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RESUMO 

 

O tema do trabalho se relaciona à atuação das organizações jornalísticas nas redes sociais 

digitais, delimitado ao estudo do conteúdo do jornal Zero Hora (ZH) em sua página 

Facebook. O questionamento norteador é ―como ZH atua na rede social digital Facebook e 

que tipo de usos faz desta plataforma?‖. O objetivo geral é compreender como uma 

organização jornalística se faz presente e se utiliza das redes sociais digitais. Os objetivos 

específicos são: identificar os principais usos das redes sociais digitais por ZH; categorizar as 

apropriações dadas por ZH no Facebook; interpretar o conteúdo das postagens do jornal no 

Facebook. Serão trabalhadas as noções de jornalismo digital (MIELNICZUK, 2003; PRIMO, 

2002); redes sociais digitais (RECUERO, 2009; CARVALHO, 2010; SAAD, 2003) e 

organização jornalística (GUERRA, 2005; CARVALHO, 2010). A metodologia se dá na por 

meio de análise de conteúdo de postagens feitas na página oficial de Zero Hora no Facebook, 

no período que compreende a primeira e a terceira semana do mês de novembro de 2014. A 

coleta das postagens foi feita apenas na primeira postagem de cada dia das semanas 

escolhidas e a análise se deu por meio de um protocolo composto por itens relacionados ao 

quadro teórico do trabalho. Pode-se concluir os tipos de usos que o jornal Zero Hora faz de 

sua página, como o compartilhamento dos conteúdos diretamente de seu website e as 

postagens com linguagem coloquial que interpelam os interagentes que curtem a página, a fim 

de se aproximar de seus leitores. 

 

Palavras-chave: jornalismo digital; organização jornalística; redes sociais digitais. 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema deste trabalho se relaciona à atuação das organizações jornalísticas nas redes 

sociais digitais. Está delimitado à análise do conteúdo do jornal Zero Hora (ZH) em sua conta 

oficial no Facebook1
. O jornal Zero Hora está presente com sua conta oficial no Facebook 

desde junho de 2009
2
, desde lá já agregou mais de um milhão de seguidores em sua fanpage. 

No Brasil, de acordo com pesquisa realizada em 2013, dos cerca de 53,5 milhões de 

usuários ativos da internet no Brasil, mais de 46 milhões tem acesso algum tipo de rede social 

digital em casa ou mesmo no trabalho.
3
 Os dados que evidenciam a proporção que as redes 

sociais digitais tomaram nos espaços virtuais. 

Os sites de redes sociais, sendo responsáveis por estes inúmeros acessos apontados 

pela pesquisa, são ambientes que dão possibilidades aos seus usuários de criar e recriar formas 

de envolvimento e atuação dentro destes espaços. Essa lógica de interação de usuários acaba 

por modificar também as relações na sociedade e a forma de disseminar a informação. Surge a 

descentralização do poder da informação, pois qualquer indivíduo passa a participar da 

construção da notícia nesses ambientes digitais. 

A partir do entendimento de redes sociais digitais e a maneira como os indivíduos 

podem atuar nesse espaço, o jornal Zero Hora será analisado por meio da conta oficial no 

Facebook enquanto organização jornalística usuária de rede social.  

A proposta do tema para pesquisa tem relação com o interesse acerca das mídias 

sociais e entendimento do uso das redes sociais digitais por parte de uma organização 

jornalística como estratégia para divulgação de informação, interação com os leitores e outras 

finalidades. 

O problema de pesquisa busca responder como ZH atua na rede social digital 

Facebook e que tipo de usos a organização faz desta plataforma, questão que se buscou 

responder por meio da análise do conteúdo das postagens do jornal em sua página. 

Justifica-se a definição do jornal Zero Hora como parte do objeto de pesquisa devido 

à facilidade de acesso para busca de informações. O papel da área de social media4
, ou editor 

                                                   

1
 Disponível em: www.facebook.com 

2
 Dados disponíveis em https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts Acesso em 03/05/2014.  

3
 Pesquisa realizada pelo Ibope Media. Disponível em: <http://www.ibope.com.br/pt-

br/noticias/paginas/numero-de-usuarios-de-redes-sociais-ultrapassa-46-milhoes-de-brasileiros.aspx> Acesso em 

15/11/2014. 
4
 O editor de mídias sociais é responsável por gerenciar os usos dados às redes sociais digitais em que um ator 

institucional (no caso, o jornal) está presente. 

http://www.facebook.com/
https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/numero-de-usuarios-de-redes-sociais-ultrapassa-46-milhoes-de-brasileiros.aspx
http://www.ibope.com.br/pt-br/noticias/paginas/numero-de-usuarios-de-redes-sociais-ultrapassa-46-milhoes-de-brasileiros.aspx
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de mídias sociais, parece estar definido dentro da redação com funções específicas, visto que 

existe uma equipe de redes sociais neste jornal
5
.  

 Quanto à rede social digital escolhida, optou-se pela página do jornal Zero Hora no 

Facebook por se tratar de uma rede bastante popular e de abrangência mundial, o que 

possibilita diferentes acessos à página. O Facebook é a rede social mais acessada do planeta, 

hoje conta com mais de 1,32 bilhões de usuários ativos (com acesso pelo menos uma vez ao 

mês), 66,2% destes usuários são do Brasil
6
.  

 Na pesquisa de estado da arte que antecedeu o início deste estudo, alguns trabalhos 

foram analisados a fim de buscar a atual situação do tema nas pesquisas da área. Pode ser 

constatado que são poucos os trabalhos que tratam mais especificamente dos conceitos de 

referência definidos neste projeto. No Google Acadêmico
7
, por exemplo, foram encontrados 

artigos de Raquel Recuero que tem seus estudos voltados para as redes sociais. O intitulado 

―Redes Sociais na Internet, Difusão de Informação e Jornalismo: Elementos para discussão‖, 

que trata de discutir os processos de difusão de informação nas redes sociais online e as 

práticas do jornalismo neste ambiente, foi especialmente escolhido por ser um dos poucos 

trabalhos que fala dessa relação redes sociais online e jornalismo. Também foi analisado o 

trabalho ―Legitimação Institucional do Jornalismo Informativo nas Mídias Sociais Digitais: 

Estratégias Emergentes no Conteúdo de Zero Hora no Twitter‖, dissertação de mestrado de 

Luciana Menezes Carvalho, que faz parte do Programa de Pós Graduação de Comunicação da 

Universidade Federal de Santa Maria e orienta este trabalho; a pesquisa trata de responder 

quais estratégias de legitimação institucional estão presentes no conteúdo das mensagens 

postadas pelo jornal Zero Hora no Twitter. Também foi encontrada pesquisa de Gabriela Zago 

e, mesmo que seus estudos digam respeito ao Twitter, a pesquisadora aponta considerações 

pertinentes ao uso das redes sociais digitais no âmbito jornalístico.  

  Sendo assim, a proposta deste trabalho está relacionada ao interesse em ampliar os 

estudos acerca das mídias sociais e entender como as redes sociais digitais vêm sendo usadas  

pela organização jornalística, tendo como hipótese que são mecanismos para divulgação de 

informação, interação com o público e outras finalidades que a pesquisa pretende identificar.  

                                                   

5
 A redação de ZH conta com uma equipe de redes sociais que é coordenada pela editora do Leitor, Bárbara 

Nickel. Em março de 2014 a equipe comemorou a marca de 1 milhão de curtidas na fan page: Fonte: 

<http://wp.clicrbs.com.br/editor/2014/03/22/carta-da-editora-a-redacao-agradece-ao-leitor/?topo=13,1,1,,,13> 

Acesso em 07/11/2014 
6
 Fonte: <http://www.tecmundo.com.br/facebook/60937-facebook-chega-1-32-bilhao-usuarios-atinge-80-

brasileiros-web.htm> Acesso em 09/11/2014. 
7
 http://scholar.google.com.br Pesquisa de estado da arte realizada entre abril e maio de 2014. 

http://wp.clicrbs.com.br/editor/2014/03/22/carta-da-editora-a-redacao-agradece-ao-leitor/?topo=13,1,1,,,13
http://www.tecmundo.com.br/facebook/60937-facebook-chega-1-32-bilhao-usuarios-atinge-80-brasileiros-web.htm
http://www.tecmundo.com.br/facebook/60937-facebook-chega-1-32-bilhao-usuarios-atinge-80-brasileiros-web.htm
http://scholar.google.com.br/
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 Pretende-se, então, que esta pesquisa se torne mais uma referência para futuros estudos 

sobre o papel do jornalismo na gestão de mídias e redes sociais digitais e sobre as 

possibilidades oferecidas por esses serviços enquanto espaços de compartilhamento de 

informações e conteúdo jornalístico. E ainda, que aponte considerações pertinentes para o 

entendimento e aprimoramento do uso que as organizações jornalísticas podem fazer das 

redes sociais digitais.  

 O objetivo geral desta pesquisa é compreender como uma organização jornalística se 

faz presente e se utiliza das redes sociais digitais. Os objetivos específicos são: identificar os 

principais usos dados por ZH à sua fanpage; categorizar as apropriações dadas por ZH no 

Facebook; interpretar o conteúdo das postagens do jornal no Facebook. 

No primeiro capítulo deste trabalho serão trabalhadas as noções de redes sociais 

digitais conforme Recuero (2009), Carvalho (2010), Saad (2003). Pretende-se expor as 

definições de redes sociais na internet e sua diferenciação com o conceito de redes sociais, 

além das características presentes no ambiente digital das redes sociais. 

No segundo capítulo será tratado o conceito de organização jornalística conforme 

Guerra (2005) e Carvalho (2010). A organização jornalística muitas vezes se confunde com 

instituição jornalística. Neste espaço serão tratadas as definições de cada termo, situando o 

objeto de estudo, o jornal Zero Hora, no conceito de organização jornalística e ainda a 

organização na era digital que trará o resgate das fases da presença do jornalismo no âmbito 

digital e suas características conforme Mielniczuk (2001). 

No capítulo seguinte será apresentada a metodologia aplicada a este trabalho e a 

análise realizada a partir dos conteúdos apresentados na fan page de Zero Hora no Facebook. 
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CAPÍTULO 1 - REDES SOCIAS E REDES SOCIAIS NA INTERNET: DEFINIÇÕES 

DISTINTAS 

 

  O termo rede social é a definição de uma estrutura social em que indivíduos ou 

organizações interagem diante de uma ideia, objetivo ou gosto comum. Essas interações são 

dadas a partir de ligações múltiplas onde é permitido o contato de todos com todos, formando 

uma rede. As redes sociais enquanto metáfora de relações sociais entre indivíduos sempre 

existiu. O que há de evolução para o conceito é o estudo de redes sociais na Internet que 

explicita a comunicação mediada por computador, em um espaço onde os indivíduos 

conversam, compartilham e interagem. O trabalho irá atuar baseado no contexto digital, sendo 

assim fica definido o ambiente onde essas conexões estarão acontecendo.  

 Conforme proposto por Recuero (2011), as redes sociais na internet contam com 

elementos que auxiliam em sua caracterização. Dentre esses elementos, estão os atores sociais 

e suas conexões. Os atores dizem respeito às pessoas ou organizações que atuam na rede. 

Ainda de acordo com a autora, a denominação ―atores‖ faz referência à característica de 

representação que esses indivíduos usam para a interação nas plataformas digitais. As 

conexões, por sua vez, são as relações entre esses atores.  

 Carvalho (2010) utiliza denominação mídia social digital para definir uma rede de 

interação no meio digital: 

  

[...] caracterizando-a pelo papel ativo do usuário e por uma lógica comunicacional 

descentralizada e conversacional que se opõe ao modelo unidirecional da mídia de 

massa. A mídia social digital é entendida, aqui, como ambiência de fluxos 

informacionais e comunicacionais que ocorrem a partir de ferramentas digitais, 

possibilitando usos e apropriações que envolvem conversação, participação ativa do 

interagente através de comentários, recomendações, disseminação e 

compartilhamento de conteúdo próprio ou de terceiros (CARVALHO, 2010, p. 20).  

  

  Facebook será entendida como rede social digital, a partir de uma adaptação do 

conceito de sites de redes sociais (SRS), espaços que contemplam a expressão das redes 

sociais na internet. Os SRS agregam três características que os definem, de acordo com Boyd 

& Ellison (2007, apud RECUERO, 2011, p. 102): a possibilidade de criação de uma 

representação através de um perfil pessoal; a interação de indivíduos entre os perfis por meio 

de comentários; e a exposição da rede de contatos de um indivíduo para outro.  Embora o 

conceito sirva para compreendermos o objeto deste estudo, o Facebook, será utilizada a 

expressão rede social digital por ampliar as características dos sites de redes sociais aos 

aplicativos móveis com as mesmas características e funções. 
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 Conforme Recuero (2011), os SRS são tipos de softwares sociais, que são os softwares 

aplicados diretamente para as comunicações mediadas por computador. Uma característica 

que difere os SRS de outras formas de comunicação mediada por computador é o fato de que 

os SRS permitem maior visibilidade e articulação das redes sociais. A visibilidade é percebida 

na lista de amigos que fica disponível para que todos os usuários da rede vejam e é isto que 

define as redes sociais como mídias, no ambiente digital, permitindo fluxos descentralizados 

de informação entre os atores.  

 Nesses espaços de redes sociais digitais, os atores sociais usam seus perfis como 

ferramenta para construção de suas identidades diante de outros usuários da rede, e a partir 

disso se dá a interação.  As conexões estabelecidas nas redes sociais podem ser entendidas por 

meio da análise de comportamento dos atores e suas atuações nesses espaços. Dentro dessas 

conexões, tem-se como elemento o capital social, que motiva a interação entre os atores por 

meio de relações de confiança e ganho de algum benefício em favor de outro. 

 Recuero (2011) menciona o capital social como sendo um elemento de qualidade das 

conexões dadas na internet. Ao explicar o termo, diferentes autores são mencionados na 

explicação de que não há um consenso para o conceito. Contudo, a ideia de Putnam (2000, 

apud RECUERO, 2011) de que o capital social está relacionado com benefícios e moralidade 

por meio de relações recíprocas, cabe ao presente estudo. A autora aponta o capital social 

como sendo a verificação de valores construídos nos sites de redes sociais é um dos elementos 

principais no entendimento desses ambientes. 

Essa ―verificação do tipo de valor construído em cada site pode auxiliar também na 

percepção do capital social construído nesses ambientes e sua influência na construção e na 

estrutura das redes sociais‖ (RECUERO, 2011, p.107). Ou seja, os valores dados nas redes 

sociais digitais são diferentes e mais acessíveis aos atores sociais do que no espaço off-line.  

 Um ator social online pode ter no Facebook cerca de mil amigos. Dificilmente este 

ator social, no espaço fora do SRS tenha relação com estes mesmos mil amigos. Além disso, 

esse status de popularidade construído no Facebook acaba por ultrapassar o ambiente online, 

influenciando na visão de popularidade deste ator.  

 Visibilidade, reputação, popularidade, autoridade são valores do capital social 

mencionados por Recuero (2011) que, comumente, são relacionados aos sites de rede social, 

nos quais ocorrem as interações pelas quais os atores se apropriam desses valores. Analisando 

estes valores, pode-se perceber que são essenciais para a imagem de uma organização e a 

sustentação de sua credibilidade. 
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 Diante do acompanhamento da conta oficial no Facebook do Jornal Zero Hora, o 

trabalho pretende entender como o veículo jornalístico se apresenta na rede social digital e 

qual uso faz deste meio.  

1.1. ELEMENTOS E CARACTERÍSTICAS DAS REDES SOCIAIS DIGITAIS 

 

Conforme Recuero (2011) propõe, as redes sociais na internet possuem elementos que as 

definem: 

 Atores: Primeiro elemento da rede social. A denominação ―ator‖ diz respeito à 

representação que o indivíduo quer mostrar na rede onde atua. São as pessoas 

presentes na rede. 

 Conexões: As conexões são compostas pelos laços sociais que vão formar a interação 

social entre os atores. 

Dentro das conexões, temos como elementos: 

 Interação: Para Watzlawick, Beavin e Jackson (2000, apud  RECUERO, 2011), a 

interação representa um processo comunicacional, visto que uma ação provoca um 

reflexo comunicativo entre os indivíduos, um reflexo social. Recuero (2011) explica 

que a interação social compreende o estudo da comunicação entre os atores. Contudo, 

a interação em ambientes virtuais se dá de uma forma em que essa comunicação é 

mediada por computador e que os atores podem não se conhecerem de fato. Segundo 

Reid (1991, apud RECUERO, 2011), a interação no ciberespaço pode ser assíncrona 

ou síncrona. Essa diferenciação se dá pela resposta de uma mensagem e diferença da 

construção temporal que a mediação causa. Uma interação síncrona ―é aquela que 

simula a interação em tempo real. Deste modo, os agentes envolvidos têm uma 

expectativa de resposta imediata, ou quase imediata, estão ambos presentes (on-line), 

no mesmo momento temporal (RECUERO, 2011). Exemplo: canais de chat, 

conversas no sistema de mensagems, o bate-papo do Facebook. Na interação 

assíncrona, a expectativa de resposta não é imediata. Os atores não necessariamente 

estão on-line no mesmo momento temporal. É esperado que a resposta não seja dada 

de forma tão imediata, espera-se um tempo para resposta da mensagem. É o caso de e-

mails, fóruns. 

 Relação: As relações sociais são formadas pelas interações. Garton, 

Haythornthwaite e Wellman (1997, apud RECUERO, 2011) explicam que as 

relações sociais são variadas e que no contexto da mediação por computador há 
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diferença para as relações em outros contextos. As relações que se dão 

mediadas pelo computador são capazes de realizar mais trocas de informações 

nos variados sistemas. Há como fazer uso de um site de rede social para 

interação com os amigos, uso de um e-mail para interação profissional e uso de 

um blog para interação acadêmica. O que se quer mostrar com isso é que as 

relações são dadas baseadas nas diferentes interações dos indivíduos.  

 Laços sociais: Os laços sociais representam a efetiva conexão entre os atores 

em uma conexão. Ou seja, o contato freqüente, a proximidade, os fluxos de 

informação.  

 Capital Social: Conforme explicado anteriormente, o capital social diz respeito 

a normas de reciprocidade, confiança, valores que emergem o ambiente onde 

os atores atuam, conforme Recuero (2011). 

 Saad (2008) menciona características comunicacionais do ambiente das mídias sociais, 

enquanto Carvalho (2010, p. 53) sintetiza cada uma delas: 

 Ruptura do predomínio do pólo de emissão e criação de canais de informação e de 

conversação independentes das fontes formais; estão relacionadas à possibilidade 

de que os antigos receptores da mídia de massa agora atuem também como 

emissores na mídia social digital; o poder de informar deixa de ser exclusividade 

de uma instituição. Ao mesmo tempo, esses interagentes distribuem informações e 

conversam através dos canais independentes das mídias sociais digitais e dos sites 

de rede social. 

 Alto grau de envolvimento e personalização pelos usuários; Carvalho (2010, p. 53) 

diz que a personalização ―está ligada às possibilidades de criação de perfis nessas 

ferramentas ao gosto do interagente.‖ 

 Alto grau de articulação coletiva e a facilidade de comunicação e de expressão 

dada pela concentração, em um mesmo ambiente, de ferramentas de produção de 

conteúdo e de participação e diálogo. Carvalho (2010) explica que este item diz 

respeito à possibilidade de mobilização que essas mídias representam: apesar do 

uso individualizado, essas mídias reúnem, na mesma plataforma, ferramentas que 

podem ser usadas tanto para informação quanto para diálogo e participação. 

  

 O Facebook, site de rede social escolhido para ser analisado nesta pesquisa, é uma 

rede social digital, lançada em fevereiro de 2004, que permite criação de um perfil ou fan 
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page. Para se conectar ao serviço é preciso criar uma conta que exige informação de alguns 

dados pessoais e vinculação de um e-mail e senha para login, tais informações são solicitadas 

na página inicial do site
8
. O perfil é indicado para uso de pessoas, que permite até 5 mil 

amigos na rede. O usuário pode postar fotos, textos e arquivos do computador em sua timeline 

(linha do tempo). Para isso, existe uma barra de status (Figura 2), onde também é possível o 

usuário dizer o que está fazendo no momento, que programa está assistindo, o que está 

sentindo, qual localização se encontra e com quem está (nessa opção, é possível ―marcar‖ 

outro usuário do Facebook, caso essa possibilidade seja liberada nas configurações do perfil 

do usuário marcado.) 

 

Figura 1: Barra de status no perfil do Facebook  

Fonte: www.facebook.com 

 

As configurações permitem que o usuário controle as exibições de fotos ou posts que 

apareçam sua imagem e façam vinculação com seu perfil. Isto é, não há a possibilidade de 

proibir que a foto de certo usuário seja postada, mas é possível, por meio das configurações, 

não permitir que o perfil seja marcado em tal foto. Pelas configurações também é possível 

definir se as informações contidas no perfil ficarão visíveis apenas para os amigos, para os 

amigos dos amigos, para um grupo selecionado ou para todos os usuários do Facebook. 

As fanpages são as páginas destinadas para empresas, figuras públicas ou produtos. 

Diferente dos perfis, não há número limite de seguidores ou fãs (que no perfil são chamados 

de amigos). A opção para um usuário receber as atualizações de uma página em sua linha do 

tempo, este deve ―curtir‖ a fan page. 

As fan pages permitem acesso à recursos diferentes dos perfis. Nelas, é possível 

mensurar o alcance das postagens feitas, fazer anúncios pagos e de forma gratuita e ter acesso 

a dados que mapeiam as ações da página, o que se fala de cada postagem e qual a interação 

dos seguidores com certa postagem. 

                                                   

8
 Disponível em: https://www.facebook.com/ 

https://www.facebook.com/
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Os usuários do Facebook podem curtir os conteúdos postados em uma página, 

compartilhar, comentar e ainda receber resposta de um comentário, quando as configurações 

da fan page permitem. Dessa forma, muitas empresas presentes no Facebook na forma de fan 

page usam os comentários como meio de diálogo entre os seguidores. 

 Após a conceituação de redes sociais, suas definições e características, o trabalho parte 

para as definições de organização jornalística no capítulo seguinte. Nele, trataremos da 

diferenciação entre organização e instituição jornalística, os apontamentos sobre o que faz 

parte do jornalismo enquanto instituição e como Zero Hora se situa neste meio, fazendo a 

ligação entre as redes sociais digitais do capítulo anterior e sua definição como organização 

jornalística. 

 

CAPÍTULO 2 - ORGANIZAÇÃO JORNALÍSTICA E SUAS DEFINIÇÕES 

 

 As organizações estão incluídas na vida contemporânea de forma predominante. 

Somos a ―sociedade das organizações‖ (PERROW, 1991, apud HALL, 2004:1). Prova disso é 

a quantidade de bens e serviços utilizados pela sociedade que são prestados por grandes 

organizações em diferentes ramos: alimentação, transporte, educação e comunicação. 

 Muitos são os estudos sobre a temática das organizações nas áreas das Ciências 

Sociais e Humanas. Contudo, mais precisamente na comunicação, as pesquisas ainda falam 

mais das relações organizacionais, não se atendo exclusivamente em entender ou explorar o 

conceito da organização jornalística. 

 As organizações, segundo Srour (2009, p. 140), ―podem ser definidas como 

coletividades especializadas na produção de um determinado bem ou serviço‖. Elas fazem uso 

da combinação de agentes sociais e recursos para realizarem um trabalho eficiente com 

economia de esforço. Para Hall (2014) as organizações possuem capacidade de produzir 

impacto na sociedade, sejam eles impactos malignos ou benignos. Segundo o autor, dessa 

capacidade surge a necessidade de estudar as organizações para que se tenha claro o 

entendimento de suas funções, relações com os indivíduos e usos pela a sociedade moderna. 

 De acordo com Srour (2009, p. 152), as organizações são compostas por relações 

sociais onde os agentes individuais são portadores dessas relações que podem ser definidas da 

seguinte forma: 

- Relações coletivas estruturais: que articulam classes e categorias sociais; 
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- Relações coletivas: fazem a vinculação das organizações com seus públicos, também 

são chamadas de relações de consumo; 

-Relações interindividuais: as relações interpessoais que conectam os agentes 

individuais entre si. 

 Srour também aponta que além das relações, as organizações demandam de outros 

tipos de definição para se caracterizarem, como por exemplo, quanto ao seu conteúdo: 

- Infraestrutura material: engloba instalações e equipamentos que funcionam conforme 

a divisão do trabalho e operam como meio de substituição do pessoal; 

- sistema de poder: diz respeito à política da organização, relação de poder e mando. 

- universo simbólico: patrimônio intelectual da organização. Composição dos saberes 

e padrões culturais adquiridos e praticados pelos agentes sociais. 

 É importante salientar que organizações e instituições envolvem conceitos diferentes. 

Enquanto a organização trata de serviços específicos, a instituição, de acordo com Srour 

(2009, p. 140), ―tem aplicação nas organizações e agrupamentos sociais dotados de certa 

estabilidade estrutural‖. Ou seja, as instituições estão ligadas a valores mais duradouros onde 

referências simbólicas são construídas, baseadas na ―respeitabilidade social‖ promovida com 

suas ações. 

 A instituição diz respeito às regras que garantem o funcionamento da sociedade. O 

casamento e a herança são exemplos. Sendo assim, ao diferenciar a instituição como sistema 

de normas sociais, é possível entender sua amplitude em relação às organizações. Carvalho 

(2010, p. 31) diz que ―a instituição é o todo maior que determina como as organizações que 

dela fazem parte devem atuar‖.  

 Dentro do âmbito jornalístico, Guerra (2005, p.1) define a instituição como o conjunto 

dos conceitos, princípios e funções da atividade caracterizada como jornalística. Além disso, 

ele trata a organização como sendo ―o grupo de pessoas e meios efetivamente dedicados a 

missão de ‗dar vida‘ ao conceito, aos princípios e à função que caracterizam a ‗instituição 

jornalística‘‖.  

 Cada organização tem suas ―particularidades que não são universalizáveis, pois 

decorrem de como é definido um modo próprio de operação‖ (GUERRA, 2005, p. 2). Dentro 

dessas características individuais que efetivam o trabalho de uma empresa jornalística, estão a 

rotina produtiva, a infraestrutura, os profissionais e a qualificação dos mesmos.  

 Tal diferenciação de conceito é importante para a aplicação dos dois termos neste 

trabalho, onde se entenderá organização jornalística como elemento singular dentro da 
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instituição jornalística. Para tal diferenciação, Carvalho (2010) explica a relação da instituição 

e da organização no jornalismo. 

 

 (...) sendo uma instituição, o jornalismo é reconhecido socialmente a partir do 

seu princípio informativo, no sentido de que às organizações informativas cabe 

relatar os fatos a partir de uma perspectiva objetiva, prestando informações ao 

público. (...) Por mais que as notícias sejam construções permeadas de interesses 

subjetivos, organizacionais, comerciais, políticos, devem causar esse efeito de 
transparências para que o contrato que legitima a instituição seja mantido. 

(CARVALHO, 2010, p.33). 

 

 Cada organização jornalística tem seu modo de fazer jornalismo que obedece à visão 

da empresa dentro da lógica da função social que a atividade jornalística possui. Carvalho 

(2010) diz que mesmo que a instituição tenha força em relação às normas e valores, cada 

organização procura uma forma de se adequar ao seu público sem quebrar o que a instituição 

jornalística tem definido.  

 Traquina (2004) diz que o jornalismo conhecido hoje tem suas raízes no século XIX. 

Naquele período surgiu o primeiro mass media, a imprensa. De lá pra cá, houve a expansão 

dos jornais que passaram a não mais fornecer propaganda e sim informação. Com os 

interesses sociais voltados para a criação de novos empregos, a possibilidade de trabalhar nos 

jornais aumentou e com isso as pessoas passaram a trabalhar na atividade de levar informação 

à sociedade. Novos paradigmas surgiram e com isso, valores foram definidos e ainda hoje 

rondam o ofício do fazer jornalístico: a notícia como mercadoria, baseada em fatos e não 

apenas em opiniões, a procura pela verdade, a objetividade, a noção de informação como 

serviço público e como bem maior para a sociedade.  

 A Zero Hora pertence ao grupo empresarial Rede Brasil Sul (RBS), que por sua vez 

tem seus valores, normas e condições e age como uma organização comprometida com a 

informação, papel central do jornalismo. A missão do Grupo RBS é ―facilitar a comunicação 

das pessoas com o seu mundo‖ (Grupo RBS, 2011, p. 8) e sua visão a cerca da atividade 

jornalística é dada da seguinte forma: 

 

(...) jornalismo é a atividade de produzir informação e análise com liberdade, 

responsabilidade e independência. A produção jornalística deve estar 

fundamentada na relação de integridade e autenticidade com leitores, 

telespectadores, ouvintes e usuários de meios digitais. Além disso, os 

conteúdos jornalísticos devem ser baseados em conceitos que valorizem a 

busca da verdade e a pluralidade (Grupo RBS, 2011, p. 15) 

 

 O Guia de Ética Jornalística do Grupo RBS define algumas referências básicas a 

serem usadas pelos editores do grupo, desde o jornal impresso até a atuação nas mídias sociais 
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digitais. Tais referências têm o intuito de assegurar ao público o direito da informação 

independente e com opinião plural.  

 O objetivo do Grupo RBS de deixar clara a garantia do direito à informação 

independente vai ao encontro do que Traquina (2004) fala sobre os valores e normas 

profissionais do jornalismo. O autor evidencia a luta dos profissionais de comunicação pela 

defesa da liberdade e autonomia em relação a outros agentes sociais. Tamanha é a importância 

da liberdade e autonomia, é que ambas garante outro valor importante da prática jornalística, a 

credibilidade que é resultado do exercício constante de apuração dos fatos e fontes a quem se 

conta para escrever uma notícia.  

 Traquina (2004) fala também da objetividade como valor importante do jornalismo: 

 

A objetividade, ou uma outra designação de uma noção de equilíbrio 

(balance), está associada pela esmagadora maioria dos cidadãos ao papel do 

jornalista, e é consagrada nas leis que estabelecem as balizas do 

comportamento dos profissionais, em particular os que trabalham nas 
empresas de comunicação social do setor público (TRAQUINA, 2004:143). 

 

 Diante disso, liberdade, credibilidade e objetividade estão entre os elementos que 

regem o trabalho dos jornalistas. Não podendo ser diferente, são os apontamentos que o 

Grupo RBS faz para defender o ofício de seus profissionais e garantir a execução de um 

trabalho de acordo com o que propõe a instituição jornalística. 

2.1 ORGANIZAÇÃO JORNALÍSTICA NA ERA DIGITAL 

  

 A inserção das organizações jornalísticas nas redes sociais digitais faz parte da 

evolução do jornalismo digital. Desde o início da internet, essas organizações vêm se 

apropriando das tecnologias disponíveis para se aproximar do público, distribuir notícias, 

conquistar anunciantes.  

 Barbosa (2011, p. 128) propõe que este tipo de jornalismo vem se modificando ao 

longo do tempo, acompanhando o avanço da internet. A cada momento de evolução, os 

recursos vão se aprimorando e surgem, por exemplo, elementos como hipertextos com 

associação a áudio, vídeo ou fotografia. Tal transformação da linguagem jornalística é 

fundamental para entender o que acontece nas publicações realizadas pelo jornal Zero Hora na 

rede analisada.  

 As modificações provocadas no jornalismo publicado na internet são explicadas em 

fases por Mielniczuk (2001). A primeira trata-se de um momento de transposição, onde o 
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conteúdo oferecido era a reprodução do publicado nos jornais impressos. Não havia produção 

específica de conteúdo que diferenciasse a internet de outros meios.  

 À medida que a rede se desenvolvia e oferecia novas possibilidades, veio a fase da 

metáfora, onde a informação ainda era relacionada com o que havia no impresso, mas alguns 

desafios de texto e aproveitamento dos recursos da rede já podiam ser observados, como o uso 

de e-mail para  aproximação entre jornalista e leitor e de links para  notícias  de  última  hora.   

 Na terceira fase, surge o webjornalismo que atua na internet em sua forma mais 

avançada com possibilidade de transmissão de imagens e sons e agrega características na nova 

forma de fazer jornalismo, como hipertextualidade, memória, interatividade e personalização. 

Palacios (2002) também traz características para explicar o potencial e ferramentas do 

jornalismo online:  

 Multimidialidade, que é a convergência de som, imagem e texto como meio de 

narração em uma plataforma;  

 Interatividade é a possibilidade dada ao público de se sentir parte do processo 

jornalístico;  

 Personalização diz respeito ao poder do leitor/espectador/internauta de utilizar os 

produtos jornalísticos da rede de forma individual e de acordo com seu gosto;  

 Hipertextualização é a possibilidade de conectar textos por meio de endereços 

eletrônicos;  

 Memória é explicada pelo autor como a característica da Web de armazenar 

informações em quantidade muito maior que outras mídias;  

 Instantaneidade é a característica da Web de ser rápida tanto no acesso quanto na 

produção e disponibilização do conteúdo. 

 O entendimento da atuação de ZH nas mídias sociais, nesta pesquisa, estará associado 

à compreensão do desenvolvimento do jornalismo digital, visto que este desenvolvimento 

permitiu uma maior aproximação entre público e organização jornalística no processo de 

produção das notícias. Carvalho (2010, p. 14), refere-se a um paradoxo em tempos de 

evolução das mídias digitais: antes o jornalismo usava as tecnologias como suporte de difusão 

de notícias, hoje se depara com a possibilidade de atuação dos leitores na produção e 

distribuição das notícias nos sites de rede social. 

 Acompanhada do processo de evolução do jornalismo digital, a inserção das 

organizações jornalísticas na internet ocorre de forma adaptativa, na medida em que novas 

possibilidades de conexão, divulgação de notícia e recursos de visualização surgem. Ou seja, 
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ao passo que novas tecnologias ficam disponíveis, as organizações passam a fazer usos de 

acordo com seus interesses e possibilidades de estrutura. Cada fase do jornalismo digital 

reflete uma forma de adaptação do jornalismo às tecnologias digitais disponíveis, como ocorre 

atualmente com a inserção dessas organizações nas redes sociais digitais. 

 Saad (2003) diz que após a explosão, na década de 1990, das tecnologias de 

informática, telecomunicações e transmissão de redes digitais de comunicação combinadas e 

aplicadas, houve também uma onda de previsões que ameaçavam a sobrevivência dos media 

tradicionais, como os meios impressos, por exemplo. Contudo, em pleno século XXI não é o 

que se vê. Os meios impressos ainda funcionam. Porém, de acordo com a autora, ―vemos, 

ainda, novos conceitos de conteúdo com valor adicionado e de mídia transativa sendo testada 

pelas empresas informativas pioneiras e inovadoras‖ (SAAD, 2003, p. 55). Com isso, pode-se 

observar que há um entorno de adequação do processo tradicional de comunicação para que 

se chegue ao uso de novas ferramentas que o potencial tecnológico vem oferecendo nos dias 

de hoje no campo da comunicação. 

 Ainda conforme Saad (2003, p. 57) há uma modificação no receptor da mensagem, no 

caso citado pela autora televisão/espectador: 

 

Embora as transformações sejam explícitas, também continuamos a conviver e 

desejar as velhas formas de comunicação. Não se abre mão do noticiário ou da 

novela noturna através da conhecida transmissão broadcats de tevê, mas também se 
quer acessar na web a cobertura digital e em tempo real do mais recente debate 

político que estamos acompanhando simultaneamente pela televisão de nossa sala, 

complementando o conteúdo com gráficos, comentários de bastidor, opiniões, 

enquetes, entre outras inovações que transformam o espectador em internauta. 

(SAAD, 2003: 57). 

 

 Para que essa explicação da autora dê conta do presente estudo, pode-se imaginar no 

caso da adaptação das organizações jornalísticas fazendo uso das redes sociais digitais. O 

espaço utilizado no Facebook pela Zero Hora condiz com a reflexão de que o receptor da 

mensagem acaba se transformando em interagente, pois ele lê a mensagem no jornal ou no 

site de rede social e compartilha, curte e entra no processo de disseminação da informação, 

passando a interagir na rede e não apenas consumir tal informação. 

2.1.1 ZH na era digital 

 A Zero Hora foi fundada em 4 de maio de 1964 e de lá pra cá tornou-se o maior jornal 

em circulação no Rio Grande do Sul. Editado em Porto Alegre, com 24 cadernos, mais de 200 

jornalistas, mais de 70 colunistas e com correspondentes no interior do estado, o jornal 
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sempre manteve a preocupação de estar com a produção integrada de seus conteúdos, seja 

qual for a plataforma em que são veiculados
9
.  

 Em 2007, o website de ZH (zerohora.com, Figura 1) entrou no ar. Ainda 

acompanhando a primeira fase do jornalismo digital, quando os conteúdos do jornalismo 

impresso eram passados para a versão online. Com a evolução no uso da Internet pelas 

organizações jornalísticas, ZH também se apropriou de conhecimentos e passou a exibir em 

seu website conteúdos específicos para a rede. Hoje as notícias são atualizadas 24 horas por 

dia, sete dias da semana e é possível ter acesso à edição online do jornal, sendo assinante. 

 

 

 

Figura 2: Página inicial do website de Zero Hora 

Fonte: zerohora.com
10

 

 

2.1.2 ZH no Facebook 

  

 A página da Zero Hora, hoje, conta com mais de 1.500 curtidas
11

 e está no ar desde 

junho de 2009 (Figura 3).  

                                                   

9
 Informações disponíveis em: http://www.gruporbs.com.br/atuacao/zero-hora/ Acesso em 22/11/2014 

10
 Disponivel em http://zh.clicrbs.com.br/rs/. Acesso em 25/11/2014 

11
 Dado disponível em https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 16/11/2014. 

http://www.gruporbs.com.br/atuacao/zero-hora/
http://zh.clicrbs.com.br/rs/
https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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Figura 3: Foto de capa e fragmento da fan page de Zero Hora no Facebook. 

Fonte: facebook.com/zerohora
12

 

 

Com a descrição ―Este é o espaço de Zero Hora no Facebook. Curta, compartilhe e 

comente as últimas notícias com a gente :)‖, o jornal dispõe na sessão ―Sobre‖ (Figura 4) o 

número de contato da redação no WhatsApp13 e o link para o website do jornal. Nesse espaço 

é possível que o usuário relate sobre o que a página representa, do que ela se trata. No caso de 

uma fan page, o moderador explica neste espaço do que se trata a página. 

 

 

 

Figura 4: Sessão ―Sobre‖ da fan page de Zero Hora no Facebook 

Fonte: facebook.com/zerohora
14

 

 As postagens de ZH vão desde fotos de leitor, passam por links que dão acesso aos 

conteúdos do site do jornal, ou do Clic RBS
15

, portal de notícias do GrupoRBS, contam 

                                                   

12
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

13
 É um aplicativo de comunicação instantânea. Com o WhatApp não é necessário criar uma conta ou adicionar 

contatos, pois o programa utiliza a linha telefônica para identificar as pessoas na agenda de contatos. Funciona 

como uma forma de troca de mensagens pelo celular, contudo é por meio da internet. Fonte: 

http://www.tecmundo.com.br/mensageiros/46120-como-usar-o-whatsapp.htm Acesso em 24/11/2014. 
14

 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
http://www.tecmundo.com.br/mensageiros/46120-como-usar-o-whatsapp.htm
https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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também com o compartilhamento do que é colocado no site, fazendo o caminho inverso de 

navegação. Ou seja, às vezes a página dá o link para que o usuário vá para o site de ZH, outras 

vezes do próprio site, ela compartilha diretamente do site o conteúdo a ser mostrado na fan 

page. 

 Hoje, o jornal mantém uma equipe que trabalha diretamente para a produção de 

conteúdo e manutenção das redes sociais em que está presente (Twitter, Facebook, Instagram, 

Pinterest e Foursquare) e ainda um Núcleo de Conteúdos para tablets
16

. 

CAPÍTULO 3 - ZERO HORA E A POSTAGEM DE CONTEÚDOS NA FAN PAGE DO 

FACEBOOK 

 

 A partir do entendimento de redes sociais digitais e a maneira como os indivíduos, 

grupos ou instituições podem atuar nesse espaço, o jornal Zero Hora foi analisado por meio da 

conta oficial no Facebook enquanto organização jornalística usuária de rede social. Neste 

trabalho, entendeu-se organização jornalística como elemento singular dentro da instituição 

jornalística, conceitos que foram definidos no segundo capítulo desta pesquisa. 

 A análise realizada nas postagens do jornal Zero Hora no Facebook agregou ao 

trabalho as definições próprias de ZH enquanto organização jornalística, pois, conforme 

Borelli (2012), a comunicação organizacional mostra a imagem organizacional. Então, 

quando ZH interage com o público por meio de suas redes sociais digitais, pode-se observar a 

imagem de organização que se quer passar.  

 Na primeira fase deste trabalho foi feita a pesquisa bibliográfica que contribuiu na 

definição e no entendimento dos termos escolhidos para aprofundamento neste estudo – redes 

sociais digitais e organização jornalística. O referencial teórico trata-se, para Barros e 

Junqueira (2009, p. 45), ―da utilização de teorias científicas reconhecidas no campo de 

conhecimento em que se insere o trabalho proposto, a fim de sustentar os argumentos e 

forneces explicações plausíveis sobre os fenômenos observados‖. Com isso, o referencial 

teórico serviu para sustentar as reflexões advindas da análise de conteúdo que feita em 

postagens na conta oficial de Zero Hora no Facebook. 

 Contudo, a técnica de análise de conteúdo foi a condução principal desta pesquisa.  Foi 

realizada análise das postagens do jornal Zero Hora na fanpage do Facebook no período entre 

2 a 8 de novembro e de 18 a 24 de novembro de 2014. A AC foi utilizada a fim de ser 

                                                                                                                                                               

15
 Disponível em www.clicrbs.com.br  

16
 Informação disponível em http://www.gruporbs.com.br/atuacao/zero-hora/ Acesso em 20/11/2014 

http://www.clicrbs.com.br/
http://www.gruporbs.com.br/atuacao/zero-hora/
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alcançado o proposto pela pesquisa, que trata da categorização das postagens e análise do 

conteúdo das mesmas. De acordo com Fonseca Júnior (2009), a análise de conteúdo trabalha 

tanto do lado quantitativo quando qualitativo. Oscilando nestes dois âmbitos, a técnica 

permite que sejam feitas diferentes análises do corpus definido, aumentando a possibilidade 

de reflexões apresentadas nesta pesquisa. 

 Sobre corpus para análise, foi definido que seria postagens referentes a duas semanas 

de novembro de 2014, com base no que fica disponível na timeline da pesquisadora. Ao longo 

do dia são realizadas várias postagens na fan page de Zero Hora, em horas alternadas e de 

diversos assuntos. Com isso optou-se apenas pela primeira postagem do dia. A escolha por 

novembro deu-se pelo fato de ser o mês mais atual, mais perto da data a ser realizada a coleta 

de dados que aconteceu entre os dias 23/11 e 25/11 de 2014. Foi feito print screen de cada 

postagem ao longo das duas semanas, a primeira e a terceira do mês a fim de agregar 

postagens de diferentes assuntos. 

 O protocolo de análise (Quadro 1) segue o modelo proposto por Carvalho (2014), 

orientadora deste trabalho, em sua tese de doutorado que está em conclusão. Neste protocolo, 

estão contidas as seguintes informações: 

 

 Data – data em que o post foi feito, de acordo com o informado na própria postagem 

 Curtir - total de perfis que marcaram a opção ―curtir‖ que fica abaixo do post; O 

―curtir‖ supostamente quer dizer que o interagente gostou do conteúdo do post. (O 

número considerado é o que estava disponível no momento da coleta de dados.)  

 Comentários – total de perfis que comentaram o post, utilizando o espaço ―comentar‖. 

(O número considerado é o que estava disponível no momento da coleta de dados.)  

 Compartilhamento – quantidade de vezes que a postagem foi compartilhada pelos 

perfis dos interagentes que curtiram a fan page de ZH. (O número considerado é o que 

estava disponível no momento da coleta de dados.)  

 Respostas – quantidade de comentários que Zero Hora respondeu, na parte de 

―comentários‖, abaixo do post. (O número considerado é o que estava disponível no 

momento da coleta de dados.)  

 Texto – texto verbal que compõe o post. 

 Link – endereço do link presente no post (quando houver). 



29 

 

 Formatos – quais formatos de mídia estão disponíveis na postagem: imagem, vídeo, 

compartilhamento de publicação de outra página, publicação de link, apenas texto 

verbal. 

 Conteúdo do Link – para onde será redirecionado o link postado. 

  

DATA: TEXTO: 

CURTIR: LINK
17

 CONTEÚDO DO LINK 

COMENTÁRIOS: 

COMPARTIL.: FORMATOS: 

RESPOSTAS: 

 

Quadro 1: Formulário para preenchimento dos dados das postagens 

Fonte: Elaborado pela orientadora desta pesquisa
18

 

 

Além do quadro das informações básicas (Quadro 1) de cada post, foi elaborada outra 

parte do protocolo de análise (Quadro 2) para que sejam definidas as características de cada 

postagem realizada pelo jornal Zero Hora no Facebook. 

 Quando às mídias sociais digitais – serão apontadas as características das mídias 

sociais digitais propostas por Saad (2003) 

 

Quanto às mídias sociais digitais 

- Conversação 

- Compartilhamento 

- Participação 

- Difusão de informação 

 

 

Quadro 2: Formulário para preenchimentos das características analisadas 

Fonte: Elaborado pela autora deste trabalho 

 

                                                   

17
 Os links inseridos neste espaço sofrerão encurtamento por meio do site https://goo.gl/, visto que os endereços 

exibidos para acesso são grandes. A medida é para ajustar ao tamanho do quadro do protocolo de análise. 
18

 Protocolo retirado do projeto de tese de Carvalho (2014) 

https://goo.gl/
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A fim de organizar a coleta dos dados, ficou definida a união das duas tabelas 

(Quadros 1 e 2), surgindo então, uma única tabela como protocolo de análise (Quadro 3). 

 

DATA: TEXTO: 

CURTIR: LINK CONTEÚDO DO LINK 

COMENTÁRIOS: 

COMPARTIL.: FORMATOS: 

RESPOSTAS: 

Quanto às mídias sociais digitais 

 

Quadro 3: Protocolo de análise completo dos posts 

Fonte: Elaborado pela autora deste trabalho
19

 

                                                   

19
 Adaptação do protocolo de análise do projeto de tese de Carvalho (2014), orientadora deste trabalho. 
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3.1 ANÁLISE DO CORPUS  

1ª SEMANA: 2/11/2014 A 8/11/2014 

 

1. Post 1: Emissão de gases 

 

Figura 5: Post 1 de Zero Hora: Emissão de gases 

Fonte: facebook.com/zerohora
20

 

 

                                                   

20
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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A primeira postagem da fan page de Zero Hora, selecionada para este corpus, trata de uma 

notícia divulgada inicialmente no site de Zero Hora, na editoria ZH Planeta Ciência. A 

matéria fala dos índices de emissão de gases mensurados pela ONU e do objetivo dos 

especialistas de controlar a emissão destes gases para controlar a temperatura do planeta. 

 

DATA: 02/11/2014 TEXTO:  

―Objetivo é evitar que o planeta ultrapasse um acréscimo de 2ºC!‖ 

CURTIR: 404  LINK  

http://goo.gl/0W1IJb 

CONTEÚDO DO LINK 

Compartilhamento de um link do website 

de Zero Hora, no espaço ZH Planeta 

Ciência. 

COMENTÁRIOS: 51 

COMPARTIL.: 66 FORMATOS: 

- Texto verbal 

- Imagem 

- Link 

RESPOSTAS:  

Quanto às mídias sociais digitais 

- Compartilhamento: O post trata-se de um compartilhamento de um link do site ZH Planeta 

Ciência. 

- Difusão de informação: A fanpage faz uso dessa característica no momento em publica no 

meio das redes sociais digitais, notícias de interesse público. 

 

 

Quadro 4: Protocolo de análise do Post 1 

Fonte: Elaborado pela autora 
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2. Post 2: Cachorro resgatado 

 

 

Figura 6: Post 2 de Zero Hora: Cachorro resgatado 

Fonte: facebook.com/zerohora
21

 

 

O segundo post da fan page de Zero Hora é uma notícia sobre o salvamento de um 

cachorro pelos Bombeiros em Santa Catarina. O cão ficou preso em uma tubulação e 

mobilizou uma equipe para realizar sua retirada de um ducto de concreto. 

 

 

                                                   

21
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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DATA: 03/11/2014 TEXTO: ‖Animal foi resgato e devolvido aos donos sem nenhum 

ferimento‖ 

CURTIR: 2.641 LINK 

http://zhora.co/1zrt5w 

CONTEÚDO DO LINK 

O link direciona a leitura do interagente 

para o site de Zero Hora, no ZH Notícias. 

O título da notícia é ―Bombeiros 

resgatam cachorro preso em tubulação em 

Santa Catarina‖. 
 

COMENTÁRIOS: 

31 

COMPARTIL.: 83 FORMATOS: 

- Imagem 

- Texto verbal 

- Link 

RESPOSTAS: 0 

Quanto às mídias sociais digitais 

- Compartilhamento: O post trata-se de um compartilhamento de um link do site ZH Notícias. 

- Difusão de informação: A fan page faz uso dessa característica no momento em publica no 

meio das redes sociais digitais, notícias de interesse público. 

 

 

Quadro 5: Protocolo de análise do Post 2 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/11/bombeiros-resgatam-cachorro-preso-em-tubulacao-em-santa-catarina-4634635.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/11/bombeiros-resgatam-cachorro-preso-em-tubulacao-em-santa-catarina-4634635.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/11/bombeiros-resgatam-cachorro-preso-em-tubulacao-em-santa-catarina-4634635.html
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/noticia/2014/11/bombeiros-resgatam-cachorro-preso-em-tubulacao-em-santa-catarina-4634635.html
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3. Post 3: Despedida de Marcelo Tas do CQC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7: Post 3 de Zero Hora: Despedida de Marcelo Tas do CQC 

Fonte: facebook.com/zerohora
22

 

                                                   

22
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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O terceiro post de Zero Hora (Figura 7) fala da saída do apresentador Marcelo Tas do 

CQC, programa exibido pela Band, às segundas-feiras à noite. O link é para leitura da matéria 

divulgada no site de Zero Hora, na seção ZH Entretenimento. 

 

DATA: 04/11/2014 TEXTO: “Despedida e "dever cumprido"...‖ 

CURTIR: 1.456 LINK 

http://goo.gl/Tz8gc6 

CONTEÚDO DO LINK 

O link direciona para o site de Zero Hora, 

no ZH Entretenimento. O título da notícia 

no site é ―Marcelo Tas anuncia saída do 

CQC.‖ 

COMENTÁRIOS: 

164 

COMPARTIL.: 76 FORMATOS: 

- Imagem 

- Texto verbal 

- Link 

RESPOSTAS: 0 

Quanto às mídias sociais digitais 

Compartilhamento: O post trata-se de um compartilhamento de um link do site ZH 

Entretenimento. 

- Difusão de informação: A fan page faz uso dessa característica no momento em publica no 

meio das redes sociais digitais, notícias de interesse público. 

 

 

Quadro 6: Protocolo de análise do Post 3 

Fonte: Elaborado pela autora 
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4. Post 4: Bom dia 

 

 

 

Figura 8: Post 4 de Zero Hora: Bom dia 

Fonte: facebook.com/zerohora
23

 

 

O quarto post de Zero Hora (Figura 8) é um ―bom dia‖ aos ―curtidores‖ da fan page. 

 

DATA: 05/11/2014 TEXTO: ―Bom dia! Uma excelente quarta-feira a todos‖ 

CURTIR: 2.189 LINK 

Não há link 

CONTEÚDO DO LINK 

Não há link COMENTÁRIOS: 

56 

COMPARTIL.: 14 FORMATOS: 

- Texto verbal RESPOSTAS: 0 

Quanto às mídias sociais digitais 

- Conversação: Zero Hora ―conversa‖ com o interagente por meio das frases, ao desejar ―bom 

dia‖, ―excelente quarta-feira‖. 

- Participação: Com o texto que conversa com o público, ZH interage e participa do dia do 

leitor. 

 

 

Quadro 7: Protocolo de análise do Post 4 

Fonte: Elaborado pela autora 

                                                   

23
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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5. Post 5: Explicação grupos do Brasileirão 

 

 

 

Figura 9: Post 5 de Zero Hora: Explicação grupos do Brasileirão 

Fonte: facebook.com/zerohora
24

 

 

O nono post de Zero Hora (Figura 9) é sobre esporte. A postagem fala sobre as 

possibilidades de classificação dos times da ponta de cima da tabela do Campeonato 

Brasileiro (Brasileirão). O link postado leva o interagente para o ZH Brasileirão e explica 

como funciona a matemática dos jogos e grupos de classificação. 

 

 

 

                                                   

24
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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DATA: 06/11/2014 TEXTO: “Você sabia que o G-4 do Brasileirão pode virar G-5 ou G-

3? Entenda como http://zhora.co/10yHSS2‖ 

CURTIR: 82 LINK 

http://zhora.co/10yHSS2 

CONTEÚDO DO LINK 

O link dá acesso ao site de Zero Hora, na 

página online de ZH Brasileirão. 

COMENTÁRIOS: 

11 

COMPARTIL.: 2 FORMATOS: 

- Link 

- Texto verbal 

RESPOSTAS: 0 

Quanto às mídias sociais digitais 

- Conversação: ZH interpela o leitor, como se conversasse com ele. Ela utiliza o espaço do de 

publicação no Facebook para conversar com o leitor. ―Você sabia...?‖ ―Entenda...‖ São 

exemplos. 

- Compartilhamento: O post trata-se de um compartilhamento de um link do site ZH 

Brasileirão. 

- Difusão de informação: Assunto atual e de gosto do brasileiro, ZH divulga informação sobre 

o tema também nas redes sociais, onde o interagente tem espaço para participar.  

 

 

Quadro 8: Protocolo de análise do Post 5 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://zhora.co/10yHSS2
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6. Post 6: Dicas do que fazer na Feira do Livro de Porto Alegre 

 

 

 

Figura 10: Post 6 de Zero Hora: Dicas do que fazer na Feira do Livro de Porto Alegre 

Fonte: facebook.com/zerohora
25

 

 

O post número seis de Zero Hora (Figura 10) fala sobre a Feira do Livro de Porto 

Alegre. Trata-se do compartilhamento de um link do site de Zero Hora, da seção ZH 

Entretenimento. Todos os dias o jornal dá sete dicas aos leitores sobre o que fazer na Feira.  

                                                   

25
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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DATA: 7/11/2014 TEXTO: ―Neta de Cecília Meirelles participará de evento sobre a 

poetisa na Feira do Livro. Veja outras seis atividades desta sexta‖ 

CURTIR: 98 LINK 

http://goo.gl/8PWfXi 

CONTEÚDO DO LINK 

Direciona a leitura para o site de Zero 

Hora, no ZH Entretenimento. 

COMENTÁRIOS: 1 

COMPARTIL.: 1 FORMATOS: 

- Gravura 

- Texto Verbal 

- Link 

RESPOSTAS: 0 

Quanto às mídias sociais digitais 

-  Conversação: ―Veja outras seis...‖ 

- Compartilhamento: Compartilhamento da notícia divulgada no site de ZH, no espaço ZH 

Entretenimento. 

- Difusão de informação: Notícia atualizada que trata de atividades que acontecerão naquele 

dia na Feira do Livro de Porto Alegre. 

 

 

Quadro 9: Protocolo de análise do Post 6 

Fonte: Elaborado pela autora 
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7. Post 7: Namoro de Alexandre Pato e Fiorela Mattheis 

 

 

 

Figura 11: Post 7 de Zero Hora: Namoro de Alexandre Pato e  Fiorella Mattheis 

Fonte: facebook.com/zerohora
26

 

                                                   

26
 Disponível em: << 

https://www.facebook.com/zerohora/photos/a.284218549955.33211.46452974955/10150494368799956/?type=1

&theater>> Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora/photos/a.284218549955.33211.46452974955/10150494368799956/?type=1&theater
https://www.facebook.com/zerohora/photos/a.284218549955.33211.46452974955/10150494368799956/?type=1&theater
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O sétimo post de Zero Hora (Figura 11) faz referência à notícia publicada na coluna Rede 

Social, blog de ZH que fala sobre o namoro de Alexandre Pato, jogador de futebol e Fiorela 

Mattheis, atriz. Os dois assumiram o namoro em um baile beneficente em Porto Alegre. A 

postagem não se trata de compartilhamento de um link, mas sim a postagem da foto utilizada 

na matéria de origem, no site de ZH com o link que redireciona para o site da coluna Rede 

Social. 

 

DATA: 8/11/2014 TEXTO: ―Alexandre Pato e Fiorella Mattheis assumem namoro em 

baile beneficente em Porto Alegre  

http://zhora.co/10GIdlK‖ 

CURTIR: 9.784 LINK 

http://zhora.co/10GIdlK 

CONTEÚDO DO LINK 

O link do post direciona para o site da 

coluna Rede Social, no ZH Blogs. 

COMENTÁRIOS: 

325 

COMPARTIL.: 66 FORMATOS: 

- Texto verbal 

- Emoticons 

- Imagem 

- Link 

RESPOSTAS: 0 

Quanto às mídias sociais digitais 

- Difusão de informação: ZH utiliza o espaço para reprodução da fotografia e ―chama‖ para a 

visualização da notícia no site do blog Rede Social. 

 

 

Quadro 10: Protocolo de análise do Post 7 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

http://zhora.co/10GIdlK
http://zhora.co/10GIdlK
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2ª SEMANA: 18/11/2014 A 24/11/2014 

 

8. Post 8: Taxistas e tecnologia 

 

 

Figura 12: Post 8 de Zero Hora: Taxistas e tecnologia 

Fonte: facebook.com/zerohora
27

 

 

                                                   

27
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts


45 

 

O oitavo post (Figura 12) da fan page de Zero Hora é da editoria de tecnologia. A 

reportagem trata do uso de tecnologias que os taxistas estão fazendo e oferecendo aos seus 

clientes, a fim de fidelizá-los e agilizar contatos.  

 

DATA: 18/11/2014 TEXTO: “Táxi pelo Whatsapp ou pelo Facebook?  

Sim! Eles já oferecem esta facilidade \o/‖ 

 

CURTIR: 72 LINK 

http://goo.gl/jVp3JI 

CONTEÚDO DO LINK 

O link leva para o site de Zero Hora, na 

matéria sobre o uso da Internet e de 

inovações tecnológicas pelos taxistas para 

o atendimento aos clientes. Matéria 

publicada na editoria de tecnologia. 

COMENTÁRIOS: 3 

COMPARTIL.: 4 FORMATOS: 

- Imagem 

- Link 

- Texto verbal 

RESPOSTAS: 0 

Quanto ao Jornalismo Online 

- Conversação: O post traz uma pergunta para o leitor e também a resposta. Além disse ZH 

usasinais gráficos para aproximar da escrita dos interagentes. 

- Compartilhamento: Compartilhamento de link do site de Zero Hora. 

 

 

 

Quadro 11: Protocolo de análise do Post 8 

Fonte: Elaborado pela autora 
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9. Post 9: Comemoração dos 20 anos de Friends 

 

 

 

Figura 13: Post 9 de Zero Hora: Comemoração dos 20 anos de Friends 

Fonte: facebook.com/zerohora
28

 

 

                                                   

28
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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O post número 8 (Figura 13) fala sobre a matéria publicada na coluna Rede Social, um 

dos blogs de Zero Hora, sobre as comemorações dos 20 anos do seriado Friends. A ênfase é 

dada a promoção de um restaurante que oferece aos clientes a oportunidade de conhecer os 

estúdios da série. 

 

DATA: 19/11/2014 TEXTO: “Corra que é só até esta quarta!” 

CURTIR: 136 LINK 

http://goo.gl/5ti5Ru 

CONTEÚDO DO LINK 

O link direciona o leitor para o ZH Blogs, 

no blog da coluna Rede Social. Lá a 

matéria fala do restaurante que oferece 

aos clientes uma promoção de visita aos 

estúdios de Friends, em comemoração 

aos 20 anos da série. 

 

 

COMENTÁRIOS: 

20 

COMPARTIL.: 4 FORMATOS: 

- Imagem 

- Texto Verbal 

- Link 

RESPOSTAS: 

Quanto às mídias sociais digitais 

- Conversação: ―Corre que é até esta quarta!‖ De uma forma direta e coloquial, ZH informa os 

seguidores. 

- Compartilhamento: Compartilhamento de link do site de ZH, do blog da coluna Rede Social. 

 

 

Quadro 12: Protocolo de análise do Post 9 

Fonte: Elaborado pela autora 
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10.  Post 10: Divas do pop 

 

 

 

Figura 14: Post 10 de Zero Hora: Divas do pop 

Fonte: facebook.com/zerohora
29

 

 

O décimo post de Zero Hora (Figura 14) trata do antes de depois das divas do pop. 

Nomes como Avril Lavigne, Shakira, Beyoncé, aparem em fotos antigas e atuais. No site, há 

disponível um infográfico para que seja feita a comparação do que melhorou ou não em cada 

uma com o passar dos anos.  

 

                                                   

29
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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DATA: 20/11/2014 TEXTO: “Você reconheceria alguma?” 

CURTIR: 87 LINK 

http://goo.gl/dYpyby 

CONTEÚDO DO LINK 

O link leva o interagente para a 

matéria completa no site de Zero Hora. 

COMENTÁRIOS: 

11 

COMPARTIL.: 3 FORMATOS: 

- texto verbal 

-Imagem 

- Link 

RESPOSTAS: 0 

Quanto às mídias sociais digitais 

- Conversação: ―Você reconheceria alguma?‖ 

- Compartilhamento: Compartilhamento da notícia do site de Zero Hora. 

 

 

Quadro 13: Protocolo de análise do Post 10 

Fonte: Elaborado pela autora 
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11.  Post 11: Cerimônia de premiação ARP 

 

 

Figura 15: Post 11 de Zero Hora: Cerimônia de premiação da ARP 

Fonte: facebook.com/zerohora
30

 

                                                   

30
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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O 11º post (Figura 15) de Zero Hora é um compartilhamento da fan page da coluna Rede 

Social. O Rede Social postou em sua página uma foto sobre o jantar de encerramento da 

Semana ARP de Comunicação 2014, oferecido pela Associação Riograndense de Propaganda 

e disponibilizou link para acesso direto na página do Rede Social
31

, no site de Zero Hora.  

 

DATA: 21/11/2014 TEXTO: “Blog Rede Social foi conferir a premiação da ARP na noite 

desta quinta-feira. 
 

Veja como foi: http://zhora.co/1HszOUu 

"Foi a melhor semana da ARP", comemora Fábio Bernardi no Jantar 

da Propaganda. Vem conferir a nossa cobertura do evento que está 

sendo realizado na noite de hoje em Porto Alegre -

> http://zhora.co/1x7sBkg 

 

Foto: Andréa Graiz/Agência RBS — com Roberto Callage e outras 27 

pessoas.‖ 

 

CURTIR: 37 LINK 

http://zhora.co/1HszOUu 

http://zhora.co/1x7sBkg 

http://goo.gl/IRWrdN 

 

CONTEÚDO DO LINK 

Dois links direcionam para a leitura do 

blog Rede Social, de ZH. O terceiro link 

é da publicação inicial feita na fan page 

do blog Rede Social no Facebook. 

COMENTÁRIOS: 2 

COMPARTIL.: 0 FORMATOS: 

- Texto verbal 

- Imagem 

- Link 

RESPOSTAS: 0 

Quanto às mídias sociais digitais 

- Conversação: ―Veja como foi...‖ ―Vem conferir...‖ Diálogo com o leitor. 

- Compartilhamento: Desta vez, ZH faz o compartilhamento da foto de outra fan page. Os 

links do texto direcionam para o site do blog Rede Social, contudo, o compartilhamento da foto 

faz com que o leitor migre para a página no Facebook doa coluna Rede Social. 

 

 

Quadro 14: Protocolo de análise do Post 11 

Fonte: Elaborado pela autora 

                                                   

31
 Disponível em: http://wp.clicrbs.com.br/redesocial/?topo=13,1,1,,,13 Acesso em 25/11/2014 

http://zhora.co/1HszOUu
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https://www.facebook.com/roberto.callage
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https://www.facebook.com/browse/participants/?q=AeJFpPP2846gF0IKXGOJBK6lb5XjXhNgnP5PTthWt2D7TcBOxVBXgKmS0eqBB8JIK21TZdlSpJ0Ep4CUSwNIuIaQO43pFOmUmZQFc6wLlNlurN1-bkse2EUY7aGLOMp13PPopC3A2-fZ3q1SELsZ8hDez7y_XdvBxy2h5SSdlmbZb7vqrhliaybk8FkM9H_swJasqZCldrBSY24LUzfMoMO3V1J631LQO3pV7D98VaI6PXRLq-r_pSgmVNBMKb-t391puDEu5bzElE616zxatYJLbUTfj6kS_zqz33h6mhwYkeg2zChv8UlENXZMQexGT-JPn5m1DiE5_D0AuWryYJQqdJF-pLY1UhZY1tftdf8opAQ-dIOA656QH-gqC9xbLiCy0mjN4r4he0Vzi1YkKuVwV0AAvrKohJej1WHVMefDfAHrYS3SdP9Q6E7UPhkngBB-c8NncmKxEThg-VUhp0SsroVRm_mqHZ32-raKY2-jIuyLmRTpdGWjl9CL9jJVXWLSkXTEDCn6MqZD-s6T8DQuGJZh-DvIVqewXinMki-1pKR3dARJ-fM6jd2ns2ppMfmmXBnSRYeJr3F58UzG158pISYJFkCges69DpC4tiU1Y1bAhnbtxNMI08QvNV436-j7BLzKUg5ArAnNUorGVbujWKfWFR35mvQuyz8n3a947C7i8LP8OZoQASy5MGH6ySI
https://www.facebook.com/browse/participants/?q=AeJFpPP2846gF0IKXGOJBK6lb5XjXhNgnP5PTthWt2D7TcBOxVBXgKmS0eqBB8JIK21TZdlSpJ0Ep4CUSwNIuIaQO43pFOmUmZQFc6wLlNlurN1-bkse2EUY7aGLOMp13PPopC3A2-fZ3q1SELsZ8hDez7y_XdvBxy2h5SSdlmbZb7vqrhliaybk8FkM9H_swJasqZCldrBSY24LUzfMoMO3V1J631LQO3pV7D98VaI6PXRLq-r_pSgmVNBMKb-t391puDEu5bzElE616zxatYJLbUTfj6kS_zqz33h6mhwYkeg2zChv8UlENXZMQexGT-JPn5m1DiE5_D0AuWryYJQqdJF-pLY1UhZY1tftdf8opAQ-dIOA656QH-gqC9xbLiCy0mjN4r4he0Vzi1YkKuVwV0AAvrKohJej1WHVMefDfAHrYS3SdP9Q6E7UPhkngBB-c8NncmKxEThg-VUhp0SsroVRm_mqHZ32-raKY2-jIuyLmRTpdGWjl9CL9jJVXWLSkXTEDCn6MqZD-s6T8DQuGJZh-DvIVqewXinMki-1pKR3dARJ-fM6jd2ns2ppMfmmXBnSRYeJr3F58UzG158pISYJFkCges69DpC4tiU1Y1bAhnbtxNMI08QvNV436-j7BLzKUg5ArAnNUorGVbujWKfWFR35mvQuyz8n3a947C7i8LP8OZoQASy5MGH6ySI
http://zhora.co/1HszOUu
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fzhora.co%2F1x7sBkg&h=AAQHKuPMR&enc=AZN8_FmH-0X1rfZuLbgc0D26MLuqhGfOJt6pWzuEmwsNK3BZfuBkQMq6hNeywjCTKZHVhi2c_61Af0Lvq5-5QLuYdeW3mF7pNyYxzt7Xjv5ckPJDvlW3qPUxYvFH73MfOuG4AMk5UzJQGadElOpGw-tc&s=1
http://goo.gl/IRWrdN
http://wp.clicrbs.com.br/redesocial/?topo=13,1,1,,,13
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12.  Post 12: Custo de vida em Porto Alegre 

 

 

 

Figura 16: Post 12 de Zero Hora: Custo de vida em Porto Alegre 

Fonte: facebook.com/zerohora
32

 

 

O post número 12 (Figura 16) de Zero Hora fala sobre o custo de vida da cidade de Porto 

Alegre. A notícia da colocação da capital do Rio Grande do Sul em 7º lugar entre as cidades 

mais caras do país foi divulgada na sessão ZH Porto Alegre, no site do jornal Zero Hora. 

 

                                                   

32
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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DATA: 22/11/2014 TEXTO: “No ranking mundial, a capital gaúcha está na 177º posição‖ 

CURTIR: 4.050 LINK 

http://goo.gl/IRWrdN 

CONTEÚDO DO LINK 

O link redireciona o interagente para o 

site de Zero Hora, na sessão ZH Porto 

Alegre. A notícia é a colocação da cidade 

de Porto Alegre no 7º lugar como cidade 

mais cara para se viver no país, conforme 

o ranking do site Expatista
33

. 

COMENTÁRIOS: 

229 

COMPARTIL.: 843 FORMATOS: 

- Mapa 

- Texto vebal 

- Link 

RESPOSTAS: 0 

Quanto às mídias sociais digitais 

- Compartilhamento: compartilhamento da notícia divulgada no site de ZH, na sessão ZH 

Porto Alegre. 

- Difusão de informação: ZH possui muitos leitores e seguidores na capital do Estado. A 

notícia local possivelmente visa este público. 

 

 

Quadro 15: Protocolo de análise do Post 12 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   

33
 Plataforma colaborativa que realiza comparação sobre o custo de vida das principais metrópoles ao redor do 

mundo. Disponível em http://www.expatistan.com/cost-of-living/index. 

http://goo.gl/IRWrdN
http://www.expatistan.com/cost-of-living/index
http://www.expatistan.com/cost-of-living/index
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13.  Post 13: Os ―bruxos‖ de Abel no Internacional 

 

 

 

Figura 17: Post 13 de Zero Hora: Os ―bruxos‖ de Abel no Internacional 
Fonte: facebook.com/zerohora

34
 

 

                                                   

34
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 25/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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O 13º post (Figura 17) de Zero Hora é o compartilhamento de uma matéria do site de 

ZH, da seção ZH Blogs, especificamente o blog do Torcedor Colorado, que trata dos assuntos 

que envolvem o time de futebol gaúcho Internacional. A reportagem fala sobre a vitória do 

time colorado com a participação de jogadores contestados pela torcida, mas que possuem a 

confiança do treinador Abel Braga. 

 

DATA: 23/11/2014 TEXTO: ”Quem diria, mas a esperança de alcançar a Libertadores 

segue viva com participações decisivas dos ―bruxos‖ de Abel em uma 
noite memorável no Beira-Rio." 

 

CURTIR: 1.043 LINK 

http://goo.gl/wOVXNi 

CONTEÚDO DO LINK 

O link compartilhado por ZH direciona o 

interagente para o site de ZH, seção ZH 

Blogs – Torcedor Colorado. A matéria 

tem o título ―A incrível noite dos bruxos 
no Beira-Rio‖. 

COMENTÁRIOS: 

81 

COMPARTIL.: 32 FORMATOS: 

- Texto verbal 

- Imagem 

- Link 

RESPOSTAS: 0 

Quanto às mídias sociais digitais 

- Compartilhamento: Zero Hora compartilhou diretamente do site a notícia. A matéria inicial 

está no blog do Torcedor Colorado. 

- Difusão de informação: A notícia foi postada após o jogo do Internacional. Trata-se de 

atualidade do acontecimento de um assunto que sempre atrai a atenção dos gaúchos, o futebol. 

 

 

Quadro 16: Protocolo de análise do Post 13 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/wOVXNi
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14. Post 14: Emissão de gases 

 

 

 

Figura 18: Post 14 de Zero Hora: Lancheira das crianças 

Fonte: facebook.com/zerohora
35

 

 

  

                                                   

35
 Disponível em: https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts. Acesso em 26/11/2014 

https://www.facebook.com/zerohora?fref=ts
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O 14º post (Figura 18) de Zero Hora é o compartilhamento de uma matéria do site de 

ZH, da editoria ZH Vida e Estilo que trata de assuntos como bem estar, moda, viagem, estilo, 

saúde. A reportagem fala sobre o cuidado que os pais devem ter ao preparar a lancheira das 

crianças com mais de um ano de idade para a hora dos lanches fora das principais refeições. 

 

DATA: 24/11/2014 TEXTO: ―Lancheira do bem: fique atento!‖ 

CURTIR: 123 LINK 

http://goo.gl/9pktv7 

CONTEÚDO DO LINK 
 

O link direciona a postagem para o ZH 

Vida e Estilo, espaço do site de ZH. A 

matéria tem o título ―O que cuidar no 

lanche das crianças com mais de um 

ano‖. 

COMENTÁRIOS: 3 

COMPARTIL.: 3 FORMATOS: 

- Texto verbal 

- Imagem 

- Link 

RESPOSTAS: 0 

Quanto às mídias sociais digitais 

- Conversação: ―Fique atento!‖ Zero Hora se manifesta como se conversasse com seu leitor 

- Compartilhamento: ZH faz compartilhamento de conteúdo do seu site, na fan page do 

Facebook.  

- Difusão de informação: Com o compartilhamento, Zero Hora potencializa a difusão da 

informação inicialmente divulgada no site, na mídia social digital, o Facebook. 

 

 

Quadro 17: Protocolo de análise do Post 14 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://goo.gl/9pktv7
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3.2 APONTAMENTOS DA ANÁLISE 

 

 Após analisar duas semanas de postagens feitas na fanpage de Zero Hora no 

Facebook, que fizeram parte do corpus deste trabalho e tendo base no protocolo de análise 

elaborado para esta pesquisa, algumas considerações tornam-se pertinentes de serem 

apontadas: 

 A Zero Hora faz bastante uso da possibilidade, dada pelo site de rede social Facebook, 

de compartilhamento de links em sua fan page. Os conteúdos destes links, em sua 

grande maioria, são de notícias, reportagens e conteúdos que originalmente são 

divulgados no site oficial do jornal Zero Hora. 

 Dentro do período analisado, não houve muita variação nos formatos de postagem. 

Quase todas possuem apenas imagem e texto verbal como conteúdo postado. Em 

outros momentos aparecem vídeos, infográficos, álbuns de fotografia. Contudo, no 

período analisado não houve pluralidade.  

 Muitas postagens do corpus referem-se a um dos blogs de Zero Hora, o Rede Social. 

O blog trata de assuntos como moda, estilo, comportamento e eventos sociais. Trata-se 

de pautas com assunto segmentado, pois muitas vezes o blog acontece como uma 

―coluna social‖. 

 De acordo com as postagens capturadas, Zero Hora não utiliza com freqüência a 

possibilidade de resposta de comentários no Facebook. Mesmo que essa opção esteja 

disponível com o intuito de aproximar os atores em suas conexões, a organização faz 

uso em poucos momentos da interação com os curtidores da página. 

 Quanto aos textos das postagens: Muitos são apenas reproduções das manchetes que 

estão no site de Zero Hora. Porém, há os que tratam de interpelar o interagente com 

uma linguagem coloquial, para demonstrar aproximação com o público. Contudo, 

esses textos são reduzidos e apenas criam expectativas de relação com o interagente. 

Ao mesmo tempo em que ZH se expressa na barra de atualização, não mantém o 

desenvolvimento de um possível diálogo com o seu leitor nos comentários, por 

exemplo. 

Pelo que se viu até aqui, outras possibilidades estão ao dispor de Zero Hora para que o 

uso do Facebook seja mais explorado. As ferramentas e possibilidades que uma fan page 

oferece para disseminação da marca e estreitamento da relação com o público são inúmeras e 

nem todas foram evidenciadas no uso feito por ZH, como pode ser visto na questão de 
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engajamento do público. Os interagentes se mostram presentes por meio das curtidas, 

compartilhamentos, comentários. Enquanto que ZH não corresponde de forma efetiva, pois 

pouco faz uso das respostas nos comentários. 

Esta análise mostrou que a fan page de Zero Hora faz pouco uso das características do 

jornalismo digital apontadas no referencial teórico desta pesquisa. Como pode ser visto nos 

protocolos de análise, as características usadas se repetem e não há pluralidade. O que fica 

evidente é que a fan page funciona como um acesso mais fácil aos leitores que interagem por 

meio do site de rede social Facebook. Dessa forma, a própria fan page não tem necessidade 

de fazer uso também das características das redes socais digitais na sua totalidade, reduzindo 

seu uso ao compartilhamento de links e apostando legendas com o discurso um pouco mais 

aproximado com o leitor. Sendo assim, o jornalismo digital concreto e provido de todas as 

suas possibilidades pode ser visto mais diretamente no site de Zero Hora, de onde são 

postadas as notícias primeiro. Esse apontamento é baseado nas matérias do site de ZH que se 

teve acesso ao longo da análise diante dos compartilhamentos na fan page de Zero Hora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Esta pesquisa se propôs a analisar a atuação das organizações jornalísticas nas redes 

sociais digitais por meio da análise de conteúdo da fan page do jornal Zero Hora no 

Facebook.  

 Diante do mundo globalizado onde a base de comunicação está se tornando digital, as 

relações estão se integrando rapidamente às formas digitais e as informações estão se 

disseminando de forma cada fez mais rápida, surge a necessidade de entender essas novas 

lógicas de comunicação e a apropriação das novas perspectivas dentro da atividade 

jornalística que integra relação social e informação na sua prática. 

 Visando responder como Zero Hora atua neste ambiente digital, foi realizada pesquisa 

bibliográfica sobre conceitos como jornalismo online, redes sociais digitais e organização 

jornalística. Tais elementos foram definidos para que fosse possível entender como se dá uma 

organização jornalística, qual a finalidade do trabalho, entender de que forma é seu 

posicionamento nessa era digital a qual estamos inseridos.  

 Baseado nisso e visando responder aos objetivos propostos inicialmente, foi elaborado 

um protocolo de análise que apontou as características presentes em postagens ao longo de 

duas semanas do mês de novembro de 2014. Nesse protocolo foi possível identificar os usos 

que ZH faz do Facebook, categorizá-los enquanto características do jornalismo online e como 

característica das redes sociais digitais e após, interpretar o que observado desta análise. 

 Cabe salientar que este estudo tratou de analisar postagens em um período definido, 

deixando as informações ficarem restritas ao corpus de análise. Sendo assim, mesmo que o 

estudo tenha apontado algumas tendências e padrões, as conclusões são parciais. Para que se 

tenham conclusões concretas sobre a apropriação do Facebook pela Zero Hora com todas as 

suas maneiras de usar os recursos, são necessários outros estudos, visto que o cenário é 

dinâmico e exige mudanças todo momento. 

 Com os apontadores feitos após a análise, pode-se dizer que ainda há o que a editoria 

de mídias sociais evoluir, no sentido de aprofundar a presença de Zero Hora no Facebook. 

Evidente que isso não é apenas uma questão de ação. Trata-se de planejamento, estrutura e 

investimento que devem estar de acordo com os propósitos da organização. 

 Com o intuito de desenvolver estudos sobre a comunicação mediada por computador, 

sobre as possibilidades das redes sociais digitais e seu poder no posicionamento de uma 

organização diante do público, a produção deste trabalho foi fundamental. Ao longo da 
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pesquisa, algumas reflexões foram acontecendo quanto à necessidade que os novos 

profissionais da comunicação têm de entender como as relações estão se dando em uma 

sociedade quase que totalmente imersa no mundo digital. A maneira de conversar, de se 

posicionar e de se relacionar muda em ambientes como as redes sociais digitais, que permitem 

a construção de uma representação. São nesses ambientes que os atores tem a possibilidade de 

representarem o que lhes convém. Nessa lógica, as organizações são impactadas, pois tem o 

objetivo de atingir a todos, seja da forma que for este público.  

 Esta pesquisa agregou conhecimento mais aprofundado sobre os conceitos 

relacionados, principalmente sobre as redes sociais e as redes sociais digitais. Sendo uma área 

de crescimento constante e com ênfase no mercado, o estudo das mídias digitais e o 

aprofundamento na pesquisa deste tema são necessários para que se possa construir uma 

caminhada neste meio. O estudo e a pesquisa são capazes de provocar o diferencial nos 

profissionais que desejam atuar nesta área. Pois se trata de um trabalho bastante prático e 

técnico, porém ainda com pouca teoria aplicada.       

 As pesquisas existem, contudo ainda é necessária a consciência de que um trabalho 

com sucesso é dado com a combinação dos dois fatores: estudo e prática, tanto para iniciantes 

quanto para editores de mídias sociais de grandes organizações. 
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