde” e ainda hoje em circulação) e o “Notícias Populares”, cuja 

publicação foi suspensa pouco tempo depois, e uma caixa de diálogo para ligação com a área 

de revistas. Os links nessa coluna se completam com uma série que inclui acesso à Publifolha 

(editora de livros do grupo), à Agência Folha, à FolhaNews e ao Banco de Dados. Havia ainda 

o Expediente e links para manchetes do dia, manchetes das TVs e resultados de loterias. 

Na lateral direita, a coluna era dividida em dois blocos. O do alto, com cerca de um terço da 

altura total da página, era uma seqüência da barra superior e, como ela, vinha em fundo azul-

escuro. Começava com o já citado acesso à galeria de fotos do dia e seguia com um bloco 

destacado, em fundo azul-claro, que dava acesso a dois serviços externos: uma janela para 

colocação de palavra-chave para pesquisar na internet usando o serviço Busca Miner, do UOL, 

e outra para conexão com o webmail gratuito fornecido pelo Brasil Online, a empresa de 

internet grátis do UOL. Volta ao fundo azul-escuro, com outros links institucionais: conexões 

para Ombudsman, Círculo Folha (um perfil do grupo, com fotos históricas), Clubefolha 

(serviço de descontos para assinantes) e Trabalhe com a Folha. 

Os links dessa área institucional, sobre fundo azul-escuro ou azul-claro, são todos demarcados, 

separados por fio branco e identificados por uma seta de apresentação. Isso acontece tanto na 

coluna da esquerda, que ocupa toda a altura da página, quanto na da direita, que ocupa um 

terço da altura. E se modifica bastante no restante da coluna da direita, que tem fundo amarelo 

e letras em preto.  

A coluna começa com uma lista de palavras empilhadas, uma em cada linha, mas sem fio ou 

sublinha. Provavelmente, o cursor teria sua imagem modificada quando passasse por aquelas 

palavras, indicando serem links para outros conteúdos, como de fato o eram. Tratava-se de 

conexões para conteúdos diversos, tanto material especial produzido pelo jornal quanto 

produções especiais para o online. Os links soltos eram seguidos por vários botões de 

publicidade ou acesso a serviços de terceiros. 

A barra e as duas colunas emolduravam a área de notícias, que ocupava todo o miolo da 

página. Agora, tal como um jornal, são letras pretas sobre fundo branco, máximo contraste, 
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combinação de títulos em caixa alta e baixa com chapéus (também chamados sobretítulos, 

uma ou duas palavras que dão o tema geral sob o qual se enquadra a notícia) em caixa alta. 

Enfim, uma metáfora eletrônica dos códigos gráficos usados no jornal. Essa área de notícias, 

na parte superior (cerca de dois terços da altura da parte de notícias), é dividida em duas 

colunas de largura igual que, ao longo da página, são sendo subdivididas em colunas mais 

estreitas, mas sempre mantendo o alinhamento das colunas-mestras. 

No alto da página, do lado esquerdo, vem a manchete, com título em três linhas e pequeno 

texto com as informações básicas sobre o caso em questão, seguido por um “LEIA MAIS”, 

que, no caso, é o link de acesso ao texto completo da notícia (mas aparece apenas em bold –

negrito—, e não sublinhado, como os demais itens clicáveis da página). Ao lado do bloco da 

manchete, na mesma altura, vem a principal foto do dia, com legenda com título que abre 

texto sobre o assunto. 

Todo o resto cai numa vala comum, hierarquizado pela posição na página e pelo tamanhos dos 

títulos e textos com informações básicas. Há uma variação enorme nos padrões. Há dois títulos 

com chapéu e pequenos textos explicativos; nestes, o chapéu, sublinhado, indica ser a porta de 

acesso para o texto completo; há cinco chamadas apenas com título e texto explicativo em que 

o título é o link. Outras chamadas têm apenas título e chapéu, este clicável. Botões chamam 

para texto de colunista, para área de interação (enquetes, grupos de discussão etc.) e para 

produtos especiais, como o Almanaque e conteúdo da agência de notícias Reuters. 

Todo esse conjunto é fechado, na parte de baixo, por um anúncio em barra (o chamado banner 

ou bandeira), que divide a página. O terço inferior começa dividido em dois blocos –do lado 

esquerdo, um botão de publicidade e, do direito, quatro chamadas com chapéu indicando tema, 

caderno ou nome de colunista, e título; o chapéu era o elemento clicável. 

Completando a página, um bloco em fundo azul-bebê com chamadas, em letras pretas, para as 

diversas editorias da Folha, alguns suplementos, área de classificados e os destaques do Agora 

e do Notícias Populares. Aqui, tudo é clicável: tanto os nomes das editorias, em caixa alta, 

funcionando como os chapéus das chamadas do alto da página e dando acesso ao índice das 

notícias daquela área, quanto as chamadas principais de cada editoria, dando acesso ao texto 

da notícia em questão são sublinhados, indicando serem conexões para outros conteúdos. 
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“O que que a gente fez nesse primeiro desenho foi um desenho de jornal, então parecia um 

jornal. Você tinha a manchete, a foto, depois um monte de blocos pequenininhos ali. Isso era 

um trampo para você fechar! Porque como HTML não dá para você formatar, você faz tudo 

meio no braço. Por mais que crie templates (modelos), claro que a gente tinha figurinos, mas, 

como a gente era um site muito grande, a gente tinha poucos figurinos, praticamente não 

mexia...”, recorda Ana Busch, já apresentando alguns dos problemas dessa opção de estrutura 

gráfica.  

Se o design da página, de certa forma, remetia para o desenho que o leitor está acostumado a 

ver no seu jornal impresso, por outro lado criava dificuldades extras para a equipe de 

produção, pois a colocação dos blocos nas páginas era quase artesanal, uma vez que as 

relações entre os blocos eram mutáveis e mutantes, como se pode ver na página aqui 

analisada. 

A diretora da Folha Online detalha um pouco mais as dificuldades operacionais: “Quando 

você fala em design, você pensa em um monte de coisas, na estrutura, navegação, na 

organização de web, tudo isso é importante para você organizar e hierarquizar. E a gente criou 

uma espécie de um jornal. Então o que acontecia? Ficava o samba do crioulo doido, porque 

você ia fazer as chamadinhas, o cara faz correndo, uma tinha quatro linhas, outra tinha três, aí 

desblocava tudo...” 

O final da página, aquele bloco em azul superclaro com as chamadas para as diversas 

editorias, fugia da referência ao jornal impresso –dificilmente um leitor encontraria algo 

semelhante nas páginas de algum jornal e jamais na Folha. Mas era uma espécie de vínculo 

psicológico: “Criamos uma coisa lá embaixo, que também é um pouquinho de cultura do 

jornal, que a gente chamava de piscinão, que era uma coisa verde, que tinha Cotidiano, 

Mundo, como se fosse obrigatório a cada momento você ter uma notícia de cada coisa na 

home page”, diz Ana Busch. 

De fato, a página-mãe da Folha Online refletia um espírito buscado pela empresa e expresso 

na abertura de um texto sobre o novo projeto publicado no jornal interno Folha por Folha: “A 

idéia é afirmar uma maior personalidade jornalística da Folha dentro da internet”. No mesmo 

texto, o então diretor de conteúdo da Folha Online, Bernardo Ajzenberg, explicava o 
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significado estratégico do projeto: “Empresas de comunicação terão de criar uma 

convergência das diferentes mídias, pois os próprios consumidores tendem a ser multimídia”. 

Como visto ao longo da descrição do desenho da página, a Folha Online oferecia uma série de 

conteúdos específicos, próprios, construídos especialmente para o serviço. Um dos canais de 

maior audiência, segundo o citado texto do Folha por Folha, era o Urânia, que consolidava 

vários serviços do terreno esotérico, a começar pela astrologia. A página Pensata (título ainda 

hoje utilizado) trazia artigos especiais de colunistas da Folha (não com as colunas publicadas 

no jornal, exclusivas da versão impressa ou da edição online, fechada, do jornal) e o Por 

Dentro dos Esportes era um jornal eletrônico dedicado ao mundo esportivo –uma espécie de 

vingança contra tempos anteriores, quando, ainda sob o manto do UOL, a Folha Online não 

cobria esportes nem economia, temas atendidos em áreas específicas no portal. 

Mas tudo isso vinha de brinde, eram extras. O negócio da Folha Online, como é o negócio da 

Folha, era produzir jornalismo. A empresa estava decidida a investir dinheiro, como fizera, e 

pessoal nesse projeto. Além do grupo de comando inicial, dirigido por Ana Busch, outras 

funções de chefia eram preenchidas com pessoal oriundo dos quadros de liderança do jornal. 

O diretor de conteúdo, por exemplo, tinha sido secretário de redação do jornal e, ao assumir a 

nova função, cuidava da Agência Folha e do Banco de Dados. E, para chefiar toda a produção 

de notícias e controlar a home page, assumindo a secretaria de redação da Folha Online, foi 

designado o então editor de Cotidiano da Folha, Vaguinaldo Marinheiro, que chegou enquanto 

o novo projeto estava em gestação. 

“Eu fui para lá para montar uma redação, mais ou menos uma redação-espelho da que tinha na 

Folha. Na época em que eu fui para lá tinha mais ou menos, acho que só umas seis pessoas 

trabalhando no site. E a gente chegou a ter mais de cem, em um determinado momento, por 

causa dessa história de realmente fazer um espelho”, conta ele em entrevista especial para esta 

dissertação. 

O objetivo era ter apuração e produção própria de notícias, além do material vindo das 

agências, deixando de depender da produção da Folha, do que poderia vir dos repórteres do 

jornal. Antes, basicamente, a produção era baseada em material de agências de notícias, 

informações de trânsito, meteorologia, alguma apuração feita por telefone. A situação iria 
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mudar: “Vamos fazer conteúdo jornalístico, mandar repórter para a rua, movimentar a home 

page, ficar trocando a manchete periodicamente”, diz Marinheiro. 

A questão era mostrar para o leitor que ali havia novidade. Os internautas, então, estavam 

acostumados com as notícias empilhadas, apresentadas por ordem cronológica, e não 

hierarquizadas segundo algum critério editorial. São duas formas de oferecer conteúdo, cada 

uma com seu valor, como lembra Márion Strecker, diretora de conteúdo do UOL: “Tudo 

depende do grau de intensidade do relacionamento do público com determinado assunto. O 

público que consome notícia profissionalmente, que não está lendo simplesmente porque acha 

importante se manter informado, mas porque precisa, usa a notícia profissionalmente, ou 

porque trabalha no mercado financeiro, ou porque é jornalista, ou é assessor de imprensa, ou é 

um político, enfim, o público que lida profissionalmente com notícia consome muito a notícia 

em ordem cronológica. A relação dessas pessoas com a notícia é tão intensa, se dá tantas vezes 

por dia que a melhor maneira de ela se dar conta se alguma informação importante para ela 

surgiu naquele período, desde a última vez que ela consultou as notícias, a forma mais prática 

para ela é a ordem cronológica invertida. Agora, o público em geral, que acessa notícias 

poucas vezes por dia, ou apenas uma vez por dia, por exemplo, esse público é muito mais bem 

servido pela organização hierárquica, porque aí ele tem alguém para dizer para ele: ‘Olha, essa 

daqui você não pode deixar de ler’, é a notícia que eu vou botar no alto da página, porque é 

importante que ele saiba que aconteceu”. 

Para um jornal impresso, essa dualidade não existe. Faz parte da natureza do jornal ser um 

produto editado, com as notícias do dia escolhidas, selecionadas, hierarquizadas e 

apresentadas ao longo das páginas de acordo com sua importância relativa, segundo a visão de 

mundo -a linha editorial- de cada jornal. 

A Folha Online precisava fazer isso, tinha como trunfo ser uma versão da Folha no mundo 

online. “A gente queria oferecer para as pessoas uma coisa editada, mostrar para o leitor o que 

era o mais importante naquele momento. Quando a gente estreou a home page, a idéia era 

fazer o seguinte: olha, nós não somos simplesmente uma agência de notícias. Nós não 

queremos dar para vocês o que aconteceu por último, a gente quer sinalizar para você o que é 

mais importante. A gente tem qualidade editorial. Procure a gente para saber, nessa imensidão 
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de notícias que tem por aí, as que são mais importantes. Se você não tiver tempo para ler tudo, 

isso aqui é mais importante”, diz Marinheiro, resumindo o que a Folha pretendia na sua versão 

na internet. 

Reforçando essa idéia, a Folha Online não tinha apenas a home page geral; cada editoria tinha 

sua home, fazendo uma espécie de jornal dentro do jornal. Ou seja: na primeira página, o leitor 

encontrava o melhor do dia ou da hora, editado, selecionado. Podia entrar na notícia ou no 

índice da editoria, como visto anteriormente quando foi analisada a estrutura do projeto da 

Folha Online. Se o internauta entrasse no índice, recebia uma nova home page, uma nova 

primeira página, com a seleção do que era importante naquele terreno específico, fosse 

esporte, cidades, economia ou internacional. 

Tudo dentro do espírito de jornal na internet. Acontece que a internet não é jornal, e os 

internautas não mimetizam todos os hábitos do leitor de jornal. “As pessoas estavam 

interessadas em notícias, em breaking news. A grande entrada era por isso, as pessoas 

entravam naquela listagem e ficavam ali, qualquer notícia era notícia, não tinha 

hierarquização”, resume Marinheiro, avaliando o perfil de uma parcela de internautas naquele 

período inicial. 

Não se tratava apenas do perfil dos internautas, mas também (talvez, principalmente) do que 

era oferecido. O UOL, que dominava a internet brasileira na época –e ainda hoje ocupa 

posição de liderança, tinha como um dos pontos fortes a estação Últimas Notícias, tipo de 

serviço que aparecia também em outros sites de jornais e era a oferta básica de uma recém-

criada empresa, surgida da onda da bolha internética, o iG, que já no nome, sigla para internet 

grátis, dizia a que vinha.  

O jornalista Matinas Suzuki, contratado em 1999 para comandar a área de conteúdo do novo 

serviço, descreve assim o concorrente da Folha Online, em entrevista especial para esta 

dissertação: 

“O que diferenciava o iG dos outros projetos era o seguinte: no Brasil, a internet nasceu ligada 

aos veículos de mídia, nasceu nas empresas de mídia. Nasceu na Abril e nasceu na Folha, o 

que é diferente da internet lá fora, em que foram empresas novas que criaram. Depois se 
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aproximaram das empresas de mídia. No Brasil, não. Então elas já nasceram com um 

conteúdo. Quando nós viemos, nós estávamos muito atrás. Quando o iG nasceu, já tinha o 

UOL, o Terra, a América Online com muita força, com muito investimento naquele momento 

no Brasil, a Globo Ponto Com fazendo o portal dela e investindo bastante. Então você já tinha 

uma inflação, vamos dizer assim, de conteúdo sendo oferecido. E o iG, um portal de 

investidores e de companhia telefônicas, com zero de conteúdo, zero. Pior: o que poderia estar 

disponível no mercado já estava mais ou menos bloqueado por esses parceiros, por parcerias 

entre os portais, e custando muito caro. Só para comparação, a verba destinada para conteúdo 

do iG foi de US$ 25 milhões, o que hoje parece muito dinheiro. Mas, naquele momento, o 

grupo Estado tinha fechado uma parceria com o Terra de US$ 70 milhões... O que parecia 

muito dinheiro nem era tanto assim. Como a gente não tinha muita opção, a idéia foi tentar 

fazer algo diferente. A gente tentou descobrir o que realmente, em termos de conteúdo, o que 

as pessoas queriam. Descobrimos que havia uma grande reclamação de que a atualização de 

notícias, era lenta. Nós então percebemos que o que mais atualizava, e que na época era 

considerada como uma página que atualizava rapidamente, com noticiário, era o UOL, mas em 

média colocava no ar uma notícia atualizada entre trinta a quarenta minutos. Havia ali uma 

oportunidade. Foi o embrião do que veio a ser o Último Segundo [área de notícias do iG]. Era 

o que restava. Como a gente não tinha capacidade de investir em um jornalismo de muita 

captação de notícias, em jornalistas consagrados, que já tinham feito contratos, já estavam nos 

portais, então nós investimos em tentar ser quem atualizasse mais rápido. O Último Segundo 

passou a ser muito mais um canal de distribuição de notícias do que propriamente um canal de 

produção de jornalismo.” 

A Folha Online, que se apresentava como o filtro de notícias com o mesmo padrão de 

qualidade da Folha e, como visto, tinha uma aparência de jornal, com as notícias 

hierarquizadas e os tiques gráficos do jornal impresso (chapéus, remissões explícitas, como o 

“leia mais”), não podia perder o internauta que buscasse esse nervosismo noticioso. “como o 

“leia mais, f também entrou nessa corrida pela atualização incessante, pela última notícia. “A 

gente entrou nessa competição: quem colocava as coisas primeiro, e com alguma qualidade. A 

idéia da gente era ter velocidade com alguma qualidade, a qualidade possível, para manter a 

tradição da Folha”, diz Marinheiro. 
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A home page era atualizada periodicamente, mas isso não bastava para deixar evidente para o 

leitor que tinha havido uma mudança. Culpa, talvez, do próprio projeto gráfico: o leitor 

entrava, dava uma olhada e, como tudo estava mais ou menos parecido, ia embora, talvez sem 

notar a mudança. Era preciso capturar o olhar, comandar o clique, dirigir o cursor do 

internauta de modo que ele acessasse a informação e ainda tivesse, como extra, o serviço de 

edição, a visão de mundo do jornal. 

Isso foi o que motivou a criação do ticker, citado no início desse capítulo e colocado em 

posição de alta relevância na home page, logo abaixo do logotipo, antes até da manchete do 

dia. “Aquele leitor que ficava acompanhando o noticiário a todo instante, ele achava 

sensacional. O ticker é cronológico. Fica passando, dando as últimas notícias. As cinco 

últimas entram ali. A idéia era fazer bem com cara de velho jornalismo, até com o barulhinho 

do tec-tec-tec, como se as letras estivessem sendo datilografas, como se a manchete fosse 

montada letra a letra. Ninguém percebeu que era essa a idéia. Era bonitinho, mas só a gente 

achava legal. Mas todo mundo clicava, tinha um alto índice de leitura”, diz Marinheiro. 

Foi quando um vendaval de emoções capturou a atenção do público brasileiro. 

 “O assaltante que mantém um ônibus seqüestrado na zona sul do Rio de Janeiro acaba de 

colocar a cabeça para fora do veículo e gritou para os policiais que a ação não se tratava de um 

filme. Ele disse que perdeu o pai e a mãe e ameaçou também arrancar a cabeça de uma mulher 

que ele mantém constantemente sob a mira de um revólver. Ele afirmou que vai atirar na 

refém.” 

 Esse foi o primeiro parágrafo do primeiro texto sobre o caso do ônibus 174, considerado por 

Marinheiro como a primeira grande cobertura ao vivo da Folha Online e da internet brasileira, 

que pela primeira vez entrava em um terreno até então dominado pela TV e pelo rádio. 

O caso, de fato, tomou de assalto ouvintes, internautas, telespectadores. Assim a Revista da 

Folha começa seu texto sobre a repercussão da cobertura, em uma espécie de 

metarreportagem, no dia 18 de junho de 200: “Nem final de campeonato juntou tanta gente. 

Quando o seqüestrador pareceu ter sido baleado pela polícia e caiu, todos comemoraram”, 

afirma João Miranda, 44, gerente de uma loja de eletrodomésticos do centro de São Paulo. 



 125

Transmitido ao vivo pela TV, o desfecho do seqüestro de quatro horas, ocorrido na segunda-

feira no Rio, foi recebido com gritos e pulos pela pequena multidão aglomerada diante das 

dezenas de televisores da loja”. 

Mas, em uma tarde de segunda-feira, uma enorme quantidade de pessoas, trabalhadores em 

escritórios, fábricas, comércios, não tinha como acompanhar a cobertura televisiva nem ouvir 

rádio. A internet foi a saída para muitos, e os serviços online carrearam uma atenção nunca 

vista antes. “Batemos nosso recorde de page views. Geramos 71 notas em menos de 24 horas. 

Nos momentos mais críticos, a atualização foi feita minuto a minuto”, disse a diretora-

executiva da Folha Online, Ana Lucia Busch, à citada reportagem da Revista da Folha. 

O site Observatório da Imprensa, especializado em mídia, definiu o momento como “a longa 

tarde em que os webjornais brasileiros passaram pelo difícil teste de cobrir, a cada segundo, 

em tempo real, um fato que os leitores tinham a possibilidade de ver e ouvir pelo rádio ou pela 

televisão”55. 

O texto descreve o acompanhamento feito pelos diversos sites jornalísticos, narrando a disputa 

entre eles pela notícia, o enfrentamento com a TV e o rádio. Descreve os erros de informação 

e suas correções, as interpretações de fatos feitas no calor dos acontecimentos, a publicação de 

notícias baseadas em declarações de pessoas que não tinham o conjunto de dados, enfim, 

características de coberturas ao vivo. 

Além das notícias, os sites procuram acrescentar interpretação, artigos, como fez o no (site 

então existente que tirava seu nome da abreviação das palavras notícia e opinião), cujo 

editorial, citado no texto publicado no Observatório da Imprensa, lembrava: “O governador 

Anthony Garotinho classificou como ação enérgica um duplo crime da sua polícia. Ela matou 

a refém Geísa Firmo Gonçalves. No mínimo provocando seu assassinato com brutal imperícia. 

Na pior das hipóteses, disparando os tiros que a mataram”.  

O veredito final do crítico da mídia foi favorável aos jornais online: “A internet se tornou, em 

menos de um ano, para os leitores de jornais, uma alternativa de informação em tempo real, 

                                                 
55 ANDRADE, Luís Edgar de. O Seqüestro do Ônibus 174 (online), in Observatório da Imprensa, 
http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/artigos/iq20062000.htm, acesso em 7.ago.2008 
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quer dizer, no instante em que os fatos acontecem. O seqüestro do ônibus 174, no dia 12 de 

junho de 2000, serviu como o batismo de fogo dos webjornalistas brasileiros”. 

Na Folha Online, a cobertura foi consolidada no especial Pânico no Rio, ainda hoje disponível 

na rede56, que oferece, em página especialmente desenhada, o elenco completo das notícias 

publicadas sobre o caso, encimado pelo desdobramento mais recente (para o especial), que foi 

ao ar às 16h01 do dia 14 de novembro de 2000 e anunciava: “Sindicância da PM não encerra 

processo, diz subsecretário do Rio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Folha Online, especial Pânico no Rio, http://www1.folha.uol.com.br/folha/cotidiano/paniconorio.html, acesso 
em 7.ago.2008 



 127

Capítulo 10 

Organizar a informação 

 

A Folha Online, gestão Folha, chega a seu primeiro aniversário de roupa nova. Com o 

desenrolar do trabalho, a luta pela produção de noticiário próprio e pela velocidade na entrega 

de novos conteúdos, foram aparecendo mais e ficando mais claros os problemas que o 

primeiro projeto tinha, de desenho da página, organização da informação e apresentação dos 

conteúdos. 

A cobertura do seqüestro do ônibus 174, marcante do ponto de vista jornalístico, revelou-se 

também um sinalizador das necessidades de nova arquitetura, de novo desenho, ainda que a 

página fosse tão jovem –apenas cerca de dois meses haviam se passado entre o lançamento da 

nova home page e o episódio no Rio de Janeiro. O pico de audiência levou à derrubada do 

serviço, como se a Folha Online tivesse, naquele momento, sofrido um ataque de 

ciberbandoleiros do tipo conhecido como DoS –sigla em inglês para negação de serviço, em 

que os computadores que abrigam um determinado site ficam paralisados pelo excesso de 

consultas realizadas ao mesmo tempo. 

“O tamanho da audiência começava a ser um problema técnico”, diz Antonio Graeff, 

responsável pela área técnica do então jovem serviço de notícias. “Sair do ar é aquela enorme 

frustração, porque você tem uma quantidade enorme de gente conhecendo ou entrando no seu 

site e você não tem resposta. A gente começou aí a ter uma preocupação muito grande em não 

morrer pelo sucesso. Começamos a cuidar, do ponto de vista técnico, de vários aspectos para 

sobreviver a esses picos de audiência.” 

As providências envolveram medidas na área de infra-estrutura, na quantidade e organização 

dos servidores (computadores que hospedam o serviço e respondem aos acesso dos usuários), 

mas também cuidados quanto à organização da página, como explica Graeff. “Se você tem um 

número muito grande de imagens na página, num momento de pico isso pode te derrubar. 
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Então, precisávamos ter modelos que diminuíssem a quantidade de elementos de imagens na 

página. Mesmo a forma de montar o HTML, mudava para ganhar escalabilidade, conseguir 

atender mais gente nesses picos de acesso. O ônibus 174 foi o momento em que essa 

preocupação ficou evidente. Tinha de considerar isso. Quando a gente muda o primeiro 

projeto, modifica também a forma de alterar a página, para agüentar. Com isso, a gente 

reduziu bastante os eventos que balançavam ou derrubavam o servidor.” 

Um complicador para o design e a infra-estrutura do site era a própria filosofia que embasava 

a criação da Folha Online, que Vaguinaldo Marinho resume assim: “A gente tinha uma idéia 

da proposta editorial, que era a da Folha, mas, no online, a gente precisava fazer um produto 

diferenciado [em relação aos demais serviços de notícias online]. E como é que a gente faz um 

serviço diferenciado? É oferecendo aquilo que a gente tem por tradição, que é edição.” 

Para os designers, para o pessoal técnico preocupado com a solução de questões estruturais, 

“isso dava um trabalho enorme”, diz Graeff, se comparado com serviços de notícias existentes 

na época. É que a preocupação de cada serviço não era necessariamente a mesma, como bem 

lembra Matinas Suzuki, então diretor do iG, concorrente da Folha Online: 

“O critério da rapidez era muito importante. A gente desenvolveu uma ferramenta própria, 

para colocação de notícias, e nela colocamos um controle de acesso às notícias, que a gente 

chamou de contaclique. Então, automaticamente a gente foi criando uma audiência das 

notícias online. A gente colocava aquela notícia na home page do iG, por exemplo, e 

imediatamente eu estava sabendo quantos cliques aquela notícias estava dando. Se não 

estivesse dando a média que se esperava, naquele momento, colocava outra no ar. Às vezes, 

era uma palavra: trocava a palavra, na mesma notícia, ela subia, era o jeito de escrever. Nosso 

negócio era dar a notícia muito curta e tentar dar mais notícias. Em vez de segurar o cara em 

um texto, tentar fazer com que ele clicasse mais vezes. A gente pegava uma notícia grande e 

quebrava em quatro ou cinco. Fazia o cara clicar e sair várias vezes. Mas não fazia uma 

continuidade de navegação para o cara. Foi onde a gente errou. Por falta de experiência, por 

ter focado numa outra coisa... A gente não cuidou muito da profundidade da navegação.” 

Além desse modelo, havia também os sites que geravam as páginas automaticamente, com o 

uso de programas especiais de busca, seleção e publicação. Na época, os sistemas tinham 
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alguma precariedade, mas, com o tempo, foram se sofisticando, transformando-se em 

superdistribuidores de notícias, como é hoje, por exemplo, o Google News, braço jornalístico, 

digamos assim, do líder em buscas na internet. 

O próprio serviço, que compila informações de milhares de serviços noticiosos, como 

agências, jornais e revistas, se apresenta assim: “O Google Notícias é um site automatizado de 

notícias. Manchetes de mais de 1.500 fontes de notícias em português no mundo todo são 

colhidas, organizadas segundo o assunto e exibidas de acordo com o interesse de cada leitor. 

Nossos artigos são selecionados e ordenados por computadores programados para avaliar, 

dentre outras variáveis, com que freqüência e em que sites um artigo é veiculado on-line”57. 

 Por seu lado, a Folha Online tratava de produzir e organizar conteúdos. Ganhava experiência 

e se capacitava no calor da produção jornalística. O especial sobre o caso do seqüestro do 

ônibus 174 pouco mais é do que um alinhavar das notícias publicadas, mas, pouco tempo 

depois daquilo, produções diferentes e com outro tipo de trabalho e acabamento vão ao ar. 

Uma delas aproveita a febre dos bate-papos, as conversas on-line por teclado que eram uma 

das mais populares aplicações da web, para oferecer via internet entrevistas com pessoas que 

eram notícia e que ficavam disponíveis para responder a perguntas dos internautas. Em julho 

de 2000, por exemplo, realiza um bate-papo com o ex-presidente e então candidato à 

Prefeitura de São Paulo Fernando Collor de Melo [a candidatura foi mais tarde impugnada], 

parte de uma série de conversas online com os prefeituráveis de então. 

Como exemplo de criação própria, talvez o projeto mais importante naqueles primeiros meses 

de existência da Folha Online tenha sido o especial internético dedicado à Olimpíada de 

Sydney. Foi desenvolvida uma home page especial, que estampava a produção do jornal e da 

redação da Folha Online, além de material histórico, galeria de fotos, enquetes, colunistas 

exclusivos e animações –um globo terrestre, girando pela página, dava acesso a informações 

                                                 
57

 UM NOVO conceito de cobertura de notícias, http://news.google.com.br/intl/pt-BR_ALL/about_google_news.html, acesso 

em 20.jul.2008). 
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sobre cada um dos países participantes58. E, para o trabalho de acompanhamento do evento, 

“Folha” e Folha Online montaram uma equipe de mais de 60 pessoas, entre profissionais 

enviados à Austrália e alocados na redação, jornalistas e pessoal técnico –foi o maior “time 

olímpico da história do jornal”, conforme o texto “Por que ler a(s) Folha(s) na Olimpíada, que 

apresentou o projeto da empresa para o evento59.  

O texto dizia ainda: “A Olimpíada será o primeiro grande desafio da imprensa brasileira na 

internet, a primeira grande cobertura internacional da Folha Online e uma oportunidade ímpar 

para os jornais aperfeiçoarem seu trabalho contra o fuso horário –na Copa do Mundo de 

futebol, em 2002, promovida por Japão e Coréia do Sul, a situação será a mesma.” 

A cobertura de esportes, por sinal, foi uma área (editoria, para usar a metáfora do jornal 

impresso) que a jovem internet jornalística brasileira –e não apenas a Folha Online— 

descobriu como possível filão para enfrentar os meios que tradicionalmente fazem coberturas 

ao vivo (jornal e TV). A internet poderia cobrir eventos que não atraíssem, por 

financeiramente pouco compensadores, o gigantismo daqueles meios. Ou podia oferecer 

informações a quem, por exigência do trabalho, principalmente, não pudesse ter acesso 

confortável (ou socialmente aceitável) a um televisor.  

Matinas Suzuki relembra a experiência do iG: “Houve vários momentos em que o serviço não 

agüentou, os servidores caíam. Um deles, muito importante, foi por exemplo, foi a coisa mais 

atrasada, que a gente jamais imaginaria que isso pudesse acontecer. Era o Guga jogando, a 

gente fazia a coisa mais atrasada, uma animação simples, bolinha indo para lá e bolinha 

voltando para cá. E aí dava um resultado, em tempo real, acompanhava os jogos do Guga60. 

Como as pessoas estavam no escritório, não podiam ligar a televisão, não podiam ficar 

assistindo, elas acompanhavam em tempo real pela internet. Caía o servidor de tanto acesso. E 

era aquela coisa mais antiga, uma bolinha, tum, tum, indo e voltando. Era uma necessidade de 

acompanhar a informação em tempo real.” 

                                                 
58 Especial Sydney-2000, http://www1.folha.uol.com.br/folha/olimpiada2000/index.shtml, acesso em 20.jul.2008 
59 POR QUE ler a(s) Folha(s) na Olimpíada,in Folha de S. Paulo , 10.set.2000, págs. D6  e D7). 
60 No ano 2000, o tenista catarinense Gustavo Kuerten, o Guga, conquistaria o seu segundo título em Roland 
Garros, na França, competição a que Suzuki se refere 
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Por iniciativas como essa, também realizada pela Folha Online, a internet foi ganhando 

importância, conquistando audiência. Em setembro de 2000, quando começou a medir a 

audiência da internet brasileira, o Ibope//NetRatings registrou apenas 663 mil visitantes únicos 

aos sites abrigados sob a epígrafe “notícias”. Em abril do ano seguinte, mês do primeiro 

aniversário da Folha Online, gestão Folha, o número tinha quase dobrado: 1,169 milhão de 

visitantes foram contabilizados pelo serviço de pesquisas de mercado61. 

O serviço online da Folha tinha já posição de destaque: “A Folha Online, jornal em tempo real 

do Grupo Folha, é o site de notícias com maior número de leitores na internet brasileira, 

segundo o IVC (Instituto Verificador de Circulação). Relatório divulgado ontem sobre as 

audiências no mês de março de 2001 mostra que a Folha Online teve em média por dia 89.212 

visitantes únicos (número absoluto de internautas que acessam o site ao menos uma vez por 

dia). O IVC audita a audiência de 134 sites brasileiros. Com os 89 mil visitantes únicos, a 

Folha Online ficou em 8º lugar na audiência geral, mas em primeiro lugar se forem levados em 

conta os sites voltados exclusivamente para jornalismo (os sete primeiros colocados são 

portais e a revista Playboy)”. 

O texto citado foi publicado na Folha Online no dia 16 de abril de 200162, um dia antes de o 

serviço completar seu primeiro aniversário, já com apresentação gráfica melhorada em relação 

ao projeto lançado um ano antes, que tinha diversos problemas, já aqui vistos. As deficiências 

anteriores são assim resumidas por Ana Lucia Busch: “Você não tinha uma estrutura que 

pudesse mexer. Se mexesse, tudo ficava desalinhado, de maneira caótica. Não tinha coluna 

nem nada, aqui podia ter duas colunas, ali quatro. Quando a gente tem apenas duas colunas, 

mais organizadas, pode até desalinhar, mas desalinha lá embaixo, no pé, e agente desencana. 

Se você quer ter agilidade, não pode ficar fazendo aquele acabamento que nem a gente faz em 

jornal, é uma coisa que tem a ver com o meio [internético]”. 

As mudanças, de fato, tornaram a página incomparavelmente mais bem organizada que a 

primeira geração da Folha Online, gestão Folha (fig. 20). 

                                                 
61   Compilação de dados especial para esta dissertação, passada pelo Ibope por e-mail em 20.jul.2007 
62  FOLHA Online é site de notícias com maior número de leitores, diz IVC, in Folha Online, 
www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u5396.shtml, acesso em 20.jul.2008 
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Fig. 20 – Projeto “verde”, revisão do primeiro projeto gráfico da Folha Online 
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 Não chegou a ser uma troca de projeto gráfico, mas sim uma adaptação do primeiro projeto, a 

começar pelo logotipo, que foi mantido, mas modificado: era o mesmo conhecido como 

viagra, mas menor, ocupando menos de 20% da largura da barra superior, de fundo azul-

escuro –na home page inicial, o logotipo tomava mais de um terço da largura da barra 

superior. O elemento de ligação entre as partículas “folha” e “line”, o “on” em letras brancas 

sobre elipse em fundo azul-claro (o tal viagra) também diminuiu de tamanho, perdeu uma 

sombra que dava idéia de volume. E o logo passou a ser acompanhado, logo abaixo, em letras 

menores, como se uma sublinha, pelo endereço oficial da página (www.folha.com.br). 

A estrutura em “U” invertido, com a barra superior e duas colunas laterais de navegação, 

servindo de moldura para o campo de fundo branco destinado a notícias e demais conteúdos 

jornalísticos do site (artigos, fotos, serviços ao consumidor), também foi mantida, mas 

reorganizada e modificada. Antes delas, logo abaixo da barra superior e ocupando quase toda a 

largura da página, vinha a faixa do EM CIMA DA HORA, cujo sucesso bancou sua 

manutenção. 

As funções das colunas laterais, desta vez, eram bem diferentes, fato acentuado pelas 

diferentes cores de fundo utilizadas. Do lado esquerdo, sobre fundo esverdeado, estavam 

organizados os conteúdos do site, divididos em vários grupos, identificados por nome 

colocado em botão de fundo azul-escuro: Notícias, em que apareciam algumas editorias, 

Serviços, como Atendimento ao Assinante, Acontece, Mapas e Loterias, Canais, dedicados a 

conteúdo especialmente criados pela Folha Online (Almanaque, Pensata, com textos especiais 

de colunistas), além de editorias menos ligadas às chamadas hard news, como Folhinha 

Online, Turismo e Equilíbrio, Jornais e revistas, com links para outras publicações do grupo, 

Pesquisa, com acesso aos Arquivos e a um projeto mais tarde abandonado chamado 

Enciclopédia Folha, e Sobre o Site, com Expediente e link para contato com o serviço. Havia 

ainda, fechando essa coluna esquerda, três botões de acesso a outros serviços, como agências 

de notícias. 

Na coluna direita, em fundo amarelo-claro e com botões de títulos de grupos em fundo laranja, 

vinha uma já desenvolvida área de publicidade, se comparada com a da época do lançamento. 

Havia dois grupos, Compras e Cursos online. A coluna de publicidade não chegava até o final 
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da página, de 1.469 pixels de altura na imagem capturada que serve de base para esta 

avaliação. Faltando cerca de um terço para o pé, seu caráter mudava, o que era indicado por 

mudança de cor do fundo. Passava a cinza-claro e abrigava os links institucionais, como bem 

dizia o nome do grupo de conexões (ou chapéu): Grupo Folha. Ali, havia botões para a 

Agência Folha, o Banco de Dados, a Publifolha, o Ombudsman, o Clubefolha e para um site 

com informações sobre o grupo, o Conheça a Folha63. Todos os botões eram separados entre si 

por fio branco e estavam em ordem alfabética, dentro de cada grupo –exceto, é claro, os 

botões do bloco de Compras. 

Essas modificações são, talvez, as primeiras a serem notadas em uma rápida comparação entre 

o primeiro desenho e sua evolução. Mas, para a redação, para a estrutura da Folha Online, a 

grande mudança estava exatamente no miolo, na área de notícias, que ocupava todo o miolo 

central, sobre fundo banco, tomando pouco menos de dois terços da largura total da página.  

Diferentemente da multiplicidade de formatos e larguras apresentados no primeiro projeto, 

agora a largura da área de notícias estava simplesmente dividida em duas colunas, de alto a 

baixo. E, também para facilitar a movimentação, o caráter dos blocos era bem diferente. 

No bloco direito, vinham as notícias principais do dia, apresentadas na seguinte estrutura: 

chapéu ou sobretítulo, que identificava o tema, título, texto explicativo do caso (o chamado 

lide, com as informações mais importantes da notícia) e pelo menos um link para notícia 

relativa ao assunto. Os chapéus, em letras menores do que as do título, eram em cor vermelha, 

destacando-se na página. 

A manchete da página diferia dessa estrutura por não ter chapéu. Além da posição, no alto da 

área de notícias, o tamanho (corpo) das letras usadas para o título já era suficiente para dar-lhe 

o destaque desejado. O texto explicativo era maior do que os das demais chamadas e vinha em 

corpo maior, igual ao dos chapéus das demais chamadas. 

No pé dessa coluna, que também era interrompida por um botão destacando o colunista do dia 

da seção Pensata, havia um outro grupo, encimado por uma barra cinza, em que letras brancas 

                                                 
63  Ainda hoje no ar, http://www1.folha.uol.com.br/folha/conheca/, acesso em 20.jul.2008 
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anunciavam: galeria de imagens. Além da foto em destaque, o grupo abrigava mais chamadas 

para notícias. 

A coluna da esquerda, na página analisada, começava com a foto principal do dia ou da hora, 

que dava conexão para a reportagem sobre a notícia que ilustrava e ocupava a mesma altura do 

bloco da manchete, ao seu lado. A seguir, um botão para um especial –no caso, o Guia do 

Imposto de Renda, e depois uma vala comum de destaques, identificada por um botão cinza 

que trazia aquela palavra. Era uma área de chamadas cada uma com chapéu e título apenas. 

Só abaixo disso, já exigindo rolagem da tela no sentido vertical para ser vista, aparecia 

chamada para a versão impressa da “Folha”. Na página impressa, que uso para fazer essa 

avaliação, o bloco dedicado ao jornal chama a atenção, conquista a vista porque a barra que o 

identifica é preta, contra o cinza-claro das demais. Na tela do computador, porém, esse 

destaque seria inútil para quem abrisse a página e ficasse apenas com o que lhe aparecesse na 

tela, pois, como dito, o jornal só aparece depois de a tela rolada na vertical. 

Na citada barra preta, vai o logotipo do jornal. O bloco traz a imagem de um pedaço da capa 

do jornal ladeada por três chamadas em letras vermelhas, clicáveis, em caixa alta: LEIA A 

EDIÇÃO DA FOLHA, ASSINE A FOLHA e ATENDIMENTO AO ASSINANTE. Abaixo 

desse conjunto, ocupando toda a largura, vêm duas chamadas para conteúdos do impresso 

(disponíveis então, como agora, apenas para assinantes da Folha e/ou do UOL). 

A coluna da esquerda se completa com mais um bloco encimado por tarja cinza-clara, que traz 

a identificação Outros assuntos. Como no caso dos destaques, aqui as chamadas têm apenas 

chapéu e título; as letras utilizadas são em corpo menor que as das chamadas da área 

Destaques. 

No conjunto, avalia o editor de arte da Folha Online, Marcelo Katsuki64, foi uma “evolução 

natural da anterior. Inclusive para não chocar o leitor que entra sempre numa página. Mesmo 

com a reforma gráfica, o leitor tradicional consegue ainda perceber alguns sinais, uns signos 

assim, e conceitos que já tinha na outra página. Para não se sentir tão perdido”. 

                                                 
64 Entrevista ao autor, especial para esta dissertação 
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De certa forma, o desenho da página, a estruturação dela, sua arquitetura busca pegar o leitor 

de pela mão e encaminhá-lo por aquele mundo virtual, composto de notícias, opiniões, 

imagens e tantos outros elementos. “É importante ser intuitivo e não dificultar. O design tem 

que ser muito claro, a gente tem que sempre procurar facilitar a vida do leitor, para que ele não 

tenha muito trabalho para procurar a informação que ele está querendo naquela página. Esse é 

um princípio meio básico que a gente tem: organizar para facilitar a vida do leitor”, define 

Katsuki. 

É com essas ferramentas gráficas, com essa estrutura, que a Folha Online vai navegar pelo 

período seguinte, um período também de grandes mudanças, de eventos brutais, que chocaram 

o mundo, e também de exigências práticas bem simples, como a luta pela sobrevivência. 

Afinal, como unidade de negócios do grupo, devia também ser capaz de gerar receitas, de 

vender anúncios, fossem quais fossem as dificuldades. 

“O maior desafio era convencer agência e anunciante a apostar em uma mídia que era muito 

nova. Na prática, o que acontecia naqueles anos era que havia uma grande curiosidade e um 

baixo investimento por parte do mercado publicitário na internet. Nos primeiros anos, não 

tínhamos pacotes integrados às mídias convencionais, o que só aconteceu mais tarde”, diz 

Luciano Monteiro65, que fez parte da primeira equipe de dirigentes do novo serviço, em que 

atuou como diretor de produtos. 

E produtos a Folha Online desenvolvia em pencas. O já citado FolhaWAP, com transmissão 

de notícias para celulares, foi um dos primeiros, propiciando contratos com diversas 

operadoras de telefonia móvel. A empresa desenvolveu também um boletim impresso com 

notícias da Folha Online para ser distribuído nos aviões da ponte-aérea Rio-São Paulo da 

Varig, o Jornal da Ponte. E lançou o FolhaShop, área de comércio eletrônico presente até o 

momento. 

O mais importante, porém, era atender a produção de notícias, responder na internet às 

exigências de um número crescente de leitores, mostrando-se capaz de fornecer notícias em 

cima do fato. Na grande prova de fogo da imprensa mundial, o atentado terrorista que abalou 

                                                 
65 Entrevista ao autor, especial para esta dissertação 



 137

os Estados Unidos e o mundo em 11 de setembro de 2001, a internet, como se sabe, respondeu 

com todos os recursos que tinha então, seja nos sites jornalísticos de todos os tipos seja na 

eclosão dos blogs, até então tratados apenas como páginas pessoais, versões virtuais dos 

antigos diários de adolescentes, que ganharam relevância como provedores de informação. 

Demonstrando esse avanço dos blogs, um balanço do trabalho dos blogueiros, feito um ano 

exatamente um ano depois dos atentandos de 2001, no caderno Informática da Folha, diz: “Os 

blogs espalharam-se pela internet com mais rapidez do que os sites pessoais e hoje somam 

mais de meio milhão de páginas. São uma forma mais veloz de comunicação. O autor do 

diário escreve, publica seu recado e deixa espaço para que outros internautas postem 

mensagens. Com os ataques de 11 de setembro, os ciberdiários ganharam mais impulso ainda. 

A rede traz centenas de relatos dos habitantes que presenciaram de alguma forma a tragédia 

naquele dia. Na época, brasileiros que moram em Nova York colocaram em seus diários suas 

histórias e receberam centenas de visitas”66. 

Naquela edição de balanço, foi publicado também um texto avaliando a cobertura realizada 

pela Folha Online. “Colocamos no ar uma página especial para que os brasileiros nos EUA e 

suas famílias no Brasil pudessem manter contato. Foram milhares de mensagens, que geraram 

uma lista publicada sob o título ‘Veja a lista dos brasileiros que já deram notícia`, a terceira 

reportagem mais lida naquele dia. Quase 500 mil pessoas acessaram o noticiário sobre o 

atentado naquele dia. Os números-recorde de acesso se repetiram nos dias subseqüentes. A 

série de atentados aos Estados Unidos e a reação que causaram em todo o mundo dominaram o 

noticiário por cerca de quatro meses, sempre em manchete. Vários sites com coberturas 

extensivas foram criados na Folha Online nesse período, e a experiência desses momentos de 

crise se mostrou valiosa.” 

De fato, o serviço acumulava experiência, ganhava audiência, também criando mais 

capacidade e gerando melhores condições para se auto-avaliar, para se reexaminar. Podia ser 

mais crítico consigo mesmo, verificar em que falhava e por onde avançava. “Não tínhamos 

acertado totalmente a mão no empilhamento”, diz Ana Busch. Ela se refere à organização das 

notícias em duas colunas (pilhas), uma das mudanças que ajudaram a mudar a aparência do 

                                                 
66 11.09, um ano depois, in caderno Informática, Folha de S. Paulo , 11.set.2002. 
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site, fazendo com que a redação ganhasse mais agilidade para colocar as notícias no ar, sem 

perder a beleza, a aparência geral. 

Mas uma questão editorial e de política empresarial também pinicava os centros de decisão do 

grupo, como relata Ana Busch: “Começamos a pensar, lendo Washington Post, lendo The New 

York Times, como as pessoas valorizavam a marca. Nós já tínhamos abandonado há muito 

tempo a idéia de que a gente ia ser separado, de que a gente ia ser uma empresa, que ia fazer 

IPO, isso realmente morreu. Hoje não existe essa, quer dizer, no futuro ninguém sabe, mas 

hoje, no dia de hoje, isso não existe. E a maioria dos sites de jornal vincula as marcas. É 

importante. Por que o site do jornal dá certo? Porque é o site do jornal. O site do Zé Mané, que 

começou ontem, não tem 80 anos de tradição de notícia. Então por que a gente iria continuar 

usando um logo desvinculado do jornal que nos dá prestígio -o prestígio da marca Folha On 

line é o prestígio da Folha, ninguém pode negar isso. Então começamos a trabalhar logotipos 

que remetessem à Folha.” 

O resultado dessa e de outras discussões –havia muitas questões de design em aberto, como 

vai se ver a seguir— acabou gerando uma grande reforma gráfica, que iniciou uma nova fase 

na aparência da Folha Online. Não como ela é hoje, mas um embrião, sim, do que a Folha 

Online é no momento em que escrevo esta dissertação. 

No dia 17 de abril de 2003, a Folha Online anuncia: “A Folha Online, primeiro site de notícias 

em tempo real na língua portuguesa, completa hoje três anos da implantação de seu novo 

projeto editorial, lançado em 17 de abril de 2000. Com novo logotipo, design mais moderno e 

navegação padronizada, uma grande reformulação no site torna a leitura mais ágil e 

organizada. O acesso às notícias será mais rápido a partir de qualquer computador, já que o 

site ficou mais leve” (fig21). 



 139

 

Fig. 21 – Novo logotipo é destaque no projeto gráfico de 2003 
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O mesmo texto faz um brevíssimo balanço do desempenho do serviço: “Com uma redação 

composta de 52 jornalistas, além de colunistas exclusivos, o site é atualizado 24 horas por dia, 

com mais de 500 notícias publicadas diariamente. A audiência do portal de notícias passa de 

180 milhões de páginas vistas e mais de 1 milhão de visitantes únicos por mês”67. 

Acabaram-se as colunas de navegação com fundos coloridos, fossem quais fossem as cores. 

Acabou-se a moldura, o “u” invertido explícito (ainda que, com boa vontade, o analista 

consiga ver essa imagem como sombra, fantasma do passado). Foram-se embora as tarjas. E, 

talvez mais importante do que tudo, do ponto de vista da empresa, do ponto de vista de 

conceito: eliminou-se o viagra, o logotipo independente da imagem do jornal foi deletado das 

páginas da Folha Online. 

O logotipo, agora, é formado por duas palavras (e não três blocos), ambas escritas na mesma 

tipologia empregada no logo do jornal, também com peso, em bold, “Folha” em preto e 

“Online” em azul-claro, aproximando-se do chamado azul internet, a cor em que ficam as 

palavras que servem de hiperlink, de conexão para outros textos. Abaixo dele, no alto da 

página, lado esquerdo, vêm o endereço e a data. Ao lado do logotipo, completando a largura 

da página, um anúncio institucional, que termina, no canto direito, como botão: “FOLHA Não 

dá para não ler”. 

É uma revolução de desenho e de conteúdo, da mensagem que o desenho passa. Como o 

objetivo era aproximar a Folha Online da Folha, chegou-se até a discutir a mudança do nome, 

recorda Ana Busch: “A tendência da Folha e da Secretaria de Redação [da Folha] era que a 

gente usasse apenas o nome Folha. Mas o nome Folha não é a Folha Online. Folha é a Folha, 

Folha Online é a Folha Online. Uma linha era voltar para aquele logotipo que a gente tinha 

anteriormente, lá no começo, que era Folha em destaque e o Online pequeninho [de 

1999/início de 2000], como se aquilo perdesse a importância, sendo que isso tem uma 

importância brutal, o nome Online quer dizer muita coisa, quer dizer que você tem noticiário 

24 horas por dia atualizado, 360 dias por ano. Até que a que a gente conseguiu convencer, e 

                                                 
67

 FOLHA ONLINE estréia novo projeto gráfico, in Folha Online, www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u48145.shtml, 

acesso em 20.jul.2008). 
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foi uma decisão correta, de colocar, ter o nome Folha Online, como uma unidade, mas usando 

a logotipia, a fonte da Folha. E aí fomos nos aproximando da Folha em termos de desenho, o 

que foi uma coisa legal também.” 

O novo desenho traz blocos de textos menores, mas tudo está muito mais claro, por causa do 

fundo branco, que domina, e o alto contraste obtido pelas letras pretas. Os textos que 

acompanham os títulos estão menores, só com as informações básicas, quase como uma linha-

fina (como se chama, no jornal, a frase que segue ao título, em corpo menor que ele, mas 

maior que o do texto, complementando a primeira informação ou tratando de um outro aspecto 

de destaque). Os títulos são clicáveis, são hiperlinks, identificados pela sublinha, que é uma 

das convenções internéticas para dizer ao leitor que aquilo é uma porta para um salto 

hipertextual (outra convenção, como já visto, é a cor; o azul que marca o link). Desapareceram 

os chapéus, que identificavam o tema geral da notícia e vinham em letras vermelhas. 

A manchete, também sublinhada, não é apoiada por texto longo, mas comanda uma série de 

títulos com links para textos do mesmo assunto. Ao lado dela, como anteriormente, vem a foto 

principal do dia. Esse bloco fica acima do miolo noticioso da página, que é dividido em duas 

colunas, a de notícias, que traz as chamadas apresentadas como já visto, e a de outros canais e 

serviços, que tem cerca de metade da primeira. Ou seja, o miolo central, abaixo da manchete, é 

dividido em dois blocos, com o mais importante tendo pouco mais que o dobro da largura do 

menos importante. Os dois blocos não são separados fisicamente por nenhum indicador de 

fronteiras, como fios ou fundos. 

O bloco de notícias, o mais largo, desce até o pé, com formato variado. Começa com uma 

série de títulos clicáveis, apoiados por textos curtos e com direito, eventualmente, a links para 

textos do mesmo assunto. Segue com um botão para os colunistas, com um em destaque (foto, 

nome e título da coluna) e outros apresentados apenas por link direto (com o nome do 

colunista) ou para o índice de articulista (outros colunistas). Completa-se por chamadas em 

uma linha, em letras pequenas, que são seguidas por outro grupo, também em uma linha, 

abrigado sob o título Outras notícias, em caixa alta, letras vermelhas, numa aparente herança 

perdida do projeto anterior. 



 142

O outro bloco é encimado pelo material que remete para a versão online do jornal impresso, 

que agora ganha, digamos assim, a “primeira página” da Folha Online. Não é preciso mais 

rolar a página para ter acesso à versão integral do jornal do dia (restrito a assinantes da 

“Folha” e do UOL, repita-se). Esse bloco institucional é seguido por serviços diversos (tempo, 

loterias), links para conteúdos especiais da Folha Online (o já citado e antigo Urânia é um 

deles), galeria de imagens e área de interação. 

Das colunas laterais, o que sobrou foi um pálido vestígio. A navegação pelo site e pelas 

diversas páginas que marcam a presença do Grupo Folha na internet continua firme e forte do 

lado esquerdo, onde sempre esteve. A ordem e o agrupamento em que são apresentados foram 

mantidos, mas agora os links não parecem mais botões, são apenas as palavras, os nome das 

editorias ou dos serviços, ainda que sua importância e presença sejam realçadas pelo uso de 

bold.  

Em resumo, um enorme elenco de mudanças na apresentação em relação ao desenho que já 

durava mais de dois anos. O resultado, de forma mais resumida ainda: não deu certo. 

Deixo que Antonio Graeff conte a epopéia vivida na Folha Online ao longo daquele 17 de 

abril de 2003, dia da reformulação gráfica acima descrita: “A gente tinha tentado simplificar, a 

gente eliminou os chapéus e tinha um menu aqui sem fio nenhum, estava com pouquíssimos 

fios. Aí choveu reclamação: ‘Está difícil de navegar, agora não acho mais nada...’” 

Na prática, a Folha Online tinha desrespeitado, graficamente, o preceito de fazer uma 

“evolução natural” do projeto anterior. Ou seja, do ponto de vista gráfico, desrespeitou a 

experiência do leitor. Mas isso pode ser feito (ou seja, não deve ser feito) também usando 

texto: palavras que, para os jornalistas, estão cheias de significado, para os leitores podem ser 

completamente vazias. 

Isso acarreta a necessidade de duplicar acessos, reafirmar conexões. Na página em questão, 

por exemplo, a coluna da lateral esquerda, de navegação pelo site, tem link para Horóscopo, 

mas não para o canal Urânia, que aparece na parte inferior daquela coluna mais fina do miolo, 

já aqui comentada. E ele não aparece sozinho, pois a palavra nada significa, precisa de 

explicação: “Veja o horóscopo de hoje na Folha Online”. 
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Foi também nesse terreno esotérico que o UOL teve um aprendizado que mostra como é 

necessário que as informações sejam bem organizadas, respeitando o leitor do ponto de vista 

gráfico e do ponto de vista textual, de conteúdo, para que ele saiba do que se está falando e 

para que o próprio serviço aufira os benefícios de uma navegação mais bem-feita. Com a 

palavra, Márion Strecker: 

“Por muito tempo, por exemplo, a gente usou Astral para identificar uma área que reunia 

dezenas de conteúdos diferentes, runas, tarô, i ching, tudo o que você pode imaginar, também 

horóscopo, mapas astral, numerologia, lua, coisas esotéricas de modo geral, Paulo Coelho. A 

gente deu o nome Astral porque era mais abrangente, achamos que fazia sentido juntar coisas 

tão diferentes sob esse nome Astral. Só que, na vida real, a gente percebeu que uma das 

palavras mais buscadas era Horóscopo e que, se a gente continuasse escondendo os nosso 

horóscopos atrás de uma palavra que não fosse Horóscopo, isso prejudicava o público. Então, 

paciência, desculpa, mudamos o nome da estação, hoje a estação se chama UOL Horóscopo. 

Com essa pequena mudança, embora Astral comece com a letra A e estivesse lá no topo da 

barra de estações na home page do UOL, a audiência subiu imediatamente. E olha que as 

pessoas tinham que rolar a página para chegar na letra H de Horóscopo. Mas elas rolam, se 

elas sabem que vão encontrar lá o que elas estão querendo. Você não jogou fora os outros 

conteúdos, você vai ter runas, meditações búzios, numerologia etc., mas o nome vai ser 

Horóscopo, porque é o que as pessoas mais buscam. A gente não pode ir contra o que as 

pessoas estão buscando de informação. Foi a mesma coisa com tecnologia: a gente percebeu 

que ia ser mais fácil para o público chamar essa área de Tecnologia do que chamar de Mundo 

Digital. Então com o passar do tempo a gente foi se aprimorando na arte da obviedade. Porque 

não é obvio.” 

As necessidades e interesses do leitor nem sempre são percebidas pelos editores e designers. 

Ou são percebidas, porque eles criam coisas das quais os leitores gostam ou precisam, mas 

nem sempre os jornalistas têm idéia de quão intensa é essa relação, como ilustra a seguinte 

história, lembrada por Graeff: 

“A gente tinha um pop-up que mostrava a hora certa, uma janela que pulava na tela com uma 

imagem era uma foto tirada a cada três ou quatro segundos do mostrador do relógio atômico 
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do Observatório Nacional. Isso parecia a coisa mais antiga do mundo, inútil. Afinal, o sujeito 

está na frente de um computador, ele tem a hora certa ali mesmo. Então, na linha do vamos 

simplificar, a gente tirou o tal relógio. Se você diminui a cacofonia do site, melhora a 

navegação. Foi uma reclamação geral, um número grande de pessoas, que gostavam de ver a 

hora no diacho do relógio. A gente tirou inicialmente e teve que voltar. Você coloca no projeto 

as suas convicções e vai equilibrar com esse feedback; não aceita todas as sugestões, algumas 

não se aplicam. Mas essa do relógio não deu para ignorar...” 

O mesmo aconteceu com o projeto gráfico de 2003, o da página branca, sem fios e sem 

chapéus. Dois dias depois de lançado, o projeto foi reformulado (fig. 22). 
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Fig. 22 – Projeto de 2003, agora com fios, chapéus e fundos 
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Na coluna lateral esquerda, a da navegação, cada link foi separado do outro por fio preto, e os 

títulos dos vários blocos (Canais, Serviços, Jornais e Revistas, Grupo Folha e Outros 

Parceiros), que estavam em azulzinho, ganharam o calor e o vigor do vermelho. 

No miolo noticioso, abaixo da manchete, o bloco mais importante, mais largo, passou a 

começar com uma testeira, um botão chamando para algum especial. Depois vinham as 

chamadas para as notícias mais importantes; agora, cada título tinha um chapéu, levinho, em 

azul-bebê, mas chapéu tal como no projeto anterior. A coluna institucional e de serviços, que 

dividia o miolo com as chamadas hard news, ganhou um fundo. Também superleve, clarinho, 

mas o suficiente para torná-la bem identificada, graficamente mais separada da outra área, 

constituindo-se mesmo numa unidade. 

“Isso mostra que a gente já tinha uma audiência grande, então, já gerava uma massa crítica de 

comentários. Ficou claro, também, que essas mudanças estruturais e muito grandes, 

definitivamente, eram ruins para o usuário. O leitor já sabe onde está, já conta com aquilo, e a 

gente tem que ter muito cuidado em eliminar áreas do site, em eliminar funcionalidades e 

trabalhar a navegação. É preciso fazer uma evolução, e não uma revolução”, conclui Graeff. 

Com essa mistura de revolução, expressa talvez de forma mais gritante no novo logotipo, e 

evolução, representada pela volta dos chapéus sobre os títulos das chamadas noticiosas, a 

Folha Online seguia para uma nova etapa de sua jornada, em que a presença dos leitores 

passaria a ser mais marcante, viva, ativa. 
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Capítulo 11 

O que é isso? 

 

O título deste capítulo foi tomado emprestado da barra de navegação da Folha Online, tema 

deste trabalho. No alto da página de abertura e em cada uma de suas páginas, a Folha Online 

traz uma barra dupla, que orienta, organiza e facilita o acesso do internauta aos conteúdos do 

site. 

Na parte de cima, com letras brancas sobre o fundo azul, aparece o cardápio mais geral 

oferecido pelo site: Notícias, Especial, Serviço, Galeria etc. Clicando em qualquer um deles, o 

leitor tem acesso a um novo menu, este em letras pretas sobre fundo branco, na parte de baixo 

da barra dupla, apresentando as editorias ou subdivisões do capítulo. Notícias, por exemplo, dá 

acesso a Em cima da hora, Ambiente, Bichos, Brasil etc. Especial dá acesso a divisões 

anuais... 

Pois no final na parte superior da barra, aquela que está em azul no momento em que escrevo 

estas linhas (como se sabe, o design de páginas internéticas sofre mudanças periódicas), 

aparece um ícone, um quadradinho laranja com linhas curvas brancas, como se fosse um corte, 

uma seção de uma série de círculos concêntricos. Ao lado da imagem, na extrema direita da 

barra, está lá a nossa frase inspiradora: “O que é isso?” (fig. 23). 

 

Fig. 23 –  Barra de navegação da Folha Online com o RSS assinalado 
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“Isso” é a mais nova –em 2008, quando escrevo, já não tão novidadeira, é bem verdade— 

ferramenta (ou arma, vá lá que seja) no que alguns poderiam chamar de campanha da evolução 

tecnológica para decretar o fim dos jornais e do jornalismo tal como os conhecemos hoje. 

Aquele ícone identifica sites e serviços compatíveis com o sistema RSS, pelo qual o próprio 

internauta pode selecionar as fontes, tipos e temas de notícias que deseja ler, sem passar pelo 

crivo da seleção dos jornais ou dos seus co-irmãos on-line. O leitor recebe automaticamente as 

novas notícias sobre os assuntos que lhe interessam. 

“Isso está gerando uma revolução no terreno dos conteúdos que nós apenas estamos 

começando a entender”, diz Dan Gillmor, fundador do Center for Citizen Media e guru do 

jornalismo produzido pelo cidadão, fenômeno que considera o caminho do futuro para a 

produção de notícias e que analisa em “We the media” (nós somos o meio). É lá que afirma, 

em tradução livre: “O RSS pode muito bem se tornar o próximo principal meio de distribuir, 

coletar e receber vários tipos de informação. Se a web é um gigantesco armazém de 

conteúdos, a blogosfera é uma conversa –e o RSS pode ser o melhor meio para acompanhar 

essa conversa”. Os comentários estão em um subcapítulo significativamente intitulado “A 

revolução do RSS”68. 

A sigla, especificamente, tem vários significados. O atualmente usado é Really Simple 

Syndication, que, como visto anteriormente, pode ser livremente traduzido como agência de 

notícias realmente simples. Essa sigla é empregada para a versão 2.0 do formato RSS que, na 

versão 0.91, era apresentado como Rich Site Summary (sumário rico de site) e, nas versões 1.0 

e 0.90, como RDF Rich Summary (sumário rico em RDF, uma linguagem de representação de 

informações). 

Apesar de esse recurso tecnológico liberar o leitor para se concentrar apenas em temas 

específicos, segundo seu desejo, os jornais e suas versões on-line têm usado o sistema como 

ferramenta, como arma de divulgação, como é evidência disso o destaque dado ao serviço pela 

Folha Online. Quando o leitor clica na dita pergunta que intitula este capítulo, por sinal, é 

levado para mais uma demonstração de que o site efetivamente deseja que o internauta passe a 

                                                 
68  GILLMOR, 2006: 38,39 
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usar o RSS (ou, pelo menos, passe a usar a Folha Online como sua fonte ou uma de suas 

fontes de RSS). Trata-se de uma página didática, em que o site, afinal, diz “o que é isso” e dá 

orientações sobre como usar e, se for o caso, instalar o serviço. 

A simplicidade do texto também denota o interesse em que pessoas dos mais diversos níveis 

possam ter acesso à informação. Sob o título “Acompanhe notícias da Folha Online no 

formato RSS” e ilustrado pelo tal ícone em tamanho grande, o texto diz, em seu início, que 

copio sem respeitar a divisão original de parágrafos: “Aquele botãozinho laranja que muitos 

sites exibem no canto das páginas pode se tornar um importante aliado na busca pelas notícias 

que lhe interessam. Ele é a porta de entrada para um sistema que envia alertas para o seu 

computador sobre as últimas novidades publicadas na rede –mas só aquelas novidades que 

você quer saber. O sistema é conhecido como RSS. Ele permite acompanhar simultaneamente 

as novidades de um grande número de sites sem precisar visitá-los um a um.69”  

Instalado na Folha Online em agosto de 2004, já na fase “branca” do desenho do site, como 

visto no capítulo anterior, o serviço se insere no bojo de uma série de iniciativas do site para se 

aproximar mais do leitor, oferecer a seu usuário ferramentas para aproveitar melhor os 

conteúdos que lhe são apresentados ou simplesmente para se comunicar com o site. 

Essa comunicação era feita, nos idos de 2003, por e-mail. Em textos a Folha Online publicava 

sobre si mesma, destacar essa possibilidade de interação. É o que registra o primeiro balanço 

publicado sobre a reforma gráfica de 2003. O texto dizia que a mudança fora aprovada “pela 

maioria dos leitores”, mas que “alguns protestaram”. E terminava com o convite: “Se você 

quer fazer alguma sugestão, crítica ou elogio às mudanças da Folha Online, escreva: 

falecomagente@folha.com”70. 

Cerca de quatro meses depois, nova iniciativa, esta duplamente significativa, pois amplia a 

comunicação com o leitor e fortalece o vínculo com a política editorial da Folha: é criada a 

seção Erramos, um espaço fixo para retificações de informações publicadas no conteúdo 

editorial da Folha Online. A seção ganhou um botão de acesso, incluído na barra de navegação 

                                                 
69 Folha Online, http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u327210.shtml, acesso em 7.ago.2008 
70 COM REFORMA gráfica, acesso à Folha Online fica mais rápido; 
www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u48233.shtml, acesso em 22.jul.2008 
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do site; além disso, hoje cada texto tem, no alto, um link para o formulário de comunicação de 

erros. 

A criação de um espaço para informar sobre correções em textos era uma discussão que já 

vinha há anos no âmbito da chefia da Folha Online, como relata o editor-executivo Ricardo 

Feltrin: “Em 2003 a Folha implantou o ‘Comunicar Erros’, um link de comunicação com o 

leitor. Meu primeiro e-mail sugerindo a criação do Erramos é de agosto de 2001, quando a 

Patrícia Abravanel [filha do apresentador e empresário de comunicação Silvio Santos, dono da 

rede televisiva SBT] foi seqüestrada, e todos os sites escreveram asneiras. Nesse tempo, a 

fama do jornalismo na internet era péssima”71.  

Com o estabelecimento de área especial para o registro dos erros, a Folha Online assumia, 

assim, política editorial que tinha sido um dos pilares do projeto Folha já na sua primeira 

edição, em 1984, e que é assim descrita na mais recente edição do Manual da Redação72: 

“Erramos - A Folha retifica, sem eufemismos, os erros que comete. A retificação deve ser 

publicada assim que a falha for constatada, mesmo que não haja pedido externo à Redação. As 

correções são feitas na seção ‘Erramos’ ou, em casos de gravidade excepcional, na Primeira 

Página ou na capa de cadernos, aí também acompanhadas do título ‘Erramos’”. 

De fato, o verbete aparece já no Manual Geral da Redação de 1984, mas, naquela época, as 

correções não eram consolidadas, aparecendo em um espaço fixo e predeterminado. Isso só 

passou a acontecer a partir de 17 de fevereiro de 1991, quando as correções começaram ser 

publicadas em uma coluna fixa e única, na página 3 do primeiro caderno. “Com isso, a Folha 

reafirma um dos princípios que norteiam seu projeto editorial, o da transparência no 

relacionamento com os leitores. A cada edição é oferecido ao julgamento do leitor o conjunto 

de erros retificados pelo jornal”, afirmava texto publicado naquela data dando conta da 

inovação. 

Mas, como se sabe, o mundo online é muito diferente do mundo do papel, e a mudança teve 

mais complicadores do que a simples criação de um novo botão ou que o deslocamento de um 

profissional para atender às demandas dos leitores. Houve implicações para a própria estrutura 

                                                 
71 Entrevista ao autor, especial para esta dissertação 
72 Manual da Redação, 2006: 41 
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do serviço, conforme registrou artigo publicado pelo Observatório da Imprensa comentando o 

lançamento. Intitulado “Erramos online”, o texto diz:  

“Quem costuma ler a Folha Online sabe que as erratas já existiam dentro das matérias –muitas 

vezes destacadas em itálico—, mas a criação de ‘Erramos’ com o objetivo de ser uma área 

exclusiva para publicacão de erratas –tanto da versão online quanto da impressa— confirma a 

preocupação do veículo com a coisa toda. Conversando com Ricardo Feltrin, eu pude perceber 

o grau dessa preocupação. Ele informa que várias áreas do jornal participaram do processo de 

criação da seção: ‘Aos poucos fomos percebendo que não bastava só isso. Corrigir dentro das 

matérias não resolvia o problema de quem já tinha lido o erro. Também não havia uma 

padronização, que é palavra-chave na Internet. Foi na verdade um processo que incluiu a 

gerência de tecnologia, a editoria de arte e a redação toda. Não tínhamos um modelo para usar, 

nem mesmo o da Folha porque no papel o erro é ‘eterno’, você corrige a informação no futuro, 

apenas. Mas na Internet, não. Você arruma aqui e agora o passado. E ainda há os links. 

Ficamos pensando o que fazer na matéria que saiu o erro. Corrigi-la? Deixá-la com o erro 

onde está e colocar a informação correta na frente em vermelho, por exemplo? E se o erro for 

no título? Corrigimos? Damos errado e corrigimos dentro? Onde dar link? Enfim, não 

tínhamos nenhuma referência, ninguém havia feito isso dessa forma, que eu saiba’.73” 

O Ricardo Feltrin a quem o texto se refere era então colunista e diretor-executivo interino da 

Folha Online. Ele contou também ao Observatório da Imprensa que o Erramos, apesar de ter 

estreado para o público lançada em 8 de agosto, já vinha sendo alimentado desde meados do 

mês anterior. E revelou: “Eu tive a honra de estrear a seção (risos). Errei a origem de um 

microfone que João Gilberto usou num show em Los Angeles. Disse que era alemão, mas era 

austríaco”. 

Hoje, calcula Feltrin, a Folha Online realiza em média cerca de sete correções por dia, em 

textos de todas as fontes possíveis, de produção própria a material divulgado por empresas 

(press releases), governo, instituições ou agências de notícias. “Como publicamos cerca de 

400 matérias por dia, acho bem razoável”, diz ele. A lista de correções fica consolidada na 

                                                 
73 Observatório da Imprensa, www.observatoriodaimprensa.com.br/artigos/asp2608200395.htm, acesso em 
22.jul.2008 
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seção Erramos, a que o internauta chega por um botão de acesso na barra de navegação. Cada 

título é link para o texto da correção, que, por sua vez, dá link para a matéria em que foi 

cometido o erro, já corrigido. 

A correção da informação é exigência básica para qualquer serviço jornalístico, mas também é 

necessário que as informações sejam facilmente encontradas pelo leitor. Afinal, a internet é 

um arquivo vivo de notícias, artigos e discussões sobre quaisquer temas que o internauta 

deseje procurar. Se o jornal online emparedar suas informações do passado, deixa de receber 

um importante volume de tráfego. Como visto, a Folha Online já incorporava, desde seus 

primórdios, uma janela de diálogo de Busca, mas era um serviço mais genérico, aproveitando 

ferramentas de terceiros. 

Em março de 2004, isso mudou. Entrou no ar um sistema de buscas no noticiário, que permitia 

ao interessado pesquisar em cerca de 1 milhão de páginas –volume do lançamento do serviço e 

hoje mais do que dobrado. Com o serviço, ficava disponível para o leitor, gratuitamente, o 

conteúdo da Folha Online desde 2000. Assinantes da Folha e/ou do UOL também poderiam 

pesquisar o conteúdo exclusivo da edição eletrônica da Folha de S. Paulo desde 1997. As 

notícias do dia também se tornavam buscáveis logo após sua publicação. 

Sistemas de busca de notícias tal como o da Folha e de outros serviços jornalísticos online –ou 

não jornalísticos, mas especializados em buscas, como o Yahoo! e o Google— já tornavam 

possível ao leitor entrar diretamente em temas que lhe interessassem mais proximamente. Mas 

não era a forma mais confortável para fazer essa concentração de notícias: isso foi propiciado 

pela disseminação do uso do sistema RSS. 

Na Folha Online, a ferramenta passou a ser utilizada em agosto de 2004. No dia 26, texto 

publicado às 17h39 anunciava: “Ficou ainda mais fácil acompanhar as notícia da Folha 

Online. O noticiário em tempo real da Folha agora está disponível no formato RSS (Really 

Simple Syndication). (...) Os arquivos RSS –também chamados de feeds— trazem o título e o 

primeiro parágrafo das notícias, além de um link ‘Leia mais’, que remete para o site da Folha 

Online e permite ler o texto completo”. 
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Não é de hoje que, como fez então a Folha Online, empresas e serviços internéticos buscam 

facilitar a vida do leitor internauta oferecendo-lhe muito mais do que está procurando. O RSS 

é, de certa forma, herdeiro de um sistema anterior, a tecnologia “push”, que permitia aos sites 

“empurrar” aos seus assinantes atualizações de notícias, artigos ou mensagens. Serviria, 

também, para, em intranets, redes fechadas, fazer atualizações de programas para a corporação 

inteira, sem maiores dificuldades. 

Enquanto o RSS é filho do século 21, a tecnologia “push” se alinha entre os pioneiros da 

world wide web, tendo aparecido na segunda metade dos anos 1990. Seu surgimento foi 

também, de certa forma, uma tentativa de superar a lentidão da internet e da www à época; em 

vez de ser obrigado a navegar demoradamente por vários sites de notícias, passando por 

montes de coisas que não necessariamente seriam de seu interesse, o usuário assinaria um 

serviço que faria monitoração constante do noticiário, mandando para o disco rígido do 

assinante apenas o que fosse de seu interesse específico. 

O ano de 1996 marcou o auge desse tipo de programa/serviço, com o mercado sendo atendido 

por empresas independentes, não vinculadas aos principais atores do mundo internético à 

época, a Netscape e a Microsoft. Havia produtos como o PointCast, da empresa de mesmo 

nome, e o Castanet, da Marimba, cuja principal executiva e idealizadora, Kim Polese, foi 

considerada pela revista “Time”, em 1997, como uma das 25 pessoas mais influentes dos 

Estados Unidos. A lista incluía ainda o golfista profissional Tiger Woods, a então secretária de 

Estado Madeleine Albright e o senador pelo Arizona John McCain, que, neste ano de 2008, é 

candidato republicano à presidência dos Estados Unidos.  

O sucesso foi tanto, mesmo considerando a pequena base de usuários da época, que os grandes 

contendores internéticos da época –Microsoft, Netscape e o maior provedor mundial de acesso 

à internet, a America Online— trataram de investir na tecnologia. 

No final de 1996, as publicações e sites especializados em informática ou simplesmente 

voltados para o mundo da internet pululavam com discussões acerca do próximo movimento 

da Microsoft, que então estava desenvolvendo a versão 4 de seu programa de navegação 

Internet Explorer, e da Netscape, que na época aparecia como uma espécie de timão da rede, 
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liderada por Marc Andreessen, o engenheiro de software que participou da criação do Mosaic, 

primeiro programa de navegação mais amplamente usado na internet. 

De fato, as duas acabaram incorporando a seus navegadores a tecnologia “push”, como 

registra, em agosto de 1997, reportagem de capa da revista Info: “Em meados de junho, [a 

Microsoft] lançou a versão beta 2 de seu Internet Explorer já incorporando o que chama de 

Active Channels. Um mês antes, a Netscape havia lançado seu Netcaster, que funciona 

agregado ao conjunto Communicator 4.01, do qual faz parte o popular Navigator”. 

Àquela altura, porém, o mercado de programas “push” já tinha mais uma dezena de 

competidores e, aparentemente, caminhava para a saturação –até mesmo da paciência do 

usuário, como se pode depreender de um bem-humorado balanço tecnológico realizado pela 

rede televisiva de notícias CNN como parte de sua cobertura da Comdex (feira que, na época, 

era o supra-sumo das novidades em tecnologia e que, com o tempo, foi degringolando até 

sucumbir nos primeiros anos do novo século). 

“O Santo Graal da Nova Mídia em 1996 era a tecnologia ‘push’. A morte do navegador era 

iminente,e em seu lugar surgiria o glorioso mundo da informação ‘du jour’ entregue da forma 

como você a desejasse. Nada mais de cliques aqui e ali, apenas sentar-se, relaxar-se a abrir as 

comportas da informação”, começa o texto, que depois conta como a tecnologia passou a ser 

usada para empurrar propaganda aos desavisados e como os usuários passaram a se considerar, 

de fato, inundados pelo excesso de notícias. 

Esses fatores, aliados ao fato de que a internet, na época, não era nem de longe tão rápida 

como hoje, contribuíram para que, aos poucos, a tal tecnologia “push” fosse deixada de lado e 

saísse das manchetes antes mesmo do final do século 20. 

Ainda em 1997, entremeado com o mundo “push”, começa a surgir o formato que, meia 

década mais tarde, iria redundar no RSS tal como é usado neste final da primeira década do 

século 21. Como em muitas outras tecnologias, é difícil estabelecer exatamente a data da 

concepção e quem são os pais. 
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Um site sobre as origens do RSS coloca sua pré-história no final de 1996, quando é proposto o 

projeto do formato Sauce/X MCF, para representação de informações. Para outro site, a 

gênese acontece um ano depois, quando surge o formato scriptingNews. 

O fato é que a concepção de agência de notícias personalizada vai, aos poucos, ganhando 

substância, conteúdo. Os sistemas evoluem, tornam-se mais fáceis de usar e ganham 

divulgação: a partir de 2005/2006, o ícone do RSS começa a aparecer em um número cada vez 

maior de sites de notícias e blogs, a ponto de ser hoje quase onipresente. 

Além da evolução da tecnologia e de a internet rápida estar disponível para um número cada 

vez maior de usuários, certamente contribuiu para sua disseminação o fato de efetivamente o 

RSS ser extremamente fácil de usar. Programas de navegação como o Internet Explorer 7, que 

é hoje hegemônico no mundo, incorporam o recurso, que tem uma guia própria na barra de 

navegação, tal como a guia Favoritos, que agrega os sites preferidos pelo internauta. 

Além disso, como visto, os próprios sites fornecedores de informação se encarregam de 

esclarecer o internauta sobre a operação do serviço. Naquela página da Folha Online em que o 

RSS é apresentado, explica-se que, para usá-lo, o internauta precisa de um programa 

agregador ou carregador de notícias, também chamado de leitor de feeds (o nome, em inglês, 

para a as notícias/artigos/arquivos que podem ser “fed”, alimentadas, enviadas para o 

computador do interessado).  

Esses programas podem operar de dois modos: há os que precisam ser instalados no 

computador do usuário e ficam sendo atualizados constantemente, sempre que o usuário 

estiver com o computador ligado e conectado à internet, e há os que são baseados na própria 

rede, ficam instalados nos computadores de um serviço, e o internauta o acessa como a um 

site, mas personalizado. 

Entre as três opções de programas instaláveis sugeridos, optei pelo MightyTicker. De 

rapidíssima instalação, em minutos o programa já colocou um ícone na área de trabalho de 

meu computador e ficou pronto para ser usado. Clicando nele, posso escolher entre uma série 

de sites que fornecem notícias e também instalar endereços internéticos de outros 

“newsfeeder”, alimentadores de informação. A graça do programa é que, quando ativo, ele 
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aparece como uma barrinha no topo da página (ou no pé, você decide), em que os títulos das 

notícias vão aparecendo como se estivessem em um painel luminoso daqueles usados 

antigamente nos prédios dos jornais para divulgar ao público as notícias de última hora. 

Entre os que não precisam de instalação, escolhi o NetVibes, que exige um registro rápido e 

indolor, que não necessita que o internauta ofereça informações financeiras ou quaisquer 

outras mais sensíveis. Ele também abre mostrando um cardápio de sites que sugere, mas o 

internauta facilmente pode tirar e acrescentar sites, além de ter à disposição muitos recursos 

para mudar a aparência da página (cores, tipos de letra, ícones, número e largura de colunas 

etc.). No final, fica um arremedo de site de notícias apenas com as fontes escolhidas pelo 

dono, o internauta. É constantemente atualizado, mas não fica pulando na sua tela, e sim 

espera que efetivamente o cliente abra a página, quando então aparecem as últimas entradas de 

cada fonte selecionada. 

Em um e outro sistema, quando o leitor se interessa para efetivamente ler essa ou aquela 

notícia, o simples passar do mouse sobre a chamada pode abrir um resumo do texto ou o 

internauta clica no título para que, em janela separada, abra-se a notícia completa. Qualquer 

que seja o sistema usado –hoje, há tais facilidades que nem sempre o internauta sequer se dá 

conta que está utilizando um agregador de notícias quando cria páginas personalizadas como 

as do My Yahoo! ou do iGoogle—, o certo é que um número cada vez mais significativo de 

leitores aproveitam essa ferramenta ou chegam ao site de notícias por meio dela, referenciado 

por algum feed de RSS. 

A diretora da Folha Online constata a tendência com um exemplo muito claro: “A minha 

home page tem o mesmo número de page views que as matérias que são lidas via RSS”. Ou 

seja, o número de textos lidos a partir de links providos na home page da Folha Online é da 

mesma ordem de grandeza que o número de textos da Folha Online lidos a partir de 

referências dos índices dos RSS, segundo a monitoração dos acessos feita pela própria Folha 

Online. 

Ainda que, como em muitas tendências registradas na internet, os volumes possam cair depois 

de algum tempo –ou, pelo menos, possam parar de subir—, o exemplo citado por Ana Busch é 

sintomático de uma situação que, nos Estados Unidos, já vinha sendo registrada há mais 
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tempo. O documento RSS - Crossing into the Mainstream, produzido pelo Yahoo! e o instituto 

de pesquisas Ipsos Insight e publicado em outubro de 200574, constata, como diz o título, que 

o uso de agregadores de notícias estava se transformando em tendência dominante. Os 

números citados indicavam que, na época, 31% da população online dos Estados Unidos 

usavam a ferramenta, ainda que a enorme maioria nem sequer soubesse que o estava fazendo. 

Ainda nos estágios iniciais de crescimento do público, a maioria desses usuários era formada 

por uma população de homens (principalmente de 35 a 44 anos), com mais de cinco anos de 

navegação na internet e com renda anual superior a US$ 75 mil, de acordo com pesquisa feita 

pela Jupiter Research em 2005 e citada no site eweek75  

Esse volume todo não tem impacto apenas na circulação das notícias, na contabilidade do 

tráfego dos sites. Talvez mesmo sua influência mais importante seja em outro terreno, o 

editorial, como reflete Ana Busch: “Isso coloca em xeque a função do editor de uma maneira 

como nunca foi colocada antes. É obvio que a gente continua editando. O cara se interessa por 

um assunto, ele tem um especial que está editado, que eu selecionei o que é mais importante, 

então a nossa função vai ser sempre: escrever uma boa matéria, colocar um bom título. Mas 

essa coisa de passar a visão de mundo, do que é o mais importante no geral, ela está um pouco 

enfraquecida por esses mecanismos...” 

Não seria a primeira vez, é claro, que avanços tecnológicos colocariam em dúvida os serviços 

de alguma indústria ou mesmo funções exercidas por agentes humanos. 

Quantas vezes, por exemplo, não se falou, escreveu ou se fez pesquisas sobre o “fato” de que a 

chegada da TV significaria o fim do cinema? Isso não ocorreu, mas, em contrapartida, na 

indústria e no comércio milhões de postos de trabalhos foram substituídos por robôs, máquinas 

ou rotinas automatizadas. 

                                                 
74 publisher.yahoo.com/rss/RSS_whitePaper1004.pdf, acesso em 22.jul.2008 
75

http://www.eweek.com/c/a/Messaging-and-Collaboration/What-Blogs-Podcasts-Feeds-Mean-to-Bottom-Line/; acesso em 

22.jul.2008. 
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Os próprios jornais viveram um período de grandes cortes de pessoal, nas décadas finais do 

século passado, provocados por evoluções ou descobertas tecnológicas. Equipes inteiras de 

revisores ficaram desempregadas, exércitos de diagramadores foram drasticamente reduzidos. 

E até a função de repórter, tida como a mais nobre, representante do âmago do jornalismo, 

chegou a ser desafiada por programas supostamente inteligentes, como relata reportagem 

publicada no caderno Informática da Folha em 1994 comentando o lançamento do 

SportsWriter, um programa de computador capaz de tabular dados e escrever reportagens de 

esportes: 

“Com o novo software, os próprios técnicos dos times [de basquete ou futebol americano, 

apenas, pois o programa só atendia a essas duas modalidades esportivas] se encarregam de 

preencher uma ficha que traz o resultado da partida, quem marcou pontos e até declarações de 

um jogador ou outro. Um funcionário do jornal [que usa o software, licenciado por assinantura 

mensal mínima de US$ 100] se encarrega de digitar os dados no SportsWriter e... shazam: o 

computador cospe um texto prontinho para publicação. O trabalho do software, no caso, é 

acrescentar às estatísticas alguns verbos que definam o andamento da partida, além de 

comentários dos atletas.76” 

Uma pesquisa feita por mim agora, enquanto escrevo, para tentar descobrir o que aconteceu 

com a empresa que desenvolveu o software tem como resposta apenas citações feitas por 

terceiros, nos idos dos anos 199077. É um indicador de que o programa não fez o sucesso 

esperado... 

Os agregadores de notícias disponíveis hoje são muito mais poderosos do que qualquer 

SportsWriter e podem ser capazes, sim, de montar uma espécie de jornal online particular para 

cada leitor. O que, aparentemente, de modo algum atemoriza os jornais online. Ao contrário, 

as versões internéticas das mais importantes publicações impressas do mundo mantêm e 

destacam seus serviços agregadores de notícias. O estudo American Newspapers and the 

Internet: Threat or Opportunity?, feito em 2007 pelo Bivings Group, analisou os sites dos cem 

                                                 
76 PROGRAMA “escreve” reportagens de esportes, in Folha de S. Paulo, 11.mai.1994, pág. 6-2), 
77 http://www.google.com/search?hl=en&rls=com.microsoft%3Aen-US&q=zybrainics+, em 22.jul.2008) 
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maiores jornais norte-americanos (ranking por circulação do produto impresso) e constatou 

um crescimento de 21% do uso de RSS em relação à pesquisa do ano anterior78. 

Os números absolutos são mais impactantes: 96 dos cem jornais pesquisados usavam a 

tecnologia. E faziam dela efetivamente um gancho, um anzol para fisgar o leitor, pois apenas 

três deles ofereciam via RSS o texto completo da notícia; 93 apresentavam via agregador uma 

parte do texto. São elementos que comprovam -ou, pelo menos, insinuam, dão pistas- que os 

jornais, ainda que repetidas vezes apresentados como dinossauros de uma era passada e 

ultrapassada, lutam bravamente para permanecer na crista da onda tecnológica e para 

aproveitar a tecnologia para manter seus leitores ou conquistar mais público –no papel, por 

certo, mas também na internet. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
78

 THE BIVINGS Report, www.bivingsreport.com/2007/american-newspapers-and-the-internet-threat-or-opportunity, acesso 

em 22.jul.2008  
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Capítulo 12 

As mais lidas 

 

Em maio de 2006, o jornal realizou uma ampla reforma gráfica, com implicações editoriais, 

procurando se adaptar melhor ao leitorado do século 21 e aproveitar melhor os recursos de 

desenho e impressão de que dispunha. “A Folha tem feito reformas gráficas mais ou menos a 

cada seis anos. Mudar é uma espécie de tradição do jornal. A cada mudança o jornal se renova 

e se projeta para o futuro. A intenção é surpreender o leitor, sem causar estranhamento”, disse 

Otavio Frias Filho, diretor de redação da Folha, citado no texto do jornal que apresentava as 

mudanças79.  

Na esteira do impresso, a Folha Online também passou por uma remodelação, que entrou no ar 

no dia 20 daquele mês e foi apresentada como um “projeto gráfico ainda mais dinâmico, com 

espaço maior para notícias e com novas ferramentas que aumentam a interação e a 

participação dos leitores”. 

O espaço ficou efetivamente maior, não apenas por causa da nova estrutura, mas porque o 

serviço passou a desenhar as páginas com largura de 1.024 pixels, aproveitando o crescente 

uso pelo público brasileiro de monitores com telas de resolução mais alta. Como ocorrera no 

lançamento do serviço sob gestão da Folha, quando os monitores de 800 pixels de largura 

estavam em ascensão, agora também os de 1.024 não eram majoritários, mas apontavam a 

tendência. 

A maior largura e o desenho modificado possibilitaram o uso de tipos um pouco maiores, 

ampliação das fotos e acréscimo de conteúdos ou serviços. Isso permitia explorar melhor a 

resolução dos monitores de 15 polegadas, dimensão que estava ganhando mercado sobre os de 

14 polegadas. Mas nem todos já vinham configurados na resolução desejada, o que fez com 

                                                 
79  FOLHA lança novo projeto gráfico, 
www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2006/novoprojetografico/0001.shtml, acesso em 23.jul.2008 
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que a Folha Online colocasse no ar uma espécie de guia para que seu leitor fizesse as 

necessárias modificações na configuração de seu monitor e pudesse desfrutar das mudanças80. 

E as mudanças foram significativas. Segue a linha branca, como no desenho anterior, e 

mantém o mesmo logotipo, nas mesmas dimensões, o que o faz parecer menor, pois agora a 

página está mais larga. Isso é de certa forma compensada pela introdução, no mesmo bloco, do 

logotipo da Folha, que ocupa posição mais central. É ele, por sinal, que encima a informação 

de data, enquanto o logotipo Folha Online é sublinhado pelo endereço do site. Os dois ocupam 

cerca de metade da largura da página; a outra parte é dedicada a um banner publicitário (fig. 

24). 

                                                 
80  VEJA como explorar o novo visual da Folha Online, http://www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u78860.shtml 
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Fig. 24 –  Modernização do layout realizada em 2006 
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O bloco de apresentação do site, digamos assim, é seguido por uma barra com botões de 

acesso a áreas institucionais: Sobre o site, Fale com a gente, Assine a Folha, Atendimento ao 

Assinante e Anuncie. Depois dessa barra, que é em azul-celeste com os botões com letras 

brancas, vem a do Em cima da hora, com as notícias mais recentes rodando como se fosse um 

painel eletrônico –recurso de sucesso comprovado, usado nos projetos anteriores. 

Logo depois se chega à área de notícias, onde aparecem as grandes mudanças. A estrutura é 

basicamente a mesma das anteriores: navegação pelas editorias, especiais e conteúdos online, 

demais publicações do Grupo Folha, área institucional e links para parceiros, tudo na coluna 

da esquerda, que ficou um pouco mais estreito.  

O miolo central é destinado às notícias, com manchete ou abre geral –na página recuperada, 

do dia 29 de setembro, a área comumente tomada pela manchete é ocupada pela cobertura da 

eleição de 2006. Depois do assunto principal, que pode ocupar toda a largura da área ou 

dividi-la com a foto mais importante do dia, que remeteria para a galeria de imagens via 

legenda clicável, descem dois blocos de larguras diferentes, ocupados por chamadas e algumas 

inovações que serão vistas mais tarde. 

O que importa agora é a coluna da extrema direita, a coluna do 1.024, como ficou conhecida 

no jargão interno, pois era vista integralmente apenas por quem tivesse sua tela ajustada para 

essa resolução. Antigamente ocupada desde o alto por publicidade ou classificados, ela está 

agora recuperada pela redação. 

Pela experiência dos editores, estava claro que a janela de pesquisas estava mal colocada no 

site, no desenho anterior, em que a caixa de diálogo ficava na coluna de navegação da lateral 

esquerda, ainda no primeiro scroll (ou seja, ainda na primeira visão de quem chegasse ao site, 

não precisando rolar a página verticalmente para chegar ao recurso), mas lá no meio, depois da 

lista de botões de acesso às editorias de hard news, as editorias diárias (Brasil, Cotidiano, 

Esporte etc.). 

“Eu queria que a Busca tivesse um destaque, e a Busca foi lá para cima. Metade da janela está 

no 1.024, então muita gente só vê a palavra Busca, vê um quadradinho, mas a preocupação foi 

sempre de que o título daquela sessão, embora a sessão estivesse no 1024, desse leitura no 800 
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–se você quiser ver a busca certinha, você tem que caminhar para o 1.024, você tem que dar 

aquela andadinha com a barrinha lateral”, lembra Ana Busch em entrevista especial para esta 

dissertação. 

O layout da página, dessa forma, facilitava ao leitor encontrar um serviço que ele 

costumeiramente procurava. E acrescentava um apelo pop, pois listava, logo abaixo da janela 

de Busca, os termos mais buscados na Folha Online. No exemplo avaliado, eram “cicarelli”, 

“vídeo cicarelli”, “zapping” e “candidatos”. Três deles, portanto, ligados ao mundo das 

celebridades (“cicarelli” se refere à apresentadora de televisão Daniela Cicarelli, assídua 

freqüentadora de manchetes ao longo desta década; e “zapping” é o título de uma coluna de 

fofocas televisivas publicada no jornal “Agora”) e apenas um referente ao mundo das notícias 

consideradas “sérias” -no caso, política (fig. 25). 

 

Fig. 25 –  Janela de busca e coluneta com as notícias mais lidas 

 

Abaixo da janela de busca, na mesma largura, vinha a grande inovação possibilitada pelo novo 

desenho: a lista das notícias mais lidas, apresentando os títulos clicados das páginas mais 
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vistas na última hora. E ainda trazia um ícone que fazia uma graça, informando a tendência de 

leitura: se a notícia estava em alta, em baixa ou estável.  

“A gente já tinha um acompanhamento em tempo real da audiência desde uns dois anos e a 

gente resolveu abrir. Acho que a Folha Online foi um dos primeiros sites no Brasil a abrir as 

suas páginas mais vistas, atualizadas”, diz Antonio Graeff, que coloca em seguida a questão 

mais de fundo da introdução desse ranking: “Havia uma preocupação editorial, pois muitas 

vezes a coisa mais lida é uma bobagem de celebridade, não é nem uma notícia relevante. 

Nossa preocupação era mostrar para os leitores quem eles eram; isso, afinal, era abrir para eles 

o perfil deles”. 

Do ponto de vista técnico, não foi nenhuma coisa do outro mundo, pois a monitoração da 

navegação em cada site já era tecnologia dominada em todo o mundo. Cada texto da Folha 

Online recebe um pixel espião, um pontinho, que manda sinal para um programa contador 

cada vez que a página é vista. A intervalos, relatórios informam o ranking das mais lidas e dão 

outras informações, como de onde o leitor chegou àquela reportagem -é por isso que a Folha 

Online sabe, por exemplo, a importância do RSS, como visto no capítulo anterior. 

A questão mesmo é editorial, como demonstra o seguinte relato feito por Ana Busch: “A gente 

tinha uma certa vergonha de colocar esse quadrinho, uma coisa meio esquisita... Você, por 

exemplo, é jornalista há não sei quanto tempo, trabalha há vinte anos no jornal, escreve uma 

matéria sobre economia com um monte de informações e, vai ver, o cara está lendo cinco 

notícias de Big Brother. Você fica frustrado, furioso. Mas é a realidade. Então chegou uma 

hora em que a gente viu que tinha de ser transparente com o leitor no relacionamento. Eu acho 

que o cara gosta de saber, por uma característica humana. Da mesma maneira como o cara lê 

sobre acidente, sexo, morte, sangue, polícia, ele também gosta de saber o que o outro está 

fazendo. As pessoas querem xeretear um pouco, e o quadrinho das mais lidas, das mais 

buscadas, é como uma xereteada oficial no que os caras estão lendo.” 

Vaguinaldo Marinheiro resume a questão assim: “Tem muito aquela história de que leitor de 

internet gosta de bizarrice. Na verdade, todo leitor gosta de bizarrice. Na internet, como você 

consegue medir exatamente o que a pessoa lê, fica mais claro o gosto das pessoas”. 
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Com a coluna +lidas, a Folha Online criava, no alto de sua home page, uma contrapartida mais 

popular às manchetes, que seguiam a linha editorial da Folha. E atendia ao que parece ser uma 

dualidade de interesses do seu leitor, conforme ressalta Vaguinaldo: “Ele quer ver economia e 

política na manchete, sempre. Se você coloca uma asneira na manchete, ele resmunga: ‘Pô, a 

Folha está virando tablóide?’. Mas as mais lidas são aquelas...”. 

A contradição chegou a ocupar a coluna do ombudsman, que representa o que se pensa serem 

os interesses dos leitores da Folha. Ele reclamou, segundo lembra Ana Busch, do fato de as 

matérias mais vistas da Folha Online serem, em uma certa época, em grande parte relativas ao 

Big Brother, um reality show transmitido pela TV Globo. 

A aparente contradição entre o leitor ser cliente, assinante, visitante de um jornal/serviço 

online de alto nível, voltado para o mundo das notícias, mas se deleitar com variedades, 

nascimentos de filhos de celebridades e qualquer menção a sexo, por remota que seja, já tinha 

sido observada em anos anteriores pelos editores da Folha Online. 

Não que os leitores reivindicassem o tratamento desses temas mais populares. Ao contrário. 

Havia reclamações quando a home page dava destaque para assuntos televisivos, ainda que 

fossem jornalisticamente relevantes. Marinheiro lembra que, por exemplo, que, certa feita, 

durante sua gestão, três novelas de diferentes canais iriam estrear no mesmo dia, um fato que 

certamente atrairia leitura. “Resolvemos dar um tratamento Folha para aquilo, colocando 

críticos para avaliar os conteúdos e levando aqui para a home page. Vieram vários e-mails de 

leitores reclamando: ‘Qual é, a Folha agora vai ficar dando novela? Não é para isso que eu 

procuro esse jornal’. E, na mesma época, o que estava dando recordes de audiência eram as 

matérias sobre o nascimento do filha da Silvia Poppovic [apresentadora de televisão].” 

Eram coisas que, apesar de superlidas, comentadas e disponíveis no site, não apareciam na 

home, que então, no ano 2000, não tinha uma área específica como a criada em 2006. “O 

ticker resolvia um pouco esse problema, porque a hora em que entrava ‘nascimento’ e ‘Silvia 

Poppovic’, você nem precisava ter na home page, era clicado na hora e o leitor ia para a 

notícia”, lembra Marinheiro. 
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Ana Busch reafirma: “Eu não posso controlar o interesse do meu leitor. Eu posso editar, fazer 

a manchete. Mas os leitores lêem Big Brother. A matéria mais lida de todos os tempos foi a da 

Cicarelli com o cara lá, na Espanha [referindo-se um um vídeo que vazou na internet 

mostrando cenas de sexo da apresentadora com seu namorado da época, em uma praia da 

Espanha]. Mais lida do que a doença do papa no dia em que o papa estava morrendo. Não que 

o conjunto das matérias sobre a morte do papa, mas mais lida que a mais lida sobre o papa”. 

Na hora terminada às 16h48 do dia 23 de julho de 2008, o texto mais lido na Folha Online foi 

“Mulher do ator de ‘Batman‘ motivou briga com sua mãe, diz jornal”, com 15.028 visitas 

naqueles 60 minutos. Era seguida, com 11.738 páginas vistas, por “Luiza Brunet diz que faz 

mais sucesso com homens do que sua filha”. A manchete da hora, “Lula critica inflexibilidade 

de EUA e Europa na Rodada Dohae” não está nem entre as vinte mais lidas, quanto mais entre 

as cinco primeiras –nestas, quatro são de celebridades; a outra é sobre investigações feitas pela 

Polícia Federal em um grande caso de fraude envolvendo banqueiros e políticos81. 

O fato de o serviço online ou o jornal não poder controlar o que o leitor lê não significa que 

ele não procure orientar a leitura, seja baseado no que considera importante seja com base no 

que aprendeu que o leitor tem como relevante. É preciso colocar o foco sobre os fatos mais 

relevantes, sobre as notícias que possam ser significativas para o internauta. 

De certa forma, é o que a editora-executiva do jornal, Eleonora de Lucena, recomendava, 

segundo o texto sobre a reforma gráfica citado no início deste capítulo: “Sabemos que nossos 

leitores buscam na Folha um instrumento para entender o mundo, tomar decisões e fazer 

história. A reforma gráfica visa facilitar essa leitura do jornal, tornando-a mais prazerosa e 

dinâmica. As mudanças criam ferramentas para que o leitor possa mergulhar nos temas que 

mais lhe interessam e, ao mesmo tempo, ter uma visão geral do noticiário”. 

Batendo na mesma tecla, mas por outro ângulo, Marinheiro argumenta: “Muitas vezes você 

não pode dar para o leitor o que ele quer. Você tem de dar para o leitor aquilo que ele acha que 

deveria querer”. 

                                                 
81 Informações do boletim interno Páginas mais acessadas na última hora, a que tive acesso durante as pesquisas 
para esta dissertação 
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Na Folha Online, pelo menos duas áreas ou editorias ou canais criados na nova home page 

ilustram esse desejo, essa busca de responder à missão de trazer à tona os fatos mais 

relevantes. Uma delas é a “pelo país”, que aparece em tom vermelho-sangue no pé do miolo 

central –os chapéus ou vinhetas das editorias ou áreas colocadas na área de notícias receberam 

cores que remetiam às usadas pelo jornal impresso no projeto gráfico estreado em 2006 

(vermelho para Ilustrada, azul para Brasil, verde-limão para Informática etc.). 

“A Folha, apesar de ser um jornal nacional, tem uma característica muito de São Paulo. A 

Folha Online não, a gente tem muita leitura de São Paulo, mas muita, muita leitura fora de São 

Paulo. Não tenho uma pesquisa, mas sei por alguns indícios: e-mails que eu recebo, as cidades 

mais consultadas na previsão do tempo são alguns deles”, diz Ana Busch. Por isso, a criação 

da área, que todos os dias passou a trazer notícias das várias regiões, com uma foto –o que 

gerou um problema, pois nem sempre havia foto diretamente relacionada com a notícia em 

questão... 

Mas foi uma tentativa de dar um espaço para o leitor de fora de São Paulo. Outra foi a criação 

de uma sessão de notícias passadas. Era também no pé da página, mas no final do bloco 1.024, 

a tal coluna da extrema direita, abaixo da área de propagandas, do serviço de busca de preços e 

do bloco que dava acesso aos Classificados. Sob a vinheta “o que já foi notícia” vinham links 

para os destaques da semana ou para alguma cobertura especial. Segundo o texto de 

apresentação da nova home page a novidade atendia a uma demanda dos leitores82. 

O miolo da área de notícias está agora bem mais espaçosa, tanto por causa do redesenho 

quanto pelo maior tamanho físico –a home do projeto anterior, já aqui analisada, tinha 800 x 

1.544 pixels contabilizados pelo programa Irfan View ao analisar a imagem arquivada; a do 

novo projeto gráfico exibia sua exuberância em 1.024 x 2.397 pixels. 

Com isso, uma série de elementos pode ser jogada, distribuída entre os blocos de chamadas. A 

área destinada aos colunistas, por exemplo, ganhou mais força, amplitude, recebeu fotinhos 

dos articulistas –inclusive blogueiros, que a Folha então começa a utilizar, iniciando sua 

                                                 
82 www1.folha.uol.com.br/folha/brasil/ult96u78760.shtml, acesso em 23.jul.2008 
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escalação com Josias de Souza, na política, Soninha, no esporte e fatos diversos do cotidiano, 

e Maria Inês Dolci, na defesa do consumidor. 

Nas duas colunas da área de notícias aparecem pequenos banners de publicidade e anúncios 

institucionais, além de blocos de serviço para indicadores financeiros e chamadas para a 

previsão do tempo. Um desses blocos –que, no exemplo analisado, só aparece na segunda 

rolagem— é o dedicado para a versão online da edição impressa do jornal. Não tem fundo 

nem destaque maior, apenas uma barra acima da foto de parte da primeira página do jornal e 

da chamada para um destaque do dia. Na barra, a informação de que o acesso à Folha é 

exclusivo para seus assinantes e para os do UOL. 

Enfim, se analisadas apenas home page contra home page, as mudanças não são exatamente 

revolucionárias. Mas a construção do site é resultado do aumento do conhecimento sobre o 

mundo internético, os leitores e o relacionamento deles com a notícia, com o conteúdo do site 

jornalístico. Um aprendizado que o UOL, mais experiente, já tinha sistematizado, como fala 

Márion Strecker: 

“Do meu ponto de vista, não dá para falar de design gráfico na internet sem abordar a questão 

da arquitetura da informação. Porque o design, na internet, é um design tridimensional. E a 

terceira dimensão é o clique. É o espaço que você ocupa, é o percurso de navegação que você 

faz. Você não pode desenhar pensando apenas bidimensionalmente, não faz sentido, por que 

não é a experiência concreta do público. Então a arquitetura da informação é um assunto que 

se tornou mais e mais importante, mais e mais complexo. Quanto maior o portal –e o UOL 

certamente é um dos maiores portais do mundo, em dimensão—, a situação é mais complexa.” 

Por arquitetura da informação, entenda-se “a estrutura de um site, em termos de navegação, 

hierarquia do conteúdo e disposição dos elementos interativos. Ela é a base sobre a qual serão 

construídos os demais elementos do site”83. 

 O designer gráfico Mario García, fundador da García Media, responsável por renovações 

gráficas em publicações como The Wall Street Journal, The Miami Herald e a Folha, além de 
                                                 
83 PINHO, J.B. Jornalismo na Internet: planejamento e produção da informação on line. São Paulo: Summus, 
2003., pág. 135, citado no artigo História da Arquitetura de Informação, de Chaiana C. Sperb, em 
www.dvsw.com.br/?id=artigos&ida=6, acesso em 23.jul.2008 
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muitos projetos de sites, diz que analisar a arquitetura da informação é a primeira coisa a fazer 

ao se projetar um site jornalístico [ou de qualquer outro tipo, por suposto]. Em entrevista por 

e-mail especial para esta dissertação, ele afirma: “Antes de mais nada, é preciso definir o que 

nós queremos comunicar nesse website. Um vez feito isso, o resto é fácil. Mas, primeiro, é 

preciso definir que conjuntos de informação precisam ser comunicados”. 

Talvez a Folha Online não tenha sistematizado esse conhecimento, transformado sua vivência 

em conhecimento teórico organizado, consultável. Mas a experiência com as várias mudanças 

de desenho e com a observação dos padrões de navegação dos leitores também levou a uma 

consolidação de sabedorias sobre essa profundidade da navegação. Pode não ter sido 

teorizada, mas serviu de base, de apoio para algumas significativas mudanças apresentadas no 

projeto de 2006, como explica o diretor de operações da época, Antonio Graeff: 

“Nesse caminho de 2003 a 2006, foi ficando cada vez mais evidente que a home page não era 

a página mais importante do site. A página mais importante do site era a página da matéria que 

o leitor estava lendo. Nesse projeto [de 2006], a gente colocou, pela primeira vez, o que a 

gente chamou de mini-homes. São áreas de destaque da editoria daquela matéria [que o leitor 

está acessando] e do geral do site, da home page. Elas foram colocadas no pé das matérias e 

isso foi um enorme sucesso. A taxa de cliques lá é bem significativa. O leitor chegou numa 

matéria porque veio pela busca, ou por um destaque no UOL, por um RSS ou porque clicou no 

ticker. Quando ele terminava de ler, a gente não dava nada para ele. Com essas mini-homes, a 

gente passou a vender um melhor conteúdo. Um conteúdo editorialmente mais relevante, 

assim que o cara terminou de ler. Um excelente próximo passo, que entrou com esse projeto.” 

Essa construção do site é uma das formas para a notícia chamar o leitor, para o site colocar o 

leitor de volta, digamos assim, ao que considera conteúdo mais relevante. É uma resposta 

editada, jornalisticamente projetada, à tal edição personalizada (ou falta de edição, pois focada 

em determinado tema, como visto no capítulo anterior). 

 É a conclusão a que chega Graeff: “Eu aproveito o que ele [o leitor] está fazendo para levá-lo 

aonde eu acho que ele tem de ir. O que acontece é que, quando o leitor cai direto em uma 

página, fica perdido todo o trabalho editorial de destacar e selecionar o melhor material e 
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colocá-lo na home page. Com isso, a gente recuperou esse trabalho de edição. Conseguimos 

trazer o leitor de volta para aproveitar o trabalho dos editores”. 
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Capítulo 13 

Variedades e multimídia 

 

A nova cara da Folha Online, construída com a renovação gráfica de 2006, não durou muito. 

Completou um ano e não passou muito mais disso: depois de 15 meses, foi substituída por um 

projeto diferente, que entrou no ar no dia 22 de agosto de 2007 e está em vigor quando escrevo 

esta dissertação. A mudança é resultado de autocrítica em relação ao desenho anterior, mas 

também reflete uma resposta gráfica e editorial à maior participação dos leitores e à 

dominância da multimídia no terreno internético, transformado, pela força de serviços como o 

site de exibição de vídeos YouTube e das redes anônimas de transferência e troca de arquivos 

(notadamente musicais), em uma gigantesca central mundial de entretenimento. 

“Foi nossa última reforma gigantesca. O site estava muito velho, apesar do redesenho de 2006. 

Ele ainda tinha muita cor. Ele ainda tinha uma navegação lateral ocupando espaço. O que a 

gente começou a sentir? Não cabe nada nessa home. Você roda, roda e não lê o fundamental. 

Você desce, ela tem cinco scroll. Não faz mal que ela seja longa. Eu sou a favor de página 

longa: quem quiser desce, quem não quiser não desce. É só você hierarquizar muito bem, não 

tem problema.” 

A crítica feita por Ana Busch dá algumas pistas sobre as mudanças. Mas cada uma delas deve 

ser vista em detalhe, a começar pelo alto da página, sua identificação, a afirmação de sua 

identidade: o logotipo da Folha de S. Paulo, que chegara pela primeira vez ao alto da home 

page na reforma de 2006, ocupando posto de honra, centralizado, em preto, foi defenestrado. 

Desapareceu, deixando apenas o agora já tradicional logotipo da Folha Online, que, apesar de 

ter ficado com o mesmo tamanho, de cerca de um quarto da largura da página, parece menor, 

pois deixou de ter o seu companheiro de ocupação de espaço (fig. 26). 
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Fig. 26 –  Projeto gráfico que entrou no ar em 2007 
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Na mesma tendência de limpeza da barra do alto, caiu o banner que, no projeto anterior, 

dividia a largura com os dois logotipos. Mudança significativa, pois o domínio da publicidade 

do alto da página, logo abaixo da barra de navegação do UOL ou ao lado do logotipo da Folha 

Online –de qualquer forma, no alto, além e acima do mundo das notícias— vinha desde os 

primeiros momentos da Folha Online. Houve ali propaganda institucional ou anúncios pagos, 

mas foi sempre um espaço cativo, aparentemente imutável, perene, propriedade da 

propaganda. 

“Eliminamos aquilo. A gente descobriu que ninguém mais clicava aqui. Esse banner no alto da 

página, desde que surgiu a internet era fixo. Todos os sites botavam o banner aqui. Com o 

passar do tempo, os próprios anunciantes viram que ninguém clicava mais. Então, a gente está 

chegando à conclusão de que, com o passar do tempo, vão se criando pontos cegos, e as 

pessoas param de clicar em determinado lugar”, avalia o editor-executivo Ricardo Feltrin. 

A conclusão empírica a que chegaram os dirigentes e projetistas da Folha Online 

acompanhando os padrões de navegação de seus leitores já tinha sido observada em estudos de 

laboratório e pesquisas científicas que buscam avaliar a usabilidade dos programas e dos sites. 

Usabilidade, como muitos termos em voga no território do webdesign e da arquitetura da 

informação –provavelmente, aliás, em qualquer terreno especializado— é uma palavra sobre 

cuja definição pode não pairar exatamente o maior consenso do mundo. Fico, portanto, com a 

simplificação e universalidade do dicionário: refere-se à “facilidade com a qual um 

equipamento ou programa pode ser usado”84. 

Pois o papa da usabilidade, o norte-americano Jakob Nielsen (que lista, em seu site, outros 15 

epítetos com que já foi brindado, como czar da usabilidade na web85), já havia descoberto na 

década passada, por meio de estudos chamados de eyetrack, que acompanham os movimentos 

de leitura dos internautas, que os ciberleitores desenvolvem o que Nielsen chamou de cegueira 

para banners. Pesquisas feitas em 1997 demonstraram isso, e a descoberta foi reafirmada em 

                                                 
84

Michaelis – Moderno Dicionário da Língua Portuguesa, http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php? 

palavra=usabilidade, acesso em 25.jul.2008 

 
85 useit.com, http://www.useit.com/jakob/, acesso em 25.jul.2008 
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estudos posteriores do próprio Nielsen que, em agosto de 2007, publicou resultados de suas 

então recentes pesquisas. O sumário dos achados fala por si mesmo: “Os usuários raramente 

olham em anúncios colocados nos websites”, diz o texto “Banner Blindness: Old an New 

Findings”86. 

E não é apenas isso: mesmo conteúdos informativos ou, em geral, não-anúncios, são ignorados 

se apresentados em posição ou formato que dêem a impressão de ser publicidade. O teste que, 

segundo Nielsen, embasa essa conclusão, é curioso. Nada menos que 86% dos usuários 

testados não conseguiram encontrar, no site do U.S. Census Bureau (responsável por 

estatísticas demográficas dos Estados Unidos), qual era a população total do país, quando o 

dado foi apresentado em grandes números vermelhos quase no alto da página, do lado direito. 

De fato, conforme demonstra o estudo de acompanhamento dos movimentos do olhar (o tal 

eyetrack), uma grande parte dos usuários simplesmente ignorou o “Population Clock”, que, 

em caracteres vermelhos, dava a contagem em tempo real da população norte-americana (ou 

seja, o número ficava sempre sendo modificado). 

O que aconteceu: aos usuários testados foi pedido que encontrassem no site a resposta a uma 

pergunta sobre o tamanho da população atual dos Estados Unidos. Resumo da ópera: ainda 

que mais da metade tivesse passado os olhos pelo Population Clock, a maioria não o 

considerou relevante. Apenas 14% deram a resposta certa; cerca de 33% nem sequer olharam 

o número em grandes letras vermelhas. Ou seja, não basta não ser propaganda, é preciso não 

parecer anúncio para fugir à cegueira a banners. Essa é a conclusão, grosso modo, do artigo 

cujo título já resume os achados: “Fancy formatting, fancy words = looks like a promotion = 

ignored” (em tradução livre, palavras e formatos especiais é igual a parecer uma promoção, 

que é igual a ser ignorado)87. 

No lugar da publicidade e do logotipo do jornal, a Folha Online colocou movimento e serviço. 

Ao longo no ano anterior, os editores foram percebendo que colunistas e articulistas estavam 

sendo um significativo carreador de cliques. Além disso, por política adotada pelo grupo, o 

                                                 
86 http://www.useit.com/alertbox/banner-blindness.html, acesso em 25.jul.2008 
87 http://www.useit.com/alertbox/fancy-formatting.html, acesso em 25.jul2008 

 



 176

número e a diversidade dos blogs aumentaram muito: daqueles três do início passaram a 19 no 

momento em que escrevo, e nada me diz que não podem ser mais quando você estiver lendo. 

Há também 14 colunistas. 

Cada um deles mostra seu rosto na apresentação dos blogs e colunas, que passou a ocupar o 

lugar em que antes estava o logotipo da Folha Online. Em regime rotativo, durante alguns 

segundos aparece a foto de um blogueiro ou articulista, acompanhada pelo nome da seção e o 

título do texto mais recente. Abaixo, vêm os links explícitos para os conteúdos opinativos. 

Na extrema direita, a janela de busca subiu de posto, sendo alçada ao topo da página, no 

mesmo bloco em que ficam o logotipo e a chamada para blogs e colunistas. Perdeu a relação 

dos termos mais buscadas, mas ganhou simplicidade: traz apenas as opçõs de arquivos onde 

buscar, a janela para colocação do termo e o botão Buscar. 

Simplicidade e leveza, aliás, foram alguns dos objetivos perseguidos com a mudança, como 

relata Ana Busch: “Nossa home page ainda tinha muita cor, muito verde e azul. Acho que tem 

essa atração histórica, das barras e colunas em azul-escuro, que foi passando para o azul-claro 

daquele viagra, depois para o verde-água... mas tinha muita cor. A gente foi estudando, 

percebemos que quanto mais branco é mais fácil de enxergar. Para que as cores, não é? Tem 

aquela brincadeira: enxergar o Everest no Himalaia é muito mais difícil do que enxergar o 

monolito na Austrália. Na página branca, você consegue colocar mais foco. A gente tirou cor, 

isso era uma necessidade muito importante”.  

A nova página não acabou com a cor, mas faz delas um uso mais parcimonioso. Uma rápida 

olhada nas imagens do desenho atual e do anterior evidencia a maior leveza do presente 

layout. Ela é sublinhada, aliás, pela retirada das sublinhas dos títulos ou palavras clicáveis. Ou, 

colocado de outra forma: as sublinhas indicadoras de que aquele termo é um hiperlink estão 

escondidas, aparecendo apenas quando o leitor passa o cursor sobre o tema em questão. Isso 

nos títulos maiores, que são apresentados em letras pretas, fortes. Nas chamadas menores ou 

nos links para matérias relacionadas a um assunto mais importante ou mais recente, a 

indicação do hiperlink é dada pelo uso do azulzinho tradicional dessas conexões; uma vez 

clicada, a frase ou título passa a cinza-claro. Ou seja, a página usa convenções que já foram 
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sacramentadas por grande número de sites, facilitando ao leitor saber em que pé está sua 

navegação. 

Um ponto que não estava facilitando a navegação, porém, era a própria barra de navegação 

pelos conteúdos do site, que ao longo de todos esses anos de vida da Folha Online tinha ficado 

lá na esquerda, esperando ser uma espécie de ponto de partida da leitura da página (pelo 

menos, para os leitores ocidentais). 

Isso não era prerrogativa da Folha. Ainda hoje, é comum a definição de um espaço único para 

colocação de todos os botões que dêem acesso aos conteúdos do site, a subpáginas. “Esse 

modelo de navegação é muito tradicional em computador, não só na internet. O menu do 

Windows, aquele menu inicial que aparece quando você abre, é isso. Apesar de eu já ter lido 

estudos comparando a usabilidade do menu do lado esquerdo, em cima e do direito, nenhuma 

dessas posições é muito mais ou muito menos usável. É uma questão de tradição mesmo”, 

avalia Antonio Graeff. 

E tradição, parecem constatar webdesigners e editores de site, não é exatamente a coisa mais 

apreciada do mundo pelos internautas. No caso da Folha Online, além do banner já quase não 

visto, o menu lateral de navegação também vinha sendo subutilizado pelos internautas. Não 

era novidade, não era notícia, não chamava cliques. E ocupava espaço. “Tomava ali uma 

coluna, um certo número de pixels que devia estar sendo ocupado com notícias”, diz Ana 

Busch. 

Para a mudança, a Folha Online buscou inspiração na versão online do diário inglês The 

Guardian, que então já tinha feito uma remodelação e apresentava suas editorias em uma barra 

horizontal, no alto da página, na cara do leitor. Na avaliação da empresa, era preciso dar aos 

conteúdos mais espaço, fazer com que ocupassem a área mais nobre da home page, a primeira 

tela -que tinha áreas de atravancamento, como o tal cardápio na lateral esquerda.  

“Antes de fazer uma reforma, a gente passa uns seis meses se reunindo uma vez por semana e 

olhando sites o ano inteiro. Não é igual a jornal, em que você tem especialistas em design, a 

internet não tem”, explica Feltrin. A saída encontrada pelo jornal inglês parecia ter dado 

resultado, e a barra vertical de navegação virou horizontal, foi levada para o alto da página, 
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logo abaixo do logotipo, e apresentada como uma linha dupla, em que a de cima, com letras 

brancas sobre fundo azul, dá acesso às áreas institucionais, e a de baixo, com letras pretas 

sobre fundo branco e palavras claramente demarcadas, separadas por fio, dá acesso às 

editorias. 

“Ninguém clicava mais nisso aí, na coluna lateral. Quando a gente passou para a barra 

horizontal, todas as editorias, Ciência, Cotidiano, Dinheiro, Esporte, principalmente, passaram 

a integrar as dez matérias mais lidas. Ou seja, uma coisa que estava sumida, em que ninguém 

clicava e que passou a ser clicado”, festeja Feltrin. 

Navegação lateral eliminada, a idéia era manter a manchete basicamente do mesmo tamanho 

do projeto anterior e ampliar a foto –imagens são elementos que captam a atenção do leitor, e 

uma grande imagem captaria grande interesse. Mas tudo é discutido, debatido. “Num papo 

com a Secretaria de Redação [da Folha], a Eleonora [de Lucena, editora-executiva da Folha] 

falou: ‘Vocês não acham que tem que dar um pouco mais para a área de entretenimento, que já 

está dando leitura? Por que não criam um espaço ali no alto?’ E a gente não tinha pensado 

nisso, tinha feito um quadradinho...”, lembra Feltrin (fig. 27). 

 

Fig. 27 –  Sem a coluna lateral de navegação, página ganhou espaço no alto para mais chamadas 
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Assim a área de entretenimento ou variedades ou cultura ou celebridades ganhou espaço 

nobríssimo, no alto da página, ao lado da foto principal, em uma coluna da mesma altura da 

foto. De fato, a área não é propriedade do entretenimento, pois para ali vão destaques 

imediatos ou notícias que, por sua natureza inusitada ou caráter de serviço, atraem a atenção, 

chamam os cliques dos internautas. Mas notícias sobre celebridades televisivas e o link para a 

coluna Zapping, do mesmo tema, costumam freqüentar assiduamente  aquele espaço. 

No mesmo bloco, entre a tal coluneta de variedades ou fait divers, como se costumava chamar, 

e a manchete, fica uma foto rotativa, que traz as imagens dos fatos mais importantes do 

período ou informações de serviço (um engarrafamento no trânsito, por exemplo). Ao longo 

da manhã, mas principalmente na primeira parte da manhã, circula ali a imagem de parte da 

primeira página da Folha de S. Paulo, chamando a atenção para a versão online da edição 

impressa –há na home page, depois da segunda rolagem vertical, uma área específica de 

chamada para a Folha impressa. 

Com a coluneta, a foto e a manchete escolhida de acordo com a linha editorial e tradição 

jornalística da Folha, a Folha Online consegue uma combinação de informações que, espera, 

conquiste o internauta, como diz Feltrin: “As pessoas querem diversão na internet. As pessoas 

querem mais coisas do site do que querem do jornal. Tem link, tem vídeo, tem enquete, tem 

interação. A pessoa quer comentar a matéria, quer escrever, quer xingar a gente. Não é a 

mesma platéia. É um público completamente diferente. Se não completamente, pelo menos 

bem diferente”. 

Quem é esse público, exatamente, a Folha Online não sabe dizer. Pelo menos, não embasada 

em pesquisas demográficas específicas. Há, porém, vários números que dão algumas pistas. 

Em 2007, o jornal publicou o resultado de um amplo estudo feito pelo Datafolha -instituto de 

pesquisas do grupo- para determinar o perfil do leitor da Folha. A descoberta, de acordo com 

texto publicado no jornal, foi a seguinte: “O leitor da Folha está no topo da pirâmide da 

população brasileira: 68% têm nível superior (no país, só 11% passaram pela universidade) e 
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90% pertencem às classes A e B (contra 18% dos brasileiros). (...) A maior parcela dos leitores 

tem entre 23 e 49 anos, é usuária de internet (...) e 57% seguem noticiário online”88 . 

Os dados, certamente, não podem ser extrapolados para estabelecer o perfil do internauta leitor 

da Folha Online, ainda que muitos assinantes e leitores do jornal também freqüentem o site na 

internet. Para tentar saber um pouco mais sobre esse internauta, consultei estatísticas 

fornecidas pelo Ibope//NetRatings com informações sobre o leitorado da Folha Online no mês 

de maio de 2008, quando o serviço de pesquisas contabilizou 3.796.000 visitantes únicos às 

páginas da Folha Online, o mais acessado serviço online vinculado a jornais no país. 

Há uma leve predominância de homens (53,51%). Em relação à faixa etária, considerando a 

audiência total, há uma significativa parcela de crianças e adolescentes (16,62% são menores 

de 18 anos) e de jovens adultos (39,46% têm entre 18 e 34 anos). Quanto à educação, mais de 

40% têm curso superior completo ou pós-graduação. Os dados fornecidos pelo 

Ibope//NetRatings não incluem informações sobre renda, mas os tipos de ocupação mais 

prevalentes são profissional liberal, professor ou educador e estudante, cada um com pouco 

mais de 11% (dados especialmente compilados para esta dissertação). 

O que a Folha Online sabe, com certeza, é que seu leitor é extremamente ativo e participativo. 

Tanto que, pouco depois de lançar o novo projeto, criou um serviço de comentários de 

matérias, disponível para textos previamente selecionados. O interessado deve se cadastrar e 

todos os comentários são lidos pela redação e avaliados antes de serem publicados. 

Comentários de teor ofensivo, discriminatório que estimulem a violência ou contenha 

palavrões são eliminados. 

A iniciativa, assim como no caso do Erramos, foi um sucesso. Feltrin contabilizava, em junho 

de 2008, 58 mil comentários de leitores dos mais diversos tipos, com correções ou opiniões. 

O administrador de empresas aposentado: José Reis Barata, que se apresenta como 

“micríssimo empresário do mangue”, é um desses comentaristas incansáveis. Aos 62 anos, diz 

                                                 
88 LEITOR da Folha está no tipo da pirâmide social brasileira, Folha, 11.nov.2007, pág. A16 
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em entrevista por e-mail para esta dissertação, que a internet lhe mudou a vida: “Meu horário, 

local e tempo de trabalho, emoção, razão e alegria de me imaginar útil. Sem sonho o homem 

deixa de sê-lo, passa a ser comum, simples carta.”. Leitor da Folha Online desde o segundo 

semestre de 2007, mandou até o momento em que escrevo 2.064 comentários, dos quais 1.586 

foram publicados. O tema deles, Barata resume assim: “Escrevo sobre tudo que me espanta, 

proporciona emoção e estimula minha controvertida e abrangente razão poética, crítica, 

mordaz, dura e irônica (adoro): política, economia, religião, enfim, tudo...” 

O analista de sistemas Christian Ricardo dos Santos dedica-se com afinco à correção de erros 

que aparecem na Folha Online. “Envio em média uns dois ou três e-mails com correções por 

dia, sendo que já houve dias em que enviei uns dez (nesse caso, passei a madrugada lendo 

sobre algum assunto que me lincou a várias páginas do site). 

Esses são leitores relativamente recentes, talvez conquistados pela internet. Já Hélio Trebbi, 

campeão absoluto de comunicações de erros, é leitor da “Folha” há pelo menos 50 anos. Hoje 

dá preferência à versão online por economia, já que é assinante do UOL, mas diz preferir a 

versão em papel. Professor, sente-se “incomodado” ao ver erros, e imediatamente faz a 

comunicação das falhas que encontra –coisa que não fazia quando lia o jornal na edição 

impressa: “A comunicação ficou mais fácil e rápida com a internet”, diz. 

Mostrar ao leitor que a opinião dele é ouvida, por sinal, parece ser também uma forma de 

conquistar mais cliques, manter a audiência e fazer com que o internauta passeie mais pelo 

site. Por isso, nesse projeto, a Folha Online ampliou a área de mais lidas, cuja importância já 

foi analisada no capítulo anterior. 

Agora, além das mais lidas, aparecem também as mais comentadas e as mais enviadas. A área 

foi um pouco deslocada para baixo, perdendo um pouco de sua importância relativa na 

estrutura da home page. Mas o fato é que os assuntos em geral destacados na seção +lidas 

ganharam, no projeto de 2007, espaço mais nobre, no alto, ao lado da foto principal. A seção 

+lidas agora fica do lado esquerdo, no final da primeira tela da página principal do site, 

posição que ocupa também em cada home das diversas editorias –está presente também em 

cada um dos textos, quando cresce em destaque, ficando do lado direito, no alto, logo abaixo 

da janela de busca, quase emparelhada com o título do texto principal da página. 
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O novo desenho manteve, logo abaixo do logotipo, a agora já tradicional barra do “Em cima 

da hora”, o chamado newsticker, que, graças à sua eficiência para carrear cliques de leitores 

ávidos pelas últimas notícias, sobrevive a várias reformas gráficas da Folha Online. Também 

foi mantida a barra criada no projeto gráfico de 2006 e que aparece apenas em grande 

momentos, ficando no alto da página, entre o logotipo e a barra do “Em cima da hora”. 

Quando usada, ela vem para arrasar, para mostrar que a notícia é importante mesmo: em fundo 

preto, tem seu nome (URGENTE) escrito em letras vermelhas; o título da notícia 

extraordinária surge em caracteres amarelos. É o equivalente, na internet, da edição extra dos 

programas noticiosos de rádio e TV. 

Outra forma de conquistar e manter o leitor foi a introdução da multimídia: recursos de vídeo e 

som passam a integrar o cardápio fornecido pelo site (fig. 28). 
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Fig. 28 – Chamadas para conteúdos multimídia da Folha Online 

 

Com o novo projeto, a Folha Online começa a oferecer podcasts, arquivos de áudio 

transmitidos via internet. O termo é uma daquelas palavras que fazem referência a várias 

tecnologias. O “cast” foi tomado do termo em inglês “broadcast”, transmissão por sinal de 

rádio para muitos recebedores a partir de uma só fonte (de imagens ou sons, como emissoras 

de rádio ou televisão). O “pod” foi tirado do nome do iPod, tocador de música digital criado 

pela Apple e responsável pela popularização do uso dos chamados toca-MP3 (tipo do arquivo 

eletrônico em que as músicas são gravadas). Qualquer um pode criar seu arquivo, com 

músicas, discursos, comentários falados ou qualquer outro áudio e deixá-lo disponível para 

download. 
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Seu uso começou a ganhar o grande público no final de 2004. Um indício disso são os 

registros de pesquisas no Google. No dia 1 de outubro, foram registrados no buscador Google 

2.750 hits na palavras “podcasts”; no dia 18 do mesmo mês, esse número superava 100 mil. 

Na Folha Online, como visto, a chegada foi em agosto de 2007, mas veio com grande 

intensidade. Blogueiros e colunistas passaram a gravar comentários, em periodicidade variada, 

e a redação da Folha Online criou podcasts com boletins das notícias mais importantes do dia. 

E tudo, como acontece com tudo na internet, fica gravado e disponível para ser apreciado pelo 

internauta na hora que quiser. 

Colunistas e blogueiros também passaram a gravar vídeos, e produções em vídeo passaram a 

integrar a oferta de conteúdo jornalístico. A primeira produção especial a incluir vídeo foi a 

dedicada aos cem anos da imigração japonesa no Brasil. Colocado no ar em 26 de dezembro 

de 2007, o videocast mostrava a professora de origami Mari Kanegae89. O site continua sendo 

atualizado com novas matérias sobre o assunto –no dia 25 de julho de 2008, por exemplo, o 

texto de abertura tinha sido produzido no dia 23. E seu caráter multimídia fica estabelecido 

logo na barra superior, onde, entre outras coisas, um ícone de uma câmera de vídeo ilustra o 

convite clicável “Se você mora no Japão, envie uma foto ou vídeo”. A área de acesso aos 

conteúdos de áudio e vídeo (filmes, karaokês, debates, entrevistas e comentários) é enorme: 

ocupa mais da metade da segunda altura do site (descontando-se a área lateral dedicada a 

anúncios). 

Do ponto de vista jornalístico, destaque-se que boa parte dos vídeos é produção da redação da 

Folha Online, como diz Ricardo Feltrin: “Estamos produzindo cinco ou seis vídeos por dia, 

estamos indo para a rua. Cobrimos a CasaCor [evento de arquitetura realizado em São Paulo], 

fomos com vídeo acompanhar a visita da Angela Merckel [chanceler da Alemanha que esteve 

em São Paulo em 2008]. E fazemos matéria aqui de dentro também...” 

Para mostrar tudo isso para o internauta, o serviço teve de se reinventar também na estrutura, 

na forma de navegação pelos conteúdos. “A gente meio que conhece o caminho que o leitor 

faz, acompanhando as áreas de cliques, e a gente sabe que não funciona exatamente como o 

                                                 
89 http://www1.folha.uol.com.br/folha/videocasts/ult10038u357645.shtml, acesso em 25.jul.2008 
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jornal impresso, onde você tem sempre a área da direita, no alto, como a área mais vista”, 

explica o diretor de arte da Folha Online, Marcelo Katsuki. 

É outra constatação que, feita no dia-a-dia da observação do movimento dos internautas, 

confirma resultados de estudos científicos diversos. O EyeTrack07, por exemplo, estudo 

realizado pelo norte-americano Poynter Institute acompanhando padrões de leitura de jornais 

impressos e online com mais de 600 pessoas, constatou que cerca de metade dos internautas 

escaneiam as páginas da internet, vagueiam pela página, enquanto a outra parte é formada por 

leitores metódicos, que focam em um texto ou área e se dedicam a ele (nos jornais impressos, 

esse tipo metódico caracteriza cerca de 75% do leitorado)90. 

Esse borboletear pela página, porém, não é ao léu, e sim segue um padrão. Pare que o 

internauta inferiu que, em geral, os sites colocam coisas interessantes, conteúdos significativos 

em determinadas áreas. Pelo menos, é o que permite concluir pesquisa realizada pelo já citado 

Jakob Nielsen, que mostra que os leitores vagueiam pelos websites num padrão cujo formato 

se assemelha ao da letra “F”. 

Em primeiro lugar, o internauta faz uma leitura no sentido horizontal, na área mais do alto da 

página; depois, desce um pouquinho e faz novo movimento horizontal, numa largura que 

costuma ser menor do que a anterior (o segundo traço do “F”); finalmente, desce pela página, 

em um movimento que às vezes chega a ser bem vagaroso e metódico –é a perninha do “F”. 

Outros padrões que tiveram presença importante, segundo o texto “F-shaped pattern for 

reading web content” (leitura de conteúdo na web tem padrão no formato do F, de 

17.abr.2006)91. 

Para aproveitar isso, é preciso uma página diversificada, conforme diz Katsuki: “Você tem que 

criar pontos de atrações ao longo da página. Isso foi uma coisa que a gente buscou nesse 

último projeto. A gente sempre tinha uma foto de manchete, e depois entrava com o hard 

news, e depois com outras notícias de variedades, colunistas. Desta vez, não. A gente procurou 

fazer com que, conforme a pessoa vá descendo a página, ela encontre outros pontos de atração. 

A área que tem multimídia é uma delas –você tem ali dois tocadores de áudio, ou três, tem um 

                                                 
90 http://www.poynter.org/content/content_ print.asp?id=120470&custom=, acesso em 25.jul2008 
91 http://www.useit.com/alertbox/reading_pattern.html, acesso em 25.jul.2008 
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link para vídeo, pode votar na enquete. Você vai descendo, chegam as editorias [cada uma 

encimada por uma barra colorida] que, além de juntarem todas as notícias daquela editoria, 

passaram a ter fotos pequenas. Quando o assunto é quente, mas está no pé da página, a gente 

utiliza uma foto maior, panorâmica. É como se a pessoa fosse descendo e tivesse uma segunda 

manchete em baixo, desse uma refrescada, não ficasse só aquela massa de texto”. 

O texto, por certo, demonstram vários estudos, não é o mais atraente, o que captura o olhar 

imediato do leitor. Mas é o que prende a atenção, pois, ao contrário do que parece ter sido 

estabelecido como verdade absoluta em um certo momento das discussões sobre jornalismo na 

internet –o suposto fato de que as pessoas querem textos curtos e rápidos—, as pessoas lêem 

bastante online, mais até do que no material impresso, a julgar pelos resultados do citado 

estudo do Poynter Institutte, que se define como “uma escola para jornalistas, futuros 

jornalistas e professores de jornalistas”. No online, os leitores leram 77% dos textos que 

escolheram ler; os leitores de jornais tamanho standard (o mesmo da Folha de S. Paulo) leram 

62%, e os de tablóides, 57% em média. 

Além disso, o leitor quer saber mais sobre o assunto que está lendo. Ele vai até o fim do texto 

e busca mais, se mais lhe for oferecido, constata Feltrin: “O que a gente percebeu é que a 

pessoa queria entrar numa matéria –sobre petróleo, por exemplo—, e ela não quer só isso, ela 

quer mais alguma coisa. Por isso a gente colocou mais links. Se você pegar as matérias mais 

lidas, vai ver que uma matéria mais lida, geralmente, graças aos links, está puxando mais três 

embaixo. Muitas vezes, quando a matéria é muito boa e está bem contextualizada, ela puxa 

seis, sete. Todas as que a gente coloca aqui no pezinho”. 

O editor se refere aos resultados do aprofundamento da prática de incluir, ao final de cada 

texto, links para textos relacionados, coisas que já era feita anteriormente, mas que ganhou 

mais intensidade no projeto atual. Com essa prática, a Folha Online consegue apresentar mais 

notícias e manter o leitor por mais tempo no site. Além disso, textos que poderiam não ter 

destaque acabam alçados ao ranking dos mais lidos por causa das notícias referenciadoras (as 

que “puxam” outras, como disse Feltrin). 

Um exame rápidas nos relatórios de páginas mais acessadas confirma essa observação. Das 

15h48 às 16h48 do dia 23 de julho de 2008, período em que a Folha Online registrou 151.779 
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páginas vistas, a segunda do ranking tinha o título “Luiza Brunet diz que faz mais sucesso com 

homens do que sua filha”. Esse texto puxava a notícia que aparecia no 13º lugar e que estava 

em penúltimo entre as 20 mais lidas. A líder do período das 16h40 às 17h40 do dia 22 de julho 

puxava a nona colocada e a que aparecia no 17º posto. No mesmo período, a terceira do 

ranking referenciava a 14ª colocada. 

No final da manhã de 25 de julho de 2008, as estatísticas mais uma vez confirmavam o acerto 

da decisão de incluir links para textos relacionados ao final de cada matéria, deixando 

graficamente evidente que aquilo levava a um conteúdo de gênero semelhante: a terceira 

matéria mais lida entre 10h36 e 11h36 referenciava outras três integrantes do grupo das 20 

mais lidas; a primeira puxava a 19ª, e a segunda referenciava para a vigésima. 

Razão pela qual também foi aperfeiçoada a política de construção de mini-home pages, que já 

era posta em prática no projeto anterior, como visto no último capítulo. “Mesmo na página de 

notícia, a gente coloca links para notícias relacionadas, e dois boxes: um que traz os destaques 

da home page e outro com os destaques dessa editoria. Se o internauta está lendo uma notícia 

de cotidiano, de um acidente, ele imediatamente no final já tem links de matérias relacionadas, 

do mesmo ou outro tipo de acidente, e já vai ver os destaques da home page e dessa editoria. 

Essa é uma forma de prender a atenção desse cara, para ele continuar navegando no site”, diz 

Katsuki (fig. 29). 
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Fig. 29 –  Cada matéria tem links para assuntos relacionados 

Oferecer notícias, portanto, atrai e conquista os cliques do leitor, redirecionando e 

reorientando a navegação mesmo dos grupos de internautas supostamente mais focados, que 

chegam ao site por causa de notícias incluídas em seus RSS. É preciso, porém, haver 

movimento, surpreender o leitor, mas não ao ponto que ele não entenda o que está sendo feito. 

Se o site consegue isso, o rendimento é imediato, afirma Feltrin, contabilizando 25% de 

aumento nos cliques nas várias editorias depois da mudança da barra de navegação. 

A oferta de conteúdo variado, a seleção de links relacionados e o mundo multimídia que 

passou a integrar a Folha Online também se combinam para cativar o leitor. De novo, o 

resultado é palpável, segundo o editor: o tempo de permanência média de cada visitante 

dobrou em relação a 2000. Naquela época, cada leitor ficava em média sete minutos no site; 
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hoje esse número está por volta de 15 minutos em média. No dia 4 de julho de 2008, por 

exemplo, o tempo que cada visitante único (identificado pelo endereço de seu computador na 

internet, o seu número IP) permaneceu no site foi em média de 14,5 minutos. No total do dia, 

foram 792.697 visitantes, que ficaram na Folha Online 11.531.825,4 minutos. 

O caminho para isso parece simples, mas exige trabalho e atenção, como diz Feltrin: “Eu 

quero que o cara passe o maior tempo possível na Folha Online. Para isso, crio um monte de 

links, um monte de referências dentro das matérias. Se ele quiser voltar para a primeira página, 

ele volta, se ele quiser ler a Ilustrada, ele lê, se ele quiser ir para Cotidiano, ele vai, que eu 

quero mandar. A única coisa a fazer é produzir boas matérias e lincar essas matérias”. 

O que não é pouco. 
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Capítulo 14 

Folha versus Folha Online 

 

As contradições, encontros e desencontros entre forma e conteúdo têm sido tema de filósofos, 

políticos, lingüistas, comunicólogos, arquitetos e designers ao longo dos séculos. Uma e outra 

se aproximam, se completam, se contradizem, revelam mais da outra do que ela mesmo quer 

contar. “A forma é essencial. A essência tem esta ou aquela forma, de acordo também com a 

essência”, disse Lênin, citado por Lukács92. E Ernst Fischer complementa: “As leis e as 

convenções da forma são o domínio do homem sobre a matéria; é nelas que a experiência 

transmitida se conserva”93. 

Toda essa introdução aparentemente desconexa do tema aqui em estudo –um recurso que, em 

jornalismo, é chamado de nariz-de-cera, sendo indicador de prolixidade e de uso 

desrecomendado em textos noticioso— é para dizer que também o formato dos websites traz 

embutidas mensagens sobre quem são seus criadores ou o que querem eles. Ali, parafraseando 

McLuhan, o meio mostra a mensagem, o desenho revela informações de outra forma não 

explicitadas, contradições internas à criação. 

A observação da evolução da Folha Online também encontra pistas de dicotomias que 

parecem ser profundas –ou, pelo menos, duradouras, já que vêm desde o próprio início do 

serviço. É o choque entre dois serviços do mesmo grupo, mas de formatos e conteúdos tão 

diferentes: enfrentam-se, abraçam-se, chocam-se, completam-se e se opõem, no Grupo Folha, 

as próprias contradições que vive o jornalismo de hoje, entre crescer e se conter, entre 

impresso e online, entre jornal e internet. 

“São veículos diferentes, com públicos, ritmos e estilos diversos. O jornal impresso é mais 

seletivo, mais analítico, mais condensado e, sendo produzido com mais folga de tempo, é mais 

                                                 
92 LUKÁCS, 1970: 168 
93 FISCHER, 1963: 169 
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bem realizado e finalizado. A Folha Online é mais ágil, menos seletiva, oferece mais opções 

de leitura e consumo”, afirma o diretor de redação da Folha, Otavio Frias Filho94. 

Mas parece haver conflitos além dessas diferenças. As pistas o observador descobre na própria 

afirmação da identidade do serviço e na apresentação, na home page, de seu irmão de 

corporação. Basta olhar as várias formas tomadas pelo logotipo da Folha Online e verificar os 

formatos e posições dados para o acesso, no website, à versão online do jornal impresso –

pontos abordados em cada um dos capítulos em que, até agora, foram vistas as diversas 

vestimentas adotadas pela Folha Online. 

Na sua pré-história, ainda produzida pela equipe do UOL e nos primeiros tempos sob gestão 

da Folha, o logotipo aparece sobre a coluna de navegação na lateral esquerda, é apenas mais 

um elemento dela, ainda que o primeiro. A palavra “Folha” está escrita na mesma tipologia do 

logotipo do jornal, mas “online” vem em itálico, em corpo menor, na linha abaixo. E a 

remissão para a versão impressa é um simples botão no alto da coluna amarelona da extrema 

direita, com as letras em corpo minúsculo, igual ao dos textos das notícias da página. 

O projeto Crisântemo não vingou, mas nele o logotipo fugia totalmente da tipologia do jornal, 

que era lembrado por ter seu logotipo colocado, em corpo menor, acima do logo da Folha 

Online. 

No primeiro projeto gráfico sob gestão da Folha, o logotipo usa tipologia semelhante à do 

jornal, mas em caixa baixa e com as letras condensadas, o que as torna mais delgadas. E são 

três elementos: “Folha”, “line” e “on”, colocado no azulzinho viagra, apelido que o projeto 

assumiu. A chamada para a versão online do jornal vinha na coluna de navegação da direita, 

com um título clicável e ainda um link convidando “Clique aqui...”. 

Na primeira modificação do layout, que ficou conhecida como projeto água ou verde, por 

causa do tom da cor usada na coluna esquerda, de navegação, o logotipo foi mantido, mas 

reduzido. A chamada para o impresso passa para o miolo noticioso, mas fica “abaixo da 

dobra”, para usar uma metáfora do jornal impresso, ou na segunda rolagem, na segunda altura 

                                                 
94 Entrevista ao autor, especial para esta dissertação 
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da página. Tem foto de parte da primeira página, títulos clicáveis e links para serviços 

institucionais (assine a Folha, atendimento ao assinante). 

A partir de 2003, com a entrada do projeto branco, a Folha Online mantém o logotipo ainda 

hoje usado, que utiliza a tipologia empregada no jornal e apresenta a primeira palavra em 

preto, tal como no impresso, e a segunda em azul-claro, semelhante à cor em geral usada para 

indicar link hipertextual. A remissão para a versão online do impresso subiu para a primeira 

tela e ainda ganhou um chapéu vermelho, em caixa alta (letras maiúsculas), que anuncia: 

“HOJE NA FOLHA”. 

O efêmero desenho introduzido em 2006 leva o logotipo do jornal para o lado do logotipo da 

Folha Online, no alto da página. A chamada para a versão online do produto impresso volta 

para a segunda rolagem –pelo menos, na home page analisada, em que o alto da área de 

notícias é ocupado por um blocão especial dedicado à cobertura das eleições. 

A versão atual, no ar desde agosto de 2007, é mais multimidiática. O logotipo do jornal 

desapareceu do alto da página, mas a chamada para a versão online da Folha fica, pelo menos 

durante a primeira parte do dia, como uma das imagens que, em sistema rotativo, são 

apresentadas em uma janela no alto do home, ao lado da manchete. Sua posição oficial, no 

entanto, mesmo quando a foto de parte da primeira página divide as atenções na galeria de 

imagens, é na terceira rolagem, apresentada no mesmo formato que as diversas editorias da 

“Folha” –um bloco encimado por barra e título em cor, como fotinho, minimanchete, 

chamadas para alguns destaques e links para conteúdos ou serviços do jornal. 

O quadro a seguir ilustra essas observações e traz mais algumas informações sobre cada 

projeto (fig. 30) 

 

LOGOTIPOS DA FOLHA ONLINE E CHAMADAS PARA A VERSÃO DO JORNAL NA INTERNET 
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1999-2000 2000-2001 2001-2003 

 

 

No alto da coluna lateral direita No alto da coluna de navegação da esquerda 

(menu editorial) 

Na segunda altura, coluna da 

esquerda, na área de notícias 

 

 

2003-2006 2006-2007 A partir de 2007 

 
Na primeira altura, no miolo da área 

editorial, lado direito 

No final do segunda altura, lado direito do miolo, 

área de notícias 

Na metade da quarta altura,  lado 

esquerdo, área das editorias 



 194

Questionada sobre essa variedade de identidades da Folha Online e posições da Folha na 

home page, que pode provocar a idéia de conflito, como visto aqui, a diretora da Folha Online, 

Ana Lucia Busch disse o seguinte: “Essa discussão sobre a marca, ela surgiu, mas era 

incipiente. A gente não tinha isso muito claro. Era menos uma coisa de amor e ódio do que 

uma coisa de confusão mental mesmo, do rumo empresarial. A gente não sabia exatamente se 

aquilo era para ser Folha ou não. Então a gente juntava e distanciava. A gente chamava a 

Folha, mas punha a Folha lá embaixo, não tinha o logo. Era uma coisa de não entender direito 

que caminho aquele negócio ia tomar. Quando a Folha sobe para o primeiro scroll, na 

verdade, trata-se de um momento de amadurecimento. Que a gente entendeu que, sim, estamos 

fazendo jornalismo da Folha. Isso é o projeto editorial da Folha, com todas as concessões que 

a gente tem hoje, que a gente permite, que a gente acha que estão corretamente feitas. Mas de 

fato a gente teve um distanciamento, que não era ideológico, era um distanciamento de quase 

uma desorientação. A gente tentando saber para que lado ir e não sabia direitinho o que ia 

virar a Folha Online”. 

Tais contradições não são de hoje, talvez façam parte mesmo do processo que as empresas 

precisam passar para chegarem a um novo ponto de equilíbrio –ainda que instável, como é 

característica do equilíbrio em todas as coisas vivas, que interagem com o meio. E talvez 

sejam intrínsecas às diferentes exigências dos próprios meios, como foi experimentado por 

Folha e Folha Online, conforme lembra Ana Busch: “A gente optou por fazer jornalismo em 

tempo real mesmo. Isso causou um certo distanciamento da Folha, por causa dos ritmos 

diferentes de fechamento. No jornal, o repórter sai, volta, dá o retorno [resumo das 

informações obtidas ou do caso que o repórter está cobrindo], mas é muito difícil produzir um 

texto só com o retorno. E, no começou, tinha uma coisa de a Folha não dar retorno para a 

Folha Online. Também aconteceu isso. Ninguém sabia para que lado ir. E a gente fazendo em 

tempo real, foi ficando muito independente. Eu acho que esse movimento de aproximação da 

Folha que a gente tem hoje e que está caminhando, é muito bom. Ele é muito recente. A gente 

teve um movimento de isolar, dos dois lados. Não foi só da Folha Online. Os dois lados 

tentaram se isolar, um misto de se proteger, com medo, com desconhecimento”. 

Os reflexos eram vivenciados nas próprias redações, mesmo nos primeiros tempos. Marco 

Chiaretti, que foi redator do Brasil Online, precursor da Folha Online como jornal na internet, 
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diz que era “fria e distante” a relação entre os próprios jornalistas: “Nunca me trataram mal, 

mas também não me tratavam; não me lembro de alguém da redação da Folha ter avisado 

algo. Houve ao menos um caso no qual tivemos de forçar a barra para publicar algo que estava 

‘preso’ na redação, embora fosse de conhecimento público.” 

Falando sobre questões menos afetivas, digamos assim, ele avalia que o trabalho de jornalismo 

online no BOL, no final da década de 1990, esbarrava em três problemas de fundo: “Uma 

indefinição quanto ao nosso papel e o papel de um jornal eletrônico; a visão, à época, de que 

conteúdo não era o ‘gancho’ central do negócio UOL (várias vezes ouvi isso de meus chefes 

uólicos...); e, fundamentalmente, falta de recursos para investir em mais gente e mais 

ferramentas”. 

Com o UOL, também, as relações nem sempre são as mais claras e satisfazem a todos os 

envolvidos. O portal é hoje uma empresa na qual o Grupo Folha (por meio da Folhapar S/A) 

tem parcela majoritária e conduz os negócios, mas UOL, Folha Online e Folha de S. Paulo 

nem sempre têm os mesmos interesses, ainda que estejam todos imbricados.  

No início da Folha Online sob gestão da Folha, por exemplo, a situação tinha tons cinzentos, 

conforme analisa Bernardo Ajzenberg, então diretor de conteúdo da Folha Online: “Era uma 

relação, a meu ver, mal definida. Havia uma vocação inicial (depois alterada) da Folha Online 

de se tornar um portal bastante abrangente, à semelhança do próprio UOL. Isso gerava, 

inevitavelmente, e apesar da desproporção, certo clima de concorrência que teve de ser 

administrado”. 

As questões empresariais são assim resumidas pelo diretor de redação da Folha: “O UOL é 

um provedor geral de acesso e de conteúdo, a Folha Online é um sítio jornalístico. A Folha 

Online pertence à Folha; no UOL, a Folha é um dos principais acionistas da empresa e detém 

o seu controle executivo”. 

As políticas de cada um não são as mesmas. O UOL tem a maior parte de seu conteúdo 

dedicado a seus assinantes ou com produção especial para eles. A Folha Online é aberta, e a 

versão online do jornal, que vai ao ar pela Folha Online, é fechada, de acesso exclusivo para 

assinantes da Folha e/ou do UOL. 
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A versão online do jornal, como se nota pela variação do destaque dado a ela na internet ao 

longo no tempo, parece não ser exatamente uma prioridade para as várias instâncias 

envolvidas. Isso pode ser deduzido também a partir dos relatos a respeito das operações para 

colocar o conteúdo no ar. 

Em 1999, quando a Folha Online assumiu a responsabilidade, a situação era a seguinte, 

segundo relato de Cássio Starling Carlos: “Já um bom tempo antes de eu assumir o cargo [de 

editor-executivo da Folha Online], havia um frila [free-lancer, trabalhador temporário sem 

vínculo contratual] que chegava no início da noite, ficava numa mesa ao lado do espaço 

ocupado pela editoria de arte e publicava os conteúdos da versão impressa no template próprio 

(idêntico ao que é usado ainda hoje). Ele também gerava um arquivo PDF [fac-similar] da 

edição nacional da primeira página. Na madrugada, dois funcionários do UOL faziam o 

upload das páginas. Quando começou a ser feita essa operação não sei informar. O processo 

era autônomo e bastante descuidado (com links quebrados, versões antigas etc.) e o próprio 

frila escolhia a foto que julgava mais interessante de cada editoria para acompanhar o índice 

dos cadernos”. 

Pelo que informa o atual editor-executivo, Ricardo Feltrin, a situação não mudou muito de lá 

para este ano de 2008: “Uma pequenina equipe faz o trabalho aqui. Eles chegam por volta das 

21h e começam a montar a Folha de S. Paulo. O programa que faz isso, chamado Webassist, é 

paleozóico. O processo é meio manual, dá margens a erros”.  

Mas a questão principal, a julgar pela atenção dada a ela por Folha e Folha Online, é a relação 

entre o jornal e o serviço internético, a busca de caminhos para ganhar produtividade -levar ao 

público mais conteúdos, da melhor e mais atraente forma possível, com a maior economia 

alcançável em um dado momento.  

Ao longo desses anos, o grupo criou mecanismos para discutir essas questões. Em 2005, por 

exemplo, uma comissão com representantes das duas plataformas –conhecida internamente 

como Folha-FOL—, fez uma avaliação das relações entre as duas unidades e propôs uma série 

de medidas para que o grupo tirasse maior proveito do que se esperava fosse sinergia entre 

elas. 
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O diagnóstico feito pela comissão, da qual fiz parte, foi de que a integração entre as duas 

unidades era muito pequena. Contribuíam para isso o modelo de jornalismo adotado no online, 

de atualização imediata, e a falta de conhecimento, por parte dos profissionais da Folha, das 

possibilidades que o online oferecia para a ampliação de seu trabalho –receber entrevistas na 

íntegra ou versões mais longas das reportagens publicadas no jornal impresso são algumas 

delas. 

As políticas adotadas, sugeridas pela comissão, foram desde o incentivo para que cada editoria 

aumente o número de remissões à Folha Online (remetendo, por exemplo, para especiais ou 

íntegras de documentos ou entrevistas que, por seu tamanho, não possam ser publicados no 

impresso) até a criação de um horário semanal em que um profissional da Folha participa de 

um bate-papo com internautas –em geral, sobre a notícia mais forte da semana. Também 

começou, naquela época, a política de incentivo a que jornalistas ou colaboradores da Folha 

passassem a editar blogs. A Folha Online, por seu lado, criou formas de destacar o conteúdo 

do impresso, com a introdução de teasers, chamadas para assuntos que estarão no jornal no dia 

seguinte. 

Foram e continuam sendo feitas experiências episódicas de trabalho conjunto das duas 

redações, em grandes coberturas -eventos como eleições, Jogos Olímpicos e Copa do Mundo. 

Na Copa de 2006, a Folha e a Folha Online reuniram suas equipes de esporte para uma 

cobertura conjunta, comanda pela redação do jornal. “A gente tinha uma restrição muito 

grande de papel e achou que poderia colocar na internet o que a gente não conseguisse colocar 

no papel”, diz José Henrique Mariante, editor de esportes da Folha.  

Acabou sendo muito mais do que isso: “Quando a gente começou o processo, a gente achou 

que ia fazer uma coisa e acabou fazendo outra. Ao ter uma redação única, a gente nunca 

segurou notícia. Chegava uma notícia, a gente colocava na Internet. E teve várias durante a 

Copa: a questão de o Ronaldo [então centro-avante da seleção brasileira responder ao Lula 

[presidente da república], a bolha no pé do Ronaldo, as saídas. Houve várias notícias 

instantâneas e outras curiosas, que a gente praticamente não colocou no papel. Por quê? 

Porque eram notícias instantâneas. Bombavam na internet. A gente chegava na hora de editar e 

já sabia o que era importante, o que era exclusivo, o que de fato a gente ia colocar no papel. A 
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internet era uma espécie de pré-edição. E uma coisa que a gente aprendeu na cabeçada mesmo 

foi que existe notícias de internet que funcionam também no papel, e vice-versa. As grandes 

notícias são assim. Mas há as que têm energia para a internet e, no dia seguinte, a energia 

delas já morreu.” 

E não se trata, também, apenas de produzir notícia, mas sim de oferecer um tipo de diversão, 

de entretenimento, que não faz parte do que é esperado do jornal. “O leitor online, por razões 

que não conheço bem, é muito cativado pelo que se chamava antigamente de fait divers –

notícias curiosas, informações sobre celebridades, entretenimento”, diz Otavio Frias Filho. 

“A gente descobriu o vídeo em que um atacante grandalhão da Inglaterra aparecia dançando. 

Colocou aquilo na internet, aquilo explodiu, foi a maior audiência da Folha Online95. Tinha 

umas bobagens, a história de uma rádio croata que chamava o Ronaldinho de Ronaldinha, por 

causa da pronúncia. essas coisas chamavam audiência”, conta o editor de esportes. 

Ele constata as diferenças entre os sucessos dos meios impresso e online: “É outro tipo de 

notícia, é outra energia de notícia. Por exemplo: hoje, a gente deu uma notinha: nasceu o filho 

do Robinho [atacante da seleção brasileira de futebol]. Se você coloca isso na internet, bomba, 

todo mundo vai clicar lá só pra saber. É uma curiosidade instantânea. Se você dá isso assim, 

no meio da tarde, amanhã você pode colocar diferente no jornal. Você vai apurando, você 

melhora o jornal, a verdade é essa. Tem muita gente que acha que a internet vai destruir o 

jornal. Na verdade, acho que você melhora o jornal, desde que você consiga unir esses dois 

trabalhos”. 

 

 

 

 

                                                 
95 DANÇA de atacante grandalhão vira febre na noite de Londres, in Folha Online, 
http://www1.folha.uol.com.br/folha/esporte/ult92u102594.shtml, acesso em 26.jul.2008 
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Capítulo 15  

Para onde vai tudo isso 

 

A resposta à questão do título é simples, curta e direta: não sei. Se for para elaborar um pouco 

mais, acrescento: ninguém sabe. O que não exime o repórter de procurar, se não respostas, 

pelo menos tendências, perguntas outras que contribuam para tentar vislumbrar os caminhos 

futuros da Folha Online e, por extensão, do braço internético dos jornais ou, colocado de outra 

forma, do jornalismo na internet. 

Do ponto de vista do design e da edição de um site jornalístico, o acompanhamento da história 

da Folha Online pode dar algumas pistas de elementos que devem ser observados para a 

construção de uma boa página de notícia. Pelas palavras dos jornalistas e designers que 

fizeram e fazem o site da Folha de S. Paulo e pela observação da evolução do site, é possível 

reconhecer iniciativas que deram certo, identificar uma estrutura que talvez venha a ser 

aproveitada em próximas reestruturações. Aponto a seguir algumas delas, considerando a 

experiência vista neste trabalho e o atual estado da arte. 

O site jornalístico deve ter uma manchete bem definida, identificável. Ou, pelo menos, mostrar 

de cara o que considera o assunto mais importante do dia, assim como a imagem (ou as 

imagens, aproveitando tecnologias hoje existentes) de mais destaque. Também é importante 

que as rotas de entrada nos vários campos do site estejam bem claras; além de clicáveis, 

podem apresentar submenus, que ajudam a orientar a navegação. 

Cada texto deve ter botões ou outros ícones chamando o leitor a participar (comunicar erros, 

comentários etc.). Mais decisivo ainda: cada texto deve ter várias chamadas para textos ou 

assuntos relacionados, o que ajuda manter o leitor no site e orienta a sua navegação. Corolário 

desse princípio é a estruturação de cada texto como se fosse uma mini-home page,  tendo ao 

final chamadas para a editoria e para a página de abertura do site. 
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A página precisa oferecer, ao longo de seu desenrolar, diversos pontos de atração. Não basta 

ter uma ótima manchete: espera-se que o leitor desça pela página, fazendo o tal escaneamento 

dos conteúdos em blocos (às vezes, no formato da letra F; outras, no formato da letra E) e, 

portanto, devem ser apresentados destaques, por cor, imagem ou letras maiores (mas não 

muito) que direcionem e capturem os cliques do internauta. 

O editor e o designer não devem ter medo do óbvio; ao contrário, é necessário ser explícito, 

evidente, reconhecer e aproveitar a experiência do leitor, como visto em vários exemplos ao 

longo deste trabalho. Quando forem feitas modificações, o que deve ocorrer de tempos em 

tempos, há que equilibrá-las na difícil e tênue linha que separa surpreender o leitor ou afastá-

lo, deixá-lo perdido em meio a tantas novidades.. 

Em qualquer projeto, é indispensável pensar na arquitetura da informação, no que se quer 

transmitir e no como tal conteúdo deve ou precisa ser transmitido. E lembrar que o desenho na 

internet é multimídia e multidimensional: há que ficar sempre ligado na dimensão no clique, 

no passeio que cada texto abre para o leitor. 

De modo geral, essas são algumas linhas do que a Folha Online parece ter consolidado, ao 

longo de sua história, em termos de enfoque do desenho, da estruturação, da construção de um 

site de notícias. Há muito mais, porém, a estudar a respeito de sites ligados a jornais e, 

especificamente, do site da Folha, como será visto em seguida. São questões que trafegam no 

terreno da política editorial e administrativa da visão que ele tem do mundo e dos desafios que 

precisa enfrentar. 

Começo por dúvidas quanto à própria identidade do serviço do jornal no mundo online. Ao 

longo dos capítulos anteriores, foi visto como a expressão da Folha na internet mudou de 

nome e até de caráter, passando de simples exercício investigativo de uma nova tecnologia a 

um jornal online vibrante e constantemente atualizado, com audiência diária da mesma ordem 

de grandeza que o impresso. 

Mesmo nos tempos mais recentes, antes das últimas grandes mudanças do projeto gráfico da 

Folha Online, a empresa voltou a se questionar sobre como deveria se apresentar na internet –

o que foi relatado pela diretora da Folha Online no capítulo dez. A questão, recorde-se, é se a 



 201

empresa deve usar apenas o nome do jornal ou se mantém a identidade atual, com o sufixo que 

remete para a internet. 

O The New York Times, por exemplo, exibe orgulhoso seu logotipo na internet, sem nenhum 

apêndice. O jornal afirma sua identidade no mundo online, onde reina absoluto no que se 

refere a sites vinculados a jornais físicos –é o único do gênero entre os cem sites mais 

visitados do mundo, segundo ranking elaborado pela empresa Alexa, que monitora o tráfego 

na internet e se proclama “The Web Information Company” (a companhia de informações da 

web)96. 

A mesma política é adotada por outros dois jornais americanos de porte, o The Wall Street 

Journal e o USA Today. Com o NYT, formam uma trinca de respeito que optou por entrar sem 

sufixos no mundo online. Outros grandes jornais do mundo, escolhidos de forma arbitrária 

(mas referenciada em sua circulação e na sua importância), apenas para ilustrar as diversas 

saídas encontradas por publicações de porte e prestígio, preferiram adotar um sobrenome 

internético, digamos assim, em suas versões online. Usam o sufixo .com ou o sufixo indicador 

do país (.it ou .fr, nos exemplos visitados); há quem acrescente ao nome, como a Folha, a 

palavra online –o Times londrino é exemplo disso (veja quadro a seguir). 

LOGOS INCLUEM COMPONENTE INTERNÉTICO 

Dos jornais online vistos abaixo, em ordem alfabética, só os americanos não acrescentam ao nome sufixo 

que remeta ao universo da internet 

 

                                                 
96 http://www.alexa.com/site/ds/top_sites?ts_mode=global&lang=none, acesso em 29.jul.2008 



 202

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 203

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 204

 

Se o nome não é consenso, muito menos o é quase qualquer outro elemento analisado. Uma 

questão importante para os jornais, por exemplo, é a que se refere à sua política de pessoal e 

de alocação de recursos tecnológicos e financeiros –grosseiramente, pode-se reduzir o 

problema a se os jornais devem ou não unir as redações, fazer com que os jornalistas que 

trabalham para o impresso produzam também para o online e vice-versa. 

A Folha e a Folha Online, foi visto aqui, fizeram várias experiências nesse terreno. A empresa 

também pesquisou, procurou conhecer as políticas adotadas por outros jornais. Em 2007, por 

exemplo, o jornalista Vaguinaldo Marinheiro visitou vários jornais londrinos, conversou com 

editores e apresentou à Folha um relatório do que viu. Ele me cedeu suas anotações informais, 

observações pontuais sobre cada um dos veículos visitados, que resumo a seguir como uma 

ilustração dos rumos que a imprensa britânica estava trilhando. 

“Independent - tem dois milhões de visitantes únicos por mês; apenas quatro pessoas 

trabalhando na internet; colocam o conteúdo do jornal (todo) e atualizam alguma coisa durante 

o dia, com material de agência ou vendo na TV (não usam nada do jornal durante o dia); 

fazem poucos podcasts, por exemplo, com repórteres depois de um jogo; mandam e-mail com 

notícias para 53 mil pessoas; 

Guardian - 15 milhões de visitantes únicos por mês; tem cem pessoas trabalhando, estúdio de 

rádio e pretende construir um de TV; adotou a política webfirst para as editorias de Dinheiro e 

Mundo e está colocando repórteres do online nas das editorias; há integração entre as duas 

redações; ainda fazem pouca coisa em vídeo; tem muito material interativo, por exemplo na 

área de finanças; tem versões em PDF, atualizadas de 15 em 15 minutos automaticamente; 

coloca em sua página 2 um índice de matérias do dia e de conteúdo só online. 

Times - 11 milhões de visitantes únicos por mês; está começando a investir; tem 55 

profissionais e está tentando integrar as redações (colocou os editores de mundo e dinheiro 

online na redação do impresso para conseguir mais textos para a versão online); tem 
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programas de TV e podcasts, ainda no início; pretende construir um estúdio; todos os dias, na 

página 2 do jornal, traz um índice de material exclusivo online 

Daily Telegraph - diz ter pouco mais de 15 milhões de visitantes únicos por mês; adotou a 

política de que todo mundo escreve para jornal e internet, considera que todo mundo é da 

internet e do jornal e dá deadlines para os repórteres para que escrevam para o site; faz 

programas ao longo do dia com editores para colocar na Telegraph TV; tem acordo com TVs 

para a colocação de imagens no site, com áudio de repórteres; tem estúdio de rádio e de TV na 

própria redação; coloca no jornal muitas chamadas para a internet, na página 2, há um resumo 

da internet ontem (mais lidos e mais comentados) e chamadas para especiais do dia (podcasts, 

programas de TV, galerias de foto).” 

O relatório mostra um mundo efervescente, cheio de dúvidas e de apostas. A tomada de 

decisões é apimentada por outra discussão, sobre audiência, circulação e faturamento. De 

modo geral, os jornais impressos são o esteio financeiro das empresas, mas isso está mudando 

rapidamente, com a parcela online respondendo por percentual cada vez mais significativo do 

faturamento das companhias jornalísticas, notadamente na Europa e nos Estados Unidos. 

Estatísticas apontam assustadora queda na circulação dos jornais, especialmente nos Estados 

Unidos –em contrapartida, no resto do mundo, especialmente nos países em desenvolvimento, 

parece haver uma recuperação nessa área tradicional. A discussão não vem de agora: em 2004, 

por exemplo, saiu a primeira edição, nos Estados Unidos, de “Os Jornais Podem 

Desaparecer?”, obra do veterano jornalista Philip Meyer, pesquisador e professor da 

Universidade da Carolina do Norte. O livro é uma apaixonada –ainda que assentada em 

pesquisas e estatísticas— defesa de que o investimento na qualidade da produção jornalística 

traz como retorno ganhos em perenidade, em permanência para os jornais impressos. Mas o 

trabalho também apresenta perspectivas sombrias. Ao mostrar um gráfico sobre a circulação 

dos jornais norte-americanos, em que a linha é uma descendente ao longo do tempo, Meyer 

diz: “Tente prolongar essa linha com uma régua e ela mostrará que não haverá mais leitores 

diários de jornais no primeiro trimestre de 2043”97. 

                                                 
97 MEYER, 2007: 27 
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Para outros, o fim está mais próximo. Steve Ballmer, principal executivo da Microsoft, 

onipresente com seu sistema Windows em computadores pessoais de todos os tipos, em todo o 

planeta, previu em entrevista para o Washington Post em junho de 2008: “Nos próximos dez 

anos, o mundo inteiro da mídia, comunicação e publicidade vai estar virado de cabeça para 

baixo. Em primeiro lugar, não haverá consumo de mídia que não seja distribuída por uma rede 

IP [a internet ou sua sucessora]. Não haverá jornais nem revistas impressos em papel. Tudo 

estará em formato eletrônico”98.  

Em 2007, entrevistado durante o Fórum Econômico de Davos, na Suíça, o presidente do 

conselho e publisher do The New York Times, Arthur Sulzberger Jr., disse ao jornal israelense 

Haaretz: “Não sei se estaremos imprimindo o Times dentro de cinco anos. E quer saber de 

uma coisa? Eu não me importo”. Segundo ele, “a internet é um lugar maravilhoso para ficar, e 

lá nós estamos liderando”. A preocupação do executivo era criar as condições para fazer uma 

boa transição do impresso para o online99.  

Há quem não analise o quadro com as mesmas tintas: “Dizem que os jornais e os produtos 

impressos estão mortos. Eu não vejo assim”, disse o presidente da Associação Mundial dos 

Jornais, Timothy Balding, durante evento promovido pela entidade na Suécia, em junho de 

2008. Ele esgrimiu estatísticas mostrando que a circulação global dos impressos estava 

crescendo, ainda que houvesse declínio nos EUA e na Europa, onde a mídia tradicional 

enfrenta competição mais dura dos jornais gratuitos e da mídia eletrônica100. 

Apesar disso, é clara a impressão sobre os editores do mundo inteiro de que a leitura online é 

crescente. No mesmo evento da entidade internacional de jornais, foi divulgada pesquisa feita 

                                                 
98 MICROSOFT’S Ballmer on Yahoo and the Future. in WashingtonPost.com, 
http://www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/story/2008/06/04/ST2008060403830.html, acesso em 
29.jul.2008 
99

NY TIMES publisher: Our goal is to manage the transition from print to internet, Haaretz.com, 

http://www.haaretz.com/hasen/spages/822775.html, acesso em 29.jul.2008 

 
100

NEWSPAPER circulation on rise, just not in U.S., in MSNBC, http://www.msnbc.msn.com/id/24935927, acesso em 

29.jul.2008 
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pelo Zogby International e pela agência de notícias Reuters ouvindo 704 editores de jornais do 

mundo todo; 44% deles afirmaram que, em dez anos, a maioria de seus leitores será de 

internautas –em estudo semelhante no ano anterior, esse índice era de 41%. 

Mas conseguirá a empresa jornalística online gerar receitas como as produzidas pelo 

impresso? É algo que não está claro, e defensores de respostas positivas ou negativas têm a 

seu dispor diferentes estatísticas para sustentar seus pontos de vista. O que não dá a nenhum 

lado a razão definitiva. 

No caso da Folha Online, o quadro resumido pelo diretor de redação da Folha, Otavio Frias 

Filho, no primeiro semestre de 2008 é o seguinte: “Editorialmente, com uma audiência diária 

de cerca de 800 mil visitantes únicos, a Folha Online já tem um público comparável, em 

termos quantitativos, ao do jornal impresso (330 mil exemplares, três leitores em média por 

exemplar). Em termos de receita publicitária, porém, embora ela esteja crescendo em ritmo 

exponencial no caso da Folha Online, ainda corresponde a menos de 5% do faturamento 

publicitário do jornal impresso”. 

Como vender publicidade, por sinal, é outra grande questão para os serviços jornalísticos 

online. Ela traz embutida ainda um segundo problema, que é como apresentar a publicidade na 

internet de modo que fique clara, do ponto de vista gráfico, a separação entre publicidade e 

material editorial –que, nas redações, é tratada como a separação entre Igreja e Estado. 

Ou seja, além da questão de política editorial e empresarial, os sites jornalísticos precisam 

encontrar uma solução gráfica, de layout, que mostre a distância entre a área editorial e a de 

anúncios. A Folha Online tem suas áreas de compras –FolhaShop e Toda Oferta— colocadas 

na lateral direita, na área que os editores chamam de 1.024 (visível sem rolagem horizontal em 

telas de resolução de 1.024 pixels na largura). Além disso, há vários minibanners (mini porque 

não ocupam toda a largura da página) e botões de anúncios espalhados pela página. Cada um 

deles é identificado com a palavra “Publicidade”. 

Mesmo assim, ocorrem problemas, diz Ana Busch: “Na internet, a divisão é muito difícil, 

porque as coisas estão ali, estão andando. Então às vezes acontecem confusões, porque os 

anúncios são colocados automaticamente.” Confusões não só entre anúncio e material 
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editorial, mas também choques entre os conteúdos de um e outro. Feltrin lembra, por exemplo, 

de um anúncio de uma construtora, mostrando uma pessoa nadando numa piscina, que saiu 

próximo a uma reportagem sobre o caso de uma garota que morreu afogada em uma piscina... 

Complementando a área de vendas do site, a Folha Online tem hoje um quadro que lembra o 

que foi, anos atrás, o chamado piscinão das editorias, instituído lá no primeiro projeto gráfico 

do site sob gestão da Folha. Desaparecido desde 2001, relegado ao esquecimento em benefício 

dos projetos brancos, agora volta como área de venda de livros publicados pela Publifolha (a 

editora de livros do Grupo Folha) ou de outras editoras. O blocão fecha a página, acima apenas 

da segunda barra geral de navegação, mimetizada da apresentada no alto, e que dá mais uma 

forma de acesso direto aos diversos conteúdos do site.  

Além de fazer vendas diretas, como no caso dos livros, e de ser veículo para publicidade de 

terceiros (como é a mídia em geral), os sites jornalísticos também faturam com a venda de 

conteúdo, cobrando assinatura para dar acesso ao que publicam online ou, pelo menos, a 

partes especiais do que é apresentado na internet. 

Esse é um modelo que está em debate no mundo todo. Nos EUA, sites de grandes jornais, que 

eram exclusivos para assinantes, abrem-se ao público ou passam a exigir apenas um cadastro 

gratuito. Em setembro de 2007, por exemplo, o The New York Times anunciou que deixaria de 

cobrar pelo acesso ao seu conteúdo da área de opinião. Era um reconhecimento de que vinha 

mudando a forma de entrada dos leitores no site –no início da década, o internauta chegava 

diretamente à home page e dela partia em busca de outros conteúdos; em 2007, apenas 43% 

dos leitores entravam nos sites dos jornais norte-americanos pela página. 

“O que mudou foi que mais leitores passaram a chegar ao site por meio de referências de  

mecanismos de buscas ou links colocados em outros sites, em vez de entrar diretamente no 

NYTimes.com. Esses leitores indiretos, que não tinham acesso à área de artigos, escondida 

atrás da parede da entrada paga, e que dificilmente se tornariam assinantes, foram vistos como 

uma oportunidade para ampliar nossa audiência, aumentando o número de páginas vistas e 

possibilitando ampliar as receitas com anúncios”, afirmou o jornal, conforme citação em The 
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State of News Media 2008, balanço anual do setor produzido pelo Project for Excellence in 

Journalism do instituto de pesquisas Pew Research Center101. 

Ou seja: o jornal cede ao estilo gratuito de ser que caracteriza a internet, confiando em ganhar 

maior audiência, o que lhe permitiria captar mais anúncios ou cobrar mais pela publicidade 

divulgada –o que nada tem de nova economia, pois a circulação (ou audiência) é um dos 

critérios usados por jornais e emissoras de rádio e TV para apimentar a tabela de publicidade. 

Esse caminho, ao que parece, está sendo escolhido também por publicações européias, 

conforme balanço publicado no site em português da emissora alemã Deutsche Welle: “Já em 

agosto do ano passado, o semanário alemão Die Zeit digitalizou seus artigos impressos desde 

1946 e disponibilizou-os gratuitamente na web. O leitor também tem acesso grátis aos artigos 

online do semanário hamburguês, um dos mais importantes periódicos alemães. (...) Com a 

liberação do acesso na internet a 200 anos de arquivo do jornal britânico The Times, em junho 

deste ano, a tendência da digitalização e da disponibilização de acervos de jornais 

gratuitamente online atingiu seu ‘padrão-ouro`.102” Ao lado desses portentos –o arquivo do 

The Times tem 20 milhões de artigos—, a revista alemã também abriu seus arquivos desde sua 

fundação, em 1947, e o diário italiano Corriere della Sera liberou o acesso da 1,3 milhão de 

artigos dos últimos 16 anos. 

No Brasil, a Folha Online, objeto deste estudo, disponibiliza gratuitamente todo o conteúdo 

que produz. A versão online da edição impressa da Folha de S. Paulo, porém, que é colocada 

no ar pela Folha Online, está disponível apenas para assinantes do jornal e ou do UOL, em 

cujo site Folha Online e versão online do jornal ficam hospedados –aparentemente, como visto 

anteriormente, outro elemento gerador de contradições.  

O destaque desse conteúdo na página, como demonstrado no capítulo anterior, tem sido muito 

variado ao longo da existência do serviço. Ana Busch comenta a questão: “A Folha impressa 

                                                 
101 http://www.stateofthenewsmedia.com/2008/narrative_online_audience.php?cat=2&media=5, acesso em 
29.jul.2008, pág. 15 do capítulo Digital, subcapítulo Audience. 
102

PERIÓDICOS disponibilizam gratuitamente arquivos na web, in DW-World.DE, http://www.dw-

world.de/dw/article/0,2144,3455121,00.html, acesso em 29.jul.2008 
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não é um grande driver de leitura, ela tem uma audiência muito pequena. Por quê? Primeiro 

porque é ruim, vamos falar o português claro, não é? É ruim. Há anos e anos a gente apresenta, 

pelo menos duas vezes por ano um projeto de reforma. Aquilo lá que não é aprovado por ene 

motivos. Um ano é por orçamento, outro ano é por falta de gente ou porque estrategicamente 

aquilo não interessa, e a gente acaba ficando com aquilo. Então, com essa junção de ser ruim, 

ter pouca audiência e ser fechado –pouca audiência e fechado é mais ou menos uma relação 

direta—, a gente deixa ali embaixo”. 

O que não significa que essa seja uma situação absolutamente engessada. A empresa 

constatou, por exemplo, que a concorrência da Folha Online estava se aproveitando da política 

de não abertura dos conteúdos da Folha para furar o serviço internético usando conteúdos da 

própria Folha. Ou seja, assim que o jornal ia ao ar em sua versão online, fechada, outros sites 

simplesmente capturavam reportagens exclusivas, notadamente de política e economia, e 

estampavam como se fossem conteúdo próprio. 

Em resposta, a empresa usou tática semelhante à da concorrência, sem abrir mão de sua 

política de conteúdo fechado: a Folha Online passou a fazer reportagens sobre reportagens 

publicadas na Folha, colocando no ar os textos com as informações básicas, na área aberta, 

com link para o material completo disponível apenas para assinantes. Uma forma, como a 

própria e já comentada estruturação do site e a colocação de links para assuntos correlatos, de 

capturar a atenção do leitor e fazer com que a notícia oriente sua navegação, comande os 

cliques dos internautas. 

Além disso, se não coloca para o público geral o conteúdo da sua versão impressa, a Folha 

oferece para os internautas grandes doses de material produzido por jornalistas “da casa”. Uma 

saída encontrada, já comentada anteriormente, foi multiplicar o número de blogs, com 

profissionais da empresa escrevendo sobre temas tão diversificados como cinema, teatro, 

política, direitos do consumidor, corridas de rua, comes e bebes, acessibilidade e corrida de 

automóveis. 

Os blogs de jornalistas combinam o rigor profissional da Folha com a informalidade e a 

rapidez características da internet, um caminho adotado por vários outros jornais do mundo, 

que recheiam seus serviços online com os textos estilo internet de seus profissionais de mais 
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destaque –o The New York Times, o londrino The Guardian e o Washington Post, para citar 

apenas alguns que enveredaram por essa trilha. 

Parece ser uma forma de a mídia tradicional responder à explosão do que Dan Gillmore 

chamou de jornalismo das bases, “pelo povo e para o povo”, como diz o subtítulo de seu já 

citado livro We The Media. Os grandes blogs de hoje, porém, especialmente no terreno 

político, como The Huffington Post (www.thehuffingtonpost) e Politico (www.politico.com), 

se assemelham mais às versões online da mídia tradicional (ou seja, os jornais) do que aos 

guerrilheiros da informação que supostamente seriam os blogueiros militantes. The Huffington 

Post, por sinal, se apresenta como “o jornal da internet: notícias, blogs, vídeos, comunidades”. 

E Politico tem uma área dedicada a seus blogueiros... 

A blogosfera é, de fato, uma área de intensa atividade –os sites em que indivíduos expressam 

suas opiniões e contam novidades totalizavam 70 milhões em abril de 2007, segundo 

informações do serviço de busca e monitoramento de blogs Technorati103. Na época, a 

estimativa era de que cerca de 120 mil blogs nasciam a cada dia, no mundo todo. 

Isso não significa dizer que a cada dia surgissem 120 mil novos jornalistas das bases. Se não 

por outra razão, simplesmente porque produzir notícia é uma atividade muito cara, se 

mantidos os padrões de qualidade comumente adotados pela imprensa dita “de prestígio”. 

Segundo Rob Fixmer, criador e editor do Cybertimes (parte do The New York Times na web), 

“cada história que publicamos no Cybertimes nos custa pelo menos US$ 1.000”104.  

O que nos leva de volta à questão financeira, elemento básico para a sobrevivência do negócio 

jornalístico, seja ele na internet, seja no impresso, numa combinação de tudo isso e mais um 

pouco, como raciocina Otavio Frias Filho: “Do ponto de vista jornalístico, não vejo muita 

diferença entre o suporte em papel ou na tela. Se o papel desaparecesse da noite para o dia, 

desapareceria também pelo menos um terço dos custos de uma empresa como a Folha, o que 

evidentemente seria interessante. Por outro lado, não é possível afirmar se a transferência de 

                                                 
103 Sifry’s Alerts, http://www.sifry.com/alerts/archives/000493.html, visto em 29.jul.2008. 
104

Citado por John V. Pavlik em Journalism and New Media,2001: 103 
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receitas, do papel para a tela, vai acontecer de maneira compensatória, apta a sustentar uma 

operação relativamente dispendiosa como é o jornalismo que se propõe a manter certos 

compromissos de qualidade e isenção. O que me parece provável, ao menos no ambiente 

brasileiro, é que todas essas plataformas (jornal impresso, jornal online, revistas, TV aberta, 

TV a cabo etc.) coexistam por um período longo, talvez indefinido, de tempo no futuro”. 

Parece, à guisa de conclusão, uma boa pista para responder à pergunta do título deste capítulo. 

Para este repórter, porém, a resposta exata continua a ser: não sei. Mas haveremos de 

descobrir. Ou, como ensina a sabedoria popular: quem viver verá. 
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