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RESUMO 

 

Essa pesquisa tem como objetivo identificar se a Pública – Agência de 

Reportagem e Jornalismo Investigativo se enquadra no conceito de jornalismo pós-

industrial. A pesquisa é de caráter qualitativo e para responder ao seu objetivo foi feita a 

revisão da literatura dos conceitos que norteiam o trabalho, sendo eles, o conceito de 

jornalismo pós-industrial, independente, investigativo e também os modelos de negócio 

do jornalismo tradicional e da fase pós-industrial. Metodologicamente, o procedimento 

utilizado foi o estudo de caso, com a técnica de entrevista semiestruturada e da 

observação simples do site da Agência Pública, bem como das suas redes sociais 

Facebook e Twitter. A partir da análise dos dados é possível perceber que apesar de em 

certos aspectos a Agência Pública apenas utilizar as ferramentas do jornalismo da 

terceira geração, em outros, como no modelo de negócio adotado por ela, e bem como 

as estratégias utilizadas para ganhar doadores, há inovação e o enquadramento no 

conceito do jornalismo pós-industrial.  

 

Palavras-chaves: Jornalismo Pós-industrial, Jornalismo investigativo 

independente, Agência Pública, Crowdfunding 
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1 INTRODUÇÃO 

  

A popularização da computação e da internet não alterou apenas a forma como 

as informações são consumidas: mudou, também, a forma como elas são produzidas e 

distribuídas. Após quase duas décadas desde o lançamento da internet comercial, o 

jornalismo, como atividade profissional especializada na produção e distribuição de 

informações factuais, viu suas técnicas, seus processos e suas tradições estremecerem. 

Afinal, já não é mais necessário possuir aparatos técnicos caros ou recursos humanos 

profissionalizados para se produzir informações em diversos formatos e distribuí-las em 

tempo real a audiências de grandes proporções.  

A chegada da web revolucionou o modelo Todos os homens do presidente
1
 de 

fazer jornalismo.  No seu começo, entre meados dos anos 1990 e início dos anos 2000, a 

ligação que o jornalismo tinha com a web era meramente de transposição de seu 

conteúdo impresso para a plataforma digital. Quando a imprensa sai da prensa de 

Gutemberg
2
 e vai para o meio digital, novas formas de fazer jornalismo começam a ser 

pensadas especialmente para essa plataforma. A atual forma de fazer jornalismo, que 

tem sua base no meio digital, traz novos desafios, pois sua produção não está mais 

atrelada somente à aplicação das características do webjornalismo (instantaneidade, 

hipertextualidade, interatividade, multimidialidade, memória e personalização), 

apontadas por Palacios (1999).  

O aprimoramento da plataforma digital, a miniaturização dos computadores e a 

popularização da conexão móvel desencadearam mudanças profundas que deram 

origem a um novo momento para o jornalismo. Chamado de jornalismo pós-industrial, 

esse se caracteriza pela disruptura ocasionada pelos meios digitais, tendo assim, a 

alteração do ecossistema jornalístico e a mudança nos formatos do conteúdo, nas formas 

de produção e circulação e, portanto, no modelo econômico.  

 Por conta dessas mudanças, a chamada crise no jornalismo se realçou e afeta as 

redações, enxugando cada vez mais o número de profissionais. A partir desse panorama 

é importante começar a pensar em novas formas de fazer jornalismo fora dos grandes 

veículos de comunicação. Sendo assim, as possibilidades trazidas pelos meios digitais 

no momento pós-industrial proporcionam aos jornalistas a oportunidade de praticar 

                                                 
1
 Filme americano de 1976, baseado em história verídica, dirigido por Alan J. Pakula. Dois repórteres do 

jornal The Washington Post investigam o caso Watergate, descobrindo uma rede de espionagem e 

lavagem de dinheiro, o que culmina na renúncia do então presidente dos Estados Unidos Richard Nixon. 
2
 Inventor da prensa móvel, dando origem ao termo “imprensa”.  
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jornalismo de fôlego de forma autônoma e buscar efetivamente a independência, que 

sempre foi a peça indispensável do jornalismo. 

Nesse contexto, a presente monografia buscar investigar algum exemplo de 

iniciativa no jornalismo que se aproxime do conceito de jornalismo pós-industrial. Em 

outras palavras, é um estudo de caso de uma organização jornalística que utilize técnicas 

e processos de produção e distribuição adaptados ao atual ecossistema informativo, ou 

seja, um ecossistema mais digitalizado, conectado e móvel, que possibilita maior 

autonomia de produção e distribuição aos sujeitos conectados na rede, sejam eles 

empresas, profissionais ou meros usuários. Um ambiente propício ao surgimento de 

iniciativas independentes, de organizações não corporativas e de coletivos formados por 

cidadãos com interesses em comum. 

O objeto escolhido para ser analisado neste estudo de caso foi a Pública - 

Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo. A Agência Pública foi inspirada no 

modelo americano “ProPublica”, uma organização de jornalismo investigativo 

independente sem fins lucrativos. A Agência Pública foi lançada no Brasil em 2011 e 

“aposta num modelo de jornalismo sem fins lucrativos para manter a independência, [...] 

tendo como missão pautar reportagens de interesse público, [...] visando o 

fortalecimento do direito à informação, à qualificação do debate democrático e à 

promoção dos direitos humanos”. A Pública sustenta a produção de conteúdo por meio 

do financiamento coletivo pela web, crowdfunding e de doações de fundações, como da 

Fundação Ford. 

Observamos que a Agência Pública emprega modelos não tradicionais de 

produção, distribuição e sustentabilidade financeira. Além disso, é uma iniciativa 

relativamente nova e inspirada em um modelo jornalístico que foi considerado inovador 

nos últimos anos no mercado americano. A partir das definições do tema e do objeto, 

chegamos ao seguinte problema de pesquisa: a Pública - Agência de Reportagem e 

Jornalismo Investigativo seria um exemplo de jornalismo independente investigativo 

pós-industrial?  

O problema de pesquisa nos levou à elaboração do seguinte objetivo geral: 

identificar se o site de jornalismo investigativo Agência Pública se enquadra no 

conceito de jornalismo pós-industrial. Também achamos oportuno alcançar os seguintes 

objetivos específicos: 

a) definir os conceitos de jornalismo investigativo, jornalismo independente e 

jornalismo pós-industrial; 

b) verificar atributos e processualidades da produção jornalística independente; 
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c) investigar diferentes modelos de negócio no jornalismo apropriados para o 

atual ecossistema informativo; 

d) desvendar como a Agência Pública produz e distribui seu conteúdo 

jornalístico; 

e) refletir sobre as vantagens e desvantagens do modelo de negócio 

independente, com financiamento coletivo, para a prática do jornalismo 

investigativo, como ocorre na Agência Pública. 

 

Acreditamos que a realização desta pesquisa se justifica, devido à atualidade do 

tema e da relevância em se refletir sobre os impactos das tecnologias digitais na 

produção, na distribuição e na sustentabilidade econômica no jornalismo. As mudanças 

acarretadas pelo momento pós-industrial ocasionam a queda da receita, principalmente 

para as publicações impressas, levando ao fechamento das redações, demissão de 

funcionários e à crise do jornalismo como negócio sustentável. Dessa forma, é 

necessário começar a pensar em novas formas de prosperar fazendo jornalismo, formas 

essas que já começam a surgir, muitas vezes de maneira experimental, e se tornam 

viáveis de serem colocadas em prática devido às facilidades trazidas pela tecnologia 

digital. 

Antes de começarmos a investigação do problema de pesquisa, achamos 

relevante apresentarmos uma definição teórica do tipo de objeto de pesquisa escolhido. 

Por isso, no capítulo 2 (“Jornalismo Investigativo Independente”), apresentamos uma 

revisão de literatura sobre os conceitos de jornalismo independente e de jornalismo 

investigativo. No capítulo 3 (“Jornalismo Pós-Industrial”), trazemos debates sobre como 

o jornalismo está se reestruturando e, principalmente, sobre o conceito de Jornalismo 

Pós-Industrial; tal capítulo foi a inspiração para a definição das categorias de análise 

empregadas pela presente pesquisa. O capítulo está organizado de acordo com as quatro 

categorias: “Modelo de produção”, “Formato do conteúdo”, “Forma de distribuição do 

conteúdo” e “Modelo de negócio”. No capítulo 4 (“Metodologia”), são explicitados os 

procedimentos metodológicos empregados no presente estudo de caso. Por fim, 

apresentamos os dados da análise no capítulo 5 e as considerações finais no capítulo 6. 
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2 JORNALISMO INVESTIGATIVO INDEPENDENTE 

 

2.1 O que é jornalismo  

 

O primeiro conceito que norteia este trabalho é o de independência jornalística. 

Os autores utilizados para a pesquisa apontam como independência, principalmente a 

editorial, a independência frente a decisões de anunciantes, aos interesses dos donos de 

corporações midiáticas e ao envolvimento do Estado. Junto com a tentativa de 

conceituar a independência jornalística, consideramos necessário partir da concepção 

acerca do que é o jornalismo e a sua finalidade, já que a prática contempla a premissa da 

independência. 

 Nelson Traquina tenta responder o que é o jornalismo em seu livro “Teorias do 

Jornalismo: Porque as notícias são como são”. De acordo com o autor, “é um absurdo 

pensar que possamos responder à pergunta “O que é o jornalismo?” numa frase, ou até 

mesmo num livro”.  

Segundo Bill Kovach e Tom Rosenstiel (2004), para alguns observadores do 

ramo jornalístico é perigoso definir o que é jornalismo, pois pode limitá-lo. Esses 

observadores chegam a apresentar uma visão pessimista sobre uma definição específica 

do jornalismo, argumentando que se for feita “tornará a profissão mais resistente às 

mudanças ao longo do tempo, o que poderia ocasionar até no desaparecimento da 

profissão (KOVACH; ROSENSTIEL, 2004, p.32.)”. 

Para Traquina (2004) jornalismo é a vida, é a realidade. O jornalismo e os 

jornalistas exercem a influência na construção da realidade. De acordo com Jay Rosen 

(2014), jornalismo acontece quando as pessoas não conseguem mais se informar 

sozinhas. É o que as pessoas querem e precisam saber, não só sobre o seu bairro, sua 

cidade ou país, mas também sobre o mundo. Rosen (2014) afirma que jornalismo é “um 

relato daquilo que está ocorrendo além do horizonte da nossa experiência pessoal 

(ROSEN, 2014, p. 34)”. 

O impacto que as notícias têm na vida das pessoas é a finalidade e o princípio do 

jornalismo para Kovach e Rosenstiel (2004). Isso faz com que exerça sua função de ser 

necessário e imprescindível, como aponta Alberto Dines (1986). 

Segundo Bucci (2006), “jornalismo é o discurso que se destina ao atendimento 

do direito à informação”.  

O que distingue o jornalismo dos outros relatos não é propriamente o seu 

estilo, não é propriamente a sua composição interna, mas o ponto de chegada 
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que ele pretende ter. Pode haver jornalismo de várias correntes diferentes, 

com vários estilos diferentes, se ele estiver subordinado ao atendimento do 

direito à informação e se o atendimento ao direito à informação está acima da 

vontade de formação da opinião pública, de canal de privilegiados interesses 

de privados, no seu ingresso na esfera pública, ele será jornalismo e será 

tanto mais jornalismo quanto mais subordinado estiver o atendimento do 

direito à informação (BUCCI, 2006, youtube)
3
. 

Anderson, Bell e Shirky (2012), os autores do estudo “Post-Industrial 

Journalism: Adapting to the Present” afirmam que o jornalismo desempenha um papel 

insubstituível, sendo um narrador da verdade, um fazedor de sentidos, um explicador, e 

apontam algumas de suas outras tarefas mais significativas. 

Jornalismo expõe a corrupção, chama a atenção para a injustiça, detém os 

políticos e as empresas responsáveis por suas promessas e deveres. Informa 

os cidadãos e consumidores, ajuda a organizar a opinião pública, explica 

questões complexas e esclarece divergências essenciais. Jornalismo 

desempenha um papel insubstituível em ambas as políticas democráticas e 

economias de mercado (ANDERSON; BELL; SHIRKY, 2012, p. 3)
4
. 

Anderson, Bell e Shirky (2012) classificam a função do jornalista e também do 

jornalismo como sendo o porta-voz da verdade, formador de opinião e intérprete, e não 

apenas mero narrador de fatos. Para os autores é necessário que existam profissionais 

que relatem fatos que alguém, em algum lugar não quer que sejam divulgados e não 

limitar-se apenas a tornar a informação disponível, mas também contextualiza-la para 

que chegue ao público e nele repercuta. Anderson, Bell e Shirky (2012) ainda explicam 

que nem todo jornalismo interessa por conta do que é produzido diariamente estar muito 

ligado a diversão e entretenimento, mas que o hard news e o accountability journalism, 

ou seja, o jornalismo de interesse público, desempenha um papel importante. Os autores 

trazem uma frase de Lorde Northcliffe para complementar seu posicionamento: “Notícia 

é algo que alguém em algum lugar não quer que seja impressa. Todo o resto é 

publicidade”.
5
  

De acordo com Van Der Haak, Parks e Castells (2012) o jornalismo tem como 

principal objetivo a produção de informações confiáveis e a análise necessária para o 

desempenho adequado de uma sociedade democrática. Para Dines (1986) o pilar que 

sustenta o jornalismo é a necessidade. O autor explica que o homem tem necessidade de 

saber e se informa para sobreviver, fazendo com que o papel do jornalismo seja 

                                                 
3
 _ https://www.youtube.com/watch?v=e-Vw_KtwEa0_ 

4
 Journalism exposes corruption, draws attention to injustice, holds politicians and businesses accountable 

for their promises and duties. It informs citizens and consumers, helps organize public opinion, explains 

complex issues and clarifies essential disagreements. Journalism plays an irreplaceable role in both 

democratic politics and market economies. 
5
 “News is something someone somewhere doesn’t want printed. Everything else is advertising”. 
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satisfazer a ânsia do homem por sobrevivência. O autor aponta que está apto a 

sobreviver intelectualmente como Homem, o cidadão que tem acesso à informação e 

condições de escolhê-la. Dessa forma, o pensamento do autor vai ao encontro do que 

Kovach e Rosenstiel (2004) apontam como a principal finalidade do jornalismo: 

fornecer aos cidadãos informações para que sejam livres e possam se autogovernar.  

De acordo com Kovach e Rosenstiel (2004), o propósito do jornalismo está na 

função exercida pelas notícias na vida das pessoas. De acordo com os autores, “a 

finalidade do jornalismo não é definida pela tecnologia, pelos jornalistas ou pelas 

técnicas utilizadas no dia-a-dia”. Dessa forma, os autores ressaltam que por mais que 

mude a forma de fazer jornalismo e a maneira de consumir notícias, os princípios serão 

os mesmos e listam 10 princípios que devem ser norteadores do fazer jornalístico 

(KOVACH; ROSENSTIEL, 2004, p. 6): 

1. A primeira obrigação do jornalismo é com a verdade; 

2. Sua primeira lealdade é com os cidadãos 

3. Sua essência é a disciplina da verificação 

4. Seus praticantes devem manter independência daqueles a quem cobrem 

5. O jornalismo deve ser um monitor independente do poder 

6. O jornalismo deve abrir espaço para a crítica e o compromisso público 

7. O jornalismo deve empenhar-se para apresentar o que é significativo de 

forma interessante e relevante 

8. O jornalismo deve apresentar as notícias de forma compreensível e 

proporcional 

9. Os jornalistas devem ser livres para trabalhar de acordo com sua 

consciência 

10. Os cidadãos também têm direitos e responsabilidades quando se trata de 

notícias. 

 

Traquina (2001) traz em seu livro “Estudo do Jornalismo no século XX”, com 

base em Gaye Tuchman (1991), um outro olhar sobre a função do jornalismo, para além 

do compromisso com a informação e da publicação de notícias. Os autores falam do 

papel social das notícias e as consequências políticas e sociais da atividade jornalística, 

que colocam a profissão no status de Quarto Poder.  

O poder concedido à mídia pela sociedade a coloca no mesmo patamar que os 

três poderes (Legislativo, Executivo e Judiciário) que regem o estado democrático, 

dessa forma, sendo classificada como o Quarto Poder. Cada um dos três poderes tem 

como responsabilidade fiscalizar as esferas políticas que compõem a sociedade. Da 

mesma forma, com a função de fiscalizadora, a mídia exerce a vigilância sobre as 

engrenagens que comandam o Estado (os três poderes), deixando a sociedade a par do 

que acontece no sistema. 

O exercício deste "Quarto Poder" não se dá no âmbito do Estado e não se 

confunde com as prerrogativas dos três poderes constitucionais. Ele se 

exerce, ao invés, pela publicização dos problemas políticos para o conjunto 

da sociedade. Mais precisamente, ele implica no compromisso da imprensa 
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com a objetividade no tratamento das notícias (Schudson, 1978; Soloski, 

1993), com a representação do cidadão comum frente ao Estado (Hallin & 

Mancini, 1984) e com o funcionamento eficiente do sistema de divisão de 

poderes (Cook, 1998) ( DE ALBUQUERQUE, 2000, p.25). 

Além do status de Quarto Poder o jornalismo compreende um outro patamar no 

compromisso com a sociedade, o que talvez seja a função crucial do jornalismo: a 

função de watchdog
6
. O conceito coloca o jornalismo na posição de cão de guarda da 

sociedade e da democracia.  

Kovach e Rosenstiel (2004) afirmam que não existe nenhuma função tão 

importante como a de cão de guarda. De acordo com os autores, para chegar a essa 

função e para exercê-la, é necessário investimento de recursos, o desejo de cobrir 

assuntos sérios e uma imprensa independente de qualquer interesse, menos o interesse 

do consumidor de notícias.  

Muito além da vigilância das ações do governo, o princípio de guardião se 

estende a todas as instituições poderosas da sociedade. “[...] vigiar os poucos poderosos 

da sociedade em nome dos muitos na luta contra a tirania (KOVACH E ROSENSTIEL, 

2004, p. 175)”. Nesse contexto é mais visível a vigilância do poder e também o alerta a 

população sobre direitos e deveres, que podem e devem ser cumpridos. “Os meios de 

comunicação servem como um cão de guarda, empurrando as pessoas para além da 

complacência, e oferece voz aos esquecidos
7
 (KOVACH E ROSENSTIEL, 2004, p. 

12)”. 

O estudo “Post-Industrial Journalism: Adapting to the Present” (2012), traz uma 

analogia feita por Downie e Michael Schudson em um estudo de 2009, em que apontam 

duas funções exercidas pelo jornalismo: a de cão de guarda e a de espantalho. A partir 

dessa comparação, Anderson, Bell e Shirky (2012) dizem que tanto o cão de guarda 

como o espantalho dá certa proteção e o fato do o cão de guarda poder ladrar nem 

sempre importa. Com essa analogia, os pesquisadores comparam o jornalismo ao 

espantalho dizendo o seguinte: 

Embora o espantalho “não faça nada”, sua simples existência – o fato de que 

o corvo sabe que está ali, de guarda – costuma bastar para coibir a má 

conduta de corvos e afins. O mesmo vale para o jornalismo. A imprensa 

vigilante, reconheçamos, raramente ladra. Mas a continuidade dessa 

imprensa, o fato de que está de guarda, volta e meia basta para inibir a má 

                                                 
6
 O termo surgiu após a investigação de dois repórteres do jornal The Whasington Post Bob Woodward e 

Carl Bernstein sobre a invasão da sede do partido americano Democrata em Washington, no conjunto de 

edifícios Watergate, em 1972. A insistência dos dois repórteres em investigar o caso culmina na 

descoberta de assessores do presidente Richard Nixon conduzindo um esquema de espionagem política 

para favorecer o presidente nas eleições. A investigação termina com a renuncia de Nixon.  
7
 The news media serve as a watchdog, push people beyond complacency, and offer a voice to the 

forgotten. 
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conduta de instituições poderosas (ANDERSON, BELL E SHIRKY, 2012, p. 

59). 

Por mais que atualmente não existam fortes exemplos do jornalismo “cão de 

guarda”, realidade que está começando a mudar, pelo menos sempre vai haver a 

presença do “espantalho” para caracterizar e realçar o papel de vigilante do jornalismo. 

Atrelado à função de cão de guarda, a independência jornalística é outro 

agregador na busca pela verdade dos fatos, da transparência das informações e 

principalmente, da democracia. Kumar (2006) afirma que o crescimento dos meios de 

comunicação independentes pode criar espaço para a diplomacia pública. Com a mesma 

ideia da função social do jornalismo em seu viés independente, Kovach e Rosenstiel 

(2004) dizem que a imprensa independente antes de qualquer coisa contribui para a 

construção da democracia.  

Ao falar de independência Dines (1986) diz ser um mérito um veículo de 

comunicação ser conhecido por sua independência e isenção. O autor aponta que uma 

audiência ligada à independência de um jornal garante uma publicação lida, aceita, 

respeitada e influente. Sendo assim, de acordo com o autor, é possível montar uma 

empresa economicamente lucrativa sob o viés da independência, pois a liberdade de 

imprensa é o que garante a vida útil do veículo. 

Kovach e Rosenstiel (2004) chamam de independência jornalística o 

compromisso do jornalismo com a população em pôr em prática a função de watchdog. 

O jornalismo pressupõe o exame dos cantos ocultos dessa mesma sociedade, que dá voz 

aos ignorados e monitora e preza pela transparência do governo e dos poderosos. Os 

autores apontam que somente uma imprensa livre de censores governamentais pode 

contar a verdade e que nos tempos atuais, a lista de censores se expande para outras 

organizações. 

Num contexto moderno, essa liberdade expandiu-se de forma a significar 

independência de outras instituições também – partidos políticos, 

anunciantes, negócios e outras fontes. A conglomeração de negócios 

informativos ameaça a sobrevivência da imprensa como instituição 

independente, à medida que o jornalismo se converte em um setor subsidiário 

dentro das grandes corporações essencialmente voltadas para os negócios 

(KOVACH; ROSENSTIEL, 2004, p. 53).  

Segundo Downie e Schudson (2009), o jornalismo independente não revela só o 

que o governo ou interesses privados aparentam estar fazendo, mas também o que está 

por trás das ações desses órgãos.  

Esta é a função fiscalizadora da imprensa-reporting que é agressivo e 

confiável o suficiente para instilar o medo de constrangimento público, perda 

de emprego, as sanções econômicas ou mesmo um processo criminal em 
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pessoas com poder político e econômico. Watchdog ou relatório de prestação 

de contas visa frustrar a arrogância do poder e auto-tratamento, em vez de 

avançar ideologia ou políticas. Isso mantém os funcionários do governo 

responsáveis com as normas legais e morais de serviço público e mantém 

líderes empresariais e profissionais responsáveis às expectativas da sociedade 

de integridade e justiça (DOWNIE E SCHUDSON, 2009, p. 9)
8
. 

Para Giles (2010) o jornalismo, mais especificamente o impresso, é considerado 

um monitor indispensável de comportamento público e cívico, que tem como dever 

exigir e manter a responsabilidade das pessoas no poder. “Sem esse tipo de jornalismo, 

pensa-se, a nossa democracia sofrerá. Sem jornais para servir como cães de guarda para 

o público, teme-se, a falta de controle das responsabilidades e a má administração de 

quem poderia roubar fundos públicos (GILES, 2010, p.30)”.
9
  

A sobrevivência do jornalismo independente depende, como realçam Kovach e 

Rosenstiel (2004), da importância do público entender a sua função no processo 

democrático e exigir que seus interesses sejam reconhecidos. 

Igualmente crucial é que o público entenda seu papel nesse processo e exija 

que seus interesses democráticos sejam reconhecidos – não só pelos 

jornalistas como pela liderança corporativa a qual agora os jornalistas 

respondem. Se isso não ocorrer, o jornalismo independente dos interesses da 

empresa desaparecerá (KOVACH; ROSENSTIEL, 2004, p. 104).  

As tecnologias da informação e comunicação (TICs) desestabilizaram o 

equilíbrio existente no ecossistema midiático tradicional por proporcionar a 

disseminação de distintas tecnologias ao acesso de todos. Sendo assim, de acordo 

Belochio e Mielniczuck (2011) criam-se diferentes possibilidades de atuação das 

instituições e de indivíduos. Essas diferentes possibilidades proporcionam também a 

prática da independência jornalística e a vigilância dos poderes, que nesse novo cenário, 

pode ser praticada por instituições ou indivíduos.  

Talvez mais importante que a nova vigilância feita por esses monitores da 

mídia é o fato de que as ferramentas dadas pelas novas tecnologias de 

comunicações criaram a possibilidade para que, virtualmente, qualquer um 

possa fazer esse trabalho de vigilância ou até mesmo competir com a grande 

imprensa (KOVACH; ROSENSTIEL, 2004, p.194). 

A tecnologia se torna uma aliada da independência e proporciona a constante 

vigilância do poder. Porém, é necessário enfatizar que mais do que nunca, na junção da 

                                                 
8
 This is the watchdog function of the press—reporting that is aggressive and reliable enough to instill 

fear of public embarrassment, loss of employment, economic sanctions, or even criminal prosecution in 

those with political and economic power. Watchdog or accountability reporting aims to foil the arrogance 

of power and self-dealing rather than to advance ideology or policies. It holds government officials 

accountable to the legal and moral standards of public service and keeps business and professional leaders 

accountable to society’s expectations of integrity and fairness. 
9
 Without this kind of journalism, it is thought, our democracy will suffer. Without newspapers to serve as 

watchdogs for the public, it is feared, those who would steal public funds and mismanage public 

responsibilities will go unchecked. 
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tecnologia com a independência, os valores jornalísticos devem estar presentes como 

nunca antes estiveram. Valores estes trazidos por Kovach e Resenstiel (2006), que 

apontam que “[...] a função do jornalismo não mudou na era digital. As técnicas talvez 

sejam diferentes, mas os princípios básicos são os mesmos (KOVACH E ROSENTIEL, 

2006, p. 42)”. 

A independência do profissional atrelada ao uso da tecnologia pode criar 

desconforto em alguns setores do poder. É o que aconteceu em 2010 quando o 

Wikileaks, uma organização transnacional sem fins lucrativos, divulgou documentos 

confidenciais do governo e exército americano, que reportavam a morte de civis no 

Afeganistão por militares americanos.  

 

2.2 Critérios de Noticiabilidade 

 

Os critérios de noticiabilidade são compostos por um conjunto de valores-notícia 

que caracterizam as notícias do jeito que elas são, ou seja, o produto final que chega até 

o consumidor. Esses valores-notícia que configuram a prática jornalística são fatores 

que influenciam a produção da notícia, como por exemplo, o local ao qual a notícia diz 

respeito e na redação o quesito tempo, a rotina produtiva e o deadline. A utilização dos 

critérios visa “garantir o fornecimento necessário de notícias adequadas, com o mínimo 

de dispêndio de tempo, esforço e dinheiro (WOLF, 2003, p. 204)”.  

Um aspecto fundamental dessa cultura profissional é a partilha de valores 

quanto à importância ou interesse que uma ocorrência ou questão poderá ter; 

são os critérios de noticiabilidade, constituídos por um conjunto de valores-

notícia. Como iremos ver mais adiante, a capacidade de identificar as 

ocorrências ou questões que devem ser notícia constitui um saber 

indispensável para demonstrar uma capacidade performativa digna de um 

profissional competente (WOLF, 2003, p. 28). 

De acordo com Mauro Wolf (2003) a noticiabilidade corresponde a um conjunto 

de critérios, operações e instrumentos que auxiliam o profissional no dia a dia a escolher 

dentre uma infinidade de acontecimentos, o que está mais apto para se tornar notícia. 

Essa aptidão se caracteriza pela influência e pelo grau de importância do acontecimento 

dando possibilidades ao mesmo de se transformar em notícia. “[...] a noticiabilidade de 

um acontecimento é avaliada em relação ao grau de integração que ele representa com 

respeito ao andamento normal e rotineiro das fases de produção (WOLF, 2003, p. 197)”. 

Wolf (2003) explica que a noticiabilidade está diretamente ligada aos processos 

que padronizam e tornam rotineiras as práticas de produção. A noticiabilidade não é 
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institucionalizada nas empresas, mas é o guia do profissional no momento de optar por 

um ou por outro acontecimento para se tornar notícia.  

A definição e a escolha do que é noticiável – com respeito ao que, por sua 

vez, não faz notícia – são sempre orientadas pragmaticamente, isto é, em 

primeiro lugar, para a “condição factível” do produto informativo a ser 

realizado em tempos e com recursos limitados (WOLF, 2003, p. 197). 

Juntamente com “o conjunto de elementos por meio dos quais o aparato 

informativo controla e administra a quantidade e o tipo de acontecimentos que servirão 

de base para a seleção das notícias” há outro elemento da noticiabilidade chamado de 

valores/notícia. Segundo Wolf (2003), os valores/notícia representam a resposta à 

seguinte pergunta: “quais acontecimentos são considerados suficientemente 

interessantes, significativos, relevantes, para serem transformados em notícias? (WOLF, 

2003, p. 202)”.  

Os valores/notícia são regras práticas que auxiliam na correria do trabalho 

redacional a selecionar de forma quase automática o material a ser publicado, guiam os 

procedimentos do trabalho feito na redação e ajudam a desenvolver suas tarefas com 

flexibilidade, como explica Wolf (2003). O autor aponta dois usos para os 

valores/notícia: 

São critérios para selecionar, do material disponível para a redação, os 

elementos dignos de ser incluídos no produto final. Em segundo lugar, eles 

funcionam com linhas-guia para a apresentação do material, sugerindo o que 

deve ser enfatizado, o que deve ser omitido, onde dar prioridade na 

preparação das notícias a serem apresentadas ao público (WOLF, 2003, p. 

202). 

Wolf (2003) explica que os critérios de noticiabilidade e os valores/notícia não 

são uma regra rígida e fixa que deve ser seguida sem alterações. O autor aponta que há 

outros elementos de produção que ajudam, juntamente com os critérios e com os 

valores/notícia, o profissional no momento de classificar se um acontecimento é 

importante e relevante o suficiente para ser notícia. É necessário definir um ponto de 

equilíbrio entre todos os fatores.  

 

2.3 Jornalismo Investigativo 

 

Fortes (2005) traz em seu livro sobre jornalismo investigativo uma expressão 

utilizada no meio jornalístico, que muito se aplica à reportagem jornalística 

investigativa, que diz que “notícia é tudo aquilo que alguém, em algum lugar, quer 

manter escondido. O resto é propaganda.” (FORTES, 2005, p. 36). Fortes não é o único 
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a concordar com essa premissa. Jornalistas investigativos e pesquisadores da área 

compartilham da mesma opinião quanto à definição do jornalismo investigativo. Lopes 

(2003) afirma que a busca da verdade oculta e a junção dos cacos da realidade e o 

estabelecimento de relações entre eles são dois pontos fundamentais que regem o 

jornalismo investigativo. Sequeira (2005) também define o jornalismo investigativo 

como o expositor de fatos que, por algum motivo, estão escondidos da sociedade. 

Ele se transforma em jornalismo investigativo quando o repórter utiliza 

técnicas e estratégias peculiares, que não fazem parte da rotina dos jornalistas 

de atualidade, e quando torna públicos acontecimentos que grupos de poder 

querem esconder da sociedade (SEQUEIRA, 2005, p. 62). 

De acordo com o artigo de Ricardo Noblat publicado no livro de Fortes, a 

expressão “jornalismo investigativo” é redundante “porque todo jornalismo pressupõe 

investigação (FORTES, 2005, p. 80)”. Toda apuração jornalística depende do mínimo 

de investigação, seja para relembrar fatos históricos da humanidade, seja para denunciar 

um esquema de desvio de dinheiro público. Porém, o que diferencia uma reportagem 

investigativa de uma notícia diária são os métodos de apuração e a profundidade com 

que se trata o assunto. “O jornalismo investigativo não se diferencia do jornalismo 

interpretativo pelo formato do texto ou pela apresentação gráfica da reportagem, mas 

pelo processo de trabalho do profissional, pelas estratégias que ele utiliza na fase de 

apuração (SEQUEIRA, 2005, p. 62)”. 

A produção da reportagem investigativa é uma peregrinação em busca de 

documentos para embasar e comprovar hipóteses e acontecimentos descobertos pelo 

repórter e de fontes confiáveis para esclarecer e contrapor fatos. O princípio da 

investigação jornalística é a observação do repórter sobre o cotidiano, sobre algum 

fragmento que pareça estar fora de contexto, a inquietação do repórter frente a situações 

que demonstram irregularidades, algo que o deixa com a dita “pulga atrás da orelha”. 

Outras possíveis formas de iniciar uma investigação é a denúncia feita por fontes 

anônimas e o olhar minucioso do repórter sobre documentos, principalmente os 

públicos. Essa peregrinação imprescindivelmente demanda mais tempo e dinheiro do 

que normalmente é utilizado na produção jornalística diária. Por conta disso, é 

necessário estudar a viabilidade da investigação, que vai desde a disponibilidade de 

recursos financeiros, até a acessibilidade a documentos e fontes. 

De acordo com Lopes (2003), há três requisitos que devem ser cumpridos para 

que um trabalho jornalístico seja considerado verdadeiramente de investigação. São 

eles: 1) que a investigação seja resultado do trabalho do jornalista, não informação 

elaborada por outras áreas. Por exemplo: a polícia; 2) que o objetivo da investigação 
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seja razoavelmente importante para grande parte da população, não, por exemplo, para 

os interesses de determinados setores; 3) que os investigados tentem esconder esses 

dados do público. Quando há ocultação, a consciência não está tranquila (Lopes, 2003, 

p. 12). 

 Lopes (2003) também afirma que o jornalismo investigativo faz do seu trabalho 

o interesse dos cidadãos, reafirmando a importância do papel da imprensa nas 

sociedades democráticas, sendo assim, determina fundamentalmente que o trabalho do 

jornalista seja acompanhado de ética, tendo a certeza de que a informação que vai ser 

publicada seja completa e absolutamente exata. O autor ainda descreve os objetivos do 

jornalismo investigativo, os princípios que guiam uma investigação. 

O primeiro objetivo do Jornalismo Investigativo é ir à essência das coisas, 

tentar responder os porquês que provocam uma situação prejudicial à 

coletividade ou ao interesse público. Cabe ao jornalismo de investigação 

mostrar como funcionam os mecanismos burocráticos do sistema. O 

jornalista investigativo deve tentar definir e denunciar o que seja 

operacionalmente ou conceitualmente falso. O jornalismo de investigação 

tem objetivos concretos que transcendem a informação diária, cuja produção 

fica velha em 24 horas. 

O objetivo do Jornalismo Investigativo também é: promover reformas; expor 

injustiças; desmascarar fraudes; dar a conhecer o que os poderes públicos 

querem ocultar. Detectar quais instituições não cumprem os seus deveres; 

demonstrar como funcionam os organismos públicos; dar informações aos 

leitores sobre os políticos e suas intenções e reconstruir acontecimentos 

importantes (LOPES, 2003, p. 14). 

Os objetivos do jornalismo investigativo apresentados por Lopes (2003), quando 

são alcançados, necessariamente precisam de uma análise minuciosa, o que caracteriza 

um dos diferenciais do jornalismo investigativo para o jornalismo diário: a profundidade 

com que se é tratado um assunto.  

A profundidade é o que faz o jornalista ir além em sua investigação, buscando 

sempre ouvir quantas fontes forem necessárias para que se consiga esclarecer os fatos, 

sem se ater em fontes oficiais, assim como, explorar os diversos ângulos que uma 

investigação possa apresentar. 

A profundidade da investigação resulta consequentemente na produção de mais 

conteúdo e de textos mais extensos. De acordo com Sequeira (2005), normalmente essas 

reportagens são limitadas em veículos diários, muitas vezes por não terem recursos para 

investir nesse tipo de material, tendo em vista a crise que está abatendo os jornais 

impressos
10

, e outras vezes pelo próprio veículo não querer se comprometer com uma 

                                                 
10

 É necessário por em perspectiva o panorama da crise. Quando os autores apontam a crise no jornalismo 

impresso, eles se referem à queda de circulação e receita do jornalismo americano e também do europeu. 

Porém, na América Latina a situação é diferente. De acordo com pesquisas publicadas em 2015, as 



21 

 

investigação que o faça perder anunciantes, que ainda são importantes para o sustento 

do jornalismo impresso. Esse cenário faz com que o jornalista busque outras formas de 

divulgação e financiamento para sua investigação.  

O fato de os veículos de comunicação não absorverem hoje, reportagens 

extensas tem levado os repórteres investigativos nos Estados Unidos a buscar 

recursos econômicos em fundações e instituições universitárias para publicar 

suas histórias. Caminho, infelizmente, quase sempre difícil para o repórter 

investigativo brasileiro, já que já pouquíssimas instituições com essa 

finalidade no Brasil – e as que existem são dirigidas a pesquisas acadêmicas 

(SEQUEIRA, 2005, p. 24). 

O caminho quase sempre difícil citado em 2005 por Sequeira ainda continua, 

mas hoje é possível mobilizar mais pessoas em apoio a uma causa, no caso uma 

investigação jornalística, e conseguir mais recursos, sem depender somente de 

fundações e instituições universitárias. A web é uma ferramenta que permite ao 

jornalista captar recursos de diversas fontes e também a explorar todos os tipos de 

recursos disponíveis para complementar a sua investigação, como a produção de 

infográficos, a disponibilização de documentos, áudios e vídeos, assim como textos do 

tamanho que o jornalista julgar necessário. A Pro Publica (EUA) e a Pública – Agência 

de Reportagem e Jornalismo Investigativo (BR) são exemplos concretos e ativos que 

tiveram sucesso e que se mantém por meio do apoio financeiro de fundações e também 

da multidão com o financiamento coletivo, por meio da web. “Se usado de forma 

apropriada, o computador tem o potencial de alterar a profundidade do jornalismo 

investigativo, pois a reportagem pode ir além de entrevistas tradicionais e historinhas, 

além de reunir uma devastadora quantidade de provas documentais (KOVACH; 

ROSENSTIEL, 2003, p. 178)”. 

Atrelado a esse novo cenário de produção e financiamento do jornalismo 

investigativo, a independência jornalística reafirma seus valores e sua importância para 

o desenvolvimento do papel de guardião da sociedade e empodera a outros grupos, 

como, por exemplo, a Pública e a Pro Publica a assumirem a responsabilidade de dar 

voz aos ignorados e examinar os cantos ocultos da sociedade (KOVACH; 

ROSENSTIEL, 2003). 

A base do jornalismo investigativo do novo século está construída em uma 

verificação precisa dos fatos e em uma independência obstinada, quer do 

repórter, quer da empresa a que está vinculado. Dessa forma, só atuando 

numa empresa de comunicação livre de amarras com os poderes econômicos 

e políticos e com fortes vínculos com a missão de serviço público, o repórter 

                                                                                                                                               
publicações da América Latina tiveram um aumento na variação da publicidade impressa de 27,68%, 

entre 2010 e 2014, assim como um aumento na circulação de jornais de 3% nesse período (LORES, 

2015). Os cinco maiores jornais brasileiros tiveram crescimento na circulação dos impressos e também 

em suas edições digitais (SACCHITTIELLO, 2015). 
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investigativo poderá construir uma história que algumas poucas vezes poderá 

mudar o rumo das nações, como no caso Watergate, nos Estados Unidos. É 

nesse momento que o jornalismo investigativo converte a imprensa e os 

meios de comunicação em geral em representantes legais dos interesses dos 

cidadãos (SEQUEIRA, 2005, p. 113) 

O “boom” do jornalismo investigativo começou em 1972 quando dois repórteres 

do jornal The Washington Post, Carl Bernstein e Bob Woodward, investigaram o caso 

Watergate, descobrindo uma rede de espionagem e lavagem de dinheiro, o que 

culminou na renúncia do então presidente dos Estados Unidos, Richard Nixon, em 

1974. Esse é até hoje um dos casos de investigação jornalística mais emblemática e 

lembrada entre profissionais e no meio acadêmico, servindo ainda como referência de 

dedicação e persistência dos repórteres em encontrar a verdade dos fatos. 

O caso Watergate criou um precedente ao demonstrar como foram 

fundamentais alguns princípios que afetavam diretamente o papel que deveria 

caber à imprensa: não se limitar a ser uma mera intermediária entre os canais 

oficiais e a opinião pública, reproduzindo notas de imprensa ou os 

comunicados que as instituições tinham interesse em transmitir para o 

conhecimento público. Mais do que isso: era preciso começar a questionar as 

versões oficiais dos acontecimentos. 

Era preciso instalar a dúvida na informação oficial e, sobretudo, indagar. Se 

alguma lição foi aprendida pelos profissionais do jornalismo é a de que era 

necessário começar a considerar a informação – entendida até o momento 

como a base simples para elaborar os textos jornalísticos – sob um prisma 

diferente (LOPES, 2003, p. 14). 

Como o caso Watergate uma relação entre a democracia e a mídia foi traçada, 

realçando a importância da transparência e da investigação jornalística, colocando a 

mídia no patamar de Quarto Poder.  

 

2.4 Formas de investigação 

 

Os autores do livro Os Elementos do Jornalismo (2003) Bill Kovach e Tom 

Rosenstiel, dividem a prática do jornalismo investigativo em três formas de 

investigação: reportagem investigativa original, reportagem investigativa interpretativa 

e reportagem sobre investigação.  

A reportagem investigativa original envolve os repórteres na descoberta e 

documentação de atividades até então desconhecidas pelo público, como explica 

Kovach e Rosenstiel.   

É um tipo de reportagem que quase sempre acaba em investigações públicas 

oficiais sobre o assunto ou a atividade denunciada, um exemplo clássico da 

imprensa pressionando as instituições oficiais em nome do público. Pode usar 

táticas similares ao trabalho policial, como sair em busca de informação, 

consultas a documentos públicos, uso de informantes e até, em circunstâncias 
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especiais, trabalho secreto ou monitoração subreptícia de atividades 

(KOVACH; ROSENSTIEL, 2003, p. 176). 

Ainda no tópico da reportagem investigativa original, os autores colocam o 

computador e suas ferramentas como um aliado na investigação jornalística. De acordo 

com Kovach e Rosenstiel, o computador “[...] tem o potencial de alterar a profundidade 

do jornalismo investigativo, pois a reportagem pode ir além de entrevistas tradicionais e 

historinhas, além de reunir uma devastadora quantidade de provas documentais 

(KOVACH E ROSENSTIEL, 2003, p. 178)”.  

A próxima categoria apresentada pelos autores fala da reportagem investigativa 

interpretativa. Bem como o próprio nome já anuncia, essa categoria de reportagem 

investigativa trabalha com um nível mais avançado de interpretação, em que se 

assemelha a reportagem investigativa original, por geralmente necessitar das mesmas 

habilidades de iniciativa do jornalista, como explica Kovach e Rosenstiel.   

A reportagem investigativa interpretativa surge como resultado da cuidadosa 

reflexão e análise de uma ideia, bem como uma busca obstinada dos fatos 

para reunir informação num novo e mais completo contexto, o qual fornece 

ao público um melhor entendimento do que acontece. Normalmente envolve 

assuntos mais complexos ou um conjunto de fatos, mais do que numa 

denúncia clássica. Revela uma nova forma de olhar uma coisa, bem como 

novas informações sobre o assunto (KOVACH; ROSENSTIEL, 2003, p. 

178). 

A última forma de investigação apresentada por Kovach e Rosenstiel é a 

reportagem sobre investigações. Nessa categoria, o trabalho do repórter está focado em 

acompanhar os desdobramentos de investigações que estão em curso. “[...] a reportagem 

se origina da descoberta ou do vazamento de informações de uma investigação oficial 

em andamento ou em processo de preparação ou por outras fontes, geralmente agências 

governamentais (KOVACH E ROSENSTIEL, 2003, p. 180)”. Os autores esclarecem 

que esse tipo de investigação apresenta riscos, por dar acesso apenas a uma parte da 

investigação, sem nenhum controle sobre ela, em que se baseiam em grande parte em 

fontes oficiais.  

Fortes (2005) traça por partes os passos que são necessários percorrer para 

chegar a uma boa reportagem investigativa. O primeiro passo apontado pelo autor trata 

da pesquisa, o ponto de partida de uma investigação. De acordo com Fortes (2005), o 

repórter deve estar atento aos detalhes, fugindo das fontes oficiais e óbvias, como ele 

classifica. “[...] o olho do repórter investigativo tem que suplantar a pura curiosidade, 

assumir um quê de detetive mesmo (FORTES, 2005, p. 34)”. Paciência e concentração é 

outro passo a ser traçado. Toda investigação demanda tempo e disposição, pois como 

aponta Fortes (2005): “Muitas vezes, não é de uma fonte ou de um documento que se 
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obtém a informação, mas o cruzamento de vários deles” (FORTES, 2005, p. 31). Fortes 

(2005) fala também de insistência e perseverança na produção da reportagem 

investigativa, onde a intuição do repórter deve ser levada em conta. “Algumas coisas 

'cheiram' a notícia, sobretudo as que são deliberadamente ocultadas por autoridades 

públicas” (FORTES, 2005, p. 31).  

Uma nascente de reportagens investigativas é o olhar atento a documentos, 

principalmente os públicos, que estão obrigatoriamente disponível na web a qualquer 

cidadão, por meio da Lei Complementar 131, mais conhecida como Lei da 

Transparência, sancionada em 2009. A lei obriga a União, os estados e municípios a 

divulgar na web dados que mostrem receitas, despesas, fornecedores, programas, ações 

e projetos que foram realizados e gastos por sua repartição. “O texto inova e determina 

que sejam disponíveis, em tempo real, informações pormenorizadas sobre a execução 

orçamentária e financeira da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos 

Municípios”
11

. 

A entrevista, assim como em qualquer processo de apuração jornalística, 

desempenha uma função fundamental no momento da investigação. Fortes (2005) 

salienta a importância da entrevista e de registra-la e guarda-la em local seguro, pois ela 

trará sempre mais informação, produzindo contrapontos na reportagem e apontando 

possíveis contradições na apuração. O trabalho de um jornalista investigativo demanda 

muito conhecimento de questões legais e policiais, assim como uma boa convivência 

com promotores, juízes, procuradores e todos os profissionais da área. 

A Curiosidade e a desconfiança devem sempre andar juntas com o repórter 

durante reportagens investigativas. “A curiosidade é o que leva o homem a olhar um 

buraco escuro no chão. A desconfiança é o que impede de meter a mão sem antes 

pesquisar o que tem dentro (FORTES, 2005, p. 39)”. A descrição do repórter é 

fundamental para ter sucesso na realização da reportagem investigativa, assim como a 

checagem das informações que chegam, como diz Fortes (2005): “Uma única dúvida 

durante a apuração pode resultar em tragédias de todos os tipos, seja um sobrenome 

errado, seja uma foto de personagem errado (FORTES, 2005, p. 34)”.  

Fortes (2005) traz em seu livro o caso da “Escola Base”, em que jornalistas 

baseados em informações não checadas, acusaram professores de abuso sexual de 

crianças da escola. O caso repercutiu em todo país e principalmente entre os jornalistas, 

quando o fim da investigação policial inocentou os professores da instituição. Até hoje a 

“Escola Base” é um dos maiores exemplos do que seve ser evitado em uma investigação 
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 <http://www.leidatransparencia.cnm.org.br/> 
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jornalística e, como o jornalistas não pode deixar que seus preconceitos guiem uma 

investigação. “Nunca parta de princípios pessoais, religiosos, ideológicos ou coisa que o 

valha para definir o rumo de sua apuração. A boa notícia pode ser retirada de qualquer 

contexto, ainda que, inicialmente, a circunstância não lhe pareça favorável e os fatos, 

críveis (FORTES, 2005 p. 40)”.  

Ao se encaminhar para os passos finais da produção de uma reportagem 

investigativa, Fortes (2005) observa a importância da organização dos arquivos. Todos 

os documentos necessários para a construção da reportagem são cruciais no momento da 

formulação do texto, assim como uma forma de tirar dúvidas e não se perder na 

cronologia dos fatos. Frieza, objetividade e precisão são essenciais no trabalho 

jornalístico, principalmente quando se fala de investigação, assim como também 

coragem e responsabilidade, clareza e simplicidade, e o respeito às fontes. 
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3 JORNALISMO PÓS-INDUSTRIAL 

 

No decorrer do século XX, as organizações jornalísticas conseguiram 

desenvolver diversos métodos e técnicas de produção que as levaram a se especializar 

na produção de jornais e programas audiovisuais. Também conceberam funções 

profissionais e fluxos de produção. Em outras palavras: se consolidaram como uma 

indústria. Segundo Anderson, Bell e Shirky (2012), a indústria do século XX era 

mantida pela uniformidade das empresas, da similaridade dos métodos utilizados na 

produção e da incapacidade de alguém fora desse grupo criar um produto competitivo 

(ANDERSON, BELL, SHIRKY, p. 32, 2012).  

De acordo com os autores, a atividade jornalística no século XX era bastante 

linear. Nessa época, os repórteres e editores trabalhavam como fonte da notícia, criavam 

e refinavam o produto e quando achavam que ele estava pronto para consumo, o 

difundiam. “Nele, repórteres e editores colhiam fatos e observações e transformavam 

tudo em notícia, que era então registrada em papel ou transmitida por ondas de rádio 

para ser consumida pelo público situado na outra ponta desses distintos meios de 

transporte” (ANDERSON, BELL, SHIRKY, 2012, p. 70). O jornalista nessa época 

trabalhava em torno da apuração, redação e edição. 

Sobre a audiência no século XX, os autores colocam que ela era “downstream”, 

que pode ser traduzido livremente como “fluxo de cima para baixo”. Ou seja: audiência 

recebia o produto e via apenas ele em seu formato final, processado. Os autores 

explicam que a notícia para a audiência daquela época era algo que se recebia, não que 

se usava. O máximo que poderia acontecer era o leitor ter sua opinião publicada na 

seção de cartas ao editor, que antes precisava passar pela avaliação dos profissionais 

para que fosse publicada.  

Com a chegada dos computadores e principalmente, em 1994, da internet 

comercial com a reprodução digital, disponível universalmente, sem distinção entre 

produtores e consumidores, mudou os métodos de apuração e distribuição de notícias do 

século XX, que hoje conta com a utilização de base de dados, da interação em múltiplas 

plataformas e também de interação com o público. A chegada dessas tecnologias 

modificou o comportamento dos leitores. No século XX, os leitores eram apenas a 

audiência, que consumia a informação e nada mais; já hoje, o público reassume um 

novo papel, passando a ser usuário e editor, exigindo sempre algo mais de quem lhe 

fornece informação.  
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As mudanças ocasionadas pelas tecnologias de comunicação e informação 

modificaram o ecossistema jornalístico. No ecossistema pós-industrial, as organizações 

já não possuem mais o controle total da notícia, como se acredita que tinham. Afinal, 

após a publicação no meio digital, a distribuição da notícia pode ser radicalmente 

alterada de acordo com os hábitos de compartilhamento da audiência e, ainda, pode ter o 

seu sentido alterado por edições ou por opiniões críticas que acompanham os 

compartilhamentos. O atual ecossistema ainda conta com novos recursos, como a 

infinidade de dados que podem ser encontrados na web e a capacidade de processar 

esses dados e transforma-los em conteúdo (ANDERSON, BELL, SHIRKY, 2012). 

Hoje, há também uma maior variabilidade da audiência e um maior número de 

formatos, que influencia em como uma “história” vai ser trabalhada.  

Esse cenário é o diagnóstico da atual fase do jornalismo em que há um 

ecossistema informativo dominado pelas tecnologias digitais e pelas redes, além do 

crescimento vertiginoso no uso de dispositivos móveis conectados. Ainda, o modelo 

tradicional de produção de informação passou a enfrentar desafios, como o 

barateamento da produção e da distribuição, a liberação no polo emissor
12

 e as 

significativas mudanças nos hábitos de consumo da informação; desafios estes que 

colocaram em xeque o controle da produção da informação por parte das empresas. Em 

um cenário que muda tão radicalmente, os recursos e os métodos utilizados na apuração 

e divulgação jornalística do século XX já não são os mais apropriados. 

O ensaio “Post-Industrial Jornalism: Adapting to the present” publicado em 

2012 e desenvolvido pelos pesquisadores C.W. Anderson, Emily Bell e Clay Shirky do 

Tow Center for Digital Journalism da Columbia Journalism School, em Nova York, é 

um dos mais recentes e prognósticos estudos sobre o atual período de renovação no 

jornalismo. Os autores afirmam que jornalismo pós-industrial pressupõe o atual 

momento de perda de receita, de participação de mercado e de relevância pelo qual as 

instituições jornalísticas vêm passando (2012, p. 12). 

O momento pós-industrial no jornalismo traz algumas alterações bem pontuais 

em toda sua estrutura. As alterações vão desde a mudança de hábito do consumidor, que 

agora tem muitas opções e a possibilidade de escolher o que quer, o que acarreta na 

queda de receita, a participação do público como estratégia para diminuir gastos com 

                                                 
12

 A liberação no polo emissor foi uma das mudanças ocasionadas com a chegada da internet. No modelo 

tradicional, a comunicação era unilateral, de um único emissor, no caso os jornais, para os leitores. Agora, 

os leitores tem espaço na web para disponibilização de informações, o que libera o polo de emissão, que 

agora também parte do público (LEMOS, André; LÉVY, Pierre. O futuro da internet: em direção a uma 

ciberdemocracia planetária. São Paulo: Paulus, p. 258, 2010).  
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correspondentes, até algoritmos que selecionam dados na rede e a partir deles são 

capazes de compor uma notícia, sozinhos, sem a ajuda de um profissional. 

No relatório do Tow Center, os autores definem que o jornalismo pós-industrial 

é caracterizado pela disruptura do modelo tradicional de produção, distribuição e 

consumo no jornalismo, originada pela evolução dos meios digitais, tendo assim, a 

alteração do ecossistema jornalístico e, como consequência, no modelo de produção 

jornalística do período industrial com a mudança no formato do conteúdo, na forma de 

produção e principalmente na disseminação de conteúdo e no modelo econômico 

(ANDERSON, BELL e SHIRKY, 2012). 

Para melhor organizar o desenvolvimento do capítulo, vamos dividi-lo de acordo 

com os quatro aspectos citados por Anderson, Bell e Shirky na definição apresentada 

anteriormente: mudanças no modelo de produção, no formato do conteúdo, na 

distribuição do conteúdo e no modelo econômico. 

 

3.1 Modelo de produção 

 

Para poder compreender melhor essas mudanças que a atual fase pós-industrial 

acarreta no jornalismo, acredita-se ser importante voltar no tempo e apresentar 

brevemente alguns aspectos do período industrial, que compreendeu transformações 

profundas não só na sociedade como um todo, nos seus aspectos social, político e 

econômico, mas também no jornalismo. 

Segundo o autor Hobsbawn (2011), o período industrial começou na Inglaterra 

com a primeira fase da Revolução Industrial nas últimas décadas do século XVIII 

(1780) e se estendeu até o século XIX (1830). Aos poucos, a Revolução foi se 

espalhando para os outros países da Europa, se instaurou nos Estados Unidos, onde 

ganhou força, e mais tarde chegou aos outros continentes do globo.  

A mudança mais significativa do período industrial aconteceu sob o modelo de 

produção. A produção artesanal, que era a conhecida e utilizada até aquele momento, foi 

substituída pela máquina a vapor, e assim foram instituídos o trabalho assalariado e em 

larga escala e a economia capitalista. 

A segunda fase da Revolução Industrial, em 1914, trouxe como modelo de 

indústria o fordismo, um sistema de produção criado pelo empresário norte-americano 

Henry Ford, que tinha como principal característica a fabricação em massa, com um 

sistema baseado em linha de montagem e produção padronizada. A linha de montagem 

fordista faz com que os operários de uma fábrica se especializem em apenas uma 



29 

 

atividade específica dentro de um complexo processo de produção; ou seja: ao contrário 

da produção artesanal, no sistema fordista um operário sozinho não saberia elaborar o 

produto na sua totalidade, pois não detém a competência das outras etapas do processo. 

Por outro lado, ao se especializar em apenas uma etapa, o operário passa a executá-la 

mais rapidamente, aumentando a eficiência da produção e, desta forma, incrementa a 

produtividade e diminui os custos. 

Inspirado principalmente pelas mudanças da segunda fase da revolução 

industrial, um novo jeito de fazer jornalismo se estabeleceu. Basicamente, agrega-se ao 

jornalismo o sistema de produção fordista, com linha de montagem e produção de 

conteúdo em série e em larga escala, onde as regras (a exemplo do lead) para a 

produção do produto jornalístico converte o profissional em um técnico, um 

especialista.  

Os sistemas de controle do trabalho e a transformação do profissional num 

assalariado submetido a regras e normas semelhantes às de uma linha de 

montagem (jornada fixa, salário, especialização de tarefas, produtividade 

etc.) transformam o perfil do jornalista. A partir do momento em que 

prevalecem regras determinadas pela lógica fordista de acumulação de 

capital, o jornalista que antes se via com a missão intelectual de orientar a 

opinião pública, transforma-se praticamente num técnico, num especialista 

(FONSECA, 2005, p.130). 

O jornalismo se submete à lógica fordista do capital monopolista e passa a ser 

guiado por um objetivo muito forte, o de vender um “produto”. 

A transformação do jornal e da notícia em produto é fenômeno circunscrito 

às indústrias culturais contemporâneas da etapa monopolítica. [...] o 

jornalismo é uma entre as muitas atividades sociais culturais (como o cinema, 

o livro, a música etc) a se tornar mercadoria no âmbito de grupos econômicos 

interessados na reprodução e não só na da acumulação, como de um modo de 

vida capitalista (FONSECA, 2005, p. 122). 

Ainda nesse contexto, surge a concentração de mídia. No Brasil, em 1950 já 

existia a concentração de empresas de comunicação, mas foi em 1960 que se 

estabeleceram os conglomerados de mídia, corporações que controlam várias empresas. 

De acordo com Schenkel (apud Fonseca, 2005), existem dois tipos de 

concentração da indústria da mídia: a vertical e a horizontal. A concentração horizontal 

“caracteriza a propriedade de diversas empresas de um mesmo tipo de mídia (uma rede 

de emissoras de rádio, por exemplo)” e a concentração vertical “caracteriza a 

propriedade de vários tipos de mídia, isto é, um proprietário controlando ao mesmo 

tempo emissoras de rádio, TV, de jornais etc”. Segundo Fonseca, no Brasil, desde 1950, 

predomina a concentração vertical. 
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A partir do capitalismo, fez-se necessário à sobrevivência dos meios de 

comunicação um novo modelo de receita econômica. Sendo assim, as figuras do 

anunciante e da publicidade se materializam no jornalismo, juntamente com a 

intervenção e financiamento do Estado por meio da propaganda institucional. 

Mais de 50 anos após ter sido adotada a economia capitalista baseada na 

produção industrial, a ação jornalística ainda apresenta resquícios muito presentes desse 

período, como a figura do anunciante, por exemplo. 

Além desses fatores, algumas coisas mudaram, principalmente após os anos 80 e 

início dos anos 90, com a diminuição de cargos e o aumento de funções nas redações. 

Funções como as de redator e pauteiro, do período industrial, deixaram de existir, 

agregando assim, mais funções a um único profissional, característica vigente do atual 

sistema de produção. Dessa fase surgiu, por exemplo, o que se conhece por “abelha”, o 

repórter que é responsável por fazer, além do trabalho de apuração e redação, também 

áudio e imagem.  

Se a parcelização do trabalho e a especialização em tarefas foram 

características por excelência na organização da produção do período 

fordista; a tendência, no pós-fordismo, é a do acúmulo de funções. O padrão 

flexível exigido pela nova etapa do capitalismo requer profissionais com 

múltiplas habilidades e competências (FONSECA, 2006, p. 55). 

No início dos anos 90 com a chegada da Internet e das tecnologias de 

informação e comunicação (TIC), com o uso dos desktops (computadores de mesa), a 

realidade do acúmulo de funções e do enxugamento das redações se tornou cada vez 

mais presente.  

O acúmulo de funções representa uma segunda fase no processo de supressão 

de etapas e, consequentemente, de redução de cargos (postos de trabalho) e 

custos na linha de produção. Na estrutura predominante atual, desaparecem 

funções jornalísticas. Na fase anterior, de transição da rigidez fordista para a 

flexibilidade pós-fordista, extinguiram-se etapas e funções de setores de 

apoio, que executavam atividades não jornalísticas, como a de composição, 

revisão de provas e montagem. Esses setores, e seus respectivos postos de 

trabalho, foram eliminados quando ingressaram nas redações os primeiros 

microcomputadores e seus programas de edição de texto e editoração 

eletrônica (FONSECA, 2006, p. 56). 

Essa realidade é o cenário que caracteriza as redações da fase pós-industrial do 

jornalismo, que necessita cada vez mais de profissionais multimídia para suprir a 

extinção de algumas funções e também para reduzir os custos da produção, que se torna 

mais cara à medida que o veículo perde receita para os meios digitais e tem queda de 

anunciantes. 

O período pós-industrial pode ser considerado a terceira fase da Revolução 

Industrial, que teria começado entre o final do século XX e início do século XXI, com a 
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intervenção das tecnologias de informação e comunicação (TICs), tendo a internet como 

representante mais expressiva. A intervenção das TICs reorganizou a forma de 

comunicação, tanto interpessoal quanto a comunicação feita pelos media. A automação 

do conteúdo também ganha seu espaço nessa fase. Mais notícias serão produzidas a 

partir de algoritmos que selecionam dados da rede e os transformam em notícia, sem a 

ajuda de um profissional. Porém isso não significa que o jornalista vá perder seu espaço, 

pois ainda é necessária a subjetividade do profissional, que dita o tom das histórias e 

agrega relevância ao fato. 

O sistema de métrica, que aponta o número de visualizações de cada publicação, 

até onde foi vista e se ele foi compartilhado, já é um fator que influencia na produção de 

material, de acordo com o que o público mais se interessa em saber. Atualmente ele até 

pode ser classificado como um novo critério de noticiabilidade, que dá as diretrizes à 

produção de conteúdo, optando pelo conteúdo que dá mais acesso como sendo o que 

está mais apto para se tornar notícia. 

O papel do jornalista também muda na fase pós-industrial. O profissional ocupa 

um novo lugar no ecossistema jornalístico. O jornalista ajuda agora na seleção e 

interpretação das notícias, que estão aos montes em todo lugar, vindas de todas as fontes 

e meios. Nesse contexto de produção de notícias em larga escala, Kovach e Rosenstiel 

(2004) apontam para a verificação das informações e das fontes como uma prioridade 

no processo de produção, indicando para o público o caminho para o bom material.  

O papel da imprensa então, nesta nova era, é trabalhar para responder a outra 

pergunta: “Onde está o bom material?”. Verificação e síntese se tornam a 

espinha dorsal do novo papel de guardião do jornalista, ou seja, o de se 

converter num “fazedor de sentido” (KOVACH E ROSENSTIEL, 2004, p. 

77). 

Por uma necessidade vinda da mudança no perfil do consumir, o jornalista, mais 

do que ir para a rua buscar informação, vai ter que dar significado às notícias, deixando-

as cada vez mais fáceis de serem consumidas.  

Com o fluxo de informação cada vez maior e mais constante, é necessário saber 

selecionar o que vem da internet. O público precisa de alguém que mostre o caminho 

para o conteúdo de qualidade e principalmente credibilidade, uma premissa para captar 

audiência. 

À medida que os cidadãos encontram um grande fluxo de dados, eles 

precisam de mais – e não menos – fontes identificáveis para verificar aquela 

informação, apontando o que é mais importante para saber e descartando o 

que não é. [...] Em resumo, a necessidade da verdade é maior, não menor, no 

novo século, considerando que a presença da inverdade tem sido muito mais 

prevalecente (KOVACH; ROSENSTIEL, 2006, p. 77). 
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Caio Túlio Costa (2013), em relatório divulgado pela revista ESPM, aponta que 

princípios jornalísticos, como a verificação e a transparência, “precisam sobreviver no 

formato digital, dentro de uma cadeia de valor completamente diferente (COSTA, p. 64, 

2013)”.  

Junto com o fluxo de informação cada vez maior, é necessário mais profissionais 

para darem conta de tanto conteúdo, porém não é a realidade das redações, pois como já 

foi apontado, o custo da produção aumentou. Essa nova estrutura faz com que haja a 

colaboração no modelo crowdsourcing. O termo crowdsourcing deriva da união das 

palavras multidão (crowd) e terceirização (sourcing), o que significa um processo de 

obtenção serviços como ideias ou conteúdo, onde se tem como produtor a multidão, ou 

seja, um público indefinido, ao contrário do trabalho realizado em um grupo fechado. 

Nesse processo cada colaborador trabalha conforme a própria iniciativa, em uma 

espécie de trabalho voluntário, ajudando nos assuntos que têm mais domínio
13

.  

A queda na receita diminuiu e consequentemente encareceu o custo da produção. 

“Fazer mais com menos” é a premissa da fase pós-industrial de acordo com Anderson, 

Bell e Shirky (2012). Como estratégia ao tempo de “vacas magras”, instituições 

jornalísticas buscam na “multidão” uma alternativa para reduzir gastos e ao mesmo 

tempo se conectar com o seu público. 

O jornalista já não é mais o primeiro a chegar ao local dos fatos e muito menos o 

primeiro a reportar sobre o acontecido. O cidadão munido do acesso à tecnologia 

desempenha o papel de registrar os acontecimentos iniciais, função que antes era do 

jornalista.  

Qualquer indivíduo tem o poder de mídia, sendo assim, o jornalista deixa de ser 

o ator principal e passa a ser coadjuvante no processo de produção de conteúdo, 

mudando sua forma de atuar. Ele agora verifica, interpreta, contextualiza e dá sentido ao 

que é produzido pela “multidão”. Dessa forma, o jornalista acaba por ocupar um 

diferente lugar no ecossistema, com diferentes funções. 

De acordo com Aitamurto (2011), o futuro do jornalismo está na inteligência 

coletiva de trabalhadores do conhecimento auto-organizados, onde o modelo baseado 

em rede, descentralizado, cria o conteúdo, ao invés de grandes órgãos de comunicação 

autossustentados que levam a indústria.  

Como os modelos de produção e modelos de negócio para o jornalismo estão 

em uma grande mudança, os trabalhadores do conhecimento auto-

organizados são uma parte essencial em um novo ecossistema que está 
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evoluindo. Neste novo ecossistema uma parte ou todo o conteúdo é criado 

numa base voluntária (AITAMURTO, 2011, p. 7)
14

.  

Van Der Haak, Parks e Castells (2012) apontam que se o jornalismo consiste em 

observar fatos, fazer perguntas, compreender as respostas e explica-las para os outros, 

então eles questionam: “podemos dizer que qualquer pessoa que pratique qualquer um 

destes é um jornalista? Ou é um jornalista alguém que domina essas três práticas em 

sequência? (VAN DER HAAK; PARKS; CASTELLS, p. 3, 2012)”. Os autores 

explicam que atualmente qualquer pessoa envolvida com qualquer uma dessas três 

tarefas pode estar ligado a alguma forma de “jornalismo”, mas é preciso mais do que 

essas três tarefas para a produção de informações relevantes e ressaltam a importância 

da especialização e da colaboração para dar conta dessa produção . 

À medida que o oceano de dados se expande e a informação torna-se mais 

complexa, jornalistas profissionais, cada vez mais precisam colaborar tanto 

com uma variedade de outros profissionais e jornalistas cidadãos para realizar 

cada uma dessas três tarefas consecutivas de forma adequada. Serão 

necessários especialização e colaboração para garantir a continuidade da 

produção de jornalismo de alta qualidade no futuro. Isto leva a uma definição 

mais ampla do jornalismo, um que inclui várias novas práticas relacionadas 

com a produção de informação relevante no século 21 (VAN DER HAAK; 

PARKS; CASTELLS, 2012, p.3).
15

 

O pesquisador Anderson (2014) afirma em entrevista para a IHU Online que 

cabe aos jornalistas, tanto na esfera da pesquisa, como na prática, manter o aspecto 

“humano” do jornalismo em mente. A humanização dos fatos, o interesse público e a 

relevância que assuntos desse gênero têm são as características que vão manter o 

jornalismo e fazer com que ele não se torne obsoleto, mesmo que haja um novo 

processo de mudanças no seu modelo de negócio ou na forma de ser feito.  

Anderson, Bell e Shirky (2013) ainda afirmam que o jornalismo não vai acabar, 

nem a importância dos jornalistas. Segundos os autores, está chegando ao fim uma fase 

do jornalismo que era composta pela linearidade do processo de produção e pela 

passividade do público. “O que está chegando ao fim é um mundo no qual a notícia era 

produzida só por profissionais e consumida só por amadores – amadores que, por conta 

                                                 
14

 As the production models and business models for journalism are in a big shift, self-organized 

knowledge workers are an essential part in a new ecosystem that is evolving. In this new ecosystem a part 

or all of the content is created on a voluntary basis. 
15

 We argue that, in the contemporary setting, anyone involved in any of these three tasks might be 

engaged in some form of “journalism,” but he or she will usually not do it alone. As the data ocean 

expands and information becomes more complex, professional journalists will increasingly need to 

collaborate with both a variety of other professionals and citizen journalists to perform each of these three 

consecutive tasks adequately. Both specialization and collaboration will be needed to ensure the 

continued production of high-quality journalism in the future. This leads to a broader definition of 

journalism, one which includes various new practices related to the production of meaningful information 

in the 21st century. 
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própria, eram basicamente incapazes de produzir notícias, distribuí-las ou interagir em 

massa com essa informação (ANDERSON, BELL E SHIRKY, p. 72, 2013)”. 

 

3.2 Formato do conteúdo 

 

A mudança na forma de produzir teve que levar em conta a necessidade de se 

repensar os formatos do conteúdo. Os consumidores passaram a adotar novos hábitos de 

leitura em razão do surgimento dos dispositivos móveis e, também, por razões variadas 

decorrentes das mudanças nos modos de vida da atual geração da sociedade, que fica 

conectada um período contínuo de tempo menor, mas que acessa a web muito mais 

vezes, em períodos segmentados.  

O formato do conteúdo desde a introdução da web como veículo de 

comunicação já aponta mudanças por meio das fases da web. Na década de 1990, 

quando surgiu a web e os veículos de comunicação começaram a distribuir seu conteúdo 

nas páginas digitais, se originou a primeira fase da web, em que o conteúdo publicado 

no digital era a simples transposição do conteúdo publicado no jornal impresso. De 

acordo com Mielniczuk (2003), nesse período ainda não se pensava em inovações para a 

apresentação da narrativa jornalística, o importante era publicar informações nos jornais 

online.  

Na segunda fase da web, já no final dos anos 1990, há o aperfeiçoamento das 

tecnologias e também da internet, e a partir desse aperfeiçoamento, começam a ser 

exploradas as características oferecidas pela rede, com a inserção de links, do hipertexto 

e também da comunicação multidirecional entre leitores e jornalistas, por meio do 

email. Mielniczuk (2003) chama essa fase de metáfora, pois é possível escolher as 

linguagens que ajudam o usuário a entender o sistema.   

Já na terceira fase da web se tem tentativas mais efetivas de explorar as 

potencialidades da web com a utilização de recursos multimídia, de interatividade, por 

meio dos chats e do hipertexto na narrativa dos fatos e não só como recurso de 

organização das informações.  

Já hoje, a realidade está, mais uma vez, sendo transformada. Anderson, Bell e 

Shirky (2013) apontam que “com a proliferação de novas possibilidades de apuração, 

interpretação e distribuição de informações é possível ver organizações tirando partido 

de métodos de trabalho que nem sequer existiam dez anos atrás (ANDERSON, BELL, 

SHIRKY, p. 37, 2013)”. Os autores afirma que o aspecto organizacional da produção de 

notícias deverá ser repensado, o que já vem acontecendo.  
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Será preciso ter mais abertura a parcerias, um maior aproveitamento de dados 

de caráter público; um maior recurso a indivíduos, multidões e máquinas para 

a produção de informação em estado bruto; e até um uso maior de máquinas 

para produzir parte do produto final (ANDERSON, BELL, SHIRKY, p. 38, 

2013). 

 

Quem mais sofre com as mudanças trazidas pelo pós-industrial são os meios 

tradicionais. Salaverría (2014) afirma que esses meios vêm de uma trajetória analógica, 

em que estão acostumados com uma forma de trabalhar e de se relacionar com a 

audiência e que devem aprender com os meios nativos digitais maneiras de se adaptar às 

mudanças. “As redes sociais e os meios nativos digitais nos mostram que há formas de 

apresentar e distribuir informação que permite multiplicar a influência, o acesso e a 

importância dessas notícias (SALAVERRÍA, 2014, p. 12)”. O autor ainda aponta que o 

grande desafio para os meios tradicionais é manter o seu prestígio informativo e sua 

característica de fonte principal de informação, tudo isso ao mesmo tempo em que tem 

que se adaptar a outras formas dos usuários consumirem informação.  

De acordo com Luiz Martins da Silva (2014), em entrevista a IHU Online, não 

basta mais oferecer ao público informação factual, agora é necessário agregar serviço, 

utilidade, interpretação, análise, dicas, agregar contexto e uma tradução do 

acontecimento. Segundo o autor, o que mais marca a fase pós-industrial do jornalismo é 

uma nova forma de engajamento. O autor explica que no início da imprensa havia um 

engajamento político-partidário, que hoje se apresenta com novos temas e 

legitimadores, como a cidadania, a ecologia, a sustentabilidade, entre outros. 

No ecossistema pós-industrial, prazos e formatos de produção de conteúdo já 

não são delimitados, até porque a realidade é outra. Cada vez mais haverá a substituição 

dos computadores por dispositivos móveis. Essa é uma tendência apontada nos dados da 

pesquisa “The Future of Digital: 2014” (BUSINESS INSIDER, 2014), publicado pelo 

BI Intelligence
16

. De acordo com a pesquisa, as vendas globais de aparelhos móveis que 

se conectam à internet já somam o equivalente a mais de três vezes a venda de 

computadores tradicionais, e a tendência é que esta diferença aumente de forma ainda 

mais radical nos próximos anos.  

Os dados mostram que cada vez mais será necessário pensar e produzir conteúdo 

para diferentes plataformas, como para os dispositivos móveis, já que é a partir deles 

que vem o maior consumo de conteúdo.  

                                                 
16

 Setor de pesquisas da Business Insider, uma companhia de análise em finanças, mídia e tecnologia e é, 

segundo pesquisa da própria companhia, o site de informações sobre negócios mais acessado nos EUA 

em 2014. 
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A grande sacada de jornalistas versados nos ritmos da produção digital e de 

linguagens de programação é entender que o “conteúdo” já não é descartado 

após o primeiro uso. Em vez disso, é infinitamente reciclado e deve ser 

projetado para uma perpétua iteração. [...] Instituições jornalísticas 

repaginadas vão projetar o fluxo de trabalho em torno de um fato novo, 

fundamental: a notícia não é nunca um produto acabado, e não há um jornal 

matutino ou um telejornal noturno que possa sintetizar, em sua totalidade, o 

trabalho daquela jornada (ANDERSON, BELL, SHIRKY, p. 67, 2013). 

Sendo assim, o produto jornalístico terá de ser reutilizável em outras 

plataformas, em outros dispositivos, em novos conteúdos e até por outras organizações 

de comunicação (ANDERSON, BELL, SHIRKY, p. 67, 2013).  

Para que isso aconteça, é necessário adaptar o conteúdo às novas realidades. Há 

duas formas básicas de adaptar o conteúdo digital para os dispositivos móveis:  

1ª) alterando os códigos da página HTML para que a mesma se adapte 

automaticamente às diferentes telas dos dispositivos; a isso se dá o nome “design 

responsivo”. O termo foi utilizado pela primeira vez por Ethan Marcotte (2011) em que 

ele explica que design responsivo é o desenvolvimento de uma página web pensado para 

se adaptar as configurações do dispositivo em que a informação é visualizada.  

2º) desenvolvendo um aplicativo para dispositivos móveis (conhecidos como 

app) que funcione de maneira harmoniosa com o sistema operacional do aparelho. 

Porém, não é apenas necessário adaptar o formato aos novos dispositivos, é 

preciso também repensar o conteúdo. É preciso acompanhar os hábitos de consumo de 

informação dos leitores e pensar o formato do conteúdo informativo, desde a sua 

estrutura textual até o formato de mídia mais apropriado. Por exemplo: alguns sites 

informativos mais recentes, como o Huffignton Post e o BuzzFeed, costumam publicar 

conteúdos em formato de listas, em listas com GIFs animados, em webdocumentários 

audiovisuais, ou ainda em formato de enquetes extensas, com diversas perguntas que, 

no final, geram respostas personalizadas ao leitor. Segundo um relatório publicado pelo 

The New York Times em 2014, a matéria mais acessada na história do jornal foi um 

quiz (enquete) em que o leitor respondia a algumas questões sobre sua forma de falar 

para, no final, descobrir de que parte dos EUA ele provavelmente seria. O quiz, 

publicado em 2013, teve mais de 21 milhões de acesso. 

Tendo em vista a necessidade de se pensar em novos formatos de conteúdo, é 

necessário também, que na era pós-industrial o jornalista pense em novas habilidades na 

produção de conteúdo e esteja atento as mudanças. 

No processo de migração do jornalismo de uma atividade que exigia um 

maquinário industrial e produzia um produto estático para outra na qual 

liberdade e recursos individuais crescem e respondem a necessidades de 
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usuários, a dúvida é saber como cada jornalista vai influenciar o próprio 

processo de trabalho. As principais diferenças nesse processo são claras: 

• Prazos e formatos de produção de conteúdo já não são delimitados. 

• Localização no mapa perde relevância na coleta de informações e na criação 

e consumo do conteúdo jornalístico. 

• Transmissão de dados em tempo real e atividade em redes sociais produzem 

informações em estado bruto. 

• Feedback em tempo real influencia matérias. 

• Indivíduos ganham mais importância do que marca (ANDERSON, BELL, 

SHIRKY, 2013, p. 51). 

Ao compararmos com a estrutura de produção analógica, o ambiente digital é 

mais ágil e muito mais barato, por isso possibilita a prática da experimentação de 

formatos. Entretanto, as possibilidades de formatos no digital dependem da plataforma 

de publicação (também chamada de CMS - Content Management System, ou "Sistema 

de Gestão de Conteúdo"). Muitas vezes, a plataforma acaba limitando o formato do 

conteúdo e, pior, restringindo a liberdade de experimentação. Segundo o relatório de 

Columbia: 

Vejamos o caso de sistemas de gestão de conteúdo (CMS, na sigla em inglês) 

para redações. Um sistema desses já vem com uma ideia definida do fluxo de 

trabalho – de quando e como o conteúdo será criado, editado, revisado e 

publicado. O resultado é que um CMS faz mais do que ajudar a organização a 

gerenciar o conteúdo de uma certa maneira. Na prática, dificulta, ou até 

impede, qualquer tentativa de gestão de um jeito não previsto no sistema 

(ANDERSON, BELL e SHIRKY, 2013, p. 61). 

Anderson, Bell e Shirky (2013) afirmam que os CMS das redações terão de ser 

projetados para serem flexíveis e altamente “hackeáveis”, já que no meio digital o 

conteúdo jornalístico pode ser produzido, complementado, modificado e reutilizado 

indefinidamente. Esses sistemas terão de ser adaptáveis às necessidades da organização. 

“O foco da gestão da produção de conteúdo jornalístico não deve ser a criação de um 

produto final com um fluxo de trabalho genérico, mas sim a criação de um conteúdo 

infinitamente iterável por meio de um CMS altamente hackeável (ANDERSON, BELL, 

SHIRKY, p. 67, 2013)”.  

Em alguns casos, o CMS permite apenas a publicação do formato tradicional: 

blocos de texto com imagens ou vídeos. No relatório Innovation, do NYT, a equipe 

chega à conclusão que o grande sucesso da já citada matéria em formato de quiz sobre 

dialetos nos EUA, a matéria mais acessada da história do jornal, deveria servir de 

inspiração para que fossem publicadas outras matérias no mesmo formato. O problema, 

concluíram, é que o formato de quiz – e também outros formatos mais complexos – 

exige horas de preparação por parte da equipe técnica. Por isso, sugerem que o jornal 
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siga o exemplo do BuzzFeed: desenvolver uma plataforma que possibilite a produção de 

formatos diferenciados, como quizzes e listas, sem a necessidade de recorrer à equipe de 

desenvolvedores. O relatório traz a fala do editor do site Quartz, Kevin Delaney, que 

afirma preferir "ter um construtor de Snowfalls do que um Snowfall
17

". 

Isso vai contra a abordagem em muitos de nossos concorrentes digitais. 

“Estamos focados em ferramentas de construção para criar Snowfalls todos 

os dias, e levá-los o mais perto possível dos repórteres”, disse Kevin 

Delaney, editor do Quaetzo, que é conhecida por conter histórias em 

formatos inovadores. “Eu prefiro ter um construtor de Snow-fall do que um 

Snowfall” (THE NEW YORK TIMES, 2014, p. 36)
18

. 

No relatório do The New York Times eles ainda apontam que o motivo do 

sucesso de sites como o BuzzFeed e o Huffington Post não é apenas por falar sobre 

celebridades e esportes e ter listas e quiz. Segundo os autores, o sucesso desses sites 

vem do uso de ferramentas sociais de busca e de construção de comunidades virtuais, 

uma estratégia que aproxima e que sustenta a audiência (THE NEW YORK TIMES, 

2014). 

 

3.3 Distribuição do conteúdo 

 

Atualmente, os veículos de comunicação já não têm mais o controle absoluto do 

conteúdo que é distribuído, isso por conta dos outros meios de propagação existentes, 

como as redes sociais e seus atores. Grande parte da distribuição do conteúdo 

jornalístico que hoje é produzido passa pelas redes sociais. Tanto de forma direta quanto 

indiretamente, seja por meio da postagem do próprio veículo de comunicação nas redes 

ou pelo compartilhamento de terceiros nesse mesmo ambiente. As redes são um meio de 

distribuir e disseminar conteúdo, tanto para veículos tradicionais quanto para 

organizações independentes.  

Graças a fenômenos como o movimento da transparência e a disseminação de 

redes de detecção, um jornalista hoje em dia tem acesso a muito mais 

informação do que antes. Tem novas ferramentas para transmitir a 

informação de forma visual e interativa. Tem muito mais maneiras de fazer 

seu trabalho chegar ao público – a ubiquidade da busca, a popularização de 

fontes constantemente atualizadas (o Facebook com sua linha do tempo, o 

Twitter em sua totalidade), o wiki como formato para a inserção de novas 

                                                 
17

 “Snow Fall” é uma extensa reportagem publicada pelo The New York Times em 2012 que ganhou 

notoriedade pela riqueza de recursos multimídia utilizados em sua narrativa. Além de fotos e vídeos, 

foram utilizados animações em 3D e infografias animadas. A reportagem ganhou prêmios, como um 

Pullitzer e um ouro no Malofiej (premiação para as melhores infografias da Society for News Design). A 

reportagem pode ser acessada pelo link http://www.nytimes.com/projects/2012/snow-fall/. 
18

 That runs counter to the approach at so many of our digital competitors. “We are focused on building 

tools to create Snowfalls everyday, and getting them as close to reporters as possible,” said Kevin 

Delaney, editor of Quartz, which is known for innovative storytelling formats. “I’d rather have a Snow-

fall builder than a Snowfall.” 
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informações. Tudo isso faz o público ter muito mais meios de obter e 

processar notícias (ANDERSON, BELL, SHIRKY, 2013, p. 38).  

 

As redes sociais são constituídas por meio de representações dos atores sociais e 

de suas conexões (RECUERO, 2009). De acordo com a autora, o ator social pode se 

apresentar na internet de diversas formas (ex.: blog, perfil em redes sociais, etc). Já as 

conexões são “os elementos que vão criar a estrutura na qual as representações formam 

as redes sociais (RECUERO, 2009, p. 30)”. 

As redes sociais são um ambiente público em que as pessoas conseguem se 

reunir por meio da mediação tecnológica. De acordo com Boyd apud Recuero (2009), 

os espaços públicos mediados possuem características especiais. 

• Persistência: Refere-se ao fato de aquilo que foi dito permanece no 

ciberespaço. Ou seja, as informações, uma vez publicadas, ficam no 

ciberespaço;  

• Capacidade de Busca (searchability): Refere-se à capacidade que esses 

espaços têm de permitir a busca e permitir que os atores sociais sejam 

rastreados, assim como outras informações;  

• Replicabilidade: Aquilo que é publicado no espaço digital pode ser 

replicado a qualquer momento, por qualquer indivíduo. Isso implica também 

no fato de que essas informações são difíceis de ter sua autoria determinada;  

• Audiências Invisíveis: Nos públicos mediados, há a presença de audiências 

nem sempre visíveis através da participação. Há audiências que, inclusive, 

poderão aparecer após a publicação das conversações nesses grupos, por 

conta das características anteriores, que permitem que esses grupos deixem 

rastros que poderão ser encontrados depois (BOYD apud RECUERO, p. 3, 

2009). 

As características apontadas pela autora configuram que a Internet enquanto 

mediadora permite que as informações sejam armazenadas, replicadas e buscadas 

(RECUERO, 2009). “São essas características que fazem com que as redes sociais que 

vão emergir nesses espaços sejam tão importantes. São essas redes que vão selecionar e 

repassar as informações que são relevantes para seus grupos sociais (RECUERO, 2009, 

p. 4)”. 

 As informações que circulam nas redes sociais estão ali com base na percepção 

de valor que elas geram nos atores, sendo assim relacionadas com o capital social, que 

permite que os tipos de relações e conteúdo trocado nas redes seja melhor entendido 

pelos atores.  

No que se refere à Internet e às redes sociais online, vários estudos focaram 

já como o capital social é construído e mobilizado pelos atores. Esses estudos 

parecem reforçar a perspectiva de que a Internet, por proporcionar uma maior 

participação e um maior controle das informações que circulam na rede 

social, principalmente através da capacidade de rastreamento, permite que o 

capital social seja mais facilmente mobilizado pelos atores (RECUERO, p. 6, 

2009). 

 

 As redes sociais são produtoras de informação e também fontes para a produção 
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de informação; elas são filtros de informação e espaço para a reflexão dessas 

informações. De acordo com a autora, por meio das redes sociais é possível encontrar 

especialistas para auxiliar na construção de pautas, assim como informações de primeira 

mão. “A novidade da informação é um valor que se reflete em capital social nas redes 

sociais. Assim, publicar informações novas, que ainda não estejam circulando na rede é 

um valor para esses grupos e apela ao capital social que é construído no grupo 

(RECUERO, 2009, p. 8)”. As redes sociais também são capazes de gerar mobilizações e 

conversações, servindo de agenda e influenciando pautas para veículos de comunicação, 

a partir do momento que o tema das mobilizações conversações seja de interesse 

jornalístico e do grupo ao qual pertencem os autores.  

 Outro recurso das redes sociais é a filtragem de informações e também a coleta e 

republicação de informações de veículos de comunicação e também de atores da própria 

rede, o que auxilia na disseminação do conteúdo jornalístico, no caso dos veículos de 

comunicação (RECUERO, 2009). “Ao repassar informações que foram publicadas por 

veículos, os atores estão dando credibilidade ao veículo e tomando parte dessa 

credibilidade para si, pelo espalhamento da informação (RECUERO, p. 9, 2009)”. 

 O fato das redes sociais serem espaço para a circulação de informações faz delas 

também um ambiente para a discussão dessas informações, tendo as notícias 

reverberadas (RECUERO, 2009). As redes sociais auxiliam também na construção do 

capital social para as matérias publicadas pelos veículos de comunicação. “Ao 

republicar uma matéria, um ator concede credibilidade através do link, e igualmente 

recebe reconhecimento da rede social. Ao reverberar uma matéria, as redes sociais 

concedem credibilidade para a informação (RECUERO, p. 12, 2009)”. Esse sistema de 

concessão de credibilidade aos atores que compartilham notícias faz com que o 

conteúdo jornalístico tenha um maior alcance na rede, mesmo sem a participação do 

profissional de comunicação neste processo de distribuição: 

Um dos efeitos mais desnorteantes da internet foi combinar modelos de 

meios e de comunicação num único canal. Quando alguém no Twitter 

compartilha uma matéria com um grupinho de amigos, a impressão é a do 

velho papo informal na sala do cafezinho. Quando essa mesma pessoa divide 

o mesmo artigo com outras duas mil pessoas, a impressão é a de que está 

agindo como um meio de difusão, ainda que nos dois casos a ferramenta e a 

ação tenham sido as mesmas. Além disso, cada destinatário desses pode fazer 

o conteúdo circular ainda mais. A posição privilegiada da fonte original do 

conteúdo diminuiu drasticamente (ANDERSON, BELL E SHIRKY, 2013, 

p.35).  

 

 As redes sociais também colocaram os usuários em um novo patamar. No século 

XX, os leitores eram a audiência que apenas consumia a informação e nada mais. Com a 

chegada das redes sociais, a audiência deixa de ser passiva e passa a interagir, sendo 
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coprodutora, colaboradora no processo de produção das notícias. “As redes sociais 

também acrescentam comentários e novas análises, envolvendo os usuários como 

também produtores das informações. As redes sociais, em última análise acrescentam 

valor às notícias, construindo capital social (RECUERO, p. 12, 2009)”. De acordo com 

Recuro (2009) os atores sociais passam a colaborar com o processo noticioso, 

complementando-o e reconstruindo-o. 

 O alcance que as redes sociais e o seu poder de distribuição e disseminação são 

tão significativos que já há veículos de comunicação publicando seu conteúdo 

diretamente em suas páginas na rede. Em 2015, o Facebook anunciou uma parceria com 

10 veículos de comunicação, entre eles o The New York Times e o BuzzFeed, para que 

eles publiquem seus artigos diretamente na rede social. A ferramenta que possibilita a 

publicação direta é Instant Articles
19

. Ela permite abrir o conteúdo dentro do próprio 

site, sem a necessidade de abrir um novo link ou uma nova aba, fazendo com que o 

leitor não perca tempo com o carregamento da página no navegador. O objetivo do 

Instant Articles é otimizar o tempo do leitor e adaptar o conteúdo da melhor forma aos 

dispositivos móveis, de uma maneira mais rápida e mais simples. 

 A internet e as redes sociais reconfiguraram a forma de distribuição de conteúdo 

dos veículos de comunicação. No período industrial, a informação chegava de uma 

forma ao leitor: comprando o jornal na banca, assistindo os telejornais ou ouvindo rádio 

e algumas vezes por meio das rodas de debate entre os leitores. Nesse período, a 

distribuição acontecia basicamente de uma única forma: dos veículos de comunicação 

para os leitores. Já hoje, a informação que sai nos veículos de comunicação também está 

na internet, nas redes sociais, muitas vezes porque os próprios veículos as compartilham 

e outras porque os leitores a republicam.  De alguma forma ela chega ao leitor.  

A internet acaba com a integração horizontal. Antes dela, reunir uma dezena 

de textos bons – ainda que não excelentes – num pacote só costumava ser o 

suficiente para impedir que alguém saísse à cata dos dez melhores textos em 

uma dezena de publicações distintas. Num mundo de links e feeds, no 

entanto, em geral é mais fácil achar a próxima coisa a ser lida, vista ou 

ouvida por indicação de amigos do que pela fidelidade inabalável a uma 

determinada publicação. Hoje, a preguiça favorece a dispersão; em muitos 

sites jornalísticos de interesse geral, a categoria mais comum de leitor é 

aquela formada por gente que confere um único artigo por mês 

(ANDERSON, BELL E SHIRKY, 2013, p. 35).  

 

Atualmente há muitos agregadores de notícias que acabam fazendo o papel de 

distribuidores do conteúdo jornalístico e enfraquecem o controle das empresas sobre o 

processo de distribuição, já que se encontram notícias por meio de feeds e links, por 
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 < http://www.publico.pt/tecnologia/noticia/facebook-lanca-instant-articles-e-entra-a-serio-no-

jornalismo-versao-movel-1695453> 
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meio da indicação de amigos e pouco se busca o conteúdo em sua fonte, ou seja, na 

home dos sites de notícias.  

A mudança no controle da distribuição também seguirá a toda. O velho 

modelo, no qual a maioria dos usuários visitava a página de um meio ou 

usava um aplicativo móvel atrelado a uma única organização, vai seguir 

perdendo terreno para a superdistribuição: ou seja, usuários mandando 

material de seu interesse para outros. Já vivemos num mundo em que os 

textos de maior circulação chegam a um público muitíssimo superior à 

audiência média do site de origem do conteúdo. Para se adaptar a essa 

distribuição cada vez mais desigual, a maioria das organizações terá de 

aprender a cooperar com usuários para filtrar e passar adiante conteúdo 

relevante (ANDERSON, BELL E SHIRKY, 2013, p. 83).  

 

 Da mesma forma que as redes sociais e a internet impactam no processo de 

distribuição dos veículos de comunicação, elas também podem ser aliadas desse mesmo 

processo, principalmente com as organizações independentes, que geralmente não 

possuem uma estrutura consolidada de distribuição física e nem uma audiência ou base 

de leitores construída por anos. Os autores apontam que embora a internet tenha abalado 

muitas instituições, ela também ajudou a criar várias outras. As redes sociais e a internet 

permitem que organizações independentes distribuam seu conteúdo sem custo adicional, 

criando assim, seu público e uma ponte de interação com ele. “Com a superdistribuição 

– a propagação de conteúdo por redes sociais –, um artigo importante de uma 

publicação minúscula pode chegar a um público enorme sem custo adicional 

(ANDERSON, BELL E SHIRKY, 2013, p.38)”.  

  

3.4 Modelos econômicos 

 

Segundo o relatório de Columbia, o bom jornalismo sempre foi subsidiado. No 

modelo tradicional de jornalismo, a principal forma de subsídio é a publicidade. 

Entretanto, nos países desenvolvidos, a internet conseguiu diminuir de forma drástica os 

investimentos publicitários nos produtos impressos. Com isso, acabou sendo inevitável 

o surgimento de uma crise no modelo de negócio tradicional: segundo pesquisa 

publicada pela Associação Mundial de Jornais e Publishers de Jornais (LORES, 2015), 

entre 2010 e 2014, a publicidade em jornais impressos variou em -5,17% no mundo e 

em -28,22% nos EUA. O relatório ainda afirma que os jornais buscam por novas fontes 

de sustento, já que 93% das receitas ainda vêm de suas versões impressas. A crise no 

modelo de negócio tradicional foi tão grande que, pela 1ª vez, a receita dos jornais vinda 

da circulação bateu a receita da publicidade. De acordo com as tendências de consumo 

da informação (BUSINESS INSIDER, 2014), as vendas globais de smartphones e 

tablets tendem a subir de maneira vertiginosa nos próximos anos, assim como o acesso à 
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internet móvel, criando um cenário propício para enfraquecer ainda mais o modelo de 

negócio baseado na publicidade. 

 

3.4.1 Modelos de negócio no jornalismo tradicional  

 

Há publicações que ainda veem o digital sendo apenas um complemento para o 

que é produzido no papel. Porém, é necessário destacar, que o digital é um novo meio 

de comunicação totalmente independente e com características próprias, que engloba 

um conjunto de plataformas, o rádio, a TV e o impresso, e configuram o novo 

ecossistema. Os veículos impressos precisam chegar a essa conclusão, pois correm risco 

de não conseguirem se sustentar somente com a receita vinda da venda de jornais em 

bancas ou de assinaturas, como aponta Costa (2013): “[...] as empresas jornalísticas têm 

de mudar seu jeito de ser. A velha fórmula se esgarçou. Vale apenas e ainda para o 

produto impresso. Não funciona para o produto digital (COSTA, 2013, p. 55)”. 

Tudo isso ainda é muito novo e desafiador em matéria de esforços teóricos 

para tentar entender como as coisas estão mudando, em especial no segmento 

das empresas jornalísticas. Elas não devem desaparecer porque há nichos 

informativos especializados onde há demanda para produtos pagos. Mas é 

óbvio que a posição hegemônica usufruída até agora pelos grandes 

conglomerados empresariais na área da comunicação jornalística se tornou 

insustentável (CASTILHO, 2014, online). 

A utilização da plataforma digital pelos veículos impressos deixa muitas 

publicações com um “pé atrás”, principalmente com relação à lucratividade. Produzir 

conteúdo na plataforma digital não é lucrativo o suficiente quanto já foi lucrativo vender 

jornal. “A internet jamais permitiu aos veículos de comunicação tradicionais, nas suas 

versões online, conquistar a mesma relevância para as receitas de publicidade que elas 

adquiriram no velho mundo do jornalismo industrial (COSTA, 2013 p. 100)”.  

Van Der Haak, Parks e Castells (2012) apontam que os jornalistas tradicionais 

têm que se aliarem as tecnologias visando produzir melhor conteúdo para a população. 

Embora o descontentamento entre os jornalistas tradicionais seja bastante 

compreensível (quem quer trabalhar mais por menos dinheiro e menos 

leitores ou espectadores?), é triste ver muitos jornalistas fechando a porta 

para as novas oportunidades tecnológicas e recusar ofertas generosas de 

cidadãos ativos, ao invés de assumindo a liderança em novas formas de 

colaboração que pode produzir uma melhor informação para todos (VAN 

DER HAAK; PARKS; CASTELLS, 2012, p.3).
20

 

                                                 
20

 Although the discontent among traditional journalists is quite understandable (who wants to work more 

for less money and fewer readers or viewers?), it is sad to see many journalists close the door to new 

technological opportunities and refuse generous offers of active citizens, rather than taking the lead in 

new forms of collaboration that may produce better information for everyone. 
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Os meios digitais possibilitam a produção de conteúdo com o custo mais baixo 

que a mídia tradicional e oferece mais oportunidade para o conteúdo direcionado e para 

a publicidade. “Mas o aumento da audiência nem sempre leva a ganhos proporcionais; 

em outras palavras, mais pessoas podem estar vendo um site, mas isso não significa 

aumento de receita para o mesmo (GRUESKIN; SEAVE; GRAVES, 2013, p. 12)”. 

Por mais que o fluxo de notícias tenha aumentado, isso não significa que o 

interesse e o tempo que o leitor disponibiliza com as notícias tenham aumentado 

também. Por conta disso, é necessário criar estratégias para chamar a atenção do público 

e fazê-lo ficar conectado com o conteúdo.  

Josep Micó, Pere Masip e Suzana Barbosa (2009) afirmam que os meios digitais, 

com poucas exceções, não são rentáveis. De acordo com os autores, há um maior 

consumo de informação por meio dos dispositivos móveis, porém por menos tempo. Por 

conta disso, a receita da publicidade decresce enquanto são buscadas novas formas de 

fazê-la se manter.  

 Porém, o jornalismo sério feito nos padrões éticos do jornalismo tradicional 

pode ser sustentado por uma variada fonte de recursos. Essa é a ideia de Robert H. Giles 

(2010), que comenta que esse é um protótipo de modelo de negócio para essa nova fase. 

“É um protótipo de um modelo de negócio que suporta a cobertura especializada, mas 

de fato compreende características comuns entre outras start-ups e experiências que 

mantêm a promessa de uma nova forma de pagamento para o jornalismo sério (GILES, 

2010, p. 27)”
21

.  

O autor explica que esse modelo de negócio é baseado na ideia de que 

jornalismo sério deve ser pago. Anderson, Bell e Shirky (2012) têm a mesma 

perspectiva e afirmam que o bom jornalismo sempre foi subsidiado, o que nos leva a 

acreditar que continuará sendo. Porém, já está comprovado que, na atual conjuntura, a 

receita do produto digital não é suficiente para cobrir os custos da cobertura de notícias 

(GILES, 2010, p. 33).  

Com esse panorama, Giles (2010) realça que há a necessidade dos jornais 

encontrarem uma estratégia para obter público e que os faça pagar pelo conteúdo. O que 

torna difícil o processo de construção dessa estratégia é que há muito conteúdo a 

disposição, em inúmeras plataformas e principalmente, de graça. A expectativa é que 

quem se interessa e está à procura de conteúdo credível e de qualidade pague pelo 

                                                 
21

 It is a prototype of a business model that supports specialized coverage, but it in fact embraces 

characteristics common among other start-ups and experiments that hold promise as a new way of paying 

for serious journalism. 
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conteúdo, porém são poucos que estão dispostos a pagarem. Sendo assim, até que se 

consiga chegar no padrão de receita ideal, a queda da publicidade continua crescendo. O 

autor complementa: “A ausência de uma resposta definitiva significa que a realidade 

agora é que o jornalismo sério vai sobreviver, com muita incerteza, tanto nas páginas de 

um jornal local e lutando em um mundo online de muitos modelos econômicos e 

experimentação (GILES, 2010, p. 37)”
22

. 

De acordo com Castilho (2014), a lucratividade das empresas está na produção 

de conteúdo e não mais na distribuição, que hoje é quase gratuita, diferentemente da era 

analógica em que a distribuição foi a grande fonte de receita. Com essa mudança, a 

produção de conteúdo fica voltada para os nichos em vez da produção em massa, que 

garantia o alto lucro às empresas mesmo quando havia queda do custo marginal.  

Sendo assim, investir em nichos, principalmente no local, que prioriza a 

produção de notícias que abrangem determinada comunidade, cidade, enfim, passa a ser 

uma estratégia para desviar da queda da receita. Giles (2010) aponta que há quatro 

modelos para arrecadar renda na produção local de notícias: 

Os quatro modelos são: sites de cidades ou bairros que podem ser suportados 

pelos anunciantes locais; uma organização de notícias sucessor do jornal 

local, construído em torno de funções jornalísticas tradicionais e suportado 

por anúncios locais e nacionais, de forma tradicional; jornalismo suportado 

por indivíduos, fundações, e talvez as empresas que podem desempenhar um 

papel no mix de canais de notícias locais; e uma estrutura para suportar a 

nova economia de notícias da comunidade, reunindo todos os jogadores 

independentes para formar redes de publicidade, apoiar a promoção mútua e 

facilitar outros projetos colaborativos (GILES, 2010, p. 35)
23

. 

A mudança mais profunda do período de renovação do jornalismo 

definitivamente é a queda da receita vinda da publicidade. Dessa forma, novos modelos 

de negócio surgem e são testados com o objetivo de recuperar o prestígio em receita que 

os jornais impressos tinham no período industrial. Juntamente com o surgimento de 

novos modelos de negócio, surgem novas organizações jornalísticas que tentam fazer 

jornalismo olhando para essas mudanças e procurando por formas alternativas de 

subsídio da produção. 

                                                 
22

 The absence of a definitive answer means the reality for now is that serious journalism will survive, 

with much uncertainty, both on the pages of the struggling local newspaper and in an online world of 

many economic models and experimentation. 
23

 The four models are: town or neighborhood sites that can be supported by local advertisers; a successor 

news organization to the local newspaper, built around traditional journalistic roles and supported by local 

and national ads in a traditional way; journalism supported by individuals, foundations, and perhaps 

companies that can play a role in the mix of local news outlets; and a framework to support the 

community’s new news economy by bringing together all the independent players to form advertising 

networks, support mutual promotion, and facilitate other collaborative projects. 
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A plataforma digital permite analisar com maior precisão o impacto dos 

anúncios, pois os sistemas de métrica permitem identificar quando, quantas e que tipo 

de pessoas visualizaram os anúncios. “A publicidade tradicional era rentável porque 

ninguém sabia ao certo como funcionava, de modo que também pouco se sabia como 

otimizá-la (ANDERSON, BELL, SHIRKY, p. 36, 2013)”. Atualmente já é possível 

saber cada atividade do usuário na rede, seja em relação à busca de conteúdo ou a 

publicidade. O sistema de métrica informa à fonte do conteúdo se o mesmo está sendo 

lido ou não, até onde ele foi lido e se foi repassado. Dessa forma, os anunciantes sabem 

onde encontrar o seu público e potencializam suas investidas, sem perder tempo e 

dinheiro.  

Agora poucos pagam pelo conteúdo digital, pois o mesmo conteúdo pode ser 

encontrado de graça em outro lugar, mesmo que sem tanta qualidade e a publicidade na 

plataforma digital fica mais rentável fora dos veículos de comunicação. Ela consegue se 

sustentar sozinha. “Além das mudanças provocadas pela tecnologia, a expansão das 

mídias sociais criou uma nova categoria de anúncios que são vinculados a mídia sem 

subsidiar a criação de conteúdo (ANDRESON, BELL e SHIRKY, 2012, p. 36)”
 24

.  

Isso acontece porque a publicidade consegue chegar diretamente ao usuário por 

meio de navegadores ou por redes sociais, tanto de forma direta, pelo compartilhamento 

de algum “amigo” na rede social, quanto indireta, com a utilização de algoritmos, que 

direcionam o conteúdo ao usuário a partir das buscas feitas no navegador.  

A independência da publicidade no meio digital e a sua disseminação em redes 

sociais faz com que ela não precise dos veículos de comunicação como um dia já 

precisou. Por mais que ainda haja anúncios veiculados em veículos de comunicação, a 

mesma não subsidia a criação de conteúdo (ANDERSON, BELL, SHIRKY, p. 36, 

2012). 

 

 

3.4.2 Modelos de negócio no jornalismo independente 

 

Existem meios de subsidiar a produção jornalística independente. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, uma das formas de subsídio do jornalismo independente acontece 

por intermédio de organizações sem fins lucrativos. No Brasil, a Pública – Agência de 
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 In addition to the changes wrought by technology, the spread of social media has created a new 

category  

of ads that are tied to media without subsidizing the creation of content. 
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Reportagem e Jornalismo Investigativo recebe doações de organizações sem fins 

lucrativos, porém, de organizações americanas. Outra forma de sustentar a produção 

jornalística independente é por meio de financiamento coletivo (crowdfunding), uma 

forma também de aproximar o público do processo de produção.   

Se analisarmos pelo aspecto econômico, a produção jornalística independente 

não é rentável se comparada aos meios tradicionais de comunicação vindos de 

conglomerados midiáticos. Então, por que investir ou fazer parte da produção 

jornalística independente?  

Mesmo com todas as possibilidades e oportunidades oferecidas pelos meios 

digitais para a execução do jornalismo independente, essa prática ainda pode ser tida 

como uma utopia. E o principal fato que pode tornar a prática jornalística independente 

utópica é a sobrevivência econômica. Como ser independente de publicidade e do 

Estado, os maiores financiadores do jornalismo como um todo, e produzir conteúdo de 

qualidade? 

Com certeza, o fator econômico não é o que norteia a produção jornalística 

independente, mas sim a sua função social enquanto profissão que deve prezar pela 

verdade e transparência dos fatos. Ser independente significa apostar alto, pautar 

assuntos que talvez passassem batido pelos meios de comunicação dos grandes 

conglomerados midiáticos, defender os interesses da população e buscar por resultados. 

Ao combinar a busca das vozes ignoradas com as trapaças não descobertas, 

os primeiros jornalistas estabeleceram firmemente, como um princípio vital 

do ofício, sua responsabilidade de examinar os cantos ocultos da sociedade 

(KOVACH; ROSENSTIEL, 2006, p. 174).  

De acordo com Anderson, Bell e Shirky (2012), “o custo de não empreender em 

um esforço conjunto subiu, o custo de colaborar sem muito ônus caiu 

consideravelmente e o valor de trabalhar sozinho despencou (ANDERSON, BELL E 

SHIRKY, 2012, p. 77)”. Segundo Saad (2003), “a tecnologia facilita o surgimento de 

criadores de conteúdo individuais, livres de custos e das pesadas estruturas dos 

‘dinossauros da mídia’ (SAAD, 2003, p. 97)”.  

A partir das percepções trazidas pelos autores, é possível notar que investir na 

autonomia jornalística (e junto com ela a independência) é uma estratégia para 

sobreviver nesse novo ecossistema e, mais do que isso, lucrar fazendo jornalismo sem 

restrições, a não ser as que dizem respeito aos recursos financeiros do jornalista 

autônomo. Enquanto este tiver condições, sejam elas financeiras ou o que for, haverá 

produção de conteúdo e haverá jornalismo sendo feito, pois como já foi abordado, nos 
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dias atuais, não se precisa de muitos e caros recursos para contar uma boa história, fazer 

uma apuração detalhada sobre um assunto relevante. 

 

3.4.3 Modelos de negócio alternativos no jornalismo 

 

O professor e jornalista Jay Rosen apresenta em uma pesquisa publicada em 

2014, 21 tendências que estão mudando o jornalismo, incluindo novos modelos de 

negócio para a profissão. Entre esses novos modelos estão: captar dados para melhor 

focar anúncios e personalizar produtos; vender pesquisa especializada por assinatura ou 

por conversação; por meio de eventos, aproveitando uma marca de jornalismo para 

passar poder; propaganda nativa e o modelo de agência como faz o Buzzfeed e Vice; 

modelos sem fins lucrativos; crowdfunding e associação de membros; e por último: 

trabalhar sozinho.  

Captar dados para melhor focar anúncios e personalizar produtos é uma 

estratégia encontrada pelas organizações de notícias para, de uma maneira ou de outra, 

chegar ao público. Nessa estratégia, as organizações de notícias forçam os leitores a se 

cadastrarem em seus sites, mesmo no sistema gratuito de consumo, em que o leitor só 

pode consumir um limite de notícias disponibilizadas pelo site, até que ele tenha que 

pagar pelo conteúdo (método conhecido como paywall, ou seja, uma parede que 

bloqueia o conteúdo e que só pode ser atravessada por meio de um pagamento). Dessa 

forma, o leitor passa o seus dados para a empresa e a partir disso, a mesma consegue 

encontra-lo na web, algo como a publicidade faz por meio de algoritmos.  

Algumas organizações jornalísticas já têm atualmente em sua estrutura equipe 

especializadas sobre assuntos pontuais, como política, tecnologia, economia, etc. Essas 

equipes especializadas, além de auxiliar os jornalistas na construção de pautas diárias, 

também são responsáveis pela produção de pesquisas especializadas sobre essas 

temáticas, que são comercializadas pelas organizações jornalísticas. O site americano 

Business Insider é um exemplo desse modelo de negócio, que vende pesquisas 

especializadas em seu ramo de atuação (jornalismo focado em finanças, mídia e 

tecnologia) por meio de uma divisão interna chamada BI Intelligence. 

De acordo com o pesquisador James Breiner, as pessoas querem se conectar e 

conhecer quem compartilha dos mesmos valores e interesses que elas, por conta disso, 

eventos que promovam essa interação são uma forma alternativa de gerar receita, pois, 

como explica o pesquisador: “patrocinadores que compartilham esses valores e querem 

se conectar com essa comunidade estão dispostos a pagar pelo direito de ser vistos em 
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tais eventos (BREINER, 2014)”. O americano Texas Tribune é uma organização 

jornalística sem fins lucrativos, criada há cinco anos, que conseguiu arrecadar em 2013 

1.13 milhões de dólares, somente com eventos. O valor é mais de um quinto da sua 

receita total. 

Os eventos são uma forma comprovada para diversificar receita que, se bem 

feito, são significativamente mais difíceis de interromper do que outros 

modelos de receitas. Eles aprofundam a relação com o público e 

patrocinadores. Eles reforçam vários valores de uma marca de publicação. E 

eles podem crescer (LOKER, 2014)
25

. 

 Segundo Breiner (2014) há pelo menos quatro maneiras de ganhar dinheiro com 

eventos, que são: com patrocínios, bilhetes/entradas, mesas (de exibição) e vendas de 

produtos (publicações, assinaturas, mercadoria de marca). O autor ressalta que a 

margem de lucro a partir de eventos pode ser alta, desde que os custos se mantenham 

baixos.  

Juntamente com Jay Rosen, Jeff Sonderman e Millie Tran também falam sobre 

propaganda nativa. O sistema de propaganda nativa, ou conteúdo patrocinado, como 

também é chamado, tem que ter forte valor editorial, que serve tanto para o editor, o 

público e o anunciante, como afirmam Sonderman e Tran (2013).  

De acordo com os autores, é melhor definir a propaganda nativa, ou conteúdo 

patrocinado, pelo que ele faz e não pelo o que parece. Sendo assim, os autores apontam 

duas definições para o termo:  

É geralmente entendido como sendo de conteúdo que toma a mesma forma e 

as qualidades de conteúdo original de um editor. Ele geralmente serve 

informação útil ou divertida como uma forma de influenciar positivamente a 

percepção da marca patrocinadora (SONDERMAN E TRAN, ONLINE, 

2013)
26

. 

Os autores também identificaram algumas razões do porque o conteúdo 

patrocinado é promissor para as organizações de notícias. A primeira razão é que o 

conteúdo patrocinado se encaixa melhor com as notícias, isso porque o consumidor 

opera em dois diferentes modos em diferentes momentos. Um modo envolve interação e 

conversação e o outro é um “modo de compra de resposta direta”, como afirma Rebecca 

Davis.  

                                                 
25

 Events are a proven way to diversify revenue that, if done right, are significantly harder to disrupt than 

other revenue models. They deepen connections with audiences and sponsors. They reinforce multiple 

values of a publishing brand. And they can grow. 
26

 It is generally understood to be content that takes the same form and qualities of a publisher’s original 

content. 

It usually serves useful or entertaining information as a way of favorably influencing the perception of the 

sponsor brand. 
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Notícias audiências tendem a estar no modo de interação/conversação, e 

assim, o conteúdo patrocinado faz mais sentido para alcançá-los do que exibir 

anúncios focados em transações. 

Em outras palavras, se a maioria das pessoas vem a um site de notícias para 

aprender e se divertir, em seguida, as marcas podem melhor alcançá-los com 

conteúdo patrocinado que também educa e diverte , ao invés de um anúncio 

de exposição tentando vender um produto (SONDERMAN E TRAN, online, 

2013)
27

. 

A segunda razão fala que o conteúdo patrocinado resolve os problemas 

modernos com marcas. De acordo com os autores, as marcas, além de terem produtos 

para vender, têm histórias para contar, por isso, esse ambiente se torna eficaz para o 

conteúdo patrocinado. A terceira razão aponta que o conteúdo patrocinado funciona 

para smartphones e telas pequenas. Segundo os autores, o conteúdo patrocinado é muito 

mais eficaz nessas plataformas, onde os anúncios não podem ser colocados ao lado do 

conteúdo, por isso eles têm que fazer parte do conteúdo. A quarta e última razão explica 

que o conteúdo patrocinado é um modelo que ainda valoriza muito ambiente único de 

um editor premium. Sendo assim, o conteúdo patrocinado procura tocar o valor único do 

relacionamento de uma marca com seu público, isso é o que faz ele ter um custo mais 

elevado e também ser mais difícil de interromper por meio da concorrência de massa. 

Já o modelo de agência - que está interligado com a propaganda nativa - como 

explicam Sonderman e Tran (2013), tem uma equipe separada de escritores 

especializados, editores e outros cargos criativos, a exemplo do Buzzfeed, que 

trabalham como parceiros da marca para criar, rever e melhorar as ideias de conteúdo 

antes da publicação. 

Um editor emprega escritores e editores especializados para ajudar a criar 

conteúdo personalizado em parceria com uma marca. Os especialistas 

equilibram os objetivos de marketing da marca com seu próprio 

entendimento de como criar conteúdo envolvente, para fazer algo que serve 

as necessidades de todos (SONDERMAN E TRAN, ONLINE, 2013)
28

. 

 De acordo com o vive-presidente de operações de mídia da empresa de 

comercialização FierceMarkets Alec Dann, o objetivo desse modelo é refinar o produto 

até o ponto em que ele seja informativo e algo que os leitores realmente vão querer ler.  

As organizações de notícias sem fins lucrativos também são um modelo de 

negócio para o jornalismo. Porém, como já é difícil fazer um negócio ser sustentável 

                                                 
27

 News audiences tend to be in the interaction/conversation mode, and so sponsored content makes more 

sense to reach them than transaction-focused display ads. 

In other words, if most people come a news site to learn and be entertained, then brands can better reach 

them with sponsored content that also educates and entertains, rather than a display ad trying to sell a 

product. 
28

 A publisher employs specialized writers and editors to help create custom content in partnership with a 

brand. The specialists balance the brand’s marketing goals with their own understanding of how to create 

engaging content, to make something that serves everyone’s needs. 
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tendo finalidades lucrativas, com organizações sem fins lucrativos se torna ainda mais 

difícil. Dessa forma, para ser bem sucedido há algumas características elencadas no 

estudo Finding a Foothold: How nonprofit news ventures seek sustainability, feito pela 

Knight Foundation, que podem ajudar a organização. O estudo analisou 18 organizações 

de notícias sem fins lucrativos entre 2010 e 2012 e elencou oito características que 

compõem organizações dinâmicas e bem sucedidas. O primeiro item reforça a 

importância de atacar seus pressupostos, desenvolvendo maneiras de reunir ideias, 

sempre pensando com o que o público se preocupa. O segundo item é sobre definir as 

necessidades, porque não vai ser possível fazer uma cobertura tão ampla quanto as que 

o mercado que se está acostumado a consumir faz. Isso cria desafios financeiros e alarga 

as relações com a comunidade, fator muito importante para uma organização de notícias 

sem fins lucrativos. O terceiro item reforça a importância da criação de vinculo com a 

comunidade, como o levantamento de discussões e oferecer eventos, que estreitem os 

laços com a comunidade. Não só a publicação de notícias, mas também a prestação 

serviços.  

Uma audiência é apenas um grupo de observadores. A comunidade 

compartilha valores e um profundo interesse em um tema ou área geográfica. 

Muitas vezes tem um viés para a ação. É aí que entra o valor. Ligar essas 

pessoas e criar valor para elas é o começo de uma comunidade. Somente 

quando você estiver conectado a eles pode começar a ter o seu apoio 

financeiro (BREINER, online, 2014). 

O quarto item explica que é importante investir além do conteúdo, sendo assim, 

é necessário investir em marketing, no desenvolvimento dos negócios e na captação de 

recursos, mas como algo central na proposta de trabalho e não como atividades 

esporádicas. O quinto item afirma que deve-se medir o que importa. Em relação a esse 

item, o sistema de métricas se torna um aliado dessas organizações, como uma forma de 

saber onde se está acertando e onde se está errando e, também, se torna um meio de 

fornecer um feedback positivo para a audiência. O sexto item aborda a diversidade do 

financiamento. Muitas vezes, organizações de notícias sem fins lucrativos se retraem a 

receber financiamento de determinadas empresas, pois isso vai contra o princípio ético e 

de independência da organização. Para isso, as doações, os eventos, o patrocínio e o 

estimulo ao financiamento por parte da comunidade são as fontes de receita mais 

valorizadas por essas organizações. O sétimo item fala da importância de reforçar sua 

marca por meio de parcerias. Essas parcerias vão permitir que seu conteúdo seja 

oferecido para outras audiências e a oportunidade de comercializar sua marca. O oitavo 

e último item diz para mover-se para onde seu público está, porque eles entendem dos 

hábitos e das mudanças de comportamento do consumidor, pois eles não ficam focados 
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apenas na página principal de um site, eles priorizam os meios de comunicação social, 

as redes sociais. 

Sobre trabalhar sozinho, o pesquisador Ben Thompson afirma que essa forma de 

trabalho será o modelo de negócio do futuro do jornalismo. Thompson (2014) afirma 

que cada vez mais o jornalismo será feito a partir de pequenos esforços, muitas vezes 

com um único escritor.  

O escritor vai ter um foco estreito e ser um especialista na área que ele cobrir. 

A distribuição será livre (um site), e mais de marketing será feito através de 

canais sociais. O custo principal será o salário do escritor (THOMPSON, 

online, 2014)
29

. 

 Thompson (2014) ainda explica que a renda virá de leitores dedicados ao redor 

do mundo, através de um modelo freemium, em que o conteúdo principal será livre, com 

mais acesso a novas discussões, a gravação adicional, acesso a dados, ao autor, etc, 

disponível para quem quiser pagar
30

. 

O crowdfunding, ou financiamento coletivo é também um modelo de negócio 

para jornalismo, que busca apoio na multidão para financiar um projeto. Esse modelo de 

negócio já é praticado por organizações jornalísticas e já obteve resultados positivos, 

como é o caso do americano Voice of San Diego e da Agência Pública e a sua proposta 

de financiar jornalistas independentes com microbolsas para desenvolver reportagens 

investigativas.  

 

3.4.4 Financiamento coletivo (crowdfunding) 

 

Crowdfunding ou financiamento coletivo, em português, é o financiamento de 

um projeto ou de uma empresa, por meio de recursos financeiros de um grupo de 

indivíduos, ao invés de recorrer a investidores especializados, como, por exemplo, 

grandes corporações. O financiamento coletivo acontece sem nenhum intermediário, a 

não ser a internet, que leva o dinheiro dos indivíduos diretamente para os projetos a 

serem financiados (SCHWIENBACHER e LARRALDE, 2010).  

Nas palavras de Schwienbacher e Lambert (2010), o crowdfunding “envolve um 

convite aberto, essencialmente através da Internet, para o fornecimento de recursos 

                                                 
29

 The writer will have a narrow focus and be an expert in the field they cover. Distribution will be free (a 

website), and most marketing will be done through social channels. The main cost will be the writer’s 

salary. 
30

 Monetization will come from dedicated readers around the world through a freemium model; primary 

content will be free, with increased access to further discussions, additional writing, data, the author, etc. 

available for-pay. 
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financeiros, quer em forma de doação ou em troca de alguma recompensa e/ou dos 

direitos de voto, a fim de apoiar as iniciativas para fins específicos
31

 

(SCHWIENBACHER E LAMBERT, 2010, p. 4)”. 

O crowdfunding ressurgiu em um momento de crise econômica internacional, 

que nos últimos anos dificultou a busca por investimentos para pequenos 

negócios e empreendedores em geral. O microfinanciamento ganhou ainda 

mais força ao encontrar um mercado em que o papel dos consumidores foi 

fortalecido, e a internet facilitou o encontro de quem tem uma ideia de um 

lado e, de outro, quem tem (algum) dinheiro (DONINI, 2014, online). 

De acordo com Schwienbacher e Lambert (2010) o crowdfunding encontra sua 

origem no conceito de crowdsourcing, que se utiliza do público para obter ideias, 

feedback e soluções ( SCHWIENBACHER; LAMBERT, 2012, apud   HOWE, 2008; 

KLEEMANN, VOß AND RIEDER, 2008).  No crowdfunding o objetivo é arrecadar 

dinheiro para um investimento, que geralmente é feito por meio de redes sociais, ou 

seja, através da internet. 

Em outras palavras, ao invés de levantar dinheiro de um grupo muito 

pequeno de investidores sofisticados, a ideia do crowdfunding é obtê-lo a 

partir de um grande público (a “multidão”), onde cada indivíduo vai fornecer 

uma quantia muito pequena (SCHWIENBACHER; LAMBERT, 2012, p. 

2)
32

.  

Schwienbacher e Lambert (2012) ainda dizem que o crowdfunding é mais 

frequentemente associado a experiências baseadas na comunidade, que geram 

benefícios para a comunidade e todos os seus participantes.  

No financiamento coletivo, o criador do projeto apresenta a proposta que quer 

que se torne realidade e o público decide se financia ou não. O projeto só será executado 

se alcançar a meta proposta pelo autor do projeto. Caso isso não aconteça, o dinheiro é 

devolvido aos financiadores. “A disponibilidade de capital excedente, somado acesso a 

internet e a familiaridade com o conceito de financiamento coletivo são os delimitadores 

básicos da multidão que participa do crowdfunding (SBEGHEN, 2012, p.66)”.  

Nesse modelo de negócio, o cidadão ajuda com a quantia que quiser doar. Uma 

tática dos adeptos do crowdfunding para conseguir arrecadar mais verba e financiadores 

é a utilização da recompensa. As recompensas são estimulantes para que o financiador 

tenha vontade de apoiar o projeto. Elas são das mais criativas e variam de acordo com o 

                                                 
31

 Crowdfunding involves an open call, essentially through the Internet, for the provision of financial 

resources either in form of donation or in exchange for some form of reward and/or voting rights in order 

to support initiatives for specific purposes. 
32

 In other words, instead of raising the money from a very small group of sophisticated investors, the 

idea of crowdfunding is to obtain it from a large audience (the “crowd”), where each individual will 

provide a very small amount.  
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valor doado. Pode ser o nome do apoiador nos créditos de uma produção audiovisual 

financiada, como pode ser um adesivo bacana, juntamente com um livro e uma 

dedicatória feita para o doador pelo autor do livro e também a participação em bate-

papos virtuais com os autores do projeto. Quanto mais dinheiro doado, melhor a 

recompensa.  

[...] a recompensa é um fator que também pesa na decisão dos contribuintes. 

Essa, se não for bem elaborada e criativa, parece não trazer diferencial ao 

projeto. Como característica chave para o perfil dos seguidores de 

crowdfunding, a recompensa atrai interesses diferenciados – desde 

lembranças da ação até a utilização dela como forma de se destacar dentro de 

determinado grupo social. Há também o ponto de vista da retribuição como 

forma de agradecimento, ao contribuir para a realização do projeto, o usuário 

se sente parte significativa daquela ação (DIAS, 2013, p.9).  

Porém, para muitos doadores, a recompensa não é o principal motivo que os faz 

doar para um projeto, mas sim o interesse em fomentar a causa a que eles se propõem. 

O público doa porque quer ver um projeto concretizado, a recompensa é apenas um 

incentivo a mais para que a doação seja feita.  

Em um texto sobre o financiamento coletivo no jornalismo, Donini (2014) traz 

uma pesquisa realizada pelo site de financiamento coletivo Catarse
33

, em que foi 

constatado que a recompensa influencia no valor na doação, mas não na vontade do 

doador em apoiar um projeto. Na pesquisa, 61,64% dos 3.336 participantes disseram 

que a identificação com a causa é fator o mais importante na hora de decidir apoiar um 

projeto ou não (DONINI, 2014). 

O crowdfunding está disposto para qualquer cidadão que tenha um projeto que 

deseja executar e que precisa de ajuda para que isso aconteça. Esse modelo de negócio 

está vinculado principalmente às produções culturais, o que não impede o jornalismo de 

conseguir espaço na plataforma.  

 

3.4.5 Crowdfunding e jornalismo 

 

Aitamurto (2011), em artigo sobre o impacto do financiamento coletivo no 

jornalismo, apresenta o crowdfunding como uma realização vinda da inteligência 

coletiva, onde a multidão auxilia no processo de produção de conteúdo jornalístico ao 

doar qualquer quantia ao projeto, fazendo com que o mesmo tenha mais possibilidades 

de ser realizado e, além disso, permite aos doadores expressarem suas ideias e opiniões 

sobre como o projeto deve ser executado, o que faz deles co-criadores nesse processo. 

                                                 
33

 Disponível em: <https://www.catarse.me/>. 
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Na pesquisa, Aitamurto entrevistou jornalistas com projetos de crowdfunding 

hospedados no site Spot.Us
34

 e também os financiadores dos projetos. 

Segundo Aitamurto (2011), no processo jornalístico de crowdfunding, a 

manifestação da cultura participativa se estende do nível de produção até o nível de 

filtragem, onde a comunidade decide qual reportagem será produzida. Sendo assim, a 

comunidade assume o papel de gatekeeper
35

 que antes era dos editores (AITAMURTO, 

2011, p. 433). De acordo com a autora, a manifestação da inteligência coletiva em 

projetos jornalísticos de crowdfunding impacta no trabalho e no papel dos jornalistas. 

Para Aitamurto (2011), a conexão criada no processo de crowdfunding por meio 

das doações desenvolve um senso de responsabilidade nos jornalistas, descrito por eles 

como diferente da sensação de responsabilidade em um veículo tradicional, que vai 

além da responsabilidade profissional. Ainda segundo a autora, os repórteres veem nas 

doações um investimento no trabalho desenvolvido por eles, o que os deixam mais 

motivados em produzir um bom trabalho. Os repórteres também apontam como é 

gratificante a possibilidade de entrar em contato direto com os leitores e descobrir quem 

eles são, o que faz com que eles não sintam que estejam escrevendo para um editor, mas 

sim para a comunidade (AITAMURTO, 2011, p. 435).  

A autora relata que os jornalistas sentem que as práticas e os interesses em 

publicações tradicionais não costumam coincidir com os interesses do público, o que 

acaba criando uma distância maior entre o público e o jornalismo. Essa distância 

aumenta pela cobertura de assuntos considerados irrelevantes pelo público, assim como 

a utilização de modelos ultrapassados na produção de conteúdo em meios tradicionais, o 

que segundo Aitamurto (2011) impede os jornalistas de experimentarem e aprenderem 

novas habilidades.  

Marcelo Träsel e Marcelo Fontoura (2012) propõem o crowdfunding, ou 

microfinanciamento, como é chamado por eles, como uma alternativa para os jornalistas 

e para a audiência atenderem ao interesse público, uma forma de pluralizar o noticiário, 

ou seja, de dar lugar a pautas que ficam de fora dos grandes veículos de comunicação e 

a de construir abordagens a partir de pontos de vista incomuns a assuntos que são 

recorrentes na “grande mídia”.   

                                                 
34

 Foi uma organização sem fins lucrativos criada em 2008 para aproximar os cidadãos, jornalistas e 

editores de notícia juntos em um mercado online baseado nos princípios do crowdsourcing e do 

crowdfunding. Em novembro de 2011, o Spot.Us foi comprado pela American Public Media, que é a 

segunda maior produtora de programas de rádios públicas. Disponível em: 

<http://en.wikipedia.org/wiki/Spot.us>. Acesso em: 30-05-15.  
35

 Indivíduo ou grupo que desenvolve o trabalho de seleção de notícias, são os filtros de informação 

dentro do sistema tradicional de uma redação (WOLF, 2003). 
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Aitamurto (2011) ainda afirma que os jornalistas eram atraídos a lançar suas 

propostas no Spot.Us porque eles queriam experimentar novos modelos de receita e 

também porque eles estavam curiosos para experimentar um novo e mais transparente 

modelo de produção. 

Eles são felizes com o Spot.Us no sentido de que eles também são capazes de 

experimentar com novas ferramentas de contar histórias como multimídia, 

vídeo e infográficos, que eles não são capazes de usar ao fazer atribuições 

para publicações tradicionais. Os repórteres dizem que no Spot.Us eles têm 

mais liberdade do que em veículos tradicionais, e experimentando coisas 

novas que eles aprendem a e melhoram suas habilidades como jornalistas. 

Eles sentem que as publicações tradicionais são muito limitadas com suas 

práticas e modelos (AITAMURTO, 2011, p. 438)
36

. 

Aqui a autora traz o exemplo do Spot.Us e, a partir dele, as experiências dos 

jornalistas ao fazer parte desse tipo de projeto. O que parece ser bem claro também - no 

contexto do atual modelo tradicional de negócio, como já foi apontado no capítulo sobre 

o jornalismo pós-industrial e, mesmo quatro anos após a pesquisa da autora -, é que 

ainda existem plataformas jornalísticas que sobrevivem do crowdfunding e veem nesse 

modelo uma alternativa de sobrevivência e uma forma de ser mais transparente, visando 

o bem da sociedade. 

Para que seja possível que os jornalistas financiem seus projetos, é necessário 

que o profissional trabalhe com uma abordagem diferente da que acontece na mídia 

tradicional. Nesse cenário, o repórter tem que apresentar para os doadores as razões do 

porquê que investir tempo e recursos em determinado assunto é realmente importante e 

assim, da importância de financia-lo. Nesse cenário, também é o jornalista o 

responsável pela divulgação da proposta e é ele quem faz todas as negociações entre 

financiador e o projeto. Se ele quiser ter um projeto financiado, ele é o principal 

responsável por fazer acontecer.  

[...] os processo jornalísticos de crowdfunding criam uma necessidade para os 

jornalistas de renegociar seus papéis e sua auto-identidade. Em um modelo de 

crowdfunding, não é suficiente que o jornalista tenha uma história 

impressionante, desde que ele ou ela também estejam dispostos a aumentar a 

conscientização sobre a história para receber doações. O jornalista deve 

assumir a responsabilidade de todo o processo jornalístico, incluindo a 

comercialização do campo e convencer a comunidade sobre a importância do 

tema. Para este fim, o papel do jornalista no processo de crowdfunding requer 

novas habilidades, e uma nova auto-percepção, que inclui a propriedade de 

                                                 
36

 They are happy with Spot.Us in the sense that they are also able to experiment with novel story-telling 

tools such as multimedia, video and infographics, which they are not able to use when doing assignments 

for traditional publications. The reporters say that on Spot.Us they have more freedom than on traditional 

assignments, and by experimenting with new things they learn and improve their skills as journalists. 

They feel that traditional publications are too bound with their practices and templates. 
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todo o processo da história a partir da venda do terreno de jogo 

(AITAMURTO, 2011, p. 437)
37

. 

Além do trabalho que o jornalista tem que desenvolver para que sua proposta 

estimule os doadores a abrirem suas carteiras, há também o altruísmo dos doadores, que 

é um fator que impulsiona as doações. Os resultados da pesquisa de Aitamurto (2011) 

mostram que muitos doadores são estimulados a financiar um projeto de jornalismo 

porque vê um bem comum com a realização do jornalismo, mais especificamente no 

jornalismo investigativo. “A principal razão para as pessoas doarem é mais altruísta do 

que instrumental. Os doadores veem o jornalismo, principalmente o jornalismo 

investigativo, como essencial para a saúde de uma sociedade democrática 

(AITAMURTO, 2011, p. 439)”
38

. Para os doadores está claro que o bom jornalismo vai 

ser realizado se eles doarem dinheiro, mesmo que eles não tenham conhecimento sobre 

o assunto. Para eles, doar dinheiro é a maneira mais fácil e simples de participar de uma 

“ação jornalística”. 

Outro fator que faz com que os doadores se sintam estimulados a doar para um 

projeto é o fato do mesmo ser relevante para suas vidas e também que o assunto afeta a 

vida de parentes e amigos.  

De acordo com a autora, no geral doar é mais sobre ajudar uma boa causa, ou 

por um bem comum, mais do que apoiar um passo específico da história. Os doadores 

compreendem que a sua contribuição é um jeito de fazer a diferença, é uma forma de 

tentar resolver um problema como a poluição, a desigualdade social ou a corrupção do 

governo (AITAMURTO, 2011, p. 440).  

Eles [os doadores] viam a história como uma via potencial de fazer uma 

mudança para melhor em sua sociedade, o melhor a ser em direção a um 

estado de acordo com seus valores. Os doadores queriam que a história 

tivesse um impacto sobre a sociedade para obter o máximo de publicidade 

possível (AITAMURTO, 2011, p. 440)
39

. 

A autora aponta que a partir das impressões levantadas, as doações não são 

muito sobre o jornalismo, pois o ato de participar de um processo de crowdfunding 

                                                 
37

 […] crowdfunded journalistic processes create a need for journalists to renegotiate their roles and their 

self-identity. In a crowdfunded model, it is not enough that a journalist has an awesome story topic, since 

he or she also has to be willing to raise awareness of the story to get donations. The journalist is supposed 

to take responsibility of the whole journalistic process, including marketing the pitch and convincing the 

community about the importance of the story topic. To this end, the journalist’s role in the crowdfunded 

process requires new skills, and a new self-perception, that includes ownership of the whole story process 

starting from the selling of the pitch. 
38

The primary reason for donors to give is more altruistic than instrumental. The donors see journalism, 

especially investigative reporting, as essential to the democratic health of a society. 
39

 They saw the story as a potential route to making a change for the better in their society, the better 

being towards to a state according to their values. The donors wanted the story to have an impact on the 

society and to get as much publicity as possible. 
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parece ser mais importante que o produto jornalístico pronto. A vontade do doador de 

fazer alguma coisa pelo bem comum é, como relata Aitamurto (2011), um dos fatores 

que explica porque os doadores não retornavam para a página do Spot.Us para ler o 

produto final: “[...] eles não estão interessados na história real, mas sim na possibilidade 

de contribuir para o bem comum. E essa necessidade foi cumprida com a doação 

(AITAMURTO, 2011, p. 440)”
40

.  

Nesse contexto, o papel do jornalista como “contador de histórias” ainda 

continua o mesmo, mas o que mudou é a forma com que essa história é compartilhada. 

O público já não mais compartilha apenas as histórias reais, mas agora também 

compartilha a história da sua participação no processo de produção da história 

(AITAMURTO, 2011, p. 442).  

Tendo observado esse fenômeno, o jornalismo e os jornalistas devem dar ao 

público mais maneiras para deixá-los construir a sua identidade com o 

jornalismo, por exemplo, a ajuda de novas ferramentas tecnológicas, como as 

ferramentas de redes sociais (AITAMURTO, 2011, p. 442)
41

. 

Dessa forma, é importante que o jornalismo subsidiado por crowdfunding dê 

espaço aos doadores para que eles possam se sentir pertencentes do processo de 

produção, para que possam saber em que o dinheiro foi investido. Sendo assim, o papel 

do jornalismo de catalisador de mudanças deve apontar para os financiadores a conexão 

do seu trabalho e da mudança, que aconteceu juntamente com o apoio da doação 

(AITAMURTO, 2011, p. 443).  

Duas plataformas importantes que hospedam projetos jornalísticos 

independentes são o brasileiro Catarse e o americano Kickstarter. O Catarse é pioneiro 

em financiamento coletivo de projetos criativos no Brasil, está no ar desde 2011 e é o 

hospedeiro da nova proposta de reportagens investigativas da Agência Pública e 

também de projetos anteriores como a distribuição de microbolsas para que jornalistas 

investigativos de todo o país pudessem por em prática sua pauta.  

No primeiro ano de vida, o Catarse teve 142 projetos bem-sucedidos; em 

2012, 280; e em 2013, 453. Na história da plataforma, foram mais de 1.500 

projetos publicados (o que representa apenas 30% do que as pessoas 

submetem) e mais de 100 mil apoiadores contribuíram com mais de R$ 13 

milhões (DONINI, online, 2014).  

                                                 
40

 This might also explain why donors are not prone to return to the Spot.Us website to read the final 

piece: they are not so interested in the actual story, but rather in the possibility of contributing to the 

common good. And that need has been fulfilled by donating.  
41

 Having observed this phenomenon, journalism and journalists should give the public more ways to let 

them build their journalism identity with, for example, the help of new technological tools such as social 

networking tools. 
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De 2011 a 2013, o Catarse arrecadou R$ 480 mil para 48 projetos jornalísticos. 

O jornalismo independente busca nos meios digitais e no crowdfunding uma maneira de 

sustentar sua produção e de ganhar adeptos à prática independente. Tudo depende do 

público, pois se ele quiser, acontece. 

Já o Kickstarter
42

 foi fundado em 2009 e é atualmente a maior rede mundial de 

financiamento coletivo de projetos criativos. O site hospeda todos os tipos de projetos, 

de todos os lugares do mundo. As categorias financiadas vão desde arte, música, moda, 

gastronomia à tecnologia, games e também jornalismo.  

De acordo com o próprio site do Kickstarter, desde o seu lançamento em 2009 já 

foram arrecadados mais de 1,6 bilhões de dólares de 8,3 milhões de doadores, 

financiando 81 mil projetos. De 2009 a 2012, o Kickstarter arrecadou US$ 2,23 milhões 

para 662 iniciativas de jornalismo bem-sucedidas
43

. 

O Kickstarter e a maioria dos sites de financiamento coletivo trabalham com a 

proposta “tudo ou nada”, sendo assim, o projeto só é executado se alcançar a meta 

proposta pelo autor do projeto. Caso isso não aconteça, o dinheiro é devolvido aos 

financiadores. 

 

  

                                                 
42

https://www.kickstarter.com/_  
43

http://www.niemanlab.org/2012/10/how-to-make-your-journalism-project-succeed-on-kickstarter/_  
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4 METODOLOGIA 

 

Metodologicamente, iniciamos a pesquisa com revisão bibliográfica e Estado da 

Arte. Em relação a pesquisas sobre essa área, dá para afirmar que ainda é tudo muito 

recente, principalmente no que diz respeito às mudanças na forma de produzir, distribuir 

e lucrar com jornalismo no contexto pós-industrial. Encontramos apenas estudos que 

trabalham essas transformações e não estudos que tratem especificamente com a 

produção jornalística independente. 

A presente pesquisa é de caráter qualitativo, pois como esclarece Goldenberg 

(2007), não tem preocupação com a representatividade numérica, mas sim com o 

aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma organização, de uma 

instituição, de uma trajetória, etc (GOLDENGERG, 2007, p. 14). Duarte (2005) 

também aponta que o objetivo da pesquisa qualitativa muitas vezes está relacionado à 

aprendizagem por meio de identificação da riqueza e diversidade, sem se prender ao 

estabelecimento de conclusões precisas e definitivas, busca mais a integração das 

informações e a síntese das descobertas, sendo assim, mais uma questão que 

compreende a presente pesquisa. 

Como objeto de pesquisa optou-se pela descritiva, porque de acordo com Gil 

(2008) a pesquisa descritiva tem como objetivo principal “a descrição das características 

de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre 

variáveis (GIL, 2008, p. 28)”. O autor também ressalta que há pesquisas descritivas que 

acabam servindo mais para proporcionar uma nova visão do problema de pesquisa, 

aproximando-as da pesquisa exploratória.  

As pesquisas descritivas são, juntamente com as exploratórias, as que 

habitualmente realizam os pesquisadores sociais preocupados com a atuação 

prática. São também as mais solicitadas por organizações como instituições 

educacionais, empresas comerciais, partidos políticos etc (GIL, 2008, p. 28).  

Gil (2008) ainda aponta que “algumas pesquisas descritivas vão além da simples 

identificação da existência de relações entre variáveis, pretendendo determinar a 

natureza dessa relação (GIL, 2008, p. 28)”. Sendo assim, na pesquisa descritiva busca-

se a analise, o estudo de fenômenos sociais.  

Para que seja possível realizar uma pesquisa descritiva é necessária a observação 

por parte do pesquisador. A técnica da observação, de acordo com Gil (2008), apresenta 

como principal vantagem em relação às outras técnicas, a percepção dos fatos 

diretamente, sem qualquer intermediação, sendo assim, reduzindo a subjetividade que 
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está presente nos processo de investigação social. O autor aponta três tipos de técnicas 

de observação sendo elas a observação simples, a participante e a sistemática.  

Nesta pesquisa optou-se pela utilização da observação simples em que o 

pesquisador permanece alheio à situação que pretende estudar, observando de maneira 

espontânea, informal os fatos que ocorrem naquele meio. “Neste procedimento, o 

pesquisador é muito mais um espectador que um ator. Daí por que pode ser chamado de 

observação-reportagem, já que apresenta certa similaridade com as técnicas empregadas 

pelos jornalistas (GIL, 2008, p.101)”. 

Gil (2008) apresenta três de vantagens da utilização da observação simples: a) 

Possibilita a obtenção de elementos para a definição de problemas de pesquisa. b) 

Favorece a construção de hipóteses acerca do problema pesquisado. c) Facilita a 

obtenção de dados sem produzir querelas ou suspeitas nos membros das comunidades, 

grupos ou instituições que estão sendo estudadas. (GIL, 2008, p. 101).  

O autor também aponta três limitações da observação simples: a) É canalizada 

pelos gostos e afeições do pesquisador. Muitas vezes sua atenção é desviada para o lado 

pitoresco, exótico ou raro do fenômeno. b) O registro das observações depende, 

frequentemente, da memória do investigador. c) Dá ampla margem à interpretação 

subjetiva ou parcial do fenômeno estudado. (GIL, 2008, p. 102). De acordo com Gil 

(2008), a observação simples é realizada de forma pouco sistemática, sendo mais 

adequada a estudos qualitativos.  

Passando para o procedimento da pesquisa, o procedimento escolhido foi o 

estudo de caso. De acordo com Yin (2010) o estudo de caso é método utilizado quando 

as questões: a) “como” e por que” são propostas; b) o investigador tem pouco controle 

sobre os eventos e c) o enforque está sobre um fenômeno contemporâneo no contexto da 

vida real. 

Segundo o autor a necessidade da utilização do estudo de caso está no desejo de 

entender os fenômenos sociais complexos. “Como método de pesquisa, o estudo de caso 

é usado em muitas situações, para contribuir ao nosso conhecimento dos fenômenos 

individuais, grupais, organizacionais, sociais, políticos e relacionados (YIN, 2010, p. 

24)”.  De acordo com Yin (2010), o estudo de caso no campo da pesquisa se preocupa 

com uma apresentação rigorosa e justa dos dados empíricos, ou seja, é necessário 

apresentar os dados obtidos através da prática ou da observação, de maneira coerente 

conforme se revelaram. 

Como técnica para auxiliar no desenvolvimento da pesquisa acredita-se que a 

entrevista seja ser mais condizente com o caráter da pesquisa. Gil (2008) afirma que a 
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entrevista é uma das técnicas mais utilizadas na coleta de dados no âmbito das ciências 

sociais. De acordo com o autor, muitos outros pesquisadores consideram a entrevista 

como uma técnica por excelência na investigação social.  

Pode-se definir entrevista como a técnica em que o investigador se apresenta 

frente ao investigado e lhe fórmula perguntas, com o objetivo de obtenção 

dos dados que interessam à investigação. A entrevista é, portanto, uma forma 

de interação social. Mais especificamente, é uma forma de diálogo 

assimétrico, em que uma das partes busca coletar dados e a outra se apresenta 

como fonte de informação (GIL, 2008, p. 109). 

De acordo com Duarte (2005) o uso da entrevista permite identificar diferentes 

maneiras de perceber e descrever um fenômeno. Segundo o autor, a entrevista em 

profundidade é um recurso metodológico, que busca recolher respostas a partir da 

experiência subjetiva da fonte selecionada, por deter informações que o pesquisador 

deseja conhecer (DUARTE, 2005, p. 62). Segundo Duarte (2005) a entrevista em 

profundidade permite explorar ou aprofundar um assunto, assim como também, 

descrever processos e analisar, discutir e fazer prospectivas. 

A entrevista em profundidade, de acordo com Duarte (2005), é uma 

pseudoconversa realizada a partir de conceitos predefinidos. “A entrevista em 

profundidade é uma técnica dinâmica e flexível, útil para apreensão de uma realidade 

tanto para tratar de questões relacionadas ao íntimo do entrevistado, como para 

descrição de processos complexos nos quais está ou esteve envolvido (DUARTE, 2005, 

p. 64)”. 

A partir dos tipos de entrevistas apontadas por Duarte (2005), a presente 

pesquisa optou pela utilização da entrevista semiaberta. Segundo Duarte (2005), a 

entrevista semiaberta se caracteriza pela flexibilidade e por explorar ao máximo o 

assunto que se está abordando, a partir de um roteiro-base, que guiará o pesquisador no 

desenvolvimento das perguntas ao entrevistado. 

De acordo com Duarte (2005) o ponto de partida para questões de uma entrevista 

semiestruturada estão no problema de pesquisa. Ao explicar sobre o roteiro-base, o 

autor aponta que o roteiro exige poucas perguntas, mas amplas, onde cada uma delas 

deve ter sua resposta explorada ao máximo pelo pesquisador e que possam ser 

discutidas em profundidade sem redundância entre elas.  

Ela conjuga a flexibilidade da questão não estruturada com um roteiro de 

controle. As questões, sua ordem, profundidade, forma de apresentação, 

dependem do entrevistador, mas a partir do conhecimento e disposição do 

entrevistado, da qualidade das respostas, das circunstâncias da entrevista. 

Uma entrevista semiaberta geralmente tem algo entre quatro e sete questões, 

tratadas individualmente como perguntas abertas. O pesquisador faz a 

primeira pergunta e explora ao máximo cada resposta até esgotar a questão. 
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Somente então passa para a segunda pergunta. Cada questão é aprofundada a 

partir da resposta do entrevistado, como um funil, no qual perguntas gerais 

vão dando origem a específicas (DUARTE, 2005, p. 66). 

Duarte (2005) também acrescenta que o roteiro de perguntas pode ser adaptado e 

alterado no decorrer da entrevista, de acordo, o andamento da mesma. O autor também 

aponta que o roteiro de perguntas permite comparar e articular resultados, auxiliando na 

sistematização de informações, o que faz do roteiro base para a descrição e análise em 

categorias (DUARTE, 2005, p. 67). 

 

4.1 Objeto de Pesquisa  

 

A Agência Pública é uma organização sem fins lucrativos de jornalismo 

investigativo independente, pioneira no Brasil, lançada em 2011. A proposta da Agência 

Pública foi inspirada no modelo americano ProPublica e sustenta sua produção de 

conteúdo por meio do financiamento coletivo pela web, o crowdfunding, e de doações 

de fundações, como da Fundação Ford
44

, da Fundação Open Society
45

 e da Omidyar 

Network
46

. 

 

 
Figura 1 - Página inicial do site da Agência Pública 

Fonte: print screen do site da Agência Pública 

 

De acordo com os idealizadores da Agência Pública, a finalidade da sua proposta de 

um modelo de jornalismo sem fins lucrativos é manter a independência, tendo como 

objetivo, pautar reportagens de interesse público, visando fortalecer o direito à 

                                                 
44

 http://www.fordfoundation.org/  
45

 http://www.opensocietyfoundations.org/  
46

 http://www.omidyar.com/  
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informação, à promoção dos direitos humanos e à qualificação do debate democrático. 

A Agência Pública ainda utiliza o sistema de Creative Commons, que possibilita a 

reprodução das reportagens por diversos sites de notícia, e também pelos parceiros da 

Pública, que são portais de notícia, que fazem parte da lista de republicadores, entre ele, 

a Carta Capital, o americano Huffington Post e o portal IG. 

 O site
47

 da Agência Pública apresenta seis seções que são: reportagens; especiais; 

truco!; da redação; vídeos e quem somos. Na seção reportagens é possível encontrar as 

reportagens divididas por temáticas, algo como editorias, sendo elas: Amazônia; 

empresas; ditadura; jornalismo; meio ambiente; direitos, humanos, wikileaks; 

transparência, violência policial e internacional.  

Ao analisar o conteúdo disponível na seção reportagens, são encontradas 

reportagens desenvolvidas por outros grupos jornalísticos como o americano The 

Huffington Post, que são republicadas em português, pela Agência Pública, assim como 

também as histórias em quadrinhos misturadas com jornalismo, criadas pela revista 

digital Symbolia. Também é possível encontrar reportagens traduzidas e republicadas do 

Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), que trazem investigações 

feitas por todo o mundo, sobre violações de direitos por projetos do Banco Mundial e as 

reportagens que ganharam os concursos de microbolsas realizado pela Agência Pública. 

Na seção especiais se encontra o especial tapajós; retrospectiva 2014; copa pública; 

Amazônia pública; especial Paraguai; wikileaks plusd; spy files 3; reportagem pública; 

HQ: meninas em jogo; microbolsas; BNDES na Amazônia; marcadas para morrer, 

futuro da Amazônia e [+] especiais.  

 

 
Figura 2 - Truco! Cobertura das eleições presidenciais em 2014 

Fonte: print screen do site da Agência Pública 

 

                                                 
47

 http://apublica.org/  
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Ainda no site há a seção Truco! Que foi feita como uma forma diferenciada para 

cobrir as eleições presidenciais em 2014. Com o Truco!, a equipe da Agência Pública 

analisou as propagandas e debates e eleitorais dos candidatos a presidência e confrontou 

as informações dispostas pelas campanhas dos candidatos, com dados e fatos verídicos, 

e apontou as divergências no discurso dos candidatos, disponibilizando o material 

apurado para os leitores, para que a partir disso, o próprio leitor pudesse tirar suas 

próprias conclusões. 

Na seção da redação há a divulgação de informações sobre os projetos 

desenvolvidos pela Pública, como novos concursos de microbolsas para jornalistas 

independentes e também reportagens feitas por repórteres da Agência e suas respectivas 

repercussões, como prêmios e etc.  

Em vídeos é possível encontrar documentários, entrevistas e minidocs. Entre as 

produções audiovisuais da Agência está o documentário Severinas: as novas mulheres 

do sertão, dirigido por Eliza Capai, finalista no Prêmio Gabriel García Márquez de 

Jornalismo, que conta a história de mulheres sertanejas do Piauí, titulares do bolsa 

família, que começam a se libertar da servidão do homem e a sair da linha da miséria.   

Na seção quem somos, a Agência Pública apresenta sua proposta de jornalismo 

investigativo independente sem fins lucrativos e também apresenta sua equipe que tem 

como diretoras as jornalistas Marina Amaral e Natalia Dais e também seu conselho 

consultivo que conta com nomes como dos jornalistas Eliane Brum e Leonardo 

Sakamoto e também do jornalista e diretor do Centro de Jornalismo Investigativo (CIJ) 

Gavin McFadyen. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

5.1 Modelo de produção 

 

Em entrevista feita por email com integrantes da Agência Pública, foram 

respondidas algumas dúvidas sobre a forma de produção. Na visão da autora dessa 

pesquisa, por conta da Agência Pública ser independente, a ideia inicial é que ela 

desenvolveria uma forma de produção diferente do modelo tradicional dos grandes 

veículos de comunicação. De acordo com a entrevista, e com o que se pode observar nas 

reportagens publicadas no site, a forma de produção se assemelha com a dos grandes 

veículos de comunicação, pois a apuração jornalística, independentemente do veículo, 

tem o mesmo princípio: entrevistar fontes, tentar explorar ao máximo os vários ângulos 

de um mesmo fato, a imparcialidade, etc. O que há de diferente entre os grandes 

veículos de comunicação e a Agência Pública é a rotina de produção dos repórteres. Na 

Pública os repórteres têm mais tempo para produzir suas reportagens. O tempo de 

apuração chega a durar um mês, e eles têm também mais liberdade para opinar sobre o 

rumo da reportagem que estão produzindo. 

A equipe da Agência Pública publica em média duas reportagens por semana, 

nesse meio tempo, novas pautas são distribuídas para os repórteres, que comparecem na 

redação todos os dias para dar andamento nas novas pautas e nas reportagens já 

iniciadas e pesquisar assuntos para possíveis novas pautas.  

Os repórteres costumam propor as pautas que querem fazer e durante todo o 

processo de produção da matéria, vão discutindo o andamento da pauta e o 

prazo com a editora. Uma pauta pode tomar um rumo inesperado e precisar 

de mais tempo para ser finalizada ou, por exemplo, apareçam muitas 

informações novas sobre o assunto durante a apuração. Fazemos 

investigações bastante aprofundadas e para que isso seja feito com qualidade, 

é necessário que o repórter seja protagonista do processo (AGÊNCIA 

PÚBLICA, entrevista, Apêndice A). 

De acordo com Anderson, Bell e Shirky (2012), o jornalista deixa de ser o ator 

principal e passa a ser coadjuvante no processo de produção. Essa premissa faz sim 

sentido, mas no contexto dos veículos tradicionais de comunicação, em que a demanda 

de notícias é muito grande e o foco dos veículos é dar vazão a essas notícias, geralmente 

do tipo hard news, muitas vezes de consumo rápido. Analisando o caso da Agência 

Pública, que tem uma linha editorial diferenciada e uma proposta de conteúdo 

específica, que é a reportagem, e que necessariamente demanda mais tempo e empenho 

para a apuração, os próprios membros da Pública apontam que em seu ambiente de 
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trabalho, o repórter, o jornalista, é o “protagonista do processo” de produção e também 

o responsável pela circulação do conteúdo produzido.  

O processo de produção da Agência Pública é mais participativo que de um 

veículo tradicional, tanto por parte do repórter, quanto por parte dos leitores, segundo a 

entrevista respondida por eles. “Além de trazer as próprias pautas, a publicação das 

reportagens no site também é feita pelos repórteres, por exemplo. Eles também ajudam 

a matéria a circular, indicando possíveis republicadores e fontes com as quais tiveram 

contato e que têm interesse em propagar o assunto”(Agência Pública, entrevista, 

Apêndice A).  

Os leitores são muito ativos e participantes no processo de produção da Agência 

Pública. Na página da Pública no Facebook, por exemplo, é possível encontrar diversas 

sugestões de pautas e o feedback dos leitores, muitas vezes positivo, às reportagens já 

publicadas e também a abertura para discussão de outros temas que estão na mídia.  

 

 
Figura 3 - Slogan da Reportagem Pública 2015 para campanha de crowdfundig da Agência Pública 

Fonte: print screen do vídeo no Vimeo
48

 

 

Outra maneira que a Agência Pública achou para se conectar com seus leitores 

foi o segundo projeto de crowdfunding, o Reportagem Pública 2015, em que os leitores 

escolhem o que vai ser investigado. Nessa nova proposta a colaboração do leitor é 

fundamental para que as reportagens aconteçam, porque são eles que vão escolher os 

temas que devem ser investigados, sugerindo também novas ideias para os repórteres. 

Aqui os leitores são chamados de leitores conselheiros. 

                                                 
48

 https://vimeo.com/117372367 
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É essa a razão de ser do Reportagem Pública 2015, quando a redação da 

Pública se abre à colaboração do leitor, que vai eleger os temas das 

investigações e contribuir com a produção das reportagens, em um diálogo 

constante com editores e repórteres, por ele financiados. O que parecem ser 

as condições ideais para a produção de informação livre e independente 

(AGÊNCIA PÚBLICA, site, 2015). 

A plataforma digital ajuda a proporcionar o debate e a partir dele, proporciona 

que assuntos sejam explorados a fundo, no caso da Agência Pública, de maneira 

independente. A plataforma digital é a base do debate da Agência Pública e de seus 

leitores, especialmente no caso da Reportagem Pública 2015.  

No dia 15 de cada mês, três propostas de pauta são colocadas para votação, em 

um site feito especialmente para o projeto, em que só pode votar quem fez a doação. Os 

doadores recebem por e-mail uma senha nova a cada votação para terem acesso ao site 

específico para a votação. Depois de escolhido o tema, um dos comprometimentos da 

Reportagem Pública 2015 é atualizar os leitores com updates e fotos feitos durante a 

apuração e também promover a participação dos leitores por meio de um grupo fechado 

no Facebook, onde é possível trocar ideias sobre as pautas que estão em apuração e 

sobre outros assuntos também, tanto entre os próprios doadores como também com os 

repórteres editores da Agência Pública. Outra vantagem que os doadores do projeto têm 

é de receber a reportagem por e-mail, no formato PDF, um dia antes de a matéria ser 

publicada. Após a publicação da reportagem, os jornalistas da Pública ficam disponíveis 

para participar de bate-papos virtuais com os leitores conselheiros sobre as reportagens 

e também estão previstos workshops práticos sobre o planejamento de uma pauta 

investigativa.  

As redes sociais promovem o olhar dos veículos de comunicação para o debate 

suscitado pelo público sobre assuntos de interesse público, mas que nem sempre são 

cobertos pela mídia tradicional ou nem sempre têm a atenção necessária. É esse o 

estímulo utilizado pela Agência Pública na produção de suas reportagens e a também 

para a criação do projeto Reportagem Pública 2015. 

Há uma inquietação no ar. Nas redes sociais as pessoas afirmam posições, 

denunciam, discutem, exigem transparência, acusam os meios de 

comunicação tradicionais de parcialidade, superficialidade, irrelevância. 

Se a crítica ao descolamento do jornalismo do interesse público é a pedra 

fundamental da construção de novas formas de comunicação, a enchente de 

opiniões despejadas diariamente na internet revela os limites do debate 

desprovido de informação de qualidade. 

Para avançar na discussão democrática, torna-se cada vez mais necessária a 

dedicação e o rigor da apuração jornalística profissional, pautada no interesse 

da maioria da sociedade, escavada na realidade das ruas, no cotidiano das 

comunidades, nos dados e documentos ocultados pelo poder público e pelas 

empresas que dominam a política e a economia (AGÊNCIA PÚBLICA, site, 

2015). 
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Esses aspectos apontados pela Agência Pública condizem com os conceitos 

apresentados no capítulo sobre Jornalismo Independente, começando pelas temáticas 

trabalhadas por eles. Segundo a entrevista dada pela Agência Pública, eles afirmam que 

priorizam temas de interesse público, como violação dos direitos humanos por governos 

e empresas, crise urbana e transparência. “A Pública procura sempre cobrir o que não é 

coberto pela imprensa tradicional, levantando temas desconhecidos pelo público. A 

originalidade da pauta é um critério bastante importante” (AGÊNCIA PÚBLICA, 

entrevista, Apêndice A). 

Prezar a democracia, pautas de interesse público, mostrar dados e documentos 

ocultados da sociedade pelo poder público e por empresas. Essas são algumas das 

motivações do jornalismo independente, que cria espaço para a diplomacia pública 

(KUMAR, 2006). 

 

5.2 Formato do conteúdo 

 

Para compor a análise de dados da primeira categoria, foram escolhidas as 10 

últimas reportagens publicadas pela Agência Pública. Nessas reportagens, foram 

analisados os itens: multimidialidade, hipertextualidade e interatividade, que são as três 

das seis características do jornalismo digital apontadas por Palacios (2003) que 

determinam o formato do produto digital. Também foram observados se o site apresenta 

outros formatos digitais além do (já tradicional) formato de página HTML que integra 

texto com imagens, áudios ou vídeos. Por fim, foi observado se os conteúdos do site 

apresentam alguma adaptação especial para dispositivos móveis. 

A multimidialidade esteve presente em todas as 10 reportagens, principalmente 

na forma de imagens. Em algumas reportagens se encontrou também box com texto 

complementar, infográficos,  GIFs animados e arquivos de áudio e vídeo. Nenhum das 

10 reportagens apresentou todos os itens multimídia em uma única reportagem. Sobre a 

característica da multimidialidade, não foram constatadas inovações em relação ao que 

já se encontra no jornalismo de terceira geração da imprensa tradicional. Podemos 

destacar, entretanto, que o uso de GIFs animados é uma prática que, em nossas 

experiências de consumo da informação jornalística, não é comum no jornalismo digital 

da imprensa tradicional. Na revisão de literatura sobre jornalismo digital, nos artigos 

que apresentavam resultados de análises de sites jornalísticos da terceira geração, 

também não foram encontradas menções sobre o uso de GIFs animados. Por outro lado, 

os GIFs animados são muito utilizados por sites de informação lançados recentemente e 



70 

 

que são citados como exemplos em estudos sobre Jornalismo Pós-Industrial, tais como o 

Huffington Post e o BuzzFeed. 

A hipertextualidade está presente em oito reportagens das 10 analisadas. Nessas 

oito, a presença de hiperlinks é muito constante, hiperlinks esses que levam tanto para 

sites públicos, como para o download de documentos e para notícias em outros veículos 

de comunicação. 

A interatividade no site da Agência Pública é bem representativa. A interação 

por meio de comentários acontece de duas formas: uma é pelo próprio sistema do site, o 

Disqus, e a outra é via Facebook. A interação via Facebook é a que aparece com mais 

frequência entre as duas, tendo ainda, em uma das reportagens, a interação da autora da 

reportagem com os leitores. Além disso, a interatividade da Agência Pública por meio 

das redes sociais também é bastante relevante. Em suas reportagens, há no lado 

esquerdo os ícones para compartilhamento e recomendação do conteúdo em redes 

sociais como Facebook, Twitter e Google+. De todos, o mais expressivo em números é 

a recomendação da reportagem feita pelo próprio sistema do site, o Disqus, que em uma 

única reportagem consegue três mil e trezentas recomendações. Em segundo lugar está 

o Facebook, que chega a ter três mil e duzentas curtidas em uma reportagem. Ainda 

sobre os números de compartilhamentos, a reportagem “Quanto mais presos, maior o 

lucro”, publicada em 2014, tem 37 mil e oitocentas recomendações, 36 mil curtidas no 

Facebook e 754 tweets, um dos conteúdos com número mais expressivo nas redes 

sociais. 

Sobre o formato do conteúdo, a Agência Pública disponibiliza aos leitores a 

possibilidade de fazer o download em arquivo PDF da reportagem. O arquivo em PDF 

não apresenta as mesmas características estéticas da página no site, assim como os 

arquivos em PDF de algumas reportagens contêm fotos e outras não e elas não têm 

nenhum outro recurso multimídia, além dos hiperlinks, que se mantém.  

Outro diferencial que chama a atenção é a possibilidade de ajustar o tamanho da 

fonte da reportagem, tanto aumentar quanto diminuir, o que ajuda na leitura quando há a 

diminuição da página, o que é permitido pelo design responsivo
49

. 

 

 

 

                                                 
49

 Design responsivo é uma técnica de estruturação que busca adaptar uma página da web a diferentes 

dispositivos (smartphones, tablets, desktops) e resoluções onde é exibido, mantendo a página fluída, com 

imagens flexíveis e media queries, que possibilita adicionar estilos específicos para visualização em 

determinados tipos de dispositivos. 
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5.3 Distribuição do conteúdo 

 

A Agência Pública faz a distribuição do seu conteúdo por meio das redes sociais 

(Facebook e Twitter) e também a partir da licença do Creative Commons, que permite a 

republicação do conteúdo por outros republicadores.  

A Agência Pública possui em seu perfil no Twitter 16 mil e cem seguidores 

(20/05/2015). A Pública utiliza frequentemente o Twitter como republicador de 

conteúdos de outros sites de notícias, muitos deles da mídia tradicional, geralmente 

parceiros da agência, tanto brasileiros quanto estrangeiros (principalmente quando é 

sobre algum assunto relacionado ao Brasil), tais como Carta Capital, Portal IG, Portal 

R7 e Huffington Post. A Pública tem o costume também de publicar mais de uma vez a 

mesma reportagem, muitas vezes são conteúdos de anos anteriores, que já haviam sido 

publicados anteriormente no site e estão sendo publicados novamente porque há algum 

assunto na mídia relacionado, ou apenas para relembrar o que já foi produzido dela 

agência. Os links para reportagens que são publicados mais de uma vez quase sempre 

têm uma chamada diferente em cada tweet.  

Além de usar a ferramenta para compartilhar suas reportagens e notícias de 

outros veículos de comunicação, a Agência Pública utiliza o espaço do Twitter para a 

indicação de leituras, como artigos sobre a imprensa, jornalismo e outros assuntos que 

estejam na mídia.  

Apesar de usar o Twitter com frequência, a Agência Pública não consegue 

alcançar tanta popularidade com os adeptos da rede social. Isso é verificado a partir das 

mentions
50

, retweets
51

 e favorites
52

, que não chegam a um número significativo. A 

Pública ainda faz uso da ferramenta SumAll
53

 para “medir” a audiência e a interação 

com os seguidores. A ferramenta mostra quantos novos seguidores a Pública conseguiu 

durante a semana e quantas menções ao nome da organização foram feitas durante esse 

período. 

 

                                                 
50

Mentions significa menção e no Twitter é utilizado quando se escreve um tweet em que se menciona 

outra pessoa. 
51

 O retweet é uma função  do Twitter que consiste em replicar uma determinada mensagem de um 

usuário, dando crédito ao autor original.  
52

 Favorite é uma ferramenta do Twitter que permite marcar como favorito algum tweet tanto do próprio 

usuário quanto de outra pessoa, ficando salvos todos os tweet já marcados como favoritos.  
53

 Ferramenta gratuita para análise de mídias sociais e painel de negócios. 
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Figura 4 - Ferramenta SumAll para medir a audiência e a interação com os seguidores no Twitter 

Fonte: print screen do Twitter da Agência Pública 

 

Com o Facebook a situação é praticamente a mesma, o que a diferencia do 

Twitter é o alcance do público, que é mais significativo. A página da Agência Pública 

tem 91 mil curtidas no Facebook. A página que é frequentemente utilizada por ela, para 

republicar conteúdos de outros sites de notícias, tanto brasileiros, quanto estrangeiros, 

da mesma forma que faz no Twitter. 

No Facebook todas as postagens possuem textos introdutórios para chamar a 

atenção do leitor para o assunto da publicação. Na página há uma média de quatro a 

cinco postagens por dia, tendo dias que não há postagens. 

Da mesma forma que acontece no Twitter, no Facebook a Agência Pública 

também republica conteúdos que já haviam sido publicados anteriormente no site e 

também na própria página do Facebook. 

 

Figura 5 - Comentários no Facebook 

Fonte: print screen da página da Agência Pública no Facebook 
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Uma diferença significativa entre a página da Agência Pública no Twitter e no 

Facebook é a interação dos leitores. No Facebook a interação é muito mais frequente e 

intensa do que no Twitter e no próprio site da Pública. Dependendo do assunto da 

publicação, há uma série de comentários sobre o assunto, que acabam gerando debates 

entre os próprios leitores e algumas vezes com a manifestação da Pública. Como parte 

da essência da investigação e também da proposta da Agência Pública, as reportagens 

publicadas têm uma tendência a falar sobre o governo e os problemas sociais causados 

pela boa ou má administração do mesmo, o que gera comentários com uma vertente 

política muito presente, tanto de cunho conservador quanto liberal.  

Em entrevista, a Agência Pública afirma que a distribuição é tão importante 

quanto o conteúdo, já que se trata de uma agência de reportagens “Distribuímos nossas 

matérias para diversos portais dentro e fora do Brasil (UOL, R7, IG , Terra, Carta 

Capital, El País, por exemplo). No último ano, mais de 400 veículos usaram nosso 

conteúdo”.  

Tendo em vista o contexto pós-industrial, alcançar mais e diferentes audiências 

podem ser uma estratégia para se estabelecer no mercado, porém, de acordo com 

Castilho (2014), a lucratividade das empresas está na produção de conteúdo e não mais 

na distribuição, que hoje é quase gratuita. O cenário que o autor aponta é o dos grandes 

veículos de comunicação, porém, observando o contexto da Agência Pública, em que, 

grande parte do conteúdo é realizada pelo apoio e financiamento da sua audiência, essa 

realidade, pode ser encarada de forma diferente. Ainda sim é importante pensar na 

produção do conteúdo, que quanto mais atrativa e ligada ao interesse público, mais 

chances de ter uma boa distribuição. Distribuição essa, que fica também a cargo dos 

republicadores informais, os leitores, o público, que se interessa pelo conteúdo e tem 

vontade de passá-lo adiante.  

No caso da Agência Pública, em que o público, muitas vezes, é também o 

financiador, o trabalho de distribuição de conteúdo a partir deles pode ser contado como 

garantido, pois eles vão querer mostrar para sua rede de amigos, principalmente nas 

redes sociais, que eles apoiaram uma causa, financiaram um projeto, ajudaram a realiza-

lo e tiveram o direito de escolha sobre assuntos que são importantes para a construção 

de debates e da democracia.  O público que financia um projeto desse modelo tem um 

senso altruísta, como afirma Aitamurto (2011), o que os estimula a financiar e também a 

passar adiante a proposta. De acordo com Aitamurto (2011), o público vê um bem 

comum nas propostas ligadas ao jornalismo, como algo essencial para a democracia, 

principalmente nas que envolvem o jornalismo investigativo.  
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A Agência Pública criou uma rede de parceiros, que por meio da licença 

Creative Commons podem reproduzir o conteúdo da agência, o que faz com que seu 

conteúdo se espalhe por outras audiências, agregando novos públicos.  

 

5.4 Modelo econômico 

 

O novo cenário de mudanças no jornalismo, com a queda na receita e na 

publicidade de anunciantes, força os jornalistas, principalmente aqueles que trabalham 

de forma independente, a pensar em formas alternativas de financiar o bom jornalismo, 

que como já foi apontado, continua tendo visibilidade e sendo relevante.  

Tendo em vista essas questões, a Agência Pública surge em 2011, com um 

modelo de negócio até então inovador no Brasil e no jornalismo, o crowdfunding 

(financiamento coletivo), que é o modelo de negócio que se mantém na Pública até hoje, 

juntamente com o financiamento por meio de doações das mais importantes fundações 

internacionais, como a Ford Foundation, a Open Society Foundations e a Omydiar 

Network, algo que nos Estados Unidos (um dos expoentes em pesquisas sobre 

jornalismo) já era bastante comum, mas que no Brasil começa a aparecer por meio da 

Pública. 

 

5.4.1 Reportagem Pública 

 

A Reportagem Pública, primeiro projeto de crowdfunding da Agência Pública, 

lançado em 2013, distribuiu 12 bolsa de seis mil reais para jornalistas independentes 

produzirem reportagens investigativas. O projeto arrecadou R$58.935 de 808 

apoiadores e cotou com o financiamento da fundação Omydiar Network, feita pelo 

criador do site de compras E-Bay, em que a cada real doado, a fundação doou mais um 

real, no que eles chamam de “match funding”, o que fez o valor arrecadado dobrar. 

Na primeira edição da Reportagem Pública, foram mais de 120 propostas de 

pautas recebidas, sendo algumas das pautas financiadas. Entre as pautas estão a 

privatização dos presídios, as empresas que se revezam nos contratos para as grandes 

obras da Copa e das Olimpíadas no Rio de Janeiro, a indústria da água mineral no 

Brasil, o desaparecimento de pessoas no estado do Rio de Janeiro, entre outras.  
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Figura 6 - Campanha da Reportagem Pública 2015 da Agência Pública e arte de adesivo ganhado pelos 

doadores 

Fonte: site da Agência Pública 
 

Nesse ano, com o projeto “Reportagem Pública 2015: Ocupe a Pública”, a 

Agência Pública arrecadou R$70.224 de 963 apoios. A meta inicial era arrecadar 50 mil 

reais, mas devido à estratégia de financiamento, em que a cada cinco mil reais 

arrecadados além da meta, o projeto teria mais um mês para arrecadar doações, o valor 

quase dobrou. O valor é dividido entre os custos para a produção da reportagem, como 

gastos, viagens e o pagamento dos repórteres, uma porcentagem destinada ao Catarse, 

plataforma hospedeira do projeto e por fim as recompensas, que também fazem parte do 

projeto.  

No financiamento coletivo, o cidadão ajuda com a quantia que quiser doar. Uma 

tática dos adeptos do crowdfunding para conseguir arrecadar mais verba e financiadores 

é a utilização da recompensa. As recompensas são estimulantes para que o financiador 

tenha vontade de apoiar o projeto. Elas são das mais criativas e variam de acordo com o 

valor doado. Quanto mais dinheiro, melhor a recompensa.  

[...] a recompensa é um fator que também pesa na decisão dos contribuintes. 

Essa, se não for bem elaborada e criativa, parece não trazer diferencial ao 

projeto. Como característica chave para o perfil dos seguidores de 

crowdfunding, a recompensa atrai interesses diferenciados – desde 

lembranças da ação até a utilização dela como forma de se destacar dentro de 

determinado grupo social. Há também o ponto de vista da retribuição como 

forma de agradecimento, ao contribuir para a realização do projeto, o usuário 

se sente parte significativa daquela ação (DIAS, 2013, p.9).  

A exemplo da Agência Pública, as recompensas foram das mais variadas, desde 

livros da conselheira Eliane Brum autografados por ela, os livros do Julian Assange, 

participação em bate-papos virtuais com os repórteres no dia das publicações, adesivos 

personalizados, e-book Reportagem Pública com as reportagens produzidas em 2014 e 



76 

 

também as que serão produzidas em 2015, o nome do doador no site da Agência 

Pública, entre outros. Tudo de acordo com o valor doado.   

O projeto teve início em março e vai até dezembro, com a realização de 10 

reportagens investigativas ao longo desse período. O diferencial dessa edição para a 

primeira é que agora, o leitor que doou, tem o direito de escolher as pautas que serão 

executadas. A cada mês os repórteres propõem três pautas que vão para votação dos 

doadores. A mais votada é a reportagem do mês.  

 

5.4.2 Microbolsas de reportagem 

 

A Microbolsa de Reportagem é outro projeto da Agência Pública que viabiliza a 

produção de reportagens investigativas, sobre temáticas propostas pela Pública e 

também financiadas por ela. A primeira edição do concurso de microbolsas foi realizada 

em 2012 com o apoio da Ford Foundation e distribuiu para quatro pautas selecionadas 

quatro mil reais, cada uma, para realização da reportagem. Em 2013, foi realizada a 

segunda edição do concurso, nos mesmos moldes da primeira edição. Ainda em 2013 

foi lançada a Copa Pública, terceira edição do concurso, que investigou os preparativos 

para a Copa do Mundo no Brasil, também com o apoio da Ford Foundation. Em 2014 

foi lançado o concurso Microbolsas sobre Energia em parceria com o Greenpeace, em 

que foram selecionadas cinco pautas, cada uma recebendo bolsa de cinco mil reais para 

reportagens que se enquadrassem nas categorias pré-sal e hidroelétricas.  

Em 2015, o Concurso de Microbolsas de Reportagem chega à sua 5ª edição com 

o tema Criança e Água, uma parceria entre a Agência Pública e o projeto Prioridade 

Absoluta, do Instituto Alana, que busca revelar histórias sobre como as crianças têm 

sido afetadas pela crise no abastecimento em todas as regiões do país e também outras 

situações como enchentes, falta de saneamento básico e má qualidade da água. Para as 

pautas selecionas, o valor da premiação é de cinco mil reais, que de acordo com o edital 

do concurso, depois de recebido o valor, o repórter tem autonomia para utiliza-lo da 

maneira que lhe convier.  
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Figura 7 - Campanha para o Concurso de Microbolsas – Criança e Água 

Fonte: site da Agência Pública 
 

A sobrevivência do jornalismo independente está sujeita, como realçam Kovach 

e Rosenstiel (2004), da importância do público entender a sua função no processo 

democrático e exigir que seus interesses sejam reconhecidos. Ao que parece, o público 

que apoia a Agência Pública está começando a entender ou já entende a importância do 

seu papel na sociedade, tendo em vista os números obtidos a partir dos dois projetos de 

crowdfunding da agência, o Reportagem Pública e o Reportagem Pública 2015, que 

juntos somaram mais de 180 mil reais em doações de 1771 apoiadores. Caso contrário, 

talvez seja apenas puro altruísmo dos doadores, como afirma Aitamurto (2011). De 

acordo com a autora, muitos doadores são estimulados a financiar um projeto de 

jornalismo porque veem um bem comum com a realização do jornalismo, mais 

especificamente no jornalismo investigativo. Para os doadores está claro que o bom 

jornalismo vai ser realizado se eles doarem dinheiro, mesmo que eles não tenham 

conhecimento sobre o assunto. Para eles, doar dinheiro é a maneira mais fácil e simples 

de participar de uma “ação jornalística”. 

Além do crowdfunding com participação do público por meio das doações, as 

fundações também desempenham uma importante função na estabilização e realização 

de projetos de organizações como a Agência Pública. Grandes fundações como as que 

são parceiras da Agência Pública, foram criadas com o objetivo de financiar projetos 

que tenham caráter social e que ajudem na promoção da democracia. Logo, elas são 

parceiras declaradas de organizações jornalísticas independentes, já que ambas 
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compactuam do mesmo objetivo. De acordo com a entrevista fornecida pela Agência 

Pública, foi o financiamento dessas fundações que ajudou a agência a se estabelecer, 

quando iniciou seu projeto. “Apesar de estar aumentando, ainda não é muito forte no 

Brasil a cultura de financiamento para jornalismo independente. As fundações 

estrangeiras têm cumprido esse papel de financiadoras, o que estimula outros tipos de 

financiamento, como o financiamento coletivo (AGÊNCIA PÚBLICA, entrevista, 

Apêndice A)”. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

A presente monografia tratou do pós-industrial, tema novo e relevante, que 

aborda as transformações que vêm afetando o jornalismo na última década, desde a 

chegada das tecnologias de informação e comunicação (TICs), que atingem a forma de 

produzir, distribuir e consumir conteúdo jornalístico. Além do pós-industrial, que é o 

pilar dessa pesquisa, também trouxemos para estudo os conceitos de jornalismo 

investigativo e independente, que são a essência do objeto de pesquisa, a Pública – 

Agência de Reportagem e Jornalismo Investigativo. Juntamente com esses conceitos e 

tendo como base as mudanças do pós-industrial e também visualizando o objeto de 

pesquisa, foi trazido para estudo o modelo de negócio do jornalismo tradicional e os 

modelos de negócio que estão disponíveis no pós-industrial para os meios tradicionais, 

mas com foco nas possibilidades para iniciativas como da Agência Pública.  

A partir da análise dos dados obtidos por meio de entrevista com a Agência 

Pública e da observação simples no site e nas redes sociais (Twitter e Facebook) da 

organização, chegamos ao problema de pesquisa, que pretendia identificar se a Agência 

Pública seria um exemplo de jornalismo investigativo independente pós-industrial.  

Respondendo ao problema, a Agência Pública pode ser sim, considerada um 

exemplo de jornalismo investigativo independente pós-industrial. O que faz chegar a 

essa afirmativa é principalmente o seu modelo de negócio, que aposta no público e no 

discernimento que eles têm do que é o bom jornalismo, a ponto de ser financiado. Além 

disso, no âmbito do jornalismo brasileiro a proposta da Agência Pública é inovadora, 

pois foge do modelo de negócio dos meios tradicionais ao qual se está acostumado, que 

depende de publicidade e anunciantes para ser subsidiado.  

Tendo em vista os objetivos ao qual o presente trabalho se propôs a investigar, a 

Agência Pública não é tão expressiva e estratégica na utilização das redes sociais, mas é 

a partir delas que a organização consegue mostrar seu trabalho e tem a oportunidade de 

republica-lo para mais e diferentes públicos e também por meio dos parceiros, muitos 

deles sites de notícias de veículos tradicionais, que repassam o trabalho produzido pela 

Pública. Esse é outro aspecto que insere a Agência Pública nas adaptações ocasionadas 

pelo pós-industrial.  

Pensando nas vantagens e desvantagens do modelo de negócio que mantém a 

Agência Pública, na perspectiva da pesquisadora, há pontos positivos mais relevantes 

que os negativos. Primeiro porque depender dos cidadãos para produzir jornalismo, 

nesse caso o jornalismo investigativo, traz liberdade aos jornalistas, liberdade de opinar, 
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de sugerir investigações, sem o receio de ter uma reportagem vetada ou de perder 

anunciantes, tudo o que sempre se almejou e que, nos veículos tradicionais nem sempre 

é possível ou nunca foi possível, e quando um projeto alcança sua meta é possível 

perceber a sua importância, perceber que a sociedade ainda se preocupa com o que está 

acontecendo e dá valor a uma boa investigação, ao bom jornalismo e que o jornalismo 

sim, ainda importa. Em segundo, a flexibilidade. Por se tratar de jornalismo 

investigativo, a apuração demanda muito mais tempo que o hard news, mas em veículos 

tradicionais, nem sempre se tem esse tempo ou a exclusividade de trabalhar e se dedicar 

a apenas uma única reportagem por um período de tempo, que no caso da Agência 

Pública, pode durar um mês ou mais.  

Já a principal desvantagem é o curto financiamento. Esse modelo de negócio e 

de jornalismo tem menos subsídio, se comparado aos veículos tradicionais, o que pode 

dificultar uma produção mais constante, isso dependendo da proposta da organização, 

caso contrário, o fato de não poder publicar conteúdo diariamente pode nem ser visto 

como um problema.  

Além do modelo de negócio, a Agência Pública apresenta o que os autores, tanto 

os do pós-industrial, quanto os dos modelos de negócio e do jornalismo investigativo 

independente apontam: que o bom jornalismo vai ser sempre subsidiado. Não importa o 

quão difícil seja se estabelecer em meio a tantas mudanças, quem apresentar o bom 

jornalismo, aquele carregado de interesse público e com o olhar da imprensa cão de 

guarda, de guardiã, que monitora os poderes da sociedade, que mostra o que alguém em 

algum lugar não quer que seja descoberto e dá voz aos oprimidos, vai conseguir 

sobreviver a essas mudanças e quais querem outras que venham a surgir.  

Atualmente se pensa em como ganhar dinheiro fazendo jornalismo ou pelo 

menos de como melhorar a atual situação do subsídio. Ainda não há uma resposta exata, 

até porque essa é a pergunta do milhão, quem descobrir, vai ter a fórmula do sucesso 

nas mãos. Mas mais do que isso, quem seguir pelo caminho do bom jornalismo como 

apontam os pesquisadores, vai conseguir se estabelecer em meio às mudanças e a 

dificuldade nos negócios e terá êxito, conseguindo cumprir com seu papel de levar ao 

público a informação que esse necessita para se autogovernar. 

Ainda há muitos aspectos a serem estudados sobre as mudanças no jornalismo 

ocasionadas e pelo pós-industrial. Acredito que as organizações independentes e a 

forma como elas sobrevivem é um desses muitos aspectos, que devem ganhar a atenção 

dos pesquisadores, já que é uma forma promissora de trabalhar com jornalismo 
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atualmente e que como apontam os estudos, está ganhando cada vez mais espaço para se 

tornar um bom negócio para os jornalistas e também para o jornalismo. 
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Apêndice 1 - Entrevista com a Agência Pública 

 

Karine - Há dificuldades em desenvolver jornalismo investigativo sendo independente? 

Qual (Quais)? 

Agência Pública - Sim. Temos menos estrutura que os jornais tradicionais, por 

exemplo.  

 

Karine. -Você se sente a vontade trabalhando nesse modelo de negócio ou se sentiria 

mais seguro em uma redação tradicional, pela maior estabilidade que ela pode vir a 

oferecer? 

A.P. - Mais que estabilidade, a Pública preza pela liberdade e independência no 

jornalismo. 

 

Karine - Como é a escolha das pautas? Ela é diferente da mídia tradicional? Por quê? 

A.P. - Privilegiamos o protagonismo do repórter e permitimos que eles tragam e façam 

pautas próprias, com mais tempo para produzir, inclusive. Isso nem sempre é possível 

na mídia tradicional. 

 

Karine - Quais os critérios utilizados para selecionar essas pautas? 

A.P. - A Pública procura sempre cobrir o que não é coberto pela imprensa tradicional, 

levantando temas desconhecidos pelo público. A originalidade da pauta é um critério 

bastante importante. 

 

Karine - Quais as pautas/temáticas que são mais recorrentes no trabalho de vocês? 

A.P. - Priorizamos temas de interesse público, como violações de direitos humanos por 

governos e empresas, crise urbana e transparência. 

 

Karine - Como está estruturada a equipe de profissionais? Há o preenchimento 

satisfatório de todas as funções necessárias à produção jornalística? 

A.P. - Temos duas diretoras – uma de redação e outra de estratégia, um editor, quatro 

repórteres, um estagiário de mídias sociais, infografista, uma gerente de projetos, uma 

coordenadora de comunicação e uma gerente administrativa. Sim, todas as funções são 

preenchidas satisfatoriamente.  

 

Karine - O repórter da Pública tem uma rotina de produção como se tem nos veículos 

tradicionais, ou tem mais flexibilidade como na questão de horários, por exemplo?  

A.P. - Têm horários mais flexíveis e também mais tempo para fazer as reportagens. O 

tempo de apuração dura mais ou menos um mês. 

 

Karine - Há uma rotina diária e contínua de trabalho? Ou o trabalho funciona por 

demanda de reportagens/projetos? 

A.P. - Geralmente publicamos duas reportagens por semana. Vamos organizando e 

distribuindo as pautas para os repórteres com essa periodicidade em vista. Os repórteres 

vem para a redação todos os dias para dar andamento para as matérias e também para 

pesquisar assuntos para possíveis pautas. 

 

Karine - Vocês têm mais liberdade para desenvolver o trabalho de vocês, em opinar 

sobre o que pode ser melhor ou não? E em relação ao ‘deadline’ também? 

A.P. - Sim. Os repórteres costumam propor as pautas que querem fazer e durante todo o 

processo de produção da matéria, vão discutindo o andamento da pauta e o prazo com a 

editora. Uma pauta pode tomar um rumo inesperado e precisar de mais tempo para ser 

finalizada ou, por exemplo, apareçam muitas informações novas sobre o assunto durante 
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a apuração. Fazemos investigações bastante aprofundadas e para que isso seja feito com 

qualidade, é necessário que o repórter seja protagonista do processo. 

 

Karine - O processo de produção é o mesmo de um veículo tradicional? Se tem uma 

pauta em outro estado, por exemplo, há a viabilidade de realizar? 

A.P. - É mais participativo. Além de trazer as próprias pautas, publicação das 

reportagens no site também é feita pelos repórteres, por exemplo. Eles também ajudam 

a matéria a circular, indicando possíveis republicadores e fontes com as quais tiveram 

contato e que têm interesse em propagar o assunto. Quanto às pautas em outros estados, 

sim, é possível realiza-las. 

 

Karine - Como a Agência é financiada? Há anunciantes? 

A.P. - A Pública é financiada por fundações (Ford Foundation, Open Society 

Foundation e Omydiar Network) e também por projetos de crowdfunding. Todos os 

financiadores estão listados em nosso site. Não temos anunciantes. 

 

Karine - O financiamento é satisfatório? 

A.P. - Nossa equipe é enxuta e trabalha muito para se adequar ao financiamento que 

temos. A independência é primordial. 

 

Karine - A atividade jornalística é afetada pela forma de financiamento? A qualidade 

jornalística é afetada pela forma de financiamento? 

A.P. - As fundações que financiam a Pública não têm nenhum tipo de influência na 

redação ou nas reportagens. Seguimos sempre nosso compromisso de fazer um 

jornalismo totalmente independente, de qualidade, de interesse público e que contribua 

para o debate democrático. 

 

Karine - A Agência pretende introduzir novas formas de financiamento? 

A.P. - Sim, estamos sempre em busca de novos financiadores (fundações, 

organizações), desde que não comprometam a nossa independência.  

 

Karine - Qual a importância do financiamento de fundações no processo de produção 

jornalística independente? 

A.P. - Foi esse tipo de financiamento que ajudou a Pública se estabelecer. Apesar de 

estar aumentando, ainda não é muito forte no Brasil a cultura de financiamento para 

jornalismo independente. As fundações estrangeiras têm cumprido esse papel de 

financiadoras, o que estimula outros tipos de financiamento, como o financiamento 

coletivo. 

 

Karine - Como é o uso das redes sociais? Elas são essenciais para a Agência? 

A.P. - As redes sociais são alimentadas diariamente com as reportagens feitas pela 

Pública e outras indicações de leitura. Sim, elas são essenciais, pois são uma forma de 

disseminarmos nosso conteúdo. 

 

Karine - Além da distribuição dos links das reportagens publicadas, a Agência adota 

alguma outra política ou estratégia para as redes sociais? 

A.P. - Com o projeto Reportagem Pública 2015, convidamos os leitores que doaram a 

escolher uma pauta por mês. Isso é feito através de um site específico, mas as pautas 

também são discutidas em um grupo fechado no Facebook, onde as pessoas também 

podem colaborar com mais informações sobre as pautas. 
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Karine - Há alguma estatística sobre quais são as principais plataformas que acessam a 

produção da Agência (ex.: computadores, celulares, tablets...)? 

A.P. - Não. 

 

Karine - Pensando no contexto pós-industrial, vocês acham a distribuição tão 

importante quanto o conteúdo ou essa não chega a ser uma prioridade para vocês? 

A.P. - Sim, no nosso caso a distribuição é tão importante quanto o conteúdo, uma vez 

que a Pública é uma agência de reportagens. Distribuímos nossas matérias para diversos 

portais dentro e fora do Brasil (UOL, R7, IG , Terra, Carta Capital, El País, por 

exemplo). No último ano, mais de 400 veículos usaram nosso conteúdo.  

 

Karine - Vocês buscam alcançar mais/diferentes públicos?  

A.P. - Sim, por meio da busca de mais republicadores. Sempre que uma nova 

reportagem é publicada, acabamos atingindo determinado público que se interessa por 

aquele assunto específico. Como fazemos reportagens em todo o Brasil, temos entrada 

também nos veículos locais.  

 


