
1 
 

 

 

 

 

 

Fabricio Santos Vargas 

 

 

 

 

 

 

LEITURAS DO PORTAL EXTRA EM SANTA MARIA: UM ESTUDO SOBRE SEUS 

IMPACTOS EM FORMADORES DE OPINIÃO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2014 

 



2 
 

Fabricio Santos Vargas 

 

 

 

 

 

LEITURAS DO PORTAL EXTRA EM SANTA MARIA: UM ESTUDO SOBRE SEUS 

IMPACTOS EM FORMADORES DE OPINIÃO 

 

 

 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso de Jornalismo, do Centro Universitário 

Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de Jornalista – Bacharel em 

Jornalismo. 

 

 

 

 

Orientador: Prof. Drª. Sibila Rocha 

 

 

 

 

 

 

Santa Maria, RS 

2014 

 



3 
 

Fabricio Santos Vargas 

 

 

 

 

LEITURAS DO PORTAL EXTRA EM SANTA MARIA: UM ESTUDO SOBRE SEUS 

IMPACTOS EM FORMADORES DE OPINIÃO 

 

 

Trabalho Final de Graduação apresentado ao Curso de Jornalismo, do Centro Universitário 

Franciscano, como requisito parcial para obtenção do grau de Jornalista – Bacharel em 

Jornalismo. 

 

Orientadora: Prof. Drª. Sibila Rocha 

 

 

           

Prof. Drª. Sibila Rocha – Orientador (Centro Universitário Franciscano) 

 

 

           

Prof. Dr. Maicon Elias Kroth  (Centro Universitário Franciscano) 

 

 

           

Prof. Me. Iuri Lammel (Centro Universitário Franciscano) 

 

 

 

Aprovado em ............ de .................................................... de 2014 

 



4 
 

AGRADECIMENTO 

 

Quando ingressei no curso de jornalismo eu só tinha a certeza de que eu precisava 

aprimorar os meus conhecimentos em comunicação e, quem sabe, almejar algo maior na 

profissão de radialista, que já exercia há pelo menos três anos. O tempo foi passando e eu 

consegui entender que a magia desta profissão pulsa forte em minhas veias, todos os dias. O 

jornalismo ultrapassa os limites de uma simples profissão, é uma paixão por entender o 

mundo a nossa volta e estabelece uma conexão com as constantes mudanças que  passamos 

em nosso cotidiano. 

 Tudo é muito rápido, o tempo passa mais ligeiro e estamos nos tornando seres 

humanos inteiramente dependentes do relógio e das novidades que não cansam de aparecer. 

Talvez, possa arriscar em dizer que o jornalismo hoje, é a profissão mais dinâmica da 

atualidade, pois está em constante transformação.  

Para chegar até aqui, tive que ultrapassar várias barreiras, a principal delas foi 

conciliar o tempo, o trabalho, a faculdade, a família e os amigos; isso só dependia de mim e 

da minha força de vontade. Então, se faz importante deixar um reconhecimento a algumas 

pessoas especiais em minha vida, pois elas me ajudaram e muito nessa caminhada.  

Para não fugir do “clichê”, agradeço primeiramente a Deus, por me dar força capaz de 

suportar e saber administrar algumas situações ao longo desse tempo. Aos irmãos de luz em 

espírito, muito obrigado por me darem segurança, abrigo e proteção sempre que foi preciso. 

Se todos os obstáculos foram ultrapassados, isso tem muito da sabedoria deste povo 

iluminado e que são os nossos verdadeiros anjos da guarda.  

Aos meus pais, Julieta e Leonel, só eles sabem do esforço que fizeram para que eu 

chegasse até aqui. Vocês são os pilares da realização deste sonho. Obrigado por confiarem no 

meu talento, mesmo quando as coisas não estavam tão bem assim. Estendo essa menção, 

especialmente para os meus avós, Júlio e Docelina, lembrando-se deles, cito aqui toda família 

Santos Vargas que sempre acreditou nos meus projetos.  

Ao professor, amigo, irmão, pessoa especial, que apareceu em minha vida para 

transformar alguns conceitos, Peterson Luiz, obrigado pela parceria de sempre. À corrente 

espiritual do Templo da Luz Divina, quero agradecer pelos conselhos e pela parceria. Aos 

meus incontáveis amigos aos quais sou grato, pois são tantos e tão bons ao meu lado, todos 

 



5 
 

foram fundamentais para que o meu bom humor sempre estivesse sobressaído durante as 

aulas, os intervalos, as festas, etc. 

Não sei bem onde começou a minha paixão pelo jornalismo, mas lembro que quando 

criança, narrava os jogos de futebol dos meus colegas de primeiro grau, enquanto acontecia as 

aulas de educação física. A esses colegas, que muito não os vejo e aos professores da época, 

agradeço pelo fato de me deixarem sonhar. 

Aos meus amigos, Claudio Zappe, Alcides Zappe e Jhony Rosa, obrigado por me 

darem a primeira oportunidade de trabalhar com jornalismo ainda no ano de 2006, na rádio 

Imembuí, quando começou a trajetória de consolidação da minha paixão. À Rádio Guarathan, 

à Rádio Nativa FM, ao Jornal A Razão e a equipe do Portal Extra, vocês representam um 

eterno aprendizado em minha vida. Obrigado pela parceria e pela confiança. 

Enfim, a comunicação representa muito na minha vida e agora descobri outra paixão: a 

assessoria de comunicação. Por isso, quero agradecer ao amigo e vereador Luciano Guerra, 

por me oportunizar mais este aprendizado e por entender, quando o último semestre exigia um 

pouco mais da minha atenção na faculdade.  

De todas as formas de convivência, ao longo da graduação, a relação aluno-professor é 

aquela que mais representa, seja pelos ensinamentos, seja pelas discordâncias, que podem vir 

a acontecer. Desde o início me identifiquei com a professora Sibila Rocha e por sinal quando 

foi escolhida como minha orientadora, fiquei muito feliz. Ela sempre acreditou que eu 

conseguiria e nunca desistiu de minhas ideias. Pelo contrário, ela sonhou junto comigo. 

Obrigado pelo carinho, amizade, profissionalismo e apoio. 

Para finalizar quero dedicar este trabalho para o irmão José Manoel, que deixou um 

grande legado ao partir: ser feliz, aproveitar sempre as coisas boas da vida e nunca 

desperdiçar um abraço ou uma palavra amiga, mesmo quando as coisas não vão bem. 

  

 

 

 

 

 



6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“(...) Quando eu morrer de novo 

Já terei alguma cancha no "céu" (ou no inferno), 

Então vou quebrar algumas regras antigas, 

Voltarei pra prosear com os amigos em vida 

E recomendar: 

Guardem no silêncio as palavras menos sinceras! 

Não economizem beijos e abraços! 

Andem descalços, brinquem muito, tentem VIVER! 

E quando se forem também, 

Levem uma lista das coisas  

Que ainda estão por fazer! (...)” 

 

(Túlio Souza)  
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RESUMO 

Esta pesquisa tem como objeto de estudo o Portal Extra, um site informativo, da cidade de 

Santa Maria, fundado em 02 de setembro de 2013, por um grupo de jovens empreendedores 

que buscam se fixar como uma alternativa de mídia informativa em ambiente digital. O site 

tem características próprias que definem sua abrangência local e usa–se das redes sociais para 

atingir o seu público consumidor. A partir deste cenário é que se apresenta a proposta deste 

trabalho, que investiga as percepções de leitura feitas por formadores de opinião sobre o 

objeto. Nesse sentido, como suporte teórico refletiu-se a partir das teorias do jornalismo 

digital, suas características e como vem se consolidando no Brasil e em âmbito regional de 

suas informações.  A metodologia de trabalho escolhida foram questionários analisados a 

partir de tematizações de conteúdo. De natureza qualitativa, esta pesquisa tem o intuito 

compreender como os entrevistados são impactados pelo conteúdo disposto no Portal Extra de 

Notícias. Deste conjunto de dados coletados, as considerações finais encaminham para a 

conclusão de que o Portal Extra já é um veículo consolidado de informações na cidade em que 

ele está localizado. Mesmo que haja algumas divergências de opiniões, os leitores 

reconhecem o objeto como sendo importante para o contexto midiático da cidade e para a 

democracia da informação.    

Palavras–chave: Jornalismo Digital. Portais de Notícias. Redes Sociais. 
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1 INTRODUÇÃO 

Na contemporaneidade, a internet é uma das principais ferramentas de consulta às 

informações de cunho jornalístico. A facilidade para encontrar notícias sobre determinados 

assuntos relacionados ao cotidiano da sociedade estão disponíveis em diversas plataformas 

eletrônicas, sejam nas home pages de tradicionais veículos de comunicação ou em sites 

independentes. Este último, segundo observações empíricas em Santa Maria, vem tendo boa 

aceitação entre os internautas.  

A agilidade na informação e as atualizações quase que instantâneas sobre os fatos do dia a 

dia de uma cidade, por exemplo, é um dos principais atrativos que fazem com que os leitores 

habituais de notícias prefiram a plataforma eletrônica para se manterem informados, aos 

meios tradicionais. Da mesma forma, o modo como se percebe a difusão de informações 

através do jornalismo, a cada dia que passa, é mais dinâmica e instantânea.  

Nesse sentido, o público usuário deste tipo de conteúdo informativo também está em 

constante crescimento. Eles são críticos, podem opinar e participam de forma direta deste 

processo de difusão da informação. Além disso, os leitores também são fiscalizadores ativos 

da credibilidade que o veículo mantém, ou não. A esse processo dá-se o nome de “interação”. 

Essa dinâmica dos portais de notícias, mesmo que de empresas tradicionais do meio da 

comunicação, na atualidade, são indispensáveis para a produção jornalística dentro das 

redações. Este mecanismo de propagação rápida dentro da rede mundial de computadores está 

se consolidando também no cenário da comunicação local e regional.  

Dentro desse cenário de desenvolvimento, os portais de notícias se aproximam de seu 

público de forma que ambos – veículo e leitor – produzem e modificam o cenário da forma 

tradicional de se fazer jornalismo, sem perder a credibilidade, o poder de informar e a 

seriedade que cada plataforma deve manter. Mais impressionante ainda é que neste tipo de 

ferramenta, pode-se alcançar o mesmo público ou até aumentar o número de leitores, perante 

a uma mídia tradicional, já que na rede mundial de computadores não há limites de leituras e 

de transmissão de dados, quando se fala em conteúdo informativo.   

Este contexto justifica a proposta deste Trabalho Final de Graduação, que se estrutura a 

partir da investigação das relações dos leitores do Portal Extra, de maneira a saber como eles 

se apropriam e a leitura que fazem desta ferramenta na comunicação da cidade, bem como 

sobre seu conteúdo. Delimitou-se como público de pesquisa habituais leitores e formadores de 
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opinião da cidade de Santa Maria. Compreendem-se como público-alvo os jornalistas, 

publicitários, advogados, políticos, funcionários públicos da área da comunicação e 

radialistas. 

Posto isto, a problemática de pesquisa que norteia o estudo é a seguinte: que percepções 

de leituras alguns dos formadores de opinião da cidade de Santa Maria têm sobre o Portal 

Extra no que diz respeito à comunicação na cidade e seu conteúdo? 

Como objetivo geral, tem-se o intuito de compreender a forma como os formadores de 

opinião leem o Portal Extra, ou seja, mapear, descrever e analisar os impactos que este 

dispositivo jornalístico exerce sobre os seus leitores. Além disso, tem-se a preocupação de 

estabelecer um elo entre o seu público-alvo e a maneira como eles podem contribuir para o 

crescimento dessa ferramenta. 

O trabalho estrutura-se em três partes básicas: a fundamentação teórica; a metodologia 

de pesquisa; e as análises dos resultados obtidos com este trabalho. Para fundamentar 

teoricamente o trabalho, utilizou-se de autores como Fabiana Puccinin, Luciana Mielniczuk, 

Claudia de Quadros, Raquel Recuero, Marcus Palacios, André Lemos, Pierre Levy, Suzana 

Barbosa e outros que refletem sobre o mundo digital e suas afetações no fazer jornalístico. 

Como percurso metodológico norteador desta pesquisa, os autores Maria Helena 

Michel, José Luiz Neves, Isabel Carvalho Guerra, Roque Moraes e outros, foram utilizados 

para embasar a pesquisa qualitativa através da aplicação de um questionário fechado e da 

análise de conteúdo.  

 De certa forma, este trabalho contribui de forma positiva para que os estudos do 

jornalismo na internet possam encontrar algumas respostas nas maneiras pelas quais os 

receptores desse serviço se utilizam dele para inserirem-se no mundo digital e da informação. 

Abre-se uma gama de alternativas a serem pensadas, como o uso de ferramentas de sites de 

redes sociais para a propagação do jornalismo na Web. 
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2 CONCEITOS NORTEADORES: REFLEXÕES SOBRE A AMBIÊNCIA DIGITAL 

 

2.1 JORNALISMO DIGITAL 

 

 A prática do jornalismo na internet há muito já passou de uma simples novidade ou 

algo que pudesse estar em franca experimentação. Ela já faz parte do cotidiano de muitas 

pessoas. Sejam elas profissionais da área da comunicação ou consumidores de notícias que 

são vinculadas no ciberespaço.  

O jornalismo online surge no Brasil em 1995, com o pioneirismo do Jornal do Brasil, 

que no princípio apenas transpôs o conteúdo impresso para a plataforma eletrônica.  Segundo 

Puccinin (2005), seguiram na onda os jornais: Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, O 

Globo, O Estado de Minas, a Zero Hora, o Diário de Pernambuco e o Diário do Nordeste. 

Antes mesmo dessa época, na geração que antecede o World Wide Web (www ou 

web) “a rede já era utilizada para a divulgação de informações”, define Mielniczuk (2002). 

Ela explica que este tipo de serviço era oferecido para públicos específicos, através de e-

mails, boletins informativos e algumas ferramentas parecidas. No entanto, isso não era de 

domínio de todos, o que serviu de alavanca principal para o início de uma propagação maior 

de conteúdo jornalístico na internet. Ainda que muito longe do que está disponível nos dias 

atuais.  

 

2.1.1 FASES DO WEBJORNALISMO 

 

Nos últimos anos, o jornalismo digital - produção inteiramente para o público online – 

passou por pelo menos três fases, conforme aborda Mielniczuk (2002). A primeira delas é a 

transpositiva, ou seja: meras reproduções do que já havia sido utilizado no jornal impresso e 

transposto para o digital. Isso ocorria de forma que as atualizações aconteciam num período 

aproximado de 24 horas. E ainda não eram todas as informações do papel que migravam para 

a outra plataforma, e sim, as principais notícias daquele dia ou edição. 

A mesma autora ainda afirma que a segunda fase, denominada de “metáfora”, só pôde 

ser vista depois de um aperfeiçoamento técnico da própria internet. Nesta etapa, surgem 

poucas tentativas para ampliar o espaço digital das notícias, em contrapartida a isso, os e-

mails, fóruns e links – usados até a atualidade – passam a interagir com o público, mesmo 

sendo meras transposições do impresso para a web.  
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O e-mail passa a ser utilizado como uma possibilidade de comunicação entre o 

jornalista e o leitor ou entre os leitores, através de fóruns de debates; a elaboração 

das notícias passa a explorar os recursos oferecidos pelo hipertexto. A tendência 

ainda era a existência de produtos vinculados não só ao modelo do jornal impresso, 

mas também às empresas jornalísticas cuja credibilidade e rentabilidade estavam 

associadas ao jornalismo impresso (MIELNICZUK, Luciana, 2001, p.02). 

 

A terceira fase permitiu a transmissão mais rápida de sons e imagens. A estrutura também não 

é mais a mesma, passa a se investir mais na temporalidade e na instantaneidade, pois os 

conteúdos já não são meras transposições do impresso para o online. Nessa fase, o jornalismo 

explora características próprias do meio digital: a hipertextualidade, multimidialidade, 

interatividade, personalização de conteúdo e memória. Entretanto, Palacios (2002) destaca 

que “tais possibilidades não se traduzem necessariamente em aspectos efetivamente 

explorados pelos sites jornalísticos, quer por razões técnicas, de conveniência, adequação à 

natureza do produto oferecido ou ainda por questões de aceitação do mercado consumidor”. 

De acordo com alguns autores, é possível vislumbrar uma quarta geração do 

webjornalismo. Segundo De Quadros (2005) a interatividade e a agilidade são fatores que 

podem influenciar nitidamente na produção jornalística, além disso, todos os usuários da 

internet podem ser produtores de conteúdo, a qualquer momento e de qualquer lugar. E esse 

aspecto vem se mostrando cada vez mais latente na comunicação atual das redes. 

Essa nova fase do jornalismo digital consolida a informação de dados na produção 

jornalística, enquanto modelo de desenvolvimento de conteúdo. Para Barbosa (2008), os sites 

estão mais dinâmicos e customizados, porém não é igual em todos os produtores de conteúdo, 

é um processo gradativo de mudança. Mesmo assim, é possível afirmar que há uma nova 

narrativa e utilização de novos recursos que permitem que o usuário possa acompanhar a 

produção em tempo real.  

(...) incorporação de sistemas que habilitam a participação efetiva do usuário na 

produção de peças informativas; produtos diferenciados criados e mantidos de modo 

automatizado; sites dinâmicos; narrativas multimídia; utilização de recursos como 

RSS (Really Simple Syndication) para recolher, difundir e compartilhar conteúdos; 

aplicação da técnica do tagging na documentação e na publicação das informações; 

uso crescente de aplicações mash-ups; do conceito de geolocalização de notícias ou 

geocoding news; uso do podcasting para distribuição de conteúdos em áudio; ampla 

adoção do vídeo em streaming; novos elementos conceituais para a organização da 

informação; maior integração do material de arquivo na oferta informativa; produtos 

experimentais que incorporam o conceito de web semântica; emprego de metadados 

e data mining paracategorização e extração de conhecimento; aplicação de novas 

técnicas e métodos para gerar visualizações diferenciadas para os conteúdos 

jornalísticos que auxiliam a sobrepujar a metáfora do impresso (broadsheet etaphor) 

como padrão (BARBOSA, Suzana. 2008, p. 09). 

 

Ainda nesse sentido, De Quadros (2005) destaca que “neste caso, o jornalismo 

participativo, em curto período de tempo, será uma prática comum, e as experiências 
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conquistadas ao longo das transformações da mídia e dos atores sociais envolvidos também 

servirão para o desenvolvimento do terceiro entorno”. 

Dentro dessa contextualização de jornalismo na internet desde o seu surgimento na 

década de 90, até os dias atuais, é importante se ressaltar as características que norteiam a 

prática do jornalismo na internet.  

 

2.1.2 CARACTERÍSTICAS DO WEBJORNALISMO 

 

         São características fundamentais: a interatividade, a personalização do conteúdo, 

hipertextualidade, multimidialidade ou convergência, memória e atualização contínua. Essas 

peculiaridades são apontadas por Palacios e Mielniczuk (2002). Mesmo não sendo 

efetivamente presentes em todos os veículos de comunicação online, essas são as principais 

técnicas utilizadas para a fundamentação prática, de acordo com o que pensa a autora.  

        A interatividade permite que o produtor de conteúdo e o usuário desta plataforma, 

possam interagir através de e mails, de redes sociais, de chats, de fóruns e até através da 

hipertextualidade. Essa última é uma característica específica do jornalismo online. Para 

Bardoel e Deuze (apud MIELNICZUK 2001) o texto noticioso pode apontar para outra 

página, release ou texto de origem, permitindo que os leitores possam “viajar” através dos 

links, em uma espécie de seleção de assuntos que interessam o usuário do site.  

Fica explícito que há uma personalização diferenciada do conteúdo que está sendo 

proposto pelo jornalismo na internet. Uma nova linguagem e determinados veículos que 

também se propõem a atender a demanda solicitada por leitores em um ambiente totalmente 

segmentado. Mielnizuk (2001) usa como exemplo o site da CNN (canal de TV americano), 

que permite ao leitor o direito de elencar assuntos de seu interesse e toda vez que é acessado, 

o computador já atende ao que o leitor procura de forma automática.  

Nesse contexto, podemos apresentar um novo elemento tão importante do 

webjornalismo:  a memória. Quem fala sobre esse elemento é Palacios (1999). Ele argumenta 

que fica mais fácil acessar materiais mais antigos, porque o volume de informação 

armazenada na Web é bem maior, independente do tamanho da notícia, ela pode ser 

visualizada. Segundo Willians e Nicholas (1999), a web é uma mídia sem limitação de 

espaços. O que permite que a leitura posa ser dinâmica e disponível a qualquer momento. 

Das características necessárias para o jornalismo online, a atualização contínua é a que 

mais ganha notoriedade nesta última geração. Mielniczuk (2002) contextualiza que essa é uma 

investida para que os sites tenham grandes audiências ao longo do dia. Isso ocorre no espaço 
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que pode ser denominado de “últimas notícias” ou “plantão”. Segundo ela, existem sites que 

resumem seus serviços  para este tipo de notícia: rápida e contínua.  

 

Um webjornal de um grande aglomerado urbano, por exemplo, que, valorizando o 

local, disponibilizasse a cobertura constante – utilizando as características do 

jornalismo na Web – e ampla dos acontecimentos, no centro da cidade, se 

constituiria numa potencialização a um grau tão elevado, que romperia com os 

padrões existentes até então (MIELNIZUK, Luciana, 2004. p, 13). 

  

Desta forma, priorizar a notícia retirada da internet para o indivíduo manter-se bem 

informado também no âmbito regional, vem sendo uma forma bastante utilizada por leitores 

do jornalismo habitual. Jacks (1999), explica que a vida social está interligada diretamente 

com o envolvimento das pessoas com o que a comunidade oferece.   

Dando sequência a esta caracterização do ambiente online, Palacios (2002) diz que a 

multimidialidade da internet é capaz de conjugar os diferentes formatos que aparecem na TV, 

por exemplo. A imagem, o som e o texto, pela facilidade das redes, podem estar no mesmo 

conteúdo jornalístico neste ambiente. Ele defende que diferente dos meios tradicionais de 

informação, como o rádio e o jornal, na Web pode-se reunir todos os elementos característicos 

de cada meio. Enquanto no impresso, por sua vez, o máximo que se pode fazer é reunir um 

número diversificado de suplementos, ou no rádio e TV, uma grade de programação variada 

por segmentação de conteúdos a determinados receptores. 

Nesse sentido, pode-se afirmar que a hipertextualidade, a multimidialidade, a 

interatividade e a memória correm juntas dentro dessas características fundamentais. Palacios 

(2002) explica que a conjugação dessas quatro características principais potencializam a 

relação midiática entre emissor e receptor. A utilização dos quatro elementos implica na 

construção de “produtos concretos disponíveis hoje na internet”. 

No entanto, fica claro que o usuário escolhe o que ele irá consumir. Conforme Studart 

(2001), as plataformas necessitam atrair o leitor com as incorporações multimídias que a 

internet proporciona. Segundo ele, as relações tradicionais com o público-alvo devem ser 

mantidas, utilizando-se dos profissionais para produzir conteúdo relevante e de bastante 

interação com o usuário.  

Diante de tal situação, o jornalismo na Web precisa ser visto como algo além de 

apenas uma transposição de notícias ou algo muito parecido com o jornal impresso que 

estamos acostumados a ler.  Conforme descreve Lemos (2002), o jornalismo online não pode 

ser apenas um papel visto em uma tela. “Ele tem que ser mais: oferecer ‘links’e propor 

leituras não lineares”.  
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Um leque de oportunidades se abre à atividade jornalística na Internet, no que 

concerne ao processo de produção e difusão da notícia, em função das tecnologias 

digitais e das redes interativas. [...] A oferta é fruto, em parte, da nova maneira de se 

comunicar de organizações, empresas, instituições e autoridades, que passam a ver  

na Internet um meio de atingir seus públicos sem intermediários. Isso evita a 

unicidade das fontes de informação e permite, inclusive, o cruzamento de dados 

(MURAD, Angéle. 1999, p.05). 

 

 

Por isso, empresas tradicionais e independentes de jornalismo passaram a investir 

tanto neste meio de informação palpável a todos os que têm acesso a um computador com 

internet. A maneira pela qual se faz webjornalismo se tornou tão importante, que é capaz de 

interferir nas rotinas produtivas de uma redação de jornal, por exemplo. Isso ocorre porque 

sua agilidade na informação deixa claro que esta ferramenta veio para ficar, exigindo de 

maneira mais incisiva, não só dos profissionais que atuam nela, como também para 

tradicionais jornalistas de um impresso. Há uma nova forma de aprofundamento exigido para 

a edição impressa que será publicada no dia seguinte, já que o jornalismo digital cumpre o 

papel de informar com antecipação, pouco tempo depois do acontecimento.  

 

2.2 PORTAIS DE NOTÍCIAS 

A expansão da internet, a facilidade de registrar fatos e a acessibilidade às redes 

sociais, seja de um computador, notebook, celular ou tablet, são alguns dos motivos que 

levam a um crescimento constante de portais de notícias, especialmente no Brasil.  

Esta forma de atualização quase que instantânea de dados está se popularizando 

rapidamente. Conforme o Comitê Gestor da Internet no Brasil informou em uma reportagem 

divulgada pela revista Exame, na sua versão online, mais da metade do número de brasileiros 

são usuários de internet, o que totaliza 85,9 milhões de pessoas, destes 42,5 milhões acessam 

as redes dos aparelhos celulares. A pesquisa, realizada entre setembro de 2013 e fevereiro de 

2014, abrange 350 municípios brasileiros e foi divulgada em junho de 2014. 

A internet é um dos principais símbolos e o suporte dessa sociedade e seus recursos 

disponibilizados em rede se desenvolvem gradativa, mas aceleradamente, atingindo 

pessoas do mundo inteiro. Há aproximadamente uma década e meia, testemunha-se 

a rápida difusão de ferramentas de comunicação que têm no mundo virtual seu 

espaço de criação e utilização. Hoje a internet funciona como uma plataforma 

exclusiva de convergência de mídias. É o único espaço que possibilita reunir 

simultaneamente áudio, texto e fotos, imagens e infográficos como elementos de 

construção da informação. Se esses recursos potencializam a interação do internauta 

com o conteúdo apresentado, facilitando, muitas vezes, a compreensão, por outro 

lado, significam uma mudança inevitável no modo de fazer jornalismo (FONSECA, 

Áurea Evelise; ZUCOLO, Rosana Cabral; NOVAES, Tássia Lima; 2009, p. 83;84). 
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        Considerando todas as características já apontadas acima, cabe salientar que este é um 

mecanismo que conta com a informação sempre destacada pela sua agilidade ou sua 

instantaneidade.  

        No Brasil, os portais de notícia começam a se consolidar pelas suas características 

próprias, mas sem uma regulamentação definida, a partir dos anos 2000. Com maior 

intensidade e com variedade de informações disponíveis, os veículos se tornaram 

indispensáveis, não só pela prestação de serviços, mas para a qualidade do jornalismo.  

Um novo momento de diferenciação para o jornalismo vai acontecer com a ascensão 

dos portais - páginas que centralizam informações gerais e especializadas, serviços 

de e-mail, canais de chat relacionamento, shoppings virtuais, mecanismos de busca 

na Web, entre outros, e cuja intenção é ser a porta principal de acesso a orientar a 

navegação do usuário pela WWW. Foram os americanos que criaram e batizaram 

esses sites de ``portais''. O ano de adoção desse modelo no Brasil foi 1998 

(BARBOSA, Suzana, 2001). 

Embora os portais de notícias na internet tenham surgido em grande escala pelos 

maiores veículos de comunicação do país no final dos anos 90, ainda havia poucas 

alternativas, diferentes daquelas que continha no impresso, conforme explica o capítulo 

anterior. Aos poucos as empresas jornalísticas foram notando a necessidade de ampliar estes 

conteúdos. Surgem aí, os conteúdos exclusivos para a Web, “implementando canais de 

notícias em tempo real para despertar e criar o hábito da leitura da versão online” 

(BARBOSA, 2001, p. 03). 

No Brasil, em meados de 1998, a denominação “Portais de notícia” passa a ser 

adotado de maneira efetiva. Os sites da época, para serem portais precisavam ter serviços de 

e-mails, canais de chat, relacionamentos, shoppings virtuais, mecanismos de buscas, entre 

outros. Ainda que muitas ferramentas possam ser inseridas nas plataformas de sites 

informativos, pode-se afirmar que a grande maioria preferiu buscar o acesso sobre fatos 

instantâneos como alavanca principal das atividades.  

    Conforme afirma Barbosa (2004), os portais de notícia teriam evoluído das formas de 

realizar buscas da internet, para posterior localização e classificação das informações 

dispostas na internet. Esses sites, aos poucos, foram instituindo outros tipos de documentos, 

passando a interagir com os usuários da Web de maneira mais afirmativa.  

Gradativamente, os sites noticiosos foram virando portais e fazendo as empresas 

fontes lucrativas de publicidade. Daí em diante, houve a rápida popularização deste modo de 

informar, até então novo, no ambiente digital. 
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Inicialmente a estratégia dos portais baseou-se na idéia de esta página de partida ser 

apenas a entrada para o conteúdo na internet. O site do qual essa página faz parte, 

não seria necessariamente rico em conteúdo próprio, apenas uma porta para a 

internet. O usuário poderia encontrar links para sites externos, mas não ficaria muito 

tempo no portal em si (Póvoa, Marcello, 2000, p. 90). 

 

Os mecanismos avançaram e, além de se tornarem populares, os sites noticiosos 

passaram a receber internautas durante um período maior. Alguns deles começam a incorporar 

ferramentas para que isso aconteça. O exemplo claro disso foi o nascimento dos chats e da 

possibilidade de comentários em matérias expostas pelo veículo. Começa a se estruturar 

diferentes formas de disponibilizar as informações nos portais ou sites. 

De acordo com Ferrari (apud TELLAROLI, 2006), os portais de notícias podem ser 

classificados por duas denominações: verticais e horizontais. Conforme destaca a autora, os 

grandes portais de notícias como G1, Uol, Terra, entre outros, são caracterizados como portais 

horizontais, pois possuem grande número de acessos e de diversas partes do país. Ainda se 

destacam pelo conteúdo diferenciado e pelos serviços prestados. Alguns deles possuem fóruns 

de discussões e debates, serviços de e-mails e conteúdos abrangentes.  

Os portais, de fato, produziram uma categoria para o jornalismo online: o jornalismo 

de portal, marcado por uma dinâmica mais ágil, principalmente pela consolidação do 

modelo de notícias em tempo real, as chamadas hard news, bem próximas do 

formato de conteúdos gerados pelos canais de notícias 24 horas das redes de TV a 

cabo, como CNN, Globo News, Band News. (BARBOSA, Suzana, 2004, p.04) 

Já os portais verticais, são caracterizados pela autora como focados em assuntos 

segmentados e de interesses comuns a uma determinada comunidade. Eles nasceram para 

servir um público distinto e que procura informação mais perto de onde vive. Não são grandes 

empresas e se permitem com maior impacto a relação interativa entre usuário e produtor de 

conteúdo.  

Para Suzana Barbosa (2004), o aspecto local dos portais de notícias verticais é 

valorizado pelo fato de que a informação está muito mais próxima da realidade, justamente 

pela questão do espaço territorial. “Afinal, o discurso jornalístico é uma modalidade de 

transmissão do conhecimento da realidade e, como tal, na contemporaneidade, usa a estrutura 

do ambiente digital e das redes telemáticas para a veiculação de conteúdos localizados” 

(BARBOSA, 2004, p.07). 

Aos poucos, este tipo de ferramenta vem transformando localidades que estão 

aprendendo a conviver com a natureza dos fatos vistos através de um olhar diferenciado e 

focado naquilo que a comunidade em si necessita. Os portais de notícias locais são uma fonte 
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de informação em expansão e a partir desse modelo, as tecnologias que podem ser utilizadas 

facilitam ainda mais para que a informação de perto fique cada vez mais perto do cotidiano 

das pessoas que as utilizam para se manterem conectado ao mundo ou região em que vivem.  

Entende-se que as verdadeiras mudanças na sociedade informacional estão ligadas 

não somente às tecnologias disponíveis, mas à estrutura, à organização, à cultura e 

principalmente à geração do conhecimento. Para tanto, pensar nas pessoas 

envolvidas neste processo é não só oferecer informação, mas proporcionar a 

assimilação da mesma e facilitar o seu efetivo uso (BARBALHO, Célia Regina 

Simonetti, 2004, p.4). 
 

Todos os portais, sejam eles verticais, horizontais, locais ou globais, precisam de um 

número suficiente de acessos para poder se propagar no meio online. Dessa maneira poderão 

atingir um amplo espaço de pessoas interligadas a computadores, celulares ou tablets. Nesse 

sentido, Póvoa (2000) disse que o aumento do tráfego do leitor dentro do site, implica em uma 

maior venda de espaços publicitários em suas plataformas. Para isso, na atualidade, os portais 

investem de maneira efetiva na busca por novos leitores. Essa busca pode ser percebida 

principalmente quando se encontra informação e leitor em um só lugar. No próximo capítulo, 

teremos a noção aproximada de como se dá essa ligação entre as duas classes. O leitor, sedento 

por informação e o produtor de conteúdo, querendo a atenção.   

 

 

2.3 REDES SOCIAIS 

 

A internet trouxe diversas formas de comunicação entre pessoas de todos os lugares do 

mundo. Nesse sentido também houve muitas mudanças na forma com que esses indivíduos se 

socializam perante à comunidade em que vivam, mesmo que sendo de maneira virtual. O 

ciclo de possibilidades de interação também aumenta, na medida em que a vida das pessoas é 

afetada pela determinação do que exige a comunicação da maneira em que se dá na forma 

atual.  

Para Recuero (2012), “O computador mais que uma ferramenta de pesquisa, de 

processamento de dados e de trabalho, é hoje uma ferramenta social, caracterizada 

principalmente pelos usos conversacionais”. Desta maneira pode-se afirmar que boa parte dos 

portais de notícias se validam de uma das ferramentas mais utilizadas para a propagação de 

informações na internet na atualidade: as redes sociais.  

Elas trazem aspectos importantes que merecem ser estudadas, já que causam um 

grande impacto na vida das pessoas a cada informação compartilhada para essas redes, já que 
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os computadores são muito mais que simples máquinas, são também ferramenta de 

aproximação social no ciberespaço. Essas ferramentas de comunicação dão início a um 

processo de interação entre o conteúdo e seus usuários.  

Segundo Lévy (2007), ao que tange esses novos sistemas de comunicação, a interação 

deveria ser controlada pelos usuários, que poderiam delimitar o mundo em suas próprias 

atitudes dentro da rede. Para ele, o ciberespaço, seria uma forma de compartilhamento de 

conhecimentos e de interessados em assuntos coletivos. Nessa linha, podemos afirmar que 

uma relação entre usuário e produtor se estabelece através da relação social entre indivíduos e 

o meio que produz a informação.  

As redes sociais, na atualidade, são a principal fonte de propagação do conteúdo 

jornalístico. Para entendermos esse processo que dá a proximidade do leitor com o produto 

final, é importante que se faça uma conceituação do que se pode afirmar como tal.  

De acordo com Wasserman e Faust; Degenne e Forse (Apud RECUERO, Raquel, 

2012, p. 24), “uma rede social é definida como um conjunto de dois elementos: atores 

(pessoas, instituições ou grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais)”  

  A autora complementa que a partir do início dos anos 90 abre-se essa nova 

possibilidade de estudo sobre as redes sociais. Que, no ambiente online, pode ser definida da 

seguinte forma: os atores são as pessoas que recebem as informações nas redes e as 

instituições ou veículos de comunicação que repassam esses conteúdos para os seus usuários. 

Estes, por sua vez, podem interagir da forma que achar necessário dentro do ambiente de sua 

rede. 

Os atores precisam ser representados no ciberespaço para que sejam compreendidos 

pelos demais como participantes da conversação. Os modos de representação desses 

atores variam de acordo com a ferramenta utilizada (RECUERO, Raquel, 2012, p. 

139). 

    Segundo ela, ainda conta que as redes sociais focam na publicidade de seus autores, aqueles 

que possuem perfis e que necessitam demonstrar o que pensam, o que fazem e até o que leem, 

na internet. Aí, entra o webjornalismo como uma das formas de interação com o público de 

cada ator em sua própria rede.  

Nesse sentido, Castells (apud RECUERO, Raquel, 2009) personaliza o indivíduo 

como construtor de sua própria rede, pois ele arquiteta de maneira online ou offline, 

baseando-se nos seus interesses particulares. E isso seria um padrão social dentro das redes. 

Ou seja, cada indivíduo tem uma aspiração diferente da outra. Recuero explica bem essa 
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relação demonstrando que cada ator tem características específicas. Eles demonstram em sua 

plataforma de rede social, uma maneira próxima daquela relação que acontece fisicamente, 

porém esse efeito acontece pela intermediação de um computador.  

Assim, além de criar novos laços, cada indivíduo consegue manter as mesmas relações 

já existentes. A autora ainda afirma que assim se formam comunidades afins a assuntos e 

debates dentro das redes e a interação social faz com que caracterize esse aspecto de rede, 

uma ligada à outra, sugerindo uma interação entre assunto e leitor de forma mais contundente.  

 

2.3.1 SITES DE REDES SOCIAIS  

 

Os sites de redes sociais socializam o indivíduo e democratizam o uso da Web e suas 

funções. Os sites como o Facebook e o Twitter são ferramentas utilizadas por esses indivíduos 

na busca pela notoriedade de interação e estabelecimento dos laços sociais dentro do ambiente 

online. Já disse Recuero (2009), quando faz referência a este mecanismo que atua como 

entrelaçador de ideiais e pensamentos dentro da Web. Ali estão reunidos atores, que estão 

impulsionados para compartilhar seus pensamentos e reorganizar um cronograma de amizades 

e de relacionamentos interpessoais, mesmo que seja de forma online. 

As redes sociais também devem ser diferenciadas dos sites que as suportam. 

Enquanto a rede social é uma metáfora utilizada para o estudo do grupo que apropria 

de um determinado sistema, o sistema, em si, não é uma rede social, embora possa 

compreender várias delas (RECUERO, Raquel, 2012, p.03). 

 

Há dois tipos de redes sociais que podem ser analisadas na internet: as emergentes e as 

redes de filiação. A primeira delas são feitas da interatividade do ser social e as conexões que 

resultam da intermediação do computador. Os comentários em um blog, podem ser associadas 

como tal. Recuero afirma que “este tipo de interação proporcionaria a criação de laços sociais 

dialógicos, que, no decorrer do tempo poderiam gerar laços mais fortes”. Para ela, essa é uma 

rede emergente por estar a todo instante sendo construída pelas “trocas sociais”. 

Já as redes de filiação possuem um contexto um pouco mais abrangente. Para Watts 

(apud, RECUERO, Raquel, 2009, p.97) “a rede de filiação torna-se o substrato dentro do qual 

a rede de laços sociais pode surgir”. Esse tipo de rede permite que atores de outro tipo de 

comunidade interajam de maneira comum aos membros de outra comunidade. Ou seja, há 

uma relação de interatividade, independente de laços sociais já constituídos anteriormente. O 

antigo Orkut e o Facebook fazem parte deste contexto.  

Mesmo que os citados acima, ao lado do twitter, sejam os principais nomes lembrados, 

não são os únicos. Recuero ainda afirma que todo o site que se permite interagir dentro de um 
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contexto social pode ser considerado uma rede social. “Eles seriam uma categoria do grupo de 

softwares sociais, que seriam softwares com aplicação direta para a comunicação mediada por 

computador” (RECUERO, Raquel, 2009, p. 102). 

Os sites de redes sociais permitem aos atores sociais estarem mais conectados. Isso 

significa que há um aumento da visibilidade social desses nós. A visibilidade é 

constituída enquanto um valor porque proporciona que os nós sejam mais visíveis na 

rede. Com isso, um determinado nó pode amplificar os valores que são obtidos 

através dessas conexões, tais como o suporte social e as informações (RECUERO, 

Raquel, 2009, p. 108). 
 

Nesse sentido é que Recuero e Zago (apud FRANCISCO, Kárita Cristina, 2010, p. 08) 

disseram que a composição das redes sociais influencia na propagação de informações. Para 

elas “é por meio das diferentes relações sociais e dos processos de interação e conversação 

entre os indivíduos em redes sociais na Internet que são negociadas as informações que 

circulam nessas redes”. Duas das redes mais usadas para este fim são o Facebook e o Twitter.  

 

2.3.1.1 FACEBOOK 

 

O Facebook é um site de rede social, lançado há pelo menos dez anos, em 4 de 

fevereiro de 2004. Foi fundado por  Mark Zuckerberg e, de acordo com informações do site 

Wikipedia, em “outubro de 2012, o Facebook atingiu a marca de 1 bilhão de usuários ativos”. 

O site ainda traz a informação que, em média 316.455 pessoas por dia fazem um cadastro na 

rede social. Por isso, o uso dessa ferramenta para a propagação da informação é tão 

importante e oferta resultados consistentes para o produtor de conteúdo e mantém uma relação 

com o leitor e suas redes de interação.  

Recuero (2009) define o Facebook como um site que funciona através de perfis 

pessoais e comunidades, mesmo que o foco principal da ferramenta fosse uma espécie de 

união de alunos da Faculdade de Harvard (2004), foi aberto para escolas secundárias (2005) e 

depois para o mundo inteiro.  

Só no Brasil, conforme informações do próprio diretor geral da empresa no país, 

Leonardo Tristão, 52 milhões de pessoas acessam o Facebook por dia nos territórios 

brasileiros. Destes, cerca de 3 milhões estão em aparelhos móveis. Ele disse ao site 

Convergência Digital – especializado em conteúdo de curiosidades da internet - que os 

brasileiros costumam a passar boa parte do dia na rede social, os números estimados são de 

cerca de 10 horas e 13 minutos por dia, na média nacional.  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
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E toda essa popularidade do Facebook se dá ao fato da personalização de cada perfil, 

com jogos, aplicativos e lista de interesses. Segundo Boyd & Ellison (apud FRANCISCO, 

Kárita Cristina, 2010, p. 11), “outra característica que diferencia o Facebook é o facto de 

permitir que os usuários pudessem criar aplicativos para o sistema, uma vez que o uso de 

aplicativos oferece aos usuários a possibilidade de personalizar um pouco mais os perfis”. 

 

2.3.1.2 TWITTER 

 

Este site de rede social é denominado um serviço de microblogging. Considerado 

assim pela formatação de postagens que cada usuário pode fazer, com textos pequenos de até 

140 caracteres. Criado em 2006 nos Estados Unidos, o Twitter é uma das redes sociais mais 

utilizadas no Brasil. O microblogging foi desenvolvido por Jack Dorsey, Evan Williams, Biz 

Stone e Noah Glass. 

Um estudo realizado pela ComScore (empresa que analisa dados na internet) e 

divulgado no site Olhar Digital do Portal Uol, em maio de 2014, coloca essa rede social em 

terceiro lugar no ranking de acessos. De acordo com a pesquisa, o Facebook ainda é o mais 

acessado, seguido do LinkedIn, rede voltada para disponibilização de currículos e contatos 

profissionais e em terceiro lugar está o Twitter.  

Em seu livro sobre redes sociais, Recuero (2009) explica que esta rede social se 

constitui da seguinte forma: 

O Twitter é estruturado com seguidores e pessoas a seguir, onde cada twitter pode 

escolher quem deseja seguir e ser seguido por outros. Há também a possibilidade 

enviar mensagens em modo privado para outros usuários. A janela particular de cada 

usuário contém, assim, todas as mensagens públicas emitidas por aqueles indivíduos 

a quem ele segue (RECUERO, Raquel, 2009, p. 174). 

 

Essa rede social é muito usada por veículos de comunicação, jornalistas e pessoas com 

certa representatividade perante a sociedade, pois ali, eles podem depositar suas opiniões e/ou 

utilizar a ferramenta como uma forma de expansão do ambiente virtual. O site Wikipedia, 

disponibiliza uma pesquisa feita pela agência Bullet, que diz que 61% dos usuários dessa rede 

social são homens entre 21 e 30 anos de idade e que o Rio Grande do Sul é um dos estados 

que mais usa o Twitter.  

A possibilidade de conectividade entre as outras redes sociais, como por exemplo, o 

Facebook, dá maior notoriedade a este site, pois abre um leque de interação muito grande. 

Para Zago (apud RECUERO, Raquel, 2012) a republicação de conteúdo jornalístico no 

Twitter tem caráter informativo muito grande. Ao repassar as publicações de certo veículo, 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Bullet
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não só estão dando continuidade a uma divulgação da notícia, como também estão 

acrescentando credibilidade ao meio de comunicação.  
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3 PERCURSO METODOLÓGICO: O CAMINHO DA PESQUISA  

 

A partir do levantamento teórico abordado, optou-se por um percurso metodológico que 

leva em consideração a seguinte questão que norteia o problema de pesquisa: que percepções 

de leituras alguns dos formadores de opinião da cidade de Santa Maria têm sobre o Portal 

Extra no que diz respeito à comunicação na cidade e seu conteúdo? 

Através de um questionário aplicado para 25 pessoas, homens e mulheres, de diversas 

idades, profissionais das áreas da comunicação (jornalistas, publicitários e radialistas), 

advogados, vereadores, funcionários públicos, professores, entre outros, optou-se por formatar 

um panorama das reflexões utilizadas por eles para entender como se dá a relação entre 

conteúdo e leitor e quais são as perspectivas que cada entrevistado expõe sobre o objeto de 

estudo.   

As pessoas foram escolhidas de forma aleatória entre o público especificado acima, já que 

foi limitado em 25 pessoas para trabalhar em cima de respostas mais completas e separar 

posteriormente 15 dos entrevistados a fim de analisar suas respostas através de uma 

abordagem qualitativa e interpretativa, posteriormente com a análise de conteúdo. A intenção 

é se aprofundar em análises das percepções do Portal Extra, através de suas experiências com 

a abordagem de informações locais e para contribuição do crescimento do próprio veículo de 

comunicação que surge na cidade de Santa Maria. Mesmo que alguns deles, sejam inclusive 

concorrentes do próprio objeto em questão, sabe–se que são pessoas de reconhecimento na 

cidade e ninguém melhor do que eles para perceberem, através de seus olhares críticos, como 

se constitui o Portal Extra.  

 

3.1. ANÁLISE QUALITATIVA INTERPRETATIVA 

A pesquisa apresentada neste trabalho é uma análise interpretativa de dados sobre as 

respostas apresentadas por formadores de opinião da cidade de Santa Maria, levando em 

consideração a maneira pela qual eles se apropriam das informações dispostas na ferramenta 

que está sendo abordada.   

De natureza qualitativa, interpretativa e analítica, a pesquisa abrange pessoas e 

opiniões através do uso da internet. Nesse sentido, Michel (2005) considera esse tipo de 

pesquisa como uma espécie de relação dinâmica, particular, contextual e temporal entre o 

pesquisador e o objeto de estudo. Necessariamente, o pesquisador deve estar inserido em um 
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contexto social que exija dele certa lógica, aliada com a capacidade de interpretar os dados 

com isenção, obviamente baseado nas fundamentações teóricas acerca do tema em questão. 

De acordo com Neves (1996) compreende-se como pesquisa qualitativa o conjunto de 

diferentes técnicas interpretativas que descrevem e decodificam os componentes de um 

sistema de significados. Diante dessas circunstâncias, pode-se afirmar que este tipo de 

pesquisa reúne uma variedade de dados coletados empiricamente e que descrevem momentos 

rotineiros do ator social envolvido no meio pesquisado. 

Do ponto de vista qualitativo considerase que os sujeitos interpretam as situações, 

concebem estratégias e mobilizam os recursos e agem em função dessas 

interpretações. No contexto do paradigma interpretativo, o objecto de análise é 

formulado em termos de acção, acção essa que abrange o comportamento físico e os 

significados que lhe são atribuídos pelo actor e por aqueles com quem ele interage. 

No entanto, tradicionalmente, e do ponto de vista sociológico, o objeto da 

investigação social intepretativa é o significado dessa acção, e não o comportamento 

em si próprio (GUERRA, Isabel Carvalho, 2006, p. 16). 

 

A pesquisa qualitativa “localiza o observador no mundo”, assim definem Denzin e 

Lincoln (2006). Para eles, esse conjunto de práticas materiais e interpretações ampliam o 

olhar do investigador para o mundo a sua volta, sugerindo novas representações. Essas 

representações conferem diversos significados, que por sua vez conferem múltiplas 

interpretações, todas baseadas no cenário natural, em que o indivíduo se insere.  

Para isso, é necessário que o pesquisador possa encontrar a melhor maneira de se 

utilizar destes dados para conferir uma pesquisa de qualidade e elencando os principais pontos 

para que sejam utilizados da forma mais precisa. Uma ampla interpretação deve ser aplicada, 

já que é necessário compreender onde estão as reações dos entrevistados através dos inúmeros 

tipos de dados advindos do instrumento de pesquisa.  

 

3.2 TÉCNICAS DE PESQUISA 

Para a realização deste trabalho foram utilizadas duas técnicas de pesquisa. A aplicação de 

um questionário fechado e Análise de conteúdo, para dar suporte as tematizações encontradas 

no conjunto de respostas. Com caráter qualitativo as perguntas encaminhadas aos 

entrevistados possibilitam a interação e a formatação de respostas direcionadas de forma 

objetiva e simplificada. Desta maneira é possível analisar de forma coesa e distinta os 

conteúdos expostos por eles nos questionamentos. O questionário limita as respostas e a 
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análise de conteúdo busca entender e traçar categorias de temáticas apontadas nas respostas 

para se reconhecer  as leituras que fazem os usuários do objeto empírico.  

 

3.2.1 QUESTIONÁRIO 

 

 Para a realização deste trabalho foi usado o questionário fechado. Esta técnica 

evidencia respostas diretas e objetivas sobre a forma de atuação do objeto de estudo. Com 

essa característica é possível habilitar os entrevistados com as mesmas perguntas, 

possibilitando assim identificação de diferenças e pontos em comum nas respostas analisadas. 

Tratam-se, portanto, de dados qualitativos que promovem a avaliação subjetiva dos 

pensamentos em questão.  

 As perguntas realizadas junto aos formadores de opinião de Santa Maria foram 

pensadas com intuito de estrutura-las em cinco categorias temáticas, escolhidas de acordo 

com o que se propõe a entender o pesquisador através deste trabalho. Dessa forma obtém–se 

respostas que conduzirão os entrevistados a seguir um eixo escolhido preliminarmente através 

do conhecimento empírico do próprio pesquisador. A partir destes temas abordados é possível 

identificar eixos e perspectivas de pensamentos sobre o Portal Extra.  São elas: Motivações, 

Avaliação, Potencialidades, Fragilidades e a Ambiência local.  

As motivações mostram como os entrevistados acessam o Portal Extra e o que faz com 

eles façam do objeto de estudo uma das formas de se manter informado. Também é possível 

identificar como eles acessam a plataforma.  

 Através da categoria de avaliação, os formadores de opinião estão fazendo uma 

contextualização prévia do que pensam os entrevistados. De forma abrangente podem dar 

opiniões, de forma geral, sobre o Portal Extra.  

 Na categoria potencialidades os entrevistados destacam as formas positivas que o 

veículo exerce sobre seus leitores. Já na próxima etapa da entrevista – fragilidades  – pode–se 

perceber os pontos negativos que apontam os formadores de opinião. 

 A quinta categoria – ambiência local – destaca a forma pela qual se insere o Portal 

Extra no contexto midiático de Santa Maria e da região, formulando respostas que remetem a 

possibilidade de agregar aos veículos já existentes e tradicionais na cidade.  
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 Depois de estruturadas as questões a serem feitas para os entrevistados, buscou-se por 

25 pessoas. Essas, por sua vez, mediante contato telefônico e e-mails, foram procuradas para 

participar das respostas. Todas elas fizeram questão de responder ao questionário, que foi 

recebido via e-mail, após a confirmação da aceitação.  

Os questionários foram enviados via e-mail, por ser a forma mais acessível a todos os 

entrevistados procurados, dando maior liberdade de expressão e agilidade no processo. A 

outra opção é por se tratar de um objeto empírico, tratado no ambiente online, é natural que 

todos ou a maioria dos entrevistados tenham as habilidades técnicas para analisar as questões. 

É uma forma de interagir o objeto de estudo com o próprio leitor, podendo assim fazer uma 

análise mais eficiente e  comparativa ao que ele percebe sobre o objeto.  

De acordo com Souza; Vendrusculo; Melo (2000), as pessoas se sentem mais a 

vontade em frente do computador. Alí é um espaço íntimo delas, afirmando que não há 

necessidade de deslocamento ou qualquer outro incomodo para que ela possa fazer todas as 

suas afirmativas no conforto de onde ela esteja ou no momento em que prefira executar a 

tarefa. Isso ainda abre a possibilidade de que o entrevistado possa entrar em contato com o 

próprio objeto empírico, já que está no mesmo meio. Possibilitando ainda a experiência de 

manuseio da ferramenta, facilita a avaliação a se fazer sobre o portal de notícias.  

Pode-se afirmar ainda, que ao receber este conteúdo para responder, o entrevistado 

fica de frente com as questões, de maneira prática, não necessita da presença do entrevistador, 

já que pode causar certa pressão a quem estiver respondendo. É o chamado questionário de 

autoaplicação.  

 

3.2.1.1 QUESTÕES 

a) Nome completo?  Idade? Profissão? Como você se informa sobre o que acontece na 

cidade de Santa Maria? Onde você busca informações? 

Neste quesito apresentado, buscou-se identificar o perfil dos entrevistados e quais são as 

alternativas de leitura de notícias que possuem para se manterem informadas sobre o 

principais fatos que acontecem em Santa Maria.  

b) Você conhece o Portal Extra? Em que contexto você acessa o Portal? 
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A segunda questão é feita com intuito de perceber que motivações os entrevistados acessam o 

objeto de estudo em questão. A partir destas respostas, também  pode-se  perceber quais são 

as ferramentas que são utilizadas para fazer a leitura do site.  

c) O que você pensa do Portal Extra? 

Nessa pergunta, mesmo que ampla, frente aos olhos do entrevistador, será possível analisar os 

conceitos que os profissionais já fizeram anteriormente sobre esta mídia informativa local, ou 

seja, que Avaliação eles fazem. Busca-se, assim,  compreender o que cada um deles pensa 

sobre a forma de fazer jornalismo do portal de notícias.  

d) O que você julga bom no Portal Extra? Por quê? 

A partir das respostas recebidas pode-se traçar um parâmetro de Potencialidades existentes da 

ferramenta em questão. Neste quesito também é possível apontar temáticas, assuntos e fatos 

que chamam a atenção do grupo escolhido para responder as questões, quando essas pessoas 

navegam pelo site.  

e) Que aspectos você considera ruim dentro do Portal Extra? Por quê?  

A resposta sobre este questionamento aponta para as fragilidades do objeto de estudo. Os 

entrevistados podem neste espaço destacar aqueles pontos em que o Portal Extra se torna alvo 

de críticas ou sugestões por parte dos seus leitores. Neste quesito, cabe ressaltar, que deve 

servir de apoio para a produção do próprio site considerar relevantes algumas questões 

abordadas pelos formadores de opinião que participaram desta pesquisa qualitativa.  

f) O que o Portal Extra agrega (ou não) nas disponíveis em Santa Maria? 

Neste, que é a última pergunta deste questionário, deixa em aberto uma questão de contexto 

na mídia local. Aqui, os entrevistados destacam as condições e onde se insere junto ao 

cotidiano das pessoas, principalmente no que diz respeito de como portal é visto pelas outras 

mídias ou de como ele consegue se inserir dentro de um espaço onde já existem grandes 

veículos de comunicação e informativos. Cabe aos entrevistados destacar essa 

contextualização em que se insere um canal de comunicação independente e de informação 

local dentro do cenário atual desse ramo.  
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3.2.2 ANÁLISE DE CONTEÚDO 

É indispensável que esta técnica de pesquisa seja utilizada dentro deste trabalho que 

está analisando o comportamento e atitudes que tomam os leitores do Portal Extra, tendo em 

vista os entrevistados como sendo formadores de opinião, que conhecem o contexto 

sociocultural dos santamarienses. 

 A análise de conteúdo é tida com tamanha relevância pela compreensão diante das 

propostas oferecidas por este estudo. Dentro das mais diversas áreas, este tipo de técnica é 

utilizada, justamente, pelo sentido que ela provoca dentro da pesquisa.  

Como método de investigação, a análise de conteúdo compreende procedimentos 

especiais para o processamento de dados científicos. É uma ferramenta, um guia 

prático para a ação, sempre renovada em função dos problemas cada vez mais 

diversificados que se propõe a investigar. Pode-se considerá-la como um único 

instrumento, mas marcado por uma grande variedade de formas e adaptável a um 

campo de aplicação muito vasto, qual seja a comunicação (MORAES, 1999, p. 7-

32). 

Dessa forma, podese afirmar que auxilia na investigação de fenômenos tidos como 

simbólicos, agregando conhecimentos que são analisados através das mensagens emitidas na 

construção das questões apresentadas. 

 Para Guerra (2006) esta técnica descreve as situações, mas também interpreta o que foi 

dito. Quando se fala em observação empírica, se provoca diversos sentidos que descrevem 

fenômenos. Dessa forma, justificase a pesquisa de dados comparativos através da 

“construção de tipologias, categorias e análises temáticas”. 

Através do direcionamento apontado das respostas do questionário citado acima e com 

base nos conhecimentos midiáticos alcançados neste estudo, possibilitase a aplicação da 

técnica apresentada. Esta análise de conteúdo permite que sejam interpretados os sentidos 

oferecidos pelos formadores de opinião de Santa Maria e quais as leituras que eles fazem do 

Portal Extra, enquanto leitores, consumidores de notícia local e regional.  

Nesse sentido a análise de conteúdo tem uma dimensão descritiva que visa dar conta 

do que nos foi narrado e uma dimensão interpretativa que decorre das investigações 

do analista face a um objeto de estudo, com recurso a um sistema de conceitos 

teórico–analíticos cuja a articulação permite formular as regras de inferência 

(GUERRA, Isabel Carvalho, 2006, p. 62). 

 

 A diferenciação de ideias e a pluralidade de opiniões é justamente o que justifica esta 

análise. Já que é possível delimitar, mesmo que de forma direcionada a determinado público 
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leitor, uma espécie de perfil aproximado do usuário costumeiro da plataforma em estudo. 

Justificase ainda, levando em consideração a interferência de informações de maneira 

coerente e com obtenção de resultados de conhecimento diante do que está sendo estudado. 

 O apoderamento dessas constituições criadas pelos entrevistados dá a garantia de que 

haverá interpretações que distinguem uma da outra. De acordo com Moraes (1999), a 

objetividade é uma das questões levantadas e importantes para a realização do trabalho.   

A questão da objetividade tem sido cada vez mais questionada nas pesquisas 

qualitativas. Neste tipo de investigação o pesquisador muitas vezes acredita em 

realidades múltiplas e cada um poderá captar dimensões diferentes a partir de um 

mesmo texto ou mensagem. Isto, entretanto, refletir-se-á possivelmente mais na 

constituição de conjuntos diferentes de categorias do que na classificação do 

conteúdo, uma vez estabelecido o conjunto de categorias. Portanto, mesmo em 

pesquisas essencialmente qualitativas, o critério da objetividade ou consistência das 

categorias e da classificação parece continuar significativo e importante de ser 

considerado (MORAES, Roque, 1999). 

 Para o êxito da pesquisa, é necessário seguir alguns passos importantes para tornar 

consistente a análise de conteúdo proposta neste trabalho. De acordo com o modo 

simplificado de Guerra (2006) para aplicação desta técnica é necessário encontrar um número 

razoável de entrevistados (pelo menos 15 a 20 pessoas). Após a escolha, aplicase as questões 

e fecha o primeiro ciclo com o recolhimento dos dados apresentados.  

Existem diversas formas de se entender e aplicar as etapas para uma análise de conteúdo 

consistente. Para a realização desta pesquisa usa-se a ideia de Moraes (1999), que explica a existência 

de cinco procedimentos básicos que podem ser compreendidos para chegar aos resultados da pesquisa. 

São eles: a preparação das informações; a unitarização ou transformação do conteúdo em unidades; a 

categorização ou classificação das unidades em categorias; a descrição e a interpretação. 

 

3.3. OBJETO EMPÍRICO 

3.3.1 O PORTAL EXTRA 

O Portal Extra é um meio de comunicação alternativo e independente. O site entrou 

em funcionamento no dia 02 de setembro de 2013 e se resume à apuração e produção de 

conteúdo relacionado ao cotidiano da cidade de Santa Maria e da região central do Rio 

Grande do Sul.  

Essa ferramenta surge com a proposta de produzir um jornalismo de conteúdo local e 

de ser uma alternativa diferenciada dos habituais meios de comunicação. Segundo a página 
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que faz a apresentação do portal, a ideia surgiu com “o propósito de fazer jornalismo sério, 

independente e inovador”. 

O site de caráter quase informativo e com diferentes editorias (geral, polícia, esportes, 

economia, política, cultura, especial, TV Extra e plantão), tem como público alvo homens e 

mulheres da cidade de Santa Maria, independente de classe social ou localidade. O principal 

público consumidor são os jovens entre 18 e 24 anos e adultos entre 25 e 40 anos, de ambos 

os sexos. 

A linguagem é direta e normalmente utiliza-se do lead como base das suas 

informações. Já que na internet as funções jornalísticas são iguais, porém com capacidade de 

armazenamento maior e com a possibilidade de interligar todos os assuntos.  

É um veículo multimídia, pois explora as potencialidades dos vídeos que a reportagem 

produz no momento da realização de uma pauta e também o áudio de entrevistas, que podem 

ser inclusos junto às matérias publicadas em cada editoria. É uma das propostas que o site 

tenta executar para suprir as necessidades do usuário. 

O slogan do portal é “o jornal do seu tempo”, remete ao tempo em que as pessoas têm 

para se manter informadas e por ser atual, contemporâneo e em atualização constante. Além 

de a logomarca remeter ao uso da internet. O conhecido hashtag – também conhecido como 

sustenido ou jogo da velha, antecede a palavra extra, uma inspiração do uso deste caractere 

nas redes sociais. 

O nome de Portal Extra foi escolhido por duas razões bem claras. Para os fundadores, 

o nome de portal se dá ao fato de a maioria dos sites de cunho jornalísticos serem chamados 

como tal, mesmo que nem todos eles possuam as características fundamentais que as 

conceituem. Dá sentido de algo maior, a exemplo dos grandes portais de notícia do Brasil. Já 

“Extra” não é tão somente por remeter automaticamente a um jornal, mas sim por ser um 

canal extra (novo) de informação para que a comunidade tenha a possibilidade de escolha. No 

século passado, era comum o uso da palavra para vender mais jornais nas ruas da cidade. O 

nome também remete à notícias em primeira mão, ou exclusivas, já que esta palavra é muito 

utilizada para quem tem uma notícia que nenhum outro veículo tenha ainda noticiado.   

Desde seu surgimento, em setembro de 2013, o Portal Extra já ultrapassou a marca de 

um milhão de visualizações de páginas, de acordo com as informações do Google Analytics, 

disponível em 26 de outubro de 2014.  Os mesmos levantamentos apontam que a maioria dos 



32 
 

leitores são homens. Eles somam 54,15% dos acessos, contra 45,85% das mulheres. O público 

entre a faixa etária de 25 a 34 anos é o maior consumidor do portal, eles representam cerca de 

33,50% dos acessos, contra 27,50% entre a faixa dos 18 aos 24 anos.  

 

3.3.2 O SITE DO PORTAL EXTRA 

Mesmo que muitos dos acessos sejam oriundos das redes sociais, a disposição das 

matérias dentro do seu site possui uma forma de redirecionamento dos conteúdos. Com as 

mesmas editorias de um jornal impresso, porém com a linguagem voltada para o público que 

consome as informações no dispositivo online.  

A capa do site é disposta em editorias. Ao abrir a página, o leitor já se depara com um 

slide, que é a chamada das principais informações do dia, pré-selecionadas por um editor. O 

conteúdo ali especificado é voltado para as manchetes que dão mais visibilidade ao site, ou 

seja, as notícias que habitualmente têm mais repercussão e que podem ter maior número de 

acessos. Outra razão para elas estarem dispostas ali é com relação a sua necessidade para a 

comunidade. O exemplo é uma reportagem especial ou um assunto que irá afetar diretamente 

a comunidade em questão. 

Logo abaixo, as editorias são distribuídas de forma uniforme, espalhando o conteúdo 

ao longo da página, no sentido vertical. Cada editoria tem um assunto em destaque, este é 

sempre a última informação postada em determinado setor do portal. Abaixo dos destaques de 

cada editoria, podem ser encontradas miniaturas de informações relacionadas. 

Em uma coluna lateral disposta à direita do site, podem ser encontrados ícones de 

navegação que levam para os perfis nas redes sociais do Portal Extra, além do código XML 

para inscrição no Feed de notícias do site. As redes sociais são o Facebook, o Twitter, o You 

Tube e o Instagram. As mais utilizadas são as duas primeiras.  

A previsão do tempo também é fixa na capa do site, na mesma coluna à direita. Ali 

estão expostas as principais informações das condições do tempo de forma instantânea. A 

temperatura no momento, se há previsão de chuva ou não. A imagem oferece um link que 

direciona para o Instituto Somar de Meteorologia. Clicando, o usuário pode conferir as 

previsões completas do tempo para as próximas horas e próximos dias.  



33 
 

Ainda no mesmo campo do site, aparecem as últimas cinco atualizações do portal, na 

editoria de Plantão. Ao lado, disposto em outro link, uma lista de cinco conteúdos mais 

acessados por leitores. Logo abaixo, um banner publicitário e os últimos posts no Twitter, 

além de um banner os seguidores da página no Facebook. 

A TV Extra traz costumeiramente um vídeo que remete à multimidiatização do site, 

uma das características próprias do veículo já descritas. Nestas imagens, normalmente são 

encontrados conteúdos complementares sobre notícias anteriores já divulgadas. O que fica 

fixado neste setor é sempre a última reportagem produzida pela editoria TV Extra. Esta 

ferramenta pouco é usada no site, mesmo que haja um link disponível para tal. 

Para o leitor mais curioso, a disposição é feita de maneira que ele tenha que passar por 

todo o site para escolher qual a informação irá consumir. Além de conseguir visualizar os 

espaços publicitários dispostos ao longo da página.  

Nas páginas internas, ou seja, a notícia que o usuário abre do Facebook através de um 

link, por exemplo, tem a disposição à esquerda da tela, direcionando a visão para baixo, onde 

aparecem mais três notícias relacionadas com a que estava sendo consumida pelo leitor. A 

barra lateral direita se mantém igual para todo o site.  

A disposição das editorias não muda, elas são fixas em seus dispositivos, porém 

quando há necessidade de destaque a fatos que sejam de relevância, rapidamente as matérias 

relacionadas ao fato sobem para o topo da página, ou no slider ou ainda abaixo dele, tendo 

destaque no site.  

 

3.3.3 O PORTAL EXTRA NO FACEBOOK E TWITTER 

A principal origem dos acessos vem dos sites de redes sociais, buscas no Google e por 

último, ligações diretas, através do endereço do site. Quanto à procura nos sites de pesquisas, 

nem sempre são para atender o desejo do leitor em procurar o Portal Extra, mas sim resultado 

de buscas específicas por notícia que interessa o usuário consumidor de tal.  

De acordo com os dados relacionados pelo Google Analytics, do total de acessos 

somados em 26 de outubro, o Facebook tem 76% da responsabilidade de tráfego para o portal. 

Em sua Fan Page, o Portal Extra possui 5.791 seguidores, porém apenas 10% destes usuários 

recebem as postagens de atualizações em seus Feeds de Notícias (nome dado a lista de 
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postagens que aparecem na página inicial), devido a uma política de divulgação da empresa 

Facebook. O site não patrocina suas postagens, por isso atinge um número limitado de 

usuários da rede social, responsável por boa parte da relação conteúdo – leitor. 

No Facebook do Portal Extra não são só disponibilizados conteúdos que são 

direcionados para a sua home Page. Pela manhã, é costumeiro que se tenha uma interação 

com os seus usuários, com frases de “Bom Dia” e informações do tempo, logo no início da 

manhã; para fazer chamadas de matérias que irão para o site de forma especial; comunicados 

para os usuários e serviços e utilidade pública.  

O Twitter é menos usado pela equipe, mesmo assim, é dali que saem boa parte dos 

acessos no site, segundo o Google Analytics cerca de 9% dos internautas acessam o site pelo 

Twitter. A conta do Portal Extra no site (@portalextrasm) possui 248 seguidores (consultado 

em 28 de outubro de 2014). Nesta rede social, o conteúdo do Facebook é replicado 

automaticamente. 
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4 PORTAL EXTRA E OS FORMADORES DE OPINIÃO: AS PERCEPÇÕES E 

LEITURAS 

 

Neste capítulo são apresentados os resultados, discussões e sistematizações do conjunto de 

respostas dos entrevistados. Baseadas a partir das respostas de 15 dos 25 questionários 

aplicados com homens e mulheres entre 24 e 60 anos, formadores de opinião da cidade de 

Santa Maria. Os 15 selecionados tiveram as respostas mais completas e elaboradas perante os 

demais entrevistados e oportunizaram um entendimento mais heterogêneo sobre o objeto de 

estudo apontado. Dessa forma, foi possível fazer uma análise mais criteriosa das respostas 

abordadas, já que com todos os entrevistados houveram questionamentos que foram 

respondidos de forma mais sucinta.  

 

4.1. PERFIL DOS ENTREVISTADOS 

 Nesta categoria delimita-se de maneira geral o perfil dos selecionados para compor 

esta pesquisa. Os entrevistados que estão sendo analisados possuem idade entre 25 e 60 anos, 

dez deles responderam como profissão serem jornalistas, sendo que dois possuem outra 

função. Um é professor universitário e outro atua também na área da advocacia. Os restantes 

atuam em diferentes tipos de mídias: assessoria de comunicação, jornal de grande circulação, 

blog e órgão oficial do governo. Apenas dois dos entrevistados não moram na cidade de Santa 

Maria, mas todos eles acessam regularmente o Portal Extra. Dentre os selecionados ainda 

constam um vereador e radialista, outros dois professores universitários, um publicitário e um 

aposentado. 

 Deste conjunto de pessoas, nove são homens e seis são mulheres. A maioria são 

pessoas do sexo masculino, o que corresponde a 60% dos entrevistados, enquanto apenas 40% 

são mulheres. Destes selecionados ainda destaca-se as afirmativas sobre como eles se 

informam dos assuntos que acontecem na cidade de Santa Maria e onde buscam essas 

informações. Houve pouca diferenciação entre as respostas. A maioria das pessoas 

responderam que buscam notícias nos jornais impressos e outros veículos, inclusive portais de 

notícias. Apenas uma das pessoas afirmou que o Portal Extra está entre suas fontes de busca 

de informação diária, juntamente com outros veículos.  As respostas dos selecionados 

refletem estes dados.: 
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“Me informo primeiramente pelos jornais impressos, seguido pelos portais de 

notícias online e o por fim, o rádio. Esse último mais por questões de não ter rádio 

AM em mãos e como as nossas fms estão longe de terem informação acabei 

deixando como último mecanismo.  Os portais seja dos jornais, como também o 

Extra, sendo específico” Entrevistado 1 

 

“Através das emissoras de rádio, jornais, TVs e dos portais na Internet. Ouço 

todas as rádios AM da cidade e a Gaúcha SM em FM. Leio os jornais DSM e AR e 

vejo a RBS TV SM e a TV Santa Maria. Na Internet, busco informações nos site do 

DSM, de AR, do Portal Extra e do jornalista Claudemir Pereira”. Entrevistado 6 

 

“Jornais diários” Entrevistado 7 

 

“De todos os modos disponíveis – rádio, jornal, televisão, internet (além de 

minhas próprias fontes, claro)”  - Entrevistado 8 

 

“Sites , RBS e jornais A Razão e Diário de Santa Maria” – Entrevistado – 9 

 

“Jornal, TV e internet” – Entrevistado 10 

 

“Diário de Santa Maria, A Razão, Portal Extra” – Entrevistado 11 

 

“Jornal e internet”- Entrevistado 12 

 

“Através do mais variados veículos de comunicação,notadamente 

televisão,jornais e internet” – Entrevistado 14 

 

“Jornais, rádios e internet” – Entrevistado 15 

 

Três pessoas afirmaram que consultam informações somente na internet. Apenas uma 

apresenta o Portal Extra como sua principal fonte. Mesmo que na maioria dos casos, eles 

também acessem a internet para buscar informações, o meio preferido ainda é o jornal 

impresso. Poucas pessoas ainda preferem o rádio. Abaixo, estão as afirmativas que se 

enquadram no ambiente online: 

“Uma das fontes de informações de mais acesso é o Portal Extra. Nele encontro o 

que preciso”. Entrevistado 5 
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“Diariamente através das notícias vinculadas da web, pois não tenho tempo de ler 

jornais impressos, busco informações nos sites e portais”. Entrevistado 13 

 

“Por trabalhar diretamente com a informação, a maioria delas chega até mim por 

meio das fontes (isso se pensarmos na editoria específica em que atuo). As demais 

informações busco acessando aos sites noticiosos locais e ouvindo as rádios. 

Facebook e twitter também contribuem”. Entrevistado 3   

 

Apenas dois dos entrevistados revelaram que sua primeira fonte de informação é o 

rádio, mas que também buscam notícias em meios virtuais, como em sites de notícias. 

Entende-se que um deles, depois do rádio, prefere as informações locais do telejornalismo. 

Veja: 

“Se eu não tiver a meu alcance uma rádio AM, busco os sites de notícias”. 

Entrevistado 2 

 

“Nas emissoras de rádio locais e também em outros veículos de comunicação da 

cidade, como telejornais com blocos de notícias de Santa Maria, e na internet”. – 

Entrevistado 4 

 

Mesmo que nem todas as respostas apontem pela preferência ao webjornalismo, todos 

eles mencionam essa ferramenta como alternativa de leitura. Mesmo que seja em segunda 

instância. Constata-se que, nessa ótica, é possível afirmar que os veículos tradicionais, 

principalmente o jornal impresso é o preferido dos leitores, mas complementam as suas 

leituras em sites e rádios.  

Essas preferências também podem estar diretamente relacionada com a idade  e a 

atuação dos entrevistados selecionados. Já que em sua maioria são homens e mulheres com 

mais de 30 anos de idade. Apenas quatro são considerados jovens entre 25 e 27 anos, esses 

por sua vez, baseando-se de forma empírica, estão mais acostumados com as notícias na tela 

do computador, tablet ou aparelho celular. Vale ainda ressaltar que apenas um desses 

entrevistados disse que se apropria das redes sociais, como Facebook e Twitter, para 

informar-se. 
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4.2 MOTIVAÇÃO 

Para estruturar os motivos pelos quais os entrevistados fazem a leitura do objeto de 

estudo, foi realizado o seguinte questionamento: Em que contexto você acessa o Portal Extra? 

Diante de tal circunstância, é possível afirmar que, a maioria das pessoas acessam o site 

através das manchetes exibidas no Feed de notícias do Facebook. De maneira geral, esses 

leitores delimitaram como de interesse comum as notícias expostas na rede social, que é a 

principal ferramenta de divulgação do objeto. Alguns ainda citam uma pequena parcela de 

acesso direto ao site: 

“Por hábito em função do meu trabalho. Para outras editorias, acesso quando 

alguma manchete chama atenção na timeline do Facebook, por exemplo”.  

Entrevistado 3 

 Quando vejo uma chamada da fanpage no facebook para informações sobre 

acidentes de trânsito, mortes e do esporte local”. Entrevistado 6 

“Quando há um post no facebook” Entrevistado 7 

“Quando há atualizações no facebook” Entrevistado 9 

“Regularmente, principalmente quando chama a atenção as manchetes no 

Facebook. Além disso, acesso a página quando necessário”. Entrevistado 10 

“Sempre que vejo publicação no Facebook” Entrevistado 11 

“Acesso o Portal Extra principalmente pelos links das noticias que são 

compartilhados pelas redes sociais” Entrevistado 12 

“Poucas vezes entro direto na página, normalmente são as notícias do Facebook 

que me fazem acessar” Entrevistado 15 

 

Das respostas acima dispostas podemos destacar que apenas duas delas ainda possuem 

o hábito de entrar no site para procurar informação, mas na sua absoluta maioria só acessam 

porque chama a atenção ao que foi postando anteriormente nas redes sociais. Mesmo assim, é 

preponderante o hábito de leitura dessas pessoas. Essas respostas podem apontar para a 

fragilidade da página inicial (Home Page), que já não configura a preferência dos internautas. 

Há a preocupação com o que está chamando a atenção nas redes sociais ao invés do acesso 

direto ao site, ou seja, as páginas principais já não são procuradas. Quatro dos entrevistados, 
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disseram que o Portal Extra faz parte do cotidiano de suas vidas e que possuem notícias que 

interessam para eles: 

“Quase diário, principalmente pela qualidade do conteúdo da parte policial que 

acho que é o melhor da cidade”. Entrevistado 1 

“Todos os dias” Entrevistado 5 

“Diariamente para informações, principalmente as informações ligadas à área 

cultural e os acontecimentos musicais” Entrevistado 13 

“Acesso todos os dias, haja vista que acesso a internet diariamente, então seria no 

contexto normal  do cotidiano” Entrevistado 14 

Das quatro respostas citadas, apenas uma delas foi mais enfática e afirma que a única 

motivação é a leitura diária, mesmo que esteja incompleta. Um dos leitores ainda afirma que o 

que chama atenção são as informações policiais, outro as culturais e o quarto elemento, 

simplesmente pelo fato de acessar a internet em seu cotidiano, porém nenhum deles expressou 

um tipo de motivação mais forte.  

Outros dois entrevistados relacionaram o seu interesse comum pela informação local, 

mas sem necessidade de exclusividade ao Portal Extra. O segundo ainda afirma que a editoria 

de política é a principal ligação dele com o site.  

“Quando procuro alguma notícia sobre Santa Maria a respeito da qual quero saber 

mais ou quando ainda não encontrei nada a respeito em outros veículos de 

comunicação”. Entrevistado 4 

“Quando surge uma informação que pode ser do meu foco de interesse, 

especialmente as de natureza política, tema com o qual trabalho no meu cotidiano”. 

Entrevistado 8 

E, apenas uma das pessoas manifestou o seu interesse pela questão da agilidade, da 

rapidez e da forma explícita de noticiar do objeto de estudo, conforme destacado 

anteriormente.  

“Para ter acesso a informação de forma rápida e através de uma linguagem 

comprometida apenas com o fato e o ato de informar. Notícia fidedigna, completa e 

imparcial”. Entrevistado 2 

Levando em consideração todas as respostas acima, pode-se afirmar que poucas 

motivações fazem referência a qualidade dos conteúdos, mas muitos deles fazem referência ao 
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que chama a atenção de acordo com cada perfil de leitor. Não há uma forma exclusiva de 

atraí-lo, mas existe uma delimitação entre o que é postado no Feed de Notícias do Facebook. 

Diante das afirmativas conclui-se que mesmo sendo o principal foco do site as 

informações policiais, conforme descrito em outro momento, a motivação dos leitores ainda 

está muito longe de ser essa. Apenas uma das pessoas definiu este como sendo o ponto de 

maior convergência dela para a leitura habitual. Por outro lado, nota-se na maioria dos casos o 

interesse pelas informações que contém o Portal Extra, uma vez que existe uma amplitude de 

pessoas que acessam de maneira automática, mas sem se preocupar com o quesito qualidade e 

sim, a notícia como um momento de repercussão em sua vida pessoal.  

 

4.3 AVALIAÇÃO 

 Neste parâmetro imposto pela pesquisa pretende-se interpretar como conceituam os 

leitores e formadores de opinião o objeto norteador desta pesquisa. Nesse sentido expuseram 

além dos conceitos que eles têm sobre o site, também algumas críticas e principalmente 

elogios. Isso porque a pergunta que norteou foi bem aberta: o que você pensa sobre o Portal 

Extra?  

O que fica mais evidente é a relação com as informações de âmbito local, destacada 

pela maioria das pessoas entrevistadas. Eles veem o site como uma referência em sua maneira 

de fazer jornalismo na cidade e região, com qualidade agilidade e peculiaridade. Um dos 

entrevistados sugeriu a melhoria da exploração do dispositivo: 

“Uma boa ideia que poderia ser melhor explorada, mas que sabemos as 

dificuldades de pessoal e financeira acabam dificultando seu melhor funcionamento. 

É um portal de qualidade, feito com grande maioria de notícias de Santa Maria, 

valorizando o que é da cidade ao invés de valorizar o que é de fora. Acredito como 

leitor e jornalista, que a informação local tem que sempre estar a frente de qualquer 

outra e isso, o Extra, faz.” Entrevistado 1 

É uma fonte de informação dinâmica e constantemente atualizada. As informações 

têm credibilidade e são bastante úteis no contexto local”. Entrevistado 3 

Avalio como um portal de qualidade, que busca publicar notícias de Santa Maria 

com a instantaneidade necessária para atrair o leitor” Entrevistado 4 



41 
 

“Acho a proposta do Portal Extra interessante. É mais um veículo que traz 

informações de Santa Maria. Uma outra alternativa para a consulta dos 

internautas”. Entrevistado 6 

“Dinâmico, direto e com informações locais”. Entrevistado 9 

“É um novo veículo, que serve para manter a população informada com qualidade e 

agilidade. Santa Maria precisa de mais opções e gente que trabalha de verdade”. 

Entrevistado 10 

“O Portal  Extra é importante para quem precisa se informar sobre as notícias da 

região, pois traz uma forma diferente de abordar as notícias, beneficiando a 

população santa-mariense que conta com mais uma fonte de informação”. 

Entrevistado 12 

“Vejo que o principal objetivo do portal é trazer notícias da cidade e da região. 

Com busca permanente e poucas notícias mais abrangentes. Poderia ser melhor 

aproveitado as matérias exclusivas e a busca por material inédito, muitas vezes 

acontece a replicação de matérias que já foram postadas em outros sites, porém de 

maneiras diferentes”. Entrevistado 15 

Dentro dessa forma de conceituação imposta pelos entrevistados, cabe ressaltar o interesse 

por novas ferramentas de algumas das opiniões. Mesmo assim, há também duas 

possibilidades de melhorias apontadas por alguns destes formadores de opinião, em sua 

maioria jornalistas, que acompanham essas ferramentas de informação.  

Para um dos entrevistados acima é possível ter melhores alternativas para explorar de 

forma mais eficaz os relacionamentos dos conteúdos com o seu leitor. Ainda há uma questão 

clara nas narrativas que é a forma com que o objeto trata as notícias, que além de terem 

aspectos interessantes na agilidade, estão bem atualizadas, mas possuem aspectos a melhorar. 

Como por exemplo, a busca por matérias exclusivas, como maneira de abordagem 

diferenciada, com possibilidade de abertura de outros públicos.  

Outro aspecto mencionado nessa contextualização do Portal Extra são as características do 

veículo, mas ainda a confiança que seus leitores tem ao conferir uma notícia nessa plataforma. 

Quatro entrevistados destacaram como forma principal de conceito, a credibilidade que 

transmite aos seus usuários. 

“Vejo o portal como uma alternativa muito boa especialmente porque seus vínculos 

mais fortes estão com os seus leitores. É um canal independente que não se prende 

aos nomes e pessoas envolvidas no contexto, tampouco de marcas e siglas que 
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possam estar vinculadas ao fato. Por isso, passa por um quesito, que como 

comunicadora, considero de suma importância: a transparência e a verdade 

absoluta na transcrição do fato”. Entrevistado 2 

“É dinâmico, interativo, rápido e ao mesmo tempo possue credibilidade”. 

Entrevistado 5 

“Um novo conceito de informação sem manipulação, com a seriedade necessária 

com conteúdos informativos sempre valorizando a notícia sem distorção ou 

manipulação”. Entrevistado 13 

“Penso que é uma excelente e rápida opção de informação com credibilidade”. 

Entrevistado 14 

 

Neste quesito separaram-se três afirmativas que não compreendem nenhuma das 

características apresentadas acima, já que o cunho local e a credibilidade, formam os 

principais  conceitos apontados até o momento por 12 dos entrevistados acima. Confira as 

afirmativas: 

“Que é muito focado na editoria de Polícia”. Entrevistado 7 

“Bem amplo, procurando abarcar temas diversos – independente de área”. 

Entrevistado 8 

Espaço importante para o fortalecimento de mídias que não sejam ligadas a 

grandes grupos de comunicação”. Entrevistado 11 

 Essas três últimas respostas acerca do questionamento já citado, impõe opiniões 

distintas às demais, porém não menos importantes, justamente por estar mencionando fatos 

que também fazem parte do que se apresenta o objeto de estudo.  

 Pode ser citada a questão que norteia o principal fundamento desse veículo, que é a 

desvinculação a grandes nomes da mídia tradicional. Além disso, reconhece-se que a 

afirmação do entrevistado de número 7 buscou apenas apresentar uma das principais 

características: as informações policiais. Dessa forma minimizando um amplo conceito que 

possa vir a ser feito.  
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4.4 POTENCIALIDADES 

 

 Para responder o quarto bloco do questionário, foi apresentada a seguinte pergunta: O 

que você julga bom no Portal Extra? Assim os entrevistados puderam de forma ampla e clara 

opinar sobre as potencialidades apresentadas pelo objeto de estudo.  

 A apresentação das respostas também não foi muito dividida. O grande grupo de 

entrevistados formados por 11 pessoas, afirmaram entre outras justificativas a instantaneidade 

e a agilidade da equipe como principal forma de potencializar as apresentações do site. Para a 

maciça maioria é essa a característica que o difere dos demais veículos de comunicação 

existentes na cidade. Os argumentos foram assim distribuídos: 

“A parte policial. Porque informa de maneira correta, pontual e traz coisas que na 

maioria dos jornais e seus portais não colocam em pauta”. Entrevistado 1 

 

“É tão rápido em informar quanto os sites de grandes empresas jornalísticas, até 

mais instantâneo que outras e é o mais próximo possível da imparcialidade, 

considerando o que algumas bibliografias afirmam, de que imparcialidade absoluta 

é algo utópico pra nossa realidade”. Entrevistado 2 

“A editoria de polícia me parece ter mais instantaneidade do que os demais 

veículos, acredito que por conta da rede de contatos que o editor chefe desenvolveu 

durante sua vida profissional. Considero isso bem positivo, pois muitas notícias 

nesta editoria tomei conhecimento primeiro no Extra, antes dos demais veículos”. 

Entrevistado 3  

“Em primeiro lugar a simples existência de um portal que visa divulgar de forma 

jornalística fatos locais já é positiva. A busca por estar sempre atualizado é muito 

importante, pois as notícias ocorrem a todo instante e o público santa-mariense 

quer agilidade na divulgação do que acontece na cidade. Também considero 

positivo que as notícias sejam quase sempre acompanhadas de fotos, mesmo as 

policiais, e o uso de vídeos em algumas ocasiões para ilustrar manifestações, por 

exemplo”. Entrevistado 4 

“A agilidade na informação. O imediatismo”. Entrevistado 7 

“A presteza. O que denota cuidado em oferecer a informação tão rápido quanto o 

possível”. Entrevistado 8 

“Respondido acima. Sugiro que crie-se espaço para artigos de opinião e enquetes 

no portal”. Entrevistado 9 
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“A agilidade nas informações e as formas de abrangência das matérias pelas redes 

sociais. Isso qualifica o trabalho. Além dos textos serem bem dinâmicos. O que 

oportuniza a informação rápida e com credibilidade”. Entrevistado 10 

“A forma e a velocidade com que são colocadas as notícias, bem como textos 

sucintos e esclarecedores, sempre com informações claras e precisas”. 

Entrevistado 13 

“Rapidez, facilidade de acesso sem custos e a credibilidade”. Entrevistado 14 

“A tentativa de formatar algo parecido com o tempo real. Um plantão bem 

atualizado e a movimentação intensa nas redes sociais”. Entrevistado 15 

  

É natural que esse efeito da instantaneidade chame a atenção para o direcionamento dos 

leitores, por ter como foco dessas informações a editoria de polícia, citada por boa parte dos 

entrevistados como destaque do portal. O entrevistado de número 9, que destaca mais uma 

vez o dinamismo, no quesito anterior, denota uma tendência de interesse na área de opinião, 

pois o site é carente de textos opinativos, já que não possui articuladores, nem colunistas.  

Mesmo assim, cabe dizer que essas respostas apontam para algo muito tradicional no 

jornalismo: os contatos. É importante manter uma agenda de contatos ligados às editorias, este 

é um recurso que foi apontado pelo entrevistado de número 3 e que vem de acordo com a 

importância da agenda para um jornalista. 

Abaixo, veremos algumas respostas acerca das potencialidades do dispositivo que não 

concordaram com a maioria das afirmativas discorridas. São quatro opiniões distintas, mas 

que não deixam de se fazerem necessárias para a compreensão deste trabalho. Aparecem 

elementos já citados anteriormente, como a imparcialidade e a credibilidade do objeto de 

estudo, mais uma vez a questão do foco no âmbito local leva destaque entre as respostas: 

 

“O portal é imparcial. Porque apresenta a notícia sem envolvimento”. 

Entrevistado 5 

 

“O Portal extra se destaca por realizar um jornalismo alternativo e independente, o 

que faz com que as informações veiculadas no Portal tenham credibilidade”. 

Entrevitado 12 

 

“O caráter local das informações. Priorizar as notícias de e sobre Santa Maria é 

algo fundamental para o internauta. Muitas vezes, sabemos o que ocorre no mundo, 

no país e no Estado, mas desconhecemos o que está próximo de nós, no nosso 
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bairro, na nossa cidade. Apostar no local é um caminho promissor para o portal”. 

Entrevistado 6 

 

“Gosto de portais independentes, sem ligação com grupos que sustentam uma 

opinião conservadora. Prefiro a imprensa sem posição”. Entrevistado 11 

 

Pode-se concluir este quesito apontando que a principal ferramenta pela qual o Portal 

Extra se utiliza para chamar a atenção destes leitores é a informação com agilidade e 

confiabilidade. Além do dispositivo aparentemente não apresentar nenhum tipo de ligação 

com grandes nomes da comunicação. Mesmo que não citado pela maioria dos entrevistados, é 

um fato apresentado que chama atenção. 

 

4.5 FRAGILIDADES 

 

No questionário aplicado com as 15 pessoas, que habitualmente leem o Portal Extra, seis 

delas apresentaram fragilidades que dizem respeito ao número em excesso de informações 

policiais. Elas acreditam que outras editorias podem ter maior desenvolvimento dentro das 

seções do site. Um desses leitores mostrou interesse em obter mais informações sobre “cultura 

e cotidiano”, outro disse que a editoria de política também pode ser ampliada: 

“Ruim não seria a palavra, mas que poderia ser melhor explorada são as outras 

editorias, tendo notícias mais frequentes”  Entrevistado 1 

 

“Acredito que a parte de cultura e cotidiano poderia ser melhorada” Entrevistado 

5 

 

“O excesso de informações sobre acidentes e notícias policiais” Entrevistado 7 

 

“Algumas seções do site ficam devendo, com poucas atualizaçõe. Pode ter mais 

envolvimento com as notícias políticas”. Entrevistado 10 

 

“Não gosto da parte policial, não leio e acho que não teria necessidade de fotos de 

acidentes e tragédias, apesar de saber que esses fatos são verdadeiros e 

corriqueiros, mas não me chamam atenção” Entrevistado 13 

 

“As notícias policiais, às vezes, são distribuídas em excesso. Pode haver mais 

paridade entre as informações de outros assuntos, poderia abordar outros tipos de 

notícias, atraindo um público ainda maior”. Entrevistado 15  
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O primeiro entrevistado, em outra das questões, já havia mencionado a qualidade do 

conteúdo sobre polícia, por isso incluiu-se dentro desse parâmetro de sugestão de ampliação 

de outras seções que não sejam dessa em específico. Nota-se que este grupo de entrevistados 

tem possibilidade de ampliar o seu tempo de leitura dentro do site, havendo mais informações 

de cunho jornalístico, que não seja exclusivamente de informações sobre fatos policiais. 

 Enquanto isso, outro grupo de pessoas, ou seja, cinco dos entrevistados manifestaram 

a sua opinião dizendo que outros formatos de notícia, como vídeos, entrevistas mais 

aprofundadas, o visual do site e a ampliação de seção de blogs e opiniões podem ser 

preponderantes para as melhorias do portal. Não fogem muito das questões já abordadas 

acima, mas parecem estarem mais preocupados com o visual do site. 

 

“Acredito que o layout poderia mudar um pouco, acho que o portal pode ficar mais 

bonito e interessante se dispuser as notícias em outro formato”. Entrevistado 3 

 

“Creio que o portal poderia investir mais na área multimídia, com mais vídeos, 

fotos e áudios para ilustrar as reportagens. Isso atrairia ainda mais a atenção dos 

internautas”. Entrevistado 6 

 

“A falta de espaços de opinião. Faltam vídeos e entrevistas (longas sobre questões 

de Santa Maria e região”. Entrevistado 9 

 

“Visualmente, acho que precisa melhorar. A comunicação nas redes, é um passo a 

ser pensado com mais profissionalismo”. Entrevistado 11 

 

“Acho que o layout do Portal Extra poderia sofrer alterações separando na própria 

página as notícias por assunto (vide clicrbs). Também considero que o setor de 

blogs do site poderia ser melhor aproveitado”. Entrevistado 12 

 

 

Destes cinco entrevistados selecionados, dois deles ainda lembram que o espaço de 

opinião deve ser ampliado, já que o site é de caráter informativo, os blogs, que teriam esta 

função não estão funcionando bem, por isso um deles, pede que o setor do site seja mais bem 

aproveitado. Na mesma linha de sugestão de mudanças, um dos entrevistados abordou a 

questão de que a imagem do Portal Extra poderia ser aproveitada de forma mais profissional, 

já que no Facebook, por exemplo – através de uma análise visual, são disponibilizadas apenas 

as informações, com pouca interatividade do leitor e o objeto de estudo.  
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4.6 AMBIÊNCIA LOCAL 

 

Nesta parte do questionário houve dois tipos de respostas separadas por afinidade de 

opiniões. Um grupo de nove pessoas destacou a questão da competitividade com as mídias 

tradicionais de Santa Maria, ou seja, que o Portal Extra consegue fazer um contraponto às 

notícias que são veiculadas nos meios de comunicação local e, além disso, pode oferecer mais 

uma opção de informação para a comunidade. Outro grupo de seis pessoas destacou uma das 

qualidades já citadas por eles mesmos em outras questões: a agilidade. Apenas um dos leitores 

opinou os dois aspectos em conjunto na mesma resposta: 

 

“Óbvio que agrega, principalmente porque podemos colocar com alternativa de 

mídia independente local. Sabemos que a mídia tradicional está altamente atrelada 

a alguns pensamentos retrógrados e que dependendo da notícia acaba não indo 

muito além devido a alguns receios com certas partes que estejam envolvidas. 

Noticiam por que não podem esconder, mas não exploram como o bom jornalismo 

evidencia” – Entrevistado 1 

 

“Competitividade. E para os leitores: opção” – Entrevistado 3 

 

“Acho que é uma opção a mais, que pelo trabalho já realizado o Portal Extra 

adquiriu credibilidade entre os santa-marienses e tem tudo para crescer e se 

desenvolver. Devido a sua qualidade força a melhoria dos sites dos jornais e das 

rádios locais, por exemplo, que não querem ficar para traz na divulgação dos 

principais fatos da cidade” – Entrevistado 4 

“Sem dúvida agrega, pois democratiza a informação” – Entrevistado 5 

 

“Mais um veículo local. Com uma equipe de qualidade, que presta grande serviço 

local” – Entrevistado 9  

“Estimula a concorrência e oferece informação ágil. Movimenta a cidade, gosto 

muito desse tipo de dispositivo, já que é mais uma opção. È importante a quantidade 

de fontes de informação para a população escolher onde procurar as notícias que 

mais se adaptem” – Entrevistado 10 

 

“É necessário termos meios de comunicação, que divulgam a notícia a partir de 

outro olhar, diferente da RBS por exemplo. Um olhar sem amaras publicitárias, que 
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muitas vezes, impendem notícias que prejudicam terceiros, por suas conveniências 

financeiras” – Entrevistado 11 

“O Portal Extra agrega qualidade nas mídias disponíveis em Santa Maria, pois por 

fazer um jornalismo independente, faz um contraponto aos grandes grupos de 

noticias de Santa Maria” – Entrevistado 12 

“Hoje, para mim, é a fonte mais precisa, pois suas informações trazem, acima de 

tudo, conhecimento e verdade, sem manipulação, sem exagero, mostrando a notícia 

como ela é, sem a espetaculosidade tão corriqueira nos meios de informações para 

vender. Penso que vem somando muito, principalmente pela quantidade e a 

qualidade da informação, além a credibilidade de seu conteúdo” – Entrevistado 13 

 

Nota-se que o entrevistado de número 10 respondeu que além de dar mais evidência 

aos conteúdos relacionados com a região e movimentar a cidade. O Portal Extra também 

estabelece uma conexão rápida de informação com o leitor, assunto que foi citado por mais 

seis pessoas: 

“O surgimento do Portal Extra obrigou outras mídias online a repensarem seu 

conceito de instantaneidade, sua linguagem com o público e sua interatividade. O 

Portal Extra tem uma linguagem mais tangível, mais próximo da linguagem 

popular, sem abrir mão das normas da língua, mas sim, mais compreensível e 

decodificável, ou seja, cumprindo a missão de informar com clareza, objetividade e 

agilidade” – Entrevistado 2 

“Agrega rapidez na divulgação de informações ligadas à editoria de Polícia, 

principalmente, com abordagem nas notícias sobre crimes, assaltos, acidentes de 

trânsito e da área judiciária” – Entrevistado 6 

“Pelo fato de ser muito ágil, as informações são imediatas”  - Entrevistado 7 

“Exatamente a possibilidade de ler antes informações que outros veículos da mídia 

tradicional não conseguem, exatamente pela natureza deles” – Entrevistado 8 

“Agrega uma espécie de resumo dos principais fatos e acontecimentos com fácil 

acesso,se inserindo dessa forma no contexto moderno onde precisamos a 

informação rápida,segura e confiável,objetivando a boa informação com otimização 

do tempo” – Entrevistado 14 

“A forma ágil de informar é o que mais colabora para a evidência rápida que teve o 

Extra em Santa Maria, as notícias estão sempre a frente” – Entrevistado 15 



49 
 

 

Além disso, os entrevistados voltaram a falar sobre a editoria de polícia (com maior 

número de postagens) e notícias que necessitam de apuração instantânea, já qualificada pelos 

próprios leitores em outras questões abordadas neste questionário. A resposta do entrevistado 

de número oito evidencia a vantagem do Portal Extra em noticiar a frente, devido à natureza 

dos outros veículos, já que precisam de fechamento de edições, por exemplo. Ainda foram 

citadas questões como a credibilidade das informações dispostas ao longo do site, onde ao 

menos uma pessoa destacou como confiável a avaliação das notícias do portal. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A finalização deste trabalho, que realizou uma leitura dos modos como os formadores de 

opinião percebem o Portal Extra, não reflete um texto final hermético, fechado e conclusivo. 

Trata-se de um ponto final que traduz alguns encaminhamentos de pesquisa.  

Nesse sentido, a conclusão não é definitiva porque em comunicação sabe-se que as 

leituras são voláteis, como os fatos e acontecimentos. Entretanto a metodologia utilizada para 

a identificação da proposta de pesquisa configura dados significativos. 

Do conjunto de dados coletados, a pesquisa aponta, inicialmente,   que o Portal Extra é 

sim, uma mídia conhecida e reconhecida localmente pelos formadores de opinião da cidade. 

Conclui-se esse dado a partir de que 100 % dos entrevistados responderam que conhecem, 

acessam e leem o objeto de estudo. Através deste dado é possível afirmar que a mídia digital, 

nesse contexto, tem a mesma acessibilidade que as tradicionais, quando aplicadas paa este 

tipo de público abordado: os formadores de opinião. 

Decorrente deste encaminhamento de pesquisa pode-se identificar que a motivação que 

faz os leitores do Portal terem este veículo como sua fonte de informação baseia-se 

principalmente no conjunto de conteúdo espalhado nos sites de redes sociais – Facebook e 

Twitter – independente do dispositivo usado como forma de acesso (computador, tablet ou 

celular). Essas ferramentas servem como alavanca principal para que as notícias do veículo 

possam chegar até o seu leitor, porque esses tipos de sites tornam-se indispensáveis para a 

propagação das informações, já que a maioria dos usuários chega até este canal através das 

atualizações em suas redes, exceto em casos específicos onde a força do hábito ou a 

obrigação, devido as atividades profissionais forçam a pular esta etapa para acessar 

diretamente através do endereço eletrônico. 

 Dentro disso, avalia-se de maneira positiva a relação do leitor com o objeto de estudo, 

já que ambos interagem através de um fio condutor, que são as redes sociais. Desse modo, a 

construção da percepção de leituras já começa a partir de uma chamada de impacto durante a 

propagação das informações e que atinja de maneira sólida a atenção do usuário para que 

imediatamente possa consumir as pautas sugeridas pelo veículo.  

Através da conceituação exposta pelos entrevistados pode-se ainda definir um perfil 

estabelecido pelo Portal Extra ao se inserir no contexto local com propriedade. Os fatos e as 

evidências aqui captadas através dos olhares das pessoas que integram um grupo de 

formadores de opinião na cidade legitimam a característica de veículo local e comprometido 

em noticiar fatos verdadeiramente relevantes ao cotidiano da cidade.  
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Justifica-se essa posição através do conteúdo que é abordado no site, uma vez que existe 

uma preocupação com os assuntos de relevância territorial, o que não é feito por grande parte 

dos veículos que se dizem de abrangência exclusiva do mesmo âmbito. Neste grupo de mídias 

não se incluem algumas rádios, que também produzem conteúdo regionalizado em sua grade 

de programação, ao contrário, principalmente, dos grandes grupos detentores da massa da 

comunicação na cidade. 

Além da abordagem local, o Portal Extra é um veículo que já transmite credibilidade, 

mesmo que tenha pouco mais de um ano de existência, pois de acordo com a maioria dos 

entrevistados, as notícias na maioria das vezes são precisas e transmitem muita agilidade. 

Aliás, essa foi a principal característica apontada pelos formadores de opinião ao longo da 

aplicação do questionário. Eles relataram que a instantaneidade é uma das formas que 

aproximam eles da leitura do site. 

A credibilidade e a agilidade andam juntas, não basta apenas ser rápido na maneira de 

divulgar as notícias do dia a dia, mas também tem que transmitir seriedade e absoluta 

confiança para que os seus usuários possam retornar sempre que uma das postagens chamar a 

atenção. Mesmo que alguns textos sejam curtos, de até dois parágrafos, isso é o que mantém a 

atenção do leitor, já que no ciberespaço, os seus usuários costumam acessar informações com 

conteúdo relevante ao que procuram e não com extensão.  

Todavia, alguns leitores ainda buscam mais profundidade nas reportagens e isto pode ser 

considerada uma das principais fragilidades do site, já que foca suas atenções nas notícias 

rápidas e factuais, são poucas as matérias que exigem um maior tempo de leitura e 

permanência nessa plataforma.  Nessa linha é observada a quantidade de matérias policiais 

que é a linha norteadora dos principais acessos. 

Talvez por esse motivo, o objeto de estudo deste trabalho não é unanimidade entre os seus 

leitores. Eles não se utilizam da ferramenta como sendo sua principal fonte de informação. 

Eles veem o Portal Extra como leitura alternativa às mídias tradicionais, pois não é 

exclusividade, uma vez que foi citado que em suas coletas de diárias por notícias, os usuários 

também se utilizam de jornais, rádios e televisão para tal.  

O site não supre todas as expectativas de seus leitores, pois além da grande concorrência 

que há nessa área, também é visível a credibilidade alcançada pelos veículos tradicionais ao 

longo de suas existências na cidade de Santa Maria. Essas mídias também possuem os seus 

sites informativos na internet, como blogs, outros portais e as próprias redes sociais para se 

consolidar entre a população local.  



52 
 

E não é só pelo conteúdo insuficientemente atrativo aos olhos dos seus leitores que fazem 

com que o Portal Extra não seja a principal escolha, pois os conteúdos pouco 

“multimidiáticos” revelam outra fragilidade dessa plataforma.  

Mesmo com dados significativos apontados ao longo da aplicação da metodologia de 

trabalho, esperava-se que os formadores de opinião pudessem colaborar ainda mais para 

identificar possíveis formas inovadoras no fazer jornalístico no âmbito local. Como já citado, 

o jornalismo digital ainda passa por um período de consolidação, mesmo que já exista há pelo 

menos 11 anos de forma mais evidenciada. 
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