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RESUMO 

 

O Twitter é uma rede social que vem tendo grande repercussão mundial em especial no 
Brasil. Atuando como um servidor de microblogging, oferece a possibilidade de atualização 
instantânea, mas limita seu espaço a 140 caracteres. A partir deste contexto, será analisada a 
forma como o Twitter dá suporte a maneira de comunicar da Zero Hora On-line, por meio de 
seu perfil na rede, estudando os modos pelo qual esta rede social é utilizada na função de 
construção e disseminação da informação. Na análise será verificado se o Twitter é um 
instrumento utilizado pelo meio comunicacional para construir seu conteúdo buscando 
informações na rede social, para disseminá-lo entre seus seguidores e/ou dar o “furo 
jornalístico” através deste. Por meio de entrevistas semiestruturadas e análise de conteúdo, 
pretende-se identificar o motivo que faz com que um jornal tradicional como a Zero Hora, 
tenha adesão a redes sociais e como estas podem auxiliar às formas de comunicar do veículo. 
O estudo pretende mostrar indícios sobre a relação entre jornalismo e redes sociais, 
compreendendo de que forma o fazer jornalístico de hoje está vinculado a novas estratégias de 
comunicação.  
 

Palavras-chave: Internet. Redes sociais. Twitter. Jornalismo On-line. Zero Hora. 
 

 

ABSTRACT 
 
 
Twitter is a social network that comes with unprecedented large impact world, especially in 
Brazil. Acting as a server microblogging, offers the possibility of instant update but your 
space is limited to 140 characters. From this context, it examined how Twitter supports a way 
of communicating the Zero Hour On-line, through his profile on the network, studying the 
ways by which this social network function is used in the construction and dissemination 
information. The analysis will be verified that Twitter is a tool used by communication means 
to build their content searching information in social networking, to disseminate it among his 
followers and / or give the "scoop" through this. By means of semi - structured content 
analysis seeks to identify the reason that makes a traditional newspaper such as the Zero 
Hour, was joining networks social and how they can help communicate the ways of the 
vehicle. The study to show evidence about the relationship between journalism and networks 
social, understanding how o do journalism today is linked to new communication strategies. 
 
Key-words: Internet. Social Networks. Twitter. On-line Journalism. Zero Hora.



6 

LISTA DE FIGURAS 

 

 
Figura 1 – Interface da zerohora.com no dia 25 de Outubro de 2009...................20 

Figura 2 - Interface do Orkut em Outubro de 2009..............................................28 

Figura 3 - Interface do Facebook em Outubro de 2009........................................30 

Figura 4 - Interface do Myspace em Outubro de 2009.........................................31 

Figura 5 - Interface do Flickr em Outubro de 2009..............................................32 

Figura 6 - Interface do Twitter em Outubro de 2009............................................33 

Figura 7 - Tweet de Robert Scobleizer referente ao terremoto na China em 2008 

...........................................................................................................41 

Figura 8 - Primeiro Tweet de Zero Hora na rede de relacionamentos Twitter em 

2008....................................................................................................49 

Figura 9 - Gráficos dos Tweets do perfil Zero Hora na rede de relacionamentos 

Twitter desde sua criação....................................................................50 

Figura 10 - Gráfico dos Retweets do perfil Zero Hora.........................................54 

Figura 11 - Gráfico dos Ttweets de Zero Hora na semana analisada....................55 

Figura 12 - Gráfico dos Ttweets de Zero Hora com categorias em conjunto........56 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

SUMÁRIO             

 
 

1 INTRODUÇÃO  ................................................................................................................. 8 

2 A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO  ............................................ .....12     

2.1 A INTERNET NO BRASIL .............................................................................................. 13 

2.2 JORNAIS ENTRAM NA ERA DIGITAL ........................................................................ 14 

2.3 JORNAIS DIGITAIS NO BRASIL .................................................................................. 16 

2.4 ZERO HORA .................................................................................................................... 17 

3 UM NOVO CONTEÚDO NA WEB  .............................................................................. 22 

3.1 BLOGS .............................................................................................................................. 22 

3.2 MICROBLOGS .................................................................................................................. 24 

4 A INTERNET E AS REDES SOCIAIS ......................................................................... 26 

4.1 ORKUT: QUEM VOCÊ CONHECE? .............................................................................. 28 

4.2 FACEBOOK: SE CONECTE E COMPARTILHE .......................................................... 29 

4.3 MY SPACE: UM LUGAR PARA AMIGOS ................................................................... 30 

4.4 FLICKR: COMPARTILHE SUAS FOTOS, VEJA O MUNDO ...................................... 32 

4.5 TWITTER: O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO? ............................................................... 33 

5 TWITTER, UM CANAL PARA O FAZER JORNALISTICO  .................................. 38 

5.1 O JORNALISMO SE FEZ PRESENTE ........................................................................... 40 

5.1.1 Terremoto na China ......................................................................................................... 40 

5.1.2 Alagamento em Salvador ................................................................................................ 41 

5.1.3 Morte de Michael Jackson ............................................................................................... 43 

5.1.4 Eleições no Irã ................................................................................................................. 44 

6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  ................................................................. 46 

7 O TWITTER DA ZERO HORA  .................................................................................... 49 

7.1 O QUE O PERFIL REVELA? .......................................................................................... 55 

8 CONCLUSÕES ............................................................................................................... 59 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS  ................................................................................. 63 

FONTES DE CONSULTA .................................................................................................... 65 

ANEXOS ................................................................................................................................. 68 

 
 
 



8 

1 INTRODUÇÃO 

 

O Twitter existe desde março de 2006 e foi tornado público em agosto do 

mesmo ano, tendo um crescimento rápido ao redor do mundo. No Brasil, o site 

começou a se tornar popular em 2008. Desde então, muitos usos criativos têm sido 

realizados no Twitter, entre eles o uso jornalístico. 

Cada vez mais, o grau de abertura para as redes sociais pode ser decisivo na 

riqueza da comunicação. Portanto, a escolha para a realização desse trabalho se 

deve a ideia de aprimoramento da maneira de relacionar-se e comunicar. É preciso 

estar atento às mudanças que ocorrem no mundo, e o uso de Redes Sociais para 

fins jornalísticos é uma delas. 

O principal uso do Twitter está relacionado com a informação. Jack Dorsey, 

um dos seus criadores, afirma que ele é uma ferramenta de comunicação e não 

apenas uma rede social. De acordo com essa afirmação é possível dizer que existe 

um nicho importante para o jornalismo e, fundamentalmente, para o jornalismo 

digital. Justamente pela arquitetura leve e capacidade de espalhar rapidamente as 

informações especializadas, o Twitter está sendo também apropriado pelos 

veículos informativos. Motivo esse que levou ao interesse por esta pesquisa, como 

demonstrado ao longo deste primeiro capítulo de introdução.  

A Zero Hora é exemplo dessa apropriação. Dentro desse contexto, o 

presente trabalho tem por objetivo abordar as estratégias de uso por parte do 

veículo em questão no uso da ferramenta Twitter.  

Para poder tratar sobre esta nova ferramenta tecnológica que atua na 

internet, foi necessária uma pesquisa teórica que enriquecesse o conhecimento 

sobre o tema. Dessa forma, iniciou-se o segundo capítulo desse trabalho falando 

sobre a internet como meio de comunicação. Assim, o capítulo sobre a Internet e 

os Jornais On-line foi enriquecido com as teorias do sociólogo Castells (2003) o 

qual argumenta que a história da criação e do desenvolvimento da internet é a 

história de uma aventura humana extraordinária.  

Assim, no terceiro capítulo, abre-se a possibilidade de entender um novo 

conteúdo na internet, impulsionado pela criação de blogs e microblogs, 

ferramentas usadas no suporte e geração de conteúdo colaborativo. Nesse capítulo, 
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explica-se que os blogs e microblogs são ambientes participativos, unidos por 

informação e interesse, que possuem relevância entre os usuários da internet. 

Nesse mesmo capítulo é ressaltado que a evolução das tecnologias apresenta 

dispositivos para a comunicação. 

Devido ao objeto empírico desta monografia caracterizar-se por ser uma 

ferramenta de microblog, e ao mesmo tempo, uma rede social, buscou-se, no 

quarto capítulo, discorrer sobre redes sociais e apontar as mais populares no Brasil, 

falando um pouco das características de cada uma, abrangendo as especificidades 

da rede social Twitter em especial.  

Depois de traçadas as características da rede social, o quinto capítulo da 

pesquisa demonstra a relação íntima do Twitter com o jornalismo. Fez-se 

necessário apontar os usos jornalísticos que estão sendo realizados, a maneira com 

que os veículos estão lidando e as inúmeras possibilidades possíveis dentro dessa 

ferramenta. Portanto, encerra-se a parte do referencial teórico com o subcapítulo 

“O jornalismo se fez presente”, que demonstra situações onde o uso da ferramenta 

contribuiu para a divulgação de informações e na agilidade e interatividade que ela 

possibilita.  

No capítulo seguinte, a metodologia, os procedimentos metodológicos 

utilizados para realizar a pesquisa são explicados. É relatado o processo de 

delimitações e escolhas para obter a resposta da questão-problema. Foi realizada 

entrevista com a editora on-line da Zero Hora, além de uma análise de conteúdo 

que verificou as postagens realizadas no período de uma semana que compreendeu 

a data de 18 a 25 de agosto.  

Por fim, no capítulo sete, da análise, discorre-se sobre o perfil de Zero Hora 

no Twitter, a quantidade de postagens, os critérios de noticiabilidade e o uso que o 

veículo faz da ferramenta em questão. A análise foi focada de modo a verificar se 

o Twitter é um instrumento utilizado pelo meio comunicacional para construir seu 

conteúdo buscando informações na rede social, disseminá-lo para seus seguidores 

e/ou também dar o “furo jornalístico” através deste. 

A partir de uma pesquisa exploratória, observou-se que os veículos, de 

modo geral, apresentam indícios da utilização jornalística de plataformas como o 

Twitter. No entanto, noticiar um fato não é simplesmente expor algo num blog ou 
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rede de relacionamentos. A notícia diferencia-se da informação, já que esta é um 

fato simplesmente e a notícia, em si, só adquire o seu caráter de notícia quando 

segue certos critérios e regras. Portanto, é importante destacar que nem todas as 

informações são notícias.  

Todavia, não podemos deixar de perceber o quanto esses meios de 

exposição de conteúdo, como os blogs, fotologs, e as redes como o Twitter e o 

Orkut, entre outros diversos, já estão estabelecidos como uma forma de colocar 

fatos no âmbito do conhecimento público.  

É importante ressaltar que redes sociais e blogs já não são mais considerados 

duvidosos ou fontes de baixa qualidade, desde que o usuário saiba filtrar a informação. 

A realidade em que nos encontramos, nesta era pós-moderna, é que, cada vez mais, 

estaremos recorrendo a espaços de mídia alternativos na busca por informações, e é 

imprescindível que os veículos de comunicação estejam lá. Primo ressalta a ideia de 

utilidade e viabilidade da utilização de redes sociais e blogs como fonte de pesquisa, 

demonstrando suas considerações: 

 

O caderno Donna de Zero Hora, em uma matéria sobre homens na 
cozinha (27/04), citou blogs do nível micromidiático dedicados à 
gastronomia. O mesmo jornal reproduz trechos do blog da cantora 
Maria Rita (do nível de nicho) sobre sua turnê em Porto Alegre (6/05). 
A Folha de São Paulo fez uma nota sobre a resposta da pré-candidata 
Hillary Clinton à acusação de blogs políticos de que teria cometido 
uma "gafe racista" (9/05). Em uma matéria sobre o dossiê da gestão 
Fernando Henrique, a Folha relatou que cópias de um post do blog de 
José Dirceu foram distribuídas para a imprensa durante um evento. 
Sobre o caso Isabella, O Sul publica a seguinte matéria de página 
inteira (28/05): "Caso Isabella vira 'febre' na Internet. Comoção se 
reproduz virtualmente, e debate sobre o crime toma conta do Orkut, de 
blogs e portais de notícias". (PRIMO, 2008, p. 14). 

 
Portanto, é possível perceber que blogs e Twitter não são apenas produções 

espontâneas de pessoas comuns. Primo (2008) enfatiza que as próprias instituições 

midiáticas tradicionais como a Zero Hora vêm utilizando tais meios digitais para a 

divulgação de notícias e atração de novos leitores. 

Biz Stone, um dos criadores do Twitter, em entrevista a revista Veja1 

(2009), afirma que a circulação de informações é algo desejado há muito tempo e 

se torna muito poderosa quando realizada de forma livre. Stone considera o Twitter 

                                                 
1  Disponível em: <http://veja.abril.com.br/211009/mundo-140-caracteres-p-19.shtml> 
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como uma daquelas criações que não sabíamos que eram necessárias até o 

momento em que passamos a usá-las. Este também foi um dos motivos que 

moveram a pesquisa, na busca por entender e acompanhar como os veículos estão 

adaptando-se à velocidade das mudanças no meio da comunicação. 
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2 A INTERNET COMO MEIO DE COMUNICAÇÃO 

 

A internet nasceu como programa de pesquisa militar. Sua criação foi 

resultado de um desenvolvimento contínuo das redes de computadores. 

 

A história da criação e do desenvolvimento da internet é a história 
de uma aventura humana extraordinária. Ela põe em relevo a 
capacidade que têm as pessoas de transcender metas 
institucionais, superar barreiras burocráticas e subverter valores 
estabelecidos no processo de inaugurar um mundo novo. 
(CASTELLS, 2003, p.13) 

 
Segundo Castells, as origens da internet podem ser encontradas na Arpanet, 

uma espécie de rede de computadores desenvolvida pelos Estados Unidos em 

1969. A ARPA (Advanced Research Projects Agency) tinha como objetivo 

alcançar superioridade tecnológica militar em relação à União Soviética, que havia 

realizado o lançamento do primeiro Sputnik2. 

O autor explica que, após um ataque nuclear, a Força Área americana 

requisitou um estudo sobre como ela poderia manter controle sobre mísseis e 

bombardeiros. O resultado era uma rede de computadores descentralizada, de 

modo que, se qualquer localização nos EUA fosse atacada, o resto continuaria a 

operar. Essa rede foi fisicamente construída somente em 1969 e recebeu o nome de 

ARPANET. Era composta por apenas quatro servidores, localizados na 

Universidade da Califórnia em Los Angeles, Stanford, Universidade da Califórnia, 

em Santa Barbara e Universidade de Utah. 

A década de 70 foi de intensa atividade de pesquisa (BRASIL, 2000) e teve 

como resultado principal, a concepção do conjunto de protocolos, que até hoje é a 

base da internet, formando o TCP/IP.  

Em 1985, a National Science Foundation (NSF) interligou os 

supercomputadores dos seus centros de pesquisa, resultando na rede conhecida 

como NSFNET que, no ano seguinte, se ligaria a Arpanet. O conjunto de todos os 

                                                 
2 Foi a primeira série de satélites artificiais Soviética, concebida para estudar as capacidades de 
lançamento para o espaço de cargas úteis e o estudo da ausência de peso e da radiação sobre os 
organismos vivos.  
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computadores e redes ligados a esses dois backbones3 (espinhas dorsais de uma 

rede) passou a ser conhecido oficialmente como internet (BRASIL, 2000). 

A exclusiva natureza acadêmica da internet durou até meados de 1993 

quando passou a ser explorada comercialmente, tanto para a construção de novos 

backbones, por empresas privadas, como para o fornecimento de serviços diversos, 

abertura essa em nível mundial.  

 

2.1 A INTERNET NO BRASIL 

 

A internet iniciou no Brasil, em 1988, por iniciativa da comunidade 

acadêmica de São Paulo (Fapesp – Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de 

São Paulo) e do Rio de Janeiro (UFRJ – Universidade Federal do Rio de Janeiro e 

LNCC – Laboratório Nacional de Computação Científica). 

A Rede Nacional de Pesquisa (RNP), instituição criada pelo Ministério de 

Ciência e Tecnologia, que tinha como objetivo iniciar e coordenar o oferecimento 

de serviços de acesso a internet no Brasil, (BRASIL, 2000) teve, no 

estabelecimento de seu backbone, o marco inicial para interligar várias instituições 

educacionais à grande rede (ZANIOLO, 2007).  

A partir de um projeto piloto da Embratel, em 1994, foi iniciada a 

exploração comercial da internet no Brasil. (ZANIOLO, 2007) Inicialmente, o 

acesso a internet efetuou-se via linha telefônica (conexão discada) e, 

posteriormente, através de circuitos dedicados ou remanescentes via Renpac4 ou 

linhas E1 5 (BRASIL, 2000). 

 

No período de 1995 a 1998, a internet tornou-se no país um dos 
maiores fenômenos mercadológicos de todos os tempos. Em 
apenas três anos o número de pessoas que acessam a rede mundial 
de suas casas e trabalhos cresceu em 4.000%. (PINHO, 2000, 
p.74) 
  

                                                 
3 Designa o esquema de ligações centrais de um sistema mais amplo, tipicamente de elevado 
desempenho. 
4 Rede comercial de transferência de dados disponibilizada pela Embratel.  
5 E1 é um padrão de linha telefônica digital europeu e possui uma taxa de transferência de 2 Mbps,  
podendo ser dividido em 32 canais de 64 Kbps cada. 
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A data de início da comercialização da internet coincide com o surgimento 

dos jornais digitais. O pioneiro, The NandO Times, teve sua criação em 1994. (DE 

QUADROS, 2002) Entre 1995 e 1996, começa a haver um grande número de 

lançamentos de versões digitais de jornais impressos e, assim, começa também a 

haver um grande esforço dos ciberjornalistas que buscavam, e ainda buscam, uma 

linguagem apropriada e uma arquitetura web adequada, para disponibilizar na rede 

um bom diário eletrônico aos seus usuários. 

   

2.2 JORNAIS ENTRAM NA ERA DIGITAL 

 

Em 1991, quando a World Wide Web surgiu como a parte multimídia da 

internet, os entusiastas da rede mundial nem pensavam no impacto que a invenção 

iria causar na comunicação. (PINHO, 2003) O advento da internet impulsionou o 

jornalismo on-line, e as empresas, já no início, viram as suas potencialidades. 

Mielniczuk (2003) destaca três fases distintas que são possíveis de 

identificar ao longo da história do webjornalismo: O primeiro momento é chamado 

de transpositivo, o que na verdade eram reproduções de parte dos grandes jornais 

impressos. A autora afirma que, o que era chamado de jornalismo on-line, não 

passava da transposição de uma ou duas principais matérias de algumas editorias.  

A partir do desenvolvimento da estrutura técnica da internet e aperfeiçoamentos, a 

autora identifica uma segunda fase chamada de metáfora, que se observa quando, 

mesmo atrelado ao modelo do jornal impresso, os produtos começam a apresentar 

experiências ligadas à tentativa de explorar recursos oferecidos pela rede como a 

multimidialidade, interatividade e hipermídia. Na terceira fase se observa o 

webjornalismo, um estágio mais avançado e que explora as potencialidades 

oferecidas pela rede.  

A oportunidade de oferecer um diário de fácil acesso ao usuário despertou o 

interesse de empresários da comunicação. Nos Estados Unidos, eles foram os 

primeiros a vislumbrar uma nova forma de obter lucros (DE QUADROS, 2002). 

Entre os pioneiros estão os jornais digitais The NandO Times (1994) e o The San 

Jose Mercury Center (1995). Ambos ganharam destaques por explorarem 
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vantagens na internet, oferecendo muito mais do que a simples transcrição das 

informações do jornal impresso para a web. 

As redações digitais abriram portas aos jovens jornalistas. No 
boom da internet, nos Estados Unidos, na Espanha e no Brasil a 
maioria delas era formada por profissionais com bom currículo 
acadêmico, mas com pouca experiência no jornalismo, o que para 
alguns editores era conveniente já que assim eles não tinham 
noções preconcebidas do jornalismo. (DE QUADROS, 2002, 
p.11) 
 

O Diário digital Fishwrap utilizou muito o recurso interativo. Surgiu 

também o jornal digital Dayle Me. A cooperação de diversas empresas norte 

americanas também contribuiu para o desenvolvimento dos jornais eletrônicos. Em 

1995, foi criada a companhia New Century Network, uma associação entre os 

editoriais de jornais, o que representou um terço da indústria de diários nos 

Estados unidos (DE QUADROS, 2002). 

 

Em um primeiro momento, os jornalistas, que utilizavam os 
computadores apenas para redigir e editar textos, começaram a 
usar os browsers6, de maneira incipiente, como um novo recurso 
para o acesso a informações disponibilizadas em bancos de dados 
e em sites de todo mundo. (PINHO, 2003, p.114). 

 
O The Wall Street Journal lançou, em 1995, uma versão personalizada dos 

negócios empresariais, extraídas de suas edições diárias regulares. Nesse serviço, 

os assinantes montavam suas próprias edições e as acessavam via linha telefônica 

(MOHERDAUI, 2002). 

 

Os editores das edições digitais prescindem do papel jornal e 
ficam, assim, à vontade para determinar a cobertura das noticias 
independentemente de limitações de espaço físico disponível para 
a publicação. O charme da demonstração de eficiência 
profissional e empresarial através do furo jornalístico – oriundo 
do jornalismo impresso e usurpado pelo jornalismo televisivo – 
retorna ao palco da competição entre os jornais, sejam eles do 
texto ou da imagem e, novidade, sejam eles grandes ou pequenos 
veículos. (MANNARINO, 2000, p. 33).  

 
O The New York Times apresentou sua versão digital em janeiro de 1996 

com recursos que procuravam utilizar uma linguagem não linear na web. O The 

                                                 
6 O Browser, também conhecido como navegador web, é um programa de computador que habilita 
seus usuários a interagirem com documentos virtuais da Internet, também chamadas de 
páginas HTML, que estão hospedadas num servidor Web. 
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Washington Post.com também tentou apresentar uma versão diferente do impresso 

(DE QUADROS, 2002).  

O mundo estava atento a uma nova maneira de comunicar. As primeiras 

tentativas jornalísticas nesse novo ambiente logo foram disseminadas pelo mundo 

e, em 1995, chegaram ao Brasil. 

 

2.3 JORNAIS DIGITAIS NO BRASIL 

 

Não demorou muito para que as tradicionais empresas jornalísticas 

brasileiras ingressassem na World Wide Web. Inspiradas em modelos de sucesso 

de versões on-line de revistas e jornais norte-americanos e ingleses, os jornais on-

line brasileiros iniciaram suas atividade em 1995 (PINHO, 2003). 

O pioneiro, em maio de 1995, foi o Jornal do Brasil. Inicialmente apenas 

com a transcrição do jornal impresso para o meio on-line (DE QUADROS, 2002). 

“Em junho de 1995, o jornal Zero Hora foi o segundo do país, logo depois 

do Jornal do Brasil, a oferecer conteúdos na Web” (GRUPO RBS, 2007, p. 81). 

Até o fim dos anos 90, os jornais eletrônicos brasileiros, em sua maioria, 

eram uma transposição das versões impressas. No século XXI, mais precisamente a 

partir de 2002, há muitas novidades nos sites jornalísticos brasileiros.  

O grupo Estado foi pioneiro no jornalismo online na América latina por 

meio da agência Estado/Broadcast. Antes que o primeiro navegador mosaic7 

chegasse ao Brasil, o diário já apresentava em junho de 1993 o projeto Estadão 

Multimídia (DE QUADROS, 2002). 

De Quadros (2002) ainda explica que o jornal digital do Estadão, então 

denominado Netestado, foi estruturado em março de 1995, mas só foi 

disponibilizado em dezembro na internet. Por isso, o Jornal do Brasil é 

considerado o primeiro jornal digital do país, já que foi disponibilizado 

integralmente em 28 de maio de 1995.  

 

                                                 
7 Lançado em 1993, é considerado o responsável pela popularização da rede entre o público em 
geral. 
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A Folha On-line foi um dos primeiros jornais on-line brasileiros a 
inovar na cobertura do noticiário da web. Como não havia 
correspondente da Folha durante os conflitos ocorridos em 
Kosovo, em 1999, o diário passou a publicar depoimentos 
enviados por e-mail à redação de pessoas que estavam próximas 
às áreas de maior conflito. É a primeira vez que um jornal 
brasileiro publica em seu site e-mails de leitores para enriquecer o 
noticiário. (MOHERDAUI, 2000, p. 25) 

 
O diário digital O Globo on-line, atualmente um produto do portal 

globo.com, surgiu em 29 de julho de 1996. (DE QUADROS, 2002) O atraso foi 

justificado por não terem a intenção de colocar um jornal impresso no computador 

e queriam explorar mais o que a internet tinha a oferecer.  

Os grandes jornais brasileiros logo se adaptaram a versões on-line. São 

jornais que cresceram e conseguiram destaque com esforços que datam desde seu 

surgimento, aprimorando-se e buscando sempre acompanhar as tendências do 

momento em que vivem, como no caso de Zero Hora, que já nasceu preocupada em 

acompanhar a modernidade e evoluções que acontecem no mundo. 

 

2.4 ZERO HORA 

 

O jornal Zero Hora é parte do Grupo RBS (Rede Brasil Sul), uma empresa 

que trabalha com comunicação e conta com meio século de atividades, sendo líder 

de todos os segmentos em que está presente na região sul do país. 

O início do Grupo RBS se dá, em 3 de julho de 1957, quando Mauricio Sirotsky 

Sobrinho, Arnaldo Ballvé, Frederico Arnaldo Ballvé, Nestor Rizzo e Manoel Arroxellas 

Galvão compram a Rádio Sociedade Gaúcha, a mais antiga emissora de Porto Alegre 

(SCHIRMER Apud FONSECA, 2003). 

O Grupo RBS obtém 18 emissoras de TV aberta, duas emissoras de TV 

comunitária, o Canal Rural, 26 emissoras de rádio, oito jornais, dois portais na internet, 

mais de 80 sites de seus veículos e serviços, uma gravadora, editora, empresa de 

serviços gráficos, empresa de logística, empresa de marketing e relacionamento com o 

público jovem e uma fundação voltada para ações sociais (GRUPO RBS, 2007). O 

grupo está entre os oito principais do setor de rádio e televisão do País, sendo a maior 

rede em concentração em nível regional e a segunda maior após a Rede Globo. 

(FELIPPI, 2007, p.2) 
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Com sede em Porto Alegre, a empresa está presente no Rio Grande do Sul, Santa 

Catarina e em escritórios e sucursais em Brasília, São Paulo e outras cidades do país. 

O jornal Zero Hora, criado pelo empresário Ary de Carvalho, começou a 

circular, em 4 de maio de 1964, assumindo um modelo tablóide8, que na época era 

associado, com raras exceções, à mídia sensacionalista mundial e, durante alguns anos, 

seu formato e conteúdo demonstravam elementos que o alinhavam com o estilo 

sensacionalista em algumas publicações (GRUPO RBS, 2007). Segundo o autor, foi em 

1970 que esses traços, estilo e reputação começam a mudar, levando-o a se tornar o 

jornal de maior circulação do sul do país e o quarto em circulação entre os chamados 

quality papers 9do país.  

Em 1970, os irmãos Mauricio e Jayme Sirotsky e o sócio Fernando Ernesto 

Corrêa acertaram a compra da totalidade das ações de Zero Hora, formando, a partir de 

então, um grupo multimídia, já que os Sirotsky mantinham atuação em rádio e TV 

(GRUPO RBS, 2007). 

 A Zero Hora, não mais sensacionalista, acabou por manter o seu formato 

tablóide e, aos poucos, foi conquistando respeito com façanhas reconhecidas 

nacionalmente. 

Nos anos 80 do século XX, Nelson Sirotsky, filho do fundador, assumiu o 

comando, resultando em transformações gerenciais, com a colocação de executivos “do 

mundo dos negócios” na gestão (FONSECA Apud FELIPPI, 2007).  

A RBS atua dentro das novas regras mundiais do mercado e o jornal Zero Hora 

acompanhou esse ritmo e foi adequando-se às exigências dos novos tempos para 

conquistar o papel de jornal de referência e assumir a liderança em circulação no estado 

(FELIPPI, 2007). A autora relata ainda que o jornal Zero Hora aumentou a sua tiragem 

nos últimos anos, indo contra uma tendência de diminuição das tiragens dos jornais 

impressos, ampliando o público-leitor, em quantidade e diversidade, racionalizando 

custos e ampliando mercado e anunciantes. 

Segundo o Grupo RBS (2007), o jornal Zero Hora foi o segundo do país a 

constar na internet, em junho de 1995, logo após o Jornal do Brasil. Em 1996, foi 

                                                 
8 Jornais com tamanho um pouco maior que metade de um standard, associados à mídia 
sensacionalista. 
9 O grupo de jornais reconhecidos pela qualidade da informação que veiculam.  
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lançada a ZH Digital, que passava para a rede as informações do jornal do dia e 

atualizava as mais importantes no Zero Hora Agora.  

 

O microcomputador recém começava a se popularizar no país. ZH 
apareceu na net com seu caderno de informática. Num 
aprendizado lento, outras informações do jornal impresso foram 
aos poucos sendo veiculadas na rede, com raras notícias 
atualizadas durante o dia, como as informações sobre 
meteorologia. O mundo ainda tateava para descobrir o que afinal 
deveria ser divulgado na mídia on-line. (GRUPO RBS, 2007, p. 
81) 

 
O ClicRBS foi lançado, em 2000, abrigando os sites de todas as mídias do grupo 

e oferecendo uma das principais características da internet, a interatividade. O portal 

zerohora.com foi lançado, no dia 19 de setembro de 2007, apresentando um novo layout 

e uma equipe ampliada para poder oferecer conteúdo on-line durante todo o dia.  

Com relação ao portal on-line, incluíram-se recursos novos como RSS10, maior 

destaque para os blogs, comentários nas notícias. Alguns destes recursos já eram 

utilizados no ClicRBS, primeira presença on-line editorial de fato do grupo, mas não 

nos sites dos jornais do grupo (LOSSIO, 2007). 

Nesse novo portal, apresenta-se a possibilidade de leitura das páginas 

diagramadas do jornal, podendo inclusive folheá-las virtualmente, transpondo 

integralmente o jornal para a web (NO AR 50 ANOS DE VIDA, 2007). 

A redação da ZH é totalmente redesenhada e passa a unir as equipes que 

produzem para o veículo impresso e para o site, sendo a maior experiência de redação 

integrada on-line e offline do país (GRUPO RBS, 2007). Investe-se em informação em 

tempo real, 24 horas por dia, em interatividade com o internauta e na interação entre 

profissionais (GRUPO RBS, 2007, p. 85). 

Atualmente, a Zero Hora atua de forma significativa no meio on-line através do 

portal zerohora.com, tendo relevante número de leitores e matérias publicadas 

diariamente. 

 

                                                 
10 RSS é um recurso que permite aos responsáveis por sites e blogs divulgarem notícias ou novidades 
destes. Graças a esse recurso, sites e blogs podem divulgar conteúdo novo de maneira rápida e 
precisa. Quanto ao usuário, este pode ser informado de cada novidade de seus sites preferidos. 



20 

                       Figura 1 – Interface do zerohora.com do dia 25 de Outubro de 2009. 
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O canal também propicia espaço para um novo leitor, mais participativo e 

colaborativo: o leitor-repórter. A zerohora.com proporciona este lugar em seu site dando 

espaço ao cidadão para registrar notícias do seu ambiente, mostrando a cara de sua 

comunidade. Também é possível identificar uma nova função no jornalismo dentro do 

veículo, baseado na realização e abastecimento de blogs11. Alguns jornalistas do veículo 

possuem essa ferramenta e ela é utilizada como fonte de informações relevantes perante 

o público que busca atualizações constantes. 

Para entender a relação dos jornalistas da zerohora.com com os blogs, faz-se 

necessário um detalhamento dessa ferramenta tão comentada e conhecida na era da 

informação12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Diário eletrônico que qualquer um pode criar na internet. 
12 Segundo Manuel Castells (2003) a Era da Informação (também conhecida como Era Digital) é o 
nome dado ao período que vem após a Era Industrial, mais especificamente após a década de 1980 
embora suas bases tenham começado no princípio do século XX e, particularmente, na década de 
1970, com invenções tais como o microprocessador, a rede de computadores, a fibra óptica e o 
computador pessoal. 
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3 UM NOVO CONTEÚDO NA WEB 

 

A internet proporciona o encontro de pessoas, ideias e comportamentos, 

independentemente do tempo ou espaço. Nesse contexto, os blogs e microblogs são 

ambientes participativos unidos por informação e interesse, com grande presença 

de públicos e mercados que possuem relevância entre os usuários de internet.  

De diários eletrônicos a meios de interação no jornalismo, os blogs e 

microblogs vêm ganhando espaço, seja como uma mídia alternativa ou como local 

oficial de interação dos grandes veículos com seu público. A sua relevância no 

contexto atual em que vivemos é inquestionável, como veremos a seguir. 

  

3.1 BLOGS 

 

A Web traz a possibilidade de que qualquer pessoa possa publicar e 

produzir conteúdo na rede (LEVY, 1999), e o Blog é mais uma ferramenta presente 

nesta então web colaborativa, conhecida como web 2.013. 

O Blog pode ser considerado um diário eletrônico que qualquer um pode 

criar na internet, onde a atualização diária não é obrigatória e, também, é um 

ambiente que permite e proporciona uma das mais importantes características do 

meio on-line, a interatividade, através dos comentários nas postagens (QUERIDO 

e ENE, 2003).  

Os “diários eletrônicos” são precursores da popularização da veiculação de 

conteúdo próprio. São fáceis de criar e de manter, característica fundamental para a 

sua sobrevivência na web. Seu poder vem principalmente do fato de eles serem a 

verdadeira expressão do pensamento dos usuários na web (VAZ, 2008). 

A simplificação progressiva, durante toda a década de 90, dos sistemas de 

edição eletrônica propiciou a proliferação de páginas web pessoais onde algumas 

adotaram critérios periódicos e regulares de atualização (BRUGUERA e LARA, 

                                                 
13 Segundo Lemos (2008) a expressão web 2.0 foi usada pela primeira vez pela empresa O’Reilly 
Media. O termo descreve a 2ª geração da World Wide Web, que prioriza o conceito de troca de 
informações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. Tudo é intuitivo e evidente, 
tornando o uso facilitado e prazeroso. 
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2007). Jorn Barger, considerado o primeiro blogueiro do mundo, começa a falar 

em weblogs, em 1997, para se referir a páginas de conteúdo pessoal, como a que 

ele escrevia em seu blog: Robot Wisdom Weblog (HEWITT, 2007). 

O termo weblogs evoluiu rapidamente, adquirindo a abreviatura de blogs e 

foi, em 1999, que houve a revolução do fenômeno blog na web. Bruguera e Lara 

(2007) apontam alguns fatos marcantes para esse desenvolvimento acelerado dos 

blogs, como a criação do primeiro portal de blogs, o Eatonweb Portal, também 

acompanhado da primeira ferramenta web de publicação eletrônica, a Pitas, e por 

fim, o primeiro serviço de edição, gestão e hospedagem de publicações pessoais, o 

Blogger. Com isso, a partir de 2000, o fenômeno só cresceu, chegando a mensurar 

números como: mais de 70 mil blogs criados por dia ao redor do planeta e um em 

cada quatro internautas brasileiros lendo blogs todos os dias, buscando 

informações ou entretenimento (HEWITT, 2007). 

 

Um blog é como um fórum – mas com hierarquias pré-definidas 
que começam na restrição dos autores e acabam no formato da 
apresentação dos textos, que é seqüencial e não organizado em 
árvores. (QUERIDO e ENE, 2003, p.14). 

 
As características que definem um blog são a autoria pessoal de um registro 

cronológico publicado numa página legível por qualquer pessoa ligada à internet, 

(QUERIDO e ENE, 2003) o formato de publicação em ordem cronológica inversa 

e a publicação de conteúdo informal, sem regras rígidas para a produção do texto 

(RECUERO, 2003). 

Assim, com a evolução dos números de adeptos, também se deu a evolução 

das funções e objetivos dos diários virtuais. A apropriação por parte jornalística 

dos blogs também é característica de sua evolução. 

 

A blogalização dos jornais é somente uma conseqüência de sua 
adaptação a um mundo em constante mudança. A agilidade da 
notícia tornou-se fator imperativo em um mundo que precisa de 
informação relevante, atualizada e confiável para pautar decisões 
diversas. (VAZ, 2008, p. 211). 

 
Vaz (2008), ainda explica que os blogs, por obterem formatos de breves e 

imediatos posts, vêm influenciando as instituições seculares da informação. Já é 

possível constatar nos sites de jornais, vários jornalistas com seus blogs. A 
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linguagem jornalística informal e interativa, concentrada apenas no que realmente 

interessa, ganhou o mundo das notícias e mostra um caminho a ser seguido pela 

indústria jornalística.  

O avanço das tecnologias apresenta novas possibilidades para o jornalismo 

que, além dos blogs, também pode utilizar recursos dos microblogs, que são 

plataformas com funcionalidades semelhantes, mas com algumas especificidades.   

 

3.2 MICROBLOGS 

 

Lemos (2008) define um “microblog” como uma ferramenta que permite 

atualizações rápidas e curtas e, se possível, a partir de uma multiplicidade de 

suportes diferentes. É possível atualizar o Twitter, por exemplo, pela web, por 

instant messaging (IM), ou até pelo celular – por short message service (SMS) ou 

internet móvel. 

 

O resultado é uma mistura de blog com serviço de 
mensagem instantânea (MSN), no qual os posts são enviados 
sem a necessidade ou expectativa de uma resposta. Fala-se 
para o mundo, com a velocidade de uma mensagem 
instantânea (SHIRAKASHI, 2007, s/p). 

 
Microblogs podem ser definidos como um formato de publicação de 

conteúdo que reúne características de weblog e rede social. Observa-se uma 

organização partindo da ideia de que o material mais atual fica no topo e seu 

conteúdo é organizado de uma forma decrescente. Suas atualizações são 

basicamente focadas no cotidiano de seus usuários, mas com a popularização cada 

vez maior da ferramenta, muitas empresas estão passando a usar esse tipo de 

plataforma para distribuir mais rapidamente notícias dos seus produtos e serviços 

(TRÄSEL, 2008). 

Os blogs normalmente são atualizados uma vez por dia, desempenhando 

funções de diários, divulgações, entre outros e já os microblogs exigem do 

internauta uma presença mais assídua (JAVA Apud MAIA e MURARO, 2008). 

Essa atualização constante acaba por tornar a prática do microblog de extrema 

relevância para a produção de conteúdo no ambiente virtual. Além da atualização 



25 

constante, o microblog exige posts curtos. A facilidade de acesso por vários 

dispositivos e a qualidade e o teor dos posts acabam por definir o grau de 

importância que norteiam a forma de utilização da aplicação, bem como seus 

resultados.  

Primo afirma que “blogs são muito mais que uma simples interface 

facilitada para a publicação individual, como são frequentemente definidos.” 

(2008, p.123). Da mesma forma são os micro-blogs, com a diferença que o caráter 

das informações é híbrido (MAIA e MURARO, 2008). 

A evolução das tecnologias nos apresenta cada vez mais dispositivos 

interessantes para a comunicação. Os microblogs, com a variedade de suportes 

disponíveis para a atualização, tornam-se instrumentos que possibilitam uma 

melhoria na maneira de comunicar, basta os veículos prestarem atenção nas suas 

potencialidades.  

Escolhido como objeto empírico da presente monografia, o microblog 

Twitter apresenta muitas potencialidades, que podem ser apropriadas pelo 

jornalismo, como veremos ao longo deste trabalho.  

A ferramenta Twitter assume caráter de rede social, já que é utilizada para 

interação de usuários, na medida em que há geração de conteúdo e distribuição do 

mesmo com pessoas conectadas a uma mesma rede de relacionamentos. Por esse 

motivo, no próximo capítulo, discorre-se sobre o conceito e uso das redes sociais 

em que o Twitter se enquadra.  
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4 A INTERNET E AS REDES SOCIAIS 

 

As redes sociais são formadas por indivíduos com interesses, valores e objetivos 

comuns para o compartilhamento de informações e, geralmente, são criadas a partir de 

sites de networking como o Orkut (FERLA, 2008). Elas funcionam como websites onde 

os usuários criam perfis e buscam "amigos" ou "contatos profissionais" e estabelecem, a 

partir deste encontro, redes de contatos (ROSS, 2008a).  

A possibilidade de expressão e socialização, através das ferramentas de 

comunicação mediada pelo computador (CMC), é umas das mudanças fundamentais 

que o advento da internet proporcionou. Essas ferramentas possibilitaram a construção, 

interação e comunicação com outras pessoas na rede de computadores (RECUERO, 

2009). As potencialidades, que essas redes nos proporcionam, diminuem as fronteiras 

físicas de tempo e espaço, possibilitando o encontro virtual. As redes sociais são lugares 

de trocas de afetos, de conhecimento, onde cada indivíduo está personificado através do 

seu perfil. 

Dois elementos constituem uma rede social: os atores (pessoas, instituições ou 

grupos; os nós da rede) e suas conexões (interações ou laços sociais) (WASSERMAN e 

FAUST; DAGENNE e FORSE Apud RECUERO, 2009). Sendo assim, uma rede é uma 

metáfora onde se observam os padrões de conexão de um grupo social a partir das 

diversas conexões que eles estabelecem. (RECUERO, 2009) 

O estudo das redes sociais na Internet, assim, foca o problema de 
como as estruturas sociais surgem, de que tipo são, como são 
compostas através da comunicação mediada pelo computador e como 
essas interações mediadas são capazes de gerar fluxos de informações 
e trocas sociais que impactam essas estruturas. (RECUERO, 2009, 
p.24) 

 
Ferla (2008) afirma que a integração de tecnologia, interação social e a 

construção de palavras, fotos, vídeos e áudios, é característica das redes sociais, que 

podem, também, apresentar a informação de diversas formas, como por exemplo, fóruns 

de internet, weblogs, wikis14, podcasts, fotos e vídeos. 

                                                 
14  Uma wiki, palavra que em havaiano significa rápido, é um ambiente digital para registro de 
informações. Um ambiente de fácil acesso para compartilhar informações e um lugar onde as pessoas 
compartilham informações de forma colaborativa Entre os exemplos mais conhecidos, está a maior 
enciclopédia do mundo, a Wikipedia.   
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Todas essas formas de transmitir informação geram uma interação que 
se contrapõe aos convencionais meios de comunicação como 
televisão, rádio ou jornais. Isso se dá porque os próprios usuários são 
os responsáveis pelo conteúdo, que pode ser postado, compartilhado, 
comentado ou até mesmo alterado por outras pessoas. (FERLA, 2008, 
s/p) 

 

Atualmente, existem mais de 300 sites de redes sociais ativos inspirados nos 

mais diversos temas, como sites de compartilhamento de vídeos, fotos e/ou músicas, 

sites de listas de endereços sociais, comunidades de blogs, sites de comunidades em 

geral, como o MySpace, e sites de relacionamento profissional, como o LinkedIn 

(ROSS, 2008a). 

 

A internet vem se consolidando como um novo terreno da 
comunicação social. Se, por um lado, se está tendo acesso a uma gama 
de serviços on-line, por outro se está convivendo com uma faceta da 
mídia digital: a possibilidade de o usuário ser o objeto e o sujeito 
dentro das ações dentro da mídia. (NICOLA, 2003, p.27) 
 

Para os mais de 300 sites de relacionamentos existentes, atualmente, muitos dos 

recursos disponíveis são semelhantes, como, por exemplo, a capacidade de criar e 

compartilhar um perfil pessoal que possui uma foto, descrição e um espaço extra para 

que o usuário possa falar de suas atividades favoritas (ROSS, 2008b). 

Cada vez mais fazemos parte desse contexto de relações sociais pós-modernas. 

Os adultos e idosos estão, aos poucos, se adaptando à nova forma de se relacionar, os 

jovens se apropriam dos recursos existentes, e as crianças já nasceram inseridas nesse 

contexto característico do século XXI.  

Sendo assim, o que está por trás desse fenômeno é o interesse em trocar 

informações e se comunicar de uma forma mais ampla e em tempo real (ALVES, 2008). 

Entre as principais e mais populares redes sociais no Brasil se encontram: Orkut15, 

Facebook16, My Space17, Flickr18 e Twitter19.  

 

                                                 
15 http://www.orkut.com 
16 http://www.facebook.com 
17 http://www.myspace.com 
18 http://www.flickr.com 
19 http://www.twitter.com 
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4.1 ORKUT: QUEM VOCÊ CONHECE? 

 
O sistema criado por Orkut Buyukkokten se tornou um site de rede social 

extremamente popular entre os brasileiros (RECUERO, 2009). Seu criador era aluno da 

universidade de Standford e funcionário da Google e usava suas horas vagas na criação 

do sistema, que partiu de uma versão embrionária, chamada Club Nexus, desenvolvido 

em 2001 (HAMPELL Apud RECUERO, 2009). 

 

O Orkut é um fenômeno interessantíssimo porque atinge todas as 
classes sociais com igual importância. É claro que, considerando que a 
penetração da internet praticamente não tem mais para onde crescer 
nas classes AB, ele cresce mais nas classes CDE. O mesmo, 
considerando as faixas etárias: todo jovem tem Orkut e o incremento 
mais importante se dá, portanto, entre os tiozinhos. (ALPHEND, 
2009, s/p) 

 

No início, para fazer parte do Orkut era necessário um cadastro mediante convite 

feito por outro usuário que já estivesse cadastrado na rede (RECUERO, 2009). A 

mesma autora ainda explica que o sistema rapidamente teve a sua popularidade atingida, 

no país, que, desde fevereiro de 2004, já estava crescendo e, em junho, acaba por atingir 

a maioria do sistema.  

 

Figura 2 – Interface do Orkut em Outubro de 2009. 

  

Pode-se constatar que o Orkut é uma ferramenta que se propõe a estabelecer 

redes de relacionamentos na internet e que, através de um “click”, é possível acessar a 
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uma lista de amigos e conhecidos, além de fóruns virtuais que tratem de temas de seu 

interesse (DA COSTA, 2006).   

O Orkut pode ser definido como uma ferramenta importante na agregação de 

pessoas com interesses em comum, como por exemplo, profissionais da mesma área 

para discussões técnico-científicas. Também pode servir como ferramenta de utilidade 

pública dando orientações e esclarecimentos à população, particularmente em 

comunidades da área de Saúde. Servindo também, para agrupar vítimas de crimes, 

portadores de doenças raras e familiares de pessoas desses grupos, levando ao apoio 

mútuo, compartilhamento de experiências e conhecimento e, em alguns casos, à 

formação de entidades de apoio. 

 

4.2 FACEBOOK: CONECTE-SE E COMPARTILHE 

 

O Facebook começou como um aplicativo de rede social de uma faculdade e é 

uma rede bem mais restrita e orientada a grupos (ROSS, 2008). A ideia original do 

facebook era focar a rede para usuários que estivessem saindo do secundário e, também, 

àqueles que estavam ingressando na faculdade. Lançado em 2004, o Facebook é hoje o 

sistema com maior número de usuários no mundo, de maneira descentralizada 

(RECUERO, 2009).  

 

No Facebook, só é possível encontrar pessoas que estão em uma das 
suas "redes" existentes. Elas podem incluir a empresa onde você 
trabalha, a faculdade onde você estudou e até o seu colégio; mas você 
também pode participar de várias das centenas de redes menores 
"groups" criadas por usuários da Facebook, algumas baseadas em 
organizações reais, outras que só existem na mente de seus 
fundadores. (ROSS, 2008b, s/p). 

 

O Facebook funciona com base em perfis e comunidades e tem, como 

diferencial, em cada perfil, a possibilidade de acrescentar módulos de aplicativos. Tem 

seu sistema percebido, muitas vezes, como mais privado do que outros sites de redes 

sociais, o que se deve ao fato de que o Facebook permite a visualização de perfis 

somente entre usuários que fazem parte da mesma rede (RECUERO, 2009).  
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Figura 3 – Interface do Facebook em Outubro de 2009. 

  

Um dos principais atrativos do sistema são os aplicativos que criam diversas 

maneiras de interação entre os usuários, ultrapassando a experiência das comunidades 

on-line. O Facebook dispõe de várias alternativas, permitindo que o internauta e seus 

contatos participem de jogos, testes de conhecimentos gerais, divulguem suas músicas 

favoritas, compartilhem interesses sobre filmes e mostrem as informações de sites de 

notícias. Com os aplicativos, também dá para importar dados postados em outros 

serviços, como o microblog Twitter, a página de fotos Flickr ou o site de 

relacionamentos Orkut. 

 

4.3 MY SPACE: UM LUGAR PARA AMIGOS 

 

Tendo seu sistema lançado em 2003, o My Space tinha por objetivo permitir a 

mostra de redes sociais e a interação com outros usuários a partir da construção de 

perfis, blogs, grupos e fotos, músicas e vídeos (RECUERO, 2009). Neste sistema, a sua 

rede social começa a crescer desde o primeiro dia de seu registro, você começa a 

adicionar pessoas e a formar o seu “espaço de amigo”, que funciona na ideia de amigos 

dos amigos de seus amigos (LAYTON, 2006). Teve sua criação inspirada no Friendster, 

uma rede social de sucesso da época, surgindo em um momento onde rumores sobre 
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início de cobrança para acessá-lo estavam crescendo, e acabou por conquistar muitos 

usuários nesse contexto (BOYD e ELLISON Apud RECUERO, 2009). 

 

O My Space tinha o diferencial de permitir um grau muito maior de 
personalização do que o Facebook e o Orkut, por exemplo. Tal 
diferencial foi rapidamente apropriado pelos usuários, que passaram a 
criar comunidades para personalização dos perfis, com dicas e 
informações. (RECUERO, 2009, p. 172) 

 

Muitos explicam o sucesso do My Space pela sua conexão musical devido ao 

fato de que os seus primeiros usuários foram músicos e bandas que o utilizaram para 

estabelecer uma presença on-line gratuita onde poderiam, além de divulgar o seu 

trabalho, criar uma comunicação com seus fãs (LAYTON, 2006).  

 

 

 

 Figura 4 – Interface do Myspace em Outubro de 2009. 

 

MySpace é um site extremamente ativo, abrigando novos membros diariamente 

e adicionando recursos com freqüência. Sua crescente popularidade e habilidade de 

hospedar MP3s fez dessa rede a preferida entre as bandas e músicos, algumas vezes 

fazendo de suas páginas de perfil seu site oficial. Em 2004, o My Space tornou-se o 

portal da música independente na internet, a partir da criação da subseção do My Space, 

o My Space Music. 
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4.4 FLICKR: COMPARTILHE SUAS FOTOS, VEJA O MUNDO. 

 

O Flickr é um site de compartilhamento de fotos criado, em 2004, pela 

companhia canadense Ludicorp, posteriormente adquirida pelo Yahoo em 2005. 

Originalmente, o site permitia somente a publicação de fotografias, descrições e 

comentários, mas, com o seu crescimento, a publicação de vídeos também se tornou 

outra possibilidade do sistema (RECUERO, 2009). 

 

Sites de compartilhamento de fotos oferecem mais do que comodidade 
e comércio. Muitos deles são também comunidades de fotógrafos, 
tanto amadores como profissionais. Alguns sites têm uma tendência 
maior ao aspecto de comunidade do que outros, permitindo que os 
usuários formem grupos, mantenham listas de contatos e comentem as 
fotos uns dos outros. Isso permite que as pessoas compartilhem dicas 
de fotografia, encontrem pessoas com interesses em comum e entrem 
em contato com fotógrafos do mundo todo. (GRABIANOSKI, 2006, 
s/p) 

 

Para utilizar o sistema é preciso criar uma conta normal ou profissional. Na 

profissional é possível enviar maior quantidade de fotos e também se pode utilizar do 

recurso de armazenamento dessas imagens no flickr. As fotos postadas podem ser 

públicas, privadas ou restritas aos amigos e conexões (RECUERO, 2009). 

 

 

 

Figura 5 – Interface do Flickr em Outubro de 2009. 
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O sistema permite que seus usuários criem álbuns de armazenamento para suas 

fotos, podendo entrar em contato com fotógrafos variados e de diferentes locais do 

mundo. Pode ser considerado um dos componentes mais exemplares da Web 2.0, 

devido ao nível de interatividade permitido aos usuários. 

 

4.5 TWITTER: O QUE VOCÊ ESTÁ FAZENDO? 

 

É a partir desta pergunta que o Twitter permite atualizações de até 140 

caracteres. Estruturado com seguidores e pessoas a seguir, onde cada Twitter pode 

escolher quem deseja seguir, e ser seguido por outros, conta também com a 

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

particular de cada usuário abriga todas as mensagens das pessoas que ele segue. 

(RECUERO, 2009) A mesma autora explica que mensagens direcionadas também são 

possíveis usando a “@” antes do nome do destinatário. Também é possível personalizar 

a página de seu Twitter, construindo um pequeno perfil. 

 

  

 

Figura 6 – Interface do Twitter em Outubro de 2009. 
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Os fundadores do Twitter são Evan Williams, Biz Stone e Jack Dorsey. Anos 

antes de criar o sistema, Williams criou o Blogger, uma popular plataforma de blogs 

que acabou sendo comprada pelo Google, o que levou Williams a trabalhar junto a 

empresa. Em pouco tempo, ele e Biz Stone, na época também funcionário da Google, se 

demitiram e fundaram a empresa Odeo. A Odeo é uma empresa que oferece serviços de 

podcasting20, e o seu produto que ganhou força foi o Twitter, classificado como um 

novo serviço de mensagens, que recebeu seu nome devido à comparação entre a troca 

de informações em pequenas porções e o gorjear dos pássaros (STRICKLAND, 2007). 

O mesmo autor ainda explica que, quando o serviço se tornou a parte mais importante 

da Odeo, Stone e Williams decidiram criar uma nova empresa, tendo o Twitter como 

seu produto principal, que se chamou Obvious Corporation. Jack Dorsey se juntou à 

equipe e começou a desenvolver novas maneiras para os usuários utilizarem o Twitter, 

inclusive através de aplicativos de computador, como mensagens instantâneas e e-mail. 

Em março de 2006, o Twitter se separou da Obvious para se tornar uma empresa, 

a Twitter Incorporated. 

Vaz (2008) explica que o Twitter é o precursor dos microblogs e uma das 

plataformas mais usadas. O autor aponta como características principais, para essa 

popularização da ferramenta, a sua simplicidade e integração com serviços de 

mensagens instantâneas, a agilidade com que seus posts podem ser lidos como fedd 

RSS ou recebidos como mensagens instantâneas, e, também, a disseminação de suas 

atualizações para amigos e pessoas que tenham interesse em saber suas novidades. 

 

No ciberespaço, então, cada sujeito é efetivamente um potencial 
produtor de informação: serviços colaborativos de informação, 
comunidades, blogueiros ou microblogueiros jornalistas – que vivem 
o fato e o relatam em suas páginas pessoais. E, se a velocidade da 
informação também é um dos resultados da internet, no caso do 
Twitter, é possível acompanhar eventos em tempo real. (LEMOS, 
2008, p.2) 

 

Através do Twitter é possível receber mensagens de pessoas com as quais temos 

algum grau de relacionamento ou interesse. Por meio dos posts, por mais triviais que 

possam parecer, é possível ter acesso ao conjunto de informações de cada pessoa, e 

temos, então, uma idéia do universo que as cerca e seus insumos para suas atitudes e 

                                                 
20 Podcasting é um serviço gratuito que permite aos usuários da Internet pegar arquivos de áudio 
(normalmente MP3s) de um site na web, para escutá-los em seus computadores ou aparelhos de 
áudio digital. 
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feitos profissionais (OKAMOTO, 2009). O autor complementa, afirmando que 

acompanhar os posts também pode funcionar como um agregador social, que através 

das experiências divididas publicamente podemos estar mais próximos de amigos e 

celebridades. 

Cassano (2009) explica que, se comparado a outras redes sociais convencionais, 

o Twitter possui vínculos de amizades muito fracos. Seu sistema não requer autorização 

para seguir alguém, você simplesmente segue. Nem escolhe quem irá segui-lo, o que 

pode fazer é bloquear ou permitir que pessoas o sigam. A partir desse contexto é 

possível perceber uma grande mudança com relação a outras redes sociais. No Orkut, 

por exemplo, excluir alguém determina uma atitude ruim, de não querer mais que a 

pessoa faça parte de seu círculo de amigos. Já no Twitter, deixar de seguir alguém é 

absolutamente normal.  

Ao contrário de redes sociais que abrigam o popular e o solitário, o Twitter é 

formado por figuras de diferentes gradações. Há os seguidores natos, que costumam 

seguir pessoas de seus interesses, mas não produzem muito conteúdo, há também os 

formadores de opinião, que possuem milhares de seguidores e não seguem muitas 

pessoas, e há também os neutros que seguem e retribuem a gentileza de serem seguidos 

(CASSANO, 2009). O que não pode ser negado é que, independentemente do uso que 

esteja sendo feito, o Twitter atinge um crescimento exponencial de aproximadamente 

1600 % entre julho de 2008 e julho de 2009, quando alcançou a marca de 51,6 milhões 

de pessoas, no mundo, segundo dados da consultoria com-Score21. 

Outra particularidade do Twitter é o uso das hasthtags (palavras iniciadas com #) 

que permite que comunidades se formem de forma instantânea, enquanto um assunto 

estiver acontecendo, como no caso de jogos esportivos, por exemplo. Não é 

estabelecido nenhum tipo de vínculo e, ao terminar o assunto, a rede se desfaz 

(CASSANO, 2009). Quando você faz buscas por algum assunto no Twitter, é sempre 

necessário saber quais são as tags que as pessoas estão usando para falar sobre o fato. 

Segundo Pereira (2009), existem duas formas de se fazer buscas com as palavras. O 

Twitter Search22, ferramenta oficial do site, é considerada a mais comum. Feita a busca, 

aparece apenas uma lista das informações ordenadas pela mais recente.  

                                                 
21 Consultoria que mede a audiência de vários sites. 
22 http://search.twitter.com 
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É possível expandir os recursos nativos do microblog através de ferramentas 

alternativas. Já existem várias que ajudam o usuário a economizar tempo e aproveitar 

melhor o Twitter. Uma delas é o TweetDeck23, voltado a um público que utiliza o 

Twitter de forma profissional. Segundo a revista Info, do mês de Setembro de 2009, o 

TweetDeck é ideal para gerenciar grandes listas de seguidores e visualizar vários perfis 

ao mesmo tempo. Dentre suas funções, a busca por posts de forma veloz é a mais 

importante.  

Uma outra característica a ressaltar sobre a rede social Twitter é a 

instantaneidade absoluta da ferramenta que já registrou fatos, em primeira mão, antes 

mesmo de veículos de comunicação. 

  

Ainda mal o avião da US Airways tinha amarado no Rio Hudson no 
passado dia 15 de Janeiro, e já o mundo tinha acesso as imagens dos 
passageiros a "atravessarem" as águas. A CNN não estava lá. 
A primeira foto foi tirada através de um i-phone e chegou às redacções 
através do Twitter do desconhecido empresário Janis Krums. 
(SOBRAL, 2009, s/p) 

 

Há várias possibilidades para o Twitter, é possível cobrir ao vivo um evento, 

noticiar, falar sobre si mesmo, comunicar os integrantes de um grupo de trabalho, fazer 

perguntas, entre outras. Todas essas possibilidades requerem uma readaptação, por parte 

do usuário, para reduzir frases e idéias complexas a apenas 140 caracteres (ZAGO, 

2007). Um caso interessante a ressaltar é o uso do Twitter pelo serviço de bombeiros de 

Los Angeles para manter as pessoas informadas sobre incêndios. 

Sobral (2009) conclui que, cada vez mais, empresas jornalísticas irão utilizar o 

Twitter para dividir informações de última hora. O Twitter acaba por revelar-se como o 

transmissor por excelência para acompanhar as notícias de porte planetário. 

O crescimento do número de usuários no Twitter seria questionável se seus usos 

ficassem limitados a responder, em 140 caracteres, a questão da página inicial “What 

are you doing?” (“O que você está fazendo?”). A ferramenta proporciona muito mais do 

que isso já que os usuários fizeram apropriações que vão, desde a simples conversação 

entre amigos sobre assuntos triviais, até a troca de informações de interesse público e 

                                                 
23 TweetDeck é uma ferramenta que auxilia na organização e manipulação de contas do Twitter, 
facilitando a geração de urls menores e mostrando somente os perfis relevantes à pessoa que segue. 
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relevância jornalística (PRIMO, 2008; RECUERO, 2009; ZAGO 2008 e 2009, 

CARVALHO e BARICHELLO 2009). 

O Twitter chama a atenção, pois, mesmo sendo uma rede social, acaba por 

proporcionar muito mais do que o simples relacionamento virtual. Através da 

ferramenta, é possível enriquecer a experiência do usuário e trazer a possibilidade de 

entretenimento e aprendizagem atrelados, visto que, na rede em questão, se identifica 

presença relevante de pesquisadores, personalidades importantes e veículos de 

comunicação.  
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5 TWITTER, UM CANAL PARA O FAZER JORNALÍSTICO 

 

Será que o Twitter é uma forma de jornalismo? Empresas jornalísticas 

começaram a utilizá-lo com diversas intenções, e jornalistas vêm encontrando nele um 

espaço conveniente para informações que não cabem no impresso. Segundo uma 

pesquisa realizada pelo Ibope Nielsen On-line, 30 % da audiência dos sites têm origem 

no Twitter. 

 
Jornalistas já estão usando a plataforma de diversas formas: para 
divulgar notícias em primeira mão, para encontrar fontes de 
informação e para monitorar a repercussão e os desdobramentos de 
suas matérias e de veículos concorrentes. É uma ferramenta que em 
pouco tempo se tornou vital para a realização de reportagens e ainda - 
muito especialmente - para promover a aproximação entre leitores e 
veículos, mas essa novidade também está provocando tensão nas 
redações. (SPYER, 2009, p.57) 

 

O jornalismo realizado dentro da ferramenta é discutido. Alguns não consideram 

o que acontece, como forma de jornalismo, devido a falta de verificação da informação 

que circula através do Twitter. Outros consideram jornalismo, devido à velocidade da 

ferramenta e multiplicidade de suportes que podem ser utilizados para atualizá-la, 

permitindo que as informações apareçam primeiro na ferramenta, e somente depois, 

cheguem à mídia tradicional (ZAGO, 2008).  

Entre os veículos de comunicação, também existem discussões quanto ao seu 

uso. Spyer (2009, p. 59) explica que uma parte dos veículos ainda não se deu conta da 

importância do Twitter e, por isso, ou proíbem o uso ou não definem normas para que o 

jornalista use esse e outros sites de redes sociais. Segundo um estudo recente publicado 

pelo blog Media Shift24, da rede de TV pública norte-americana PBS, e destacado pelo 

mesmo autor, veículos de comunicação que se depararam com essa situação acabaram 

por optar entre duas alternativas. Ou o jornalista se apresenta, na rede, sempre a serviço 

da empresa que o contrata ou é definido que seu trabalho é produzir conteúdo noticioso 

e que, fora da empresa, ele faça uso da internet como quiser. 

Segundo a revista Info (2009), começam a surgir, nas companhias, a 

preocupação de que funcionários divulguem dados confidenciais através de seus perfis. 

                                                 
24 http://www.pbs.org/mediashift/ 
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Por ser uma ferramenta nova, é possível que leve um tempo para as empresas 

encontrarem um equilíbrio entre o que fazer ou não, no Twitter. 

 

O canal esportivo ESPN, por exemplo, proibiu que seus jornalistas nos 
Estados Unidos falem sobre esportes nos perfis do Twitter ou em 
outras redes sociais. Só podem discutir o assunto nos sites e blogs da 
empresa. O comentarista Ric Bucher criticou em sua página. (INFO, 
2009, p.35) 
 

Spyer (2009) acrescenta que o importante é definir a posição do profissional no 

uso desses serviços, verificar a sua representação perante a ferramenta, demonstrando 

quem está sendo representado, ele mesmo ou a organização, para então poder ter 

liberdade de realizar seu trabalho, sem interferir nos interesses ou comprometer a 

reputação do veículo. 

Os jornalistas podem usar a plataforma do Twitter de diversas formas, seja 

divulgando notícias em primeira mão, encontrando fontes de informação ou 

monitorando a repercussão e os desdobramentos de suas matérias e de veículos 

concorrentes. Segundo Spyer (2009), em pouco tempo o Twitter se tornou uma 

ferramenta vital para realizar reportagens e promover a aproximação entre leitores e 

veículos. 

“Hoje, agregar conteúdo na rede funciona para selecionar, dentre tantas opções, 

aquelas que mais interessam a cada um, e também como um fator de socialização por 

meio do compartilhamento de informações” (CARVALHO e BARRICHELO, 2009, p. 

6). Dentre os usos realizados no Twitter, já se identificou o compartilhamento de links 

remetendo a notícias, blogs ou sites selecionados para socializar informações com a 

rede, desencadeando uma cultura colaborativa (HONEYCUTT & HERRING Apud 

CARVALHO e BARRICHELLO, 2009). 

Zago (2008) destaca o potencial jornalístico dos microblogs para cobrir fatos ou 

eventos, no momento em que acontecem, devido as suas atualizações, em tempo real, 

econômicas e descentralizadas. O Twitter pode não ser o microblog mais eficiente 

dentre os que existem, pois, em todos os microblogs é possível observar utilizações com 

fins jornalísticos, mas, atualmente, é o mais popular. 

Spyer (2009) afirma que é natural a presença dos veículos de comunicação, no 

ambiente virtual, já que a internet está tornando-se um espaço de convivência. Como 
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exemplo, o autor cita o serviço de notícias britânico SkyNews25, que criou, dentro da 

empresa, um novo cargo para os correspondentes, no Twitter, responsáveis por 

vasculhar a ferramenta em busca de assuntos para notícias. 

A crescente popularidade do Twitter pode estar relacionada com o papel que a 

ferramenta tem tido na distribuição de informações jornalisticamente relevantes 

(CARVALHO e BARRICHELO 2009). O Twitter se torna importante, entre outros 

vários aspectos já citados, pelo fato de que existe uma troca colaborativa de informações 

em momentos envolvendo catástrofes (HONNEYCUTT Apud CARVALHO e 

BARRICHELO 2009) e conflitos nos quais é necessária a agilidade na comunicação.  

 

5.1 O JORNALISMO SE FEZ PRESENTE 

 

Desde o seu surgimento em 2007, o Twitter já demonstrou a sua capacidade de 

interação e instantaneidade. Alguns episódios marcantes podem comprovar a sua 

importância em momentos que envolveram tragédias ou situações de conflitos. A partir 

deste detalhamento, é possível perceber como a ferramenta se fez necessária para a 

atividade jornalística, e como ela está conectada com a rapidez e agilidade a que o 

jornalismo está interligado nos tempos modernos. 

 

5.1.1 Terremoto na China 

 

Em 12 de maio de 2008, um forte abalo sísmico, de 7,8 graus na escala de 

Richter26, atingiu o sudoeste da China (G1, 2008). Alguns blogueiros receberam 

informações sobre os tremores, pelo Twitter, antes que veículos de comunicação dessem 

a notícia (OBSERVATÓRIO DE IMPRENSA, 2008). Enquanto acontecia, o terremoto 

foi anunciado por usuários do Twitter. A informação chegou a pessoas com muitos 

seguidores e se propagou na Rede, ultrapassando a restrição da Internet na China e, 

também, as empresas de comunicação mais importantes do mundo (SPYER, 2009). 

                                                 
25 http://news.sky.com/skynews 
26 A escala de Richter quantifica a magnitude sísmica de um terremoto. 
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O blogueiro Robert Scoble relatou que acompanhou diversas pessoas na China, 

falando do tremor, em tempo real. 

 
I fear a large casualty loss. The epicenter was 50 miles from Chengdu, 
which has about 10.5 million residents. Already reports are coming 
across of buildings that have been knocked down. dtan was the first 
Twitterer I saw talking about the quake. This was my first post in 
reaction to him. (SCOBLEIZER, 2008, s/p)27 

 

 

Figura 7 – Tweet de Robert Scobleizer referente ao terremoto na China em 2008 

 

Um país que apresenta inúmeras censuras não conseguiu resistir a velocidade da 

internet. O Twitter ultrapassou as barreiras e noticiou ao mundo, antes de todos, os 

tremores de 12 de maio de 2008. 

 

5.1.2 Alagamento em Salvador 

 

Durante o alagamento, em Salvador, foi possível analisar a força da mídia 

alternativa. No Twitter, informações com detalhes de acidentes, links para fotos no 

TwitPic e informações sobre o trânsito se fizerem presentes.  

 

                                                 
27 Eu temo um acidente com grandes perdas. O epicentro foi 50 quilômetros de Chengdu, 
que tem cerca de 10,5 milhões de habitantes. Notícias já estão chegando  
dos edifícios que foram derrubados. O Twitteiro @dtan foi o primeiro que eu  
vi falando sobre o terremoto. Este foi o meu primeiro post em reação a ele.  
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Definitivamente, eles precisam se adaptar à potência da 
informação bottom-up, aberta e conversacional, funções estas 
que tenho chamado de "pós-massivas". Jornais on-line e as TV 
locais praticamente ficaram em silêncio. Os jornais impressos só 
vão falar do caos amanhã mesmo, quando tudo já passou. Agora, 
as 19h, em casa, vejo as imagens da cidade, com uma sensação 
de "déjà vu". Atrasadas, elas me dizem o que eu já sei.(LEMOS, 
2009, s/p) 

 

No Brasil, as mensagens postadas no Twitter sob a tag “#chuvas” e “#salvador”, 

no dia cinco de maio de 2009, foram as principais informações a que os moradores da 

capital baiana tiveram acesso sobre as enchentes que tomaram conta de Salvador 

(CARVALHO e BARICHELLO, 2009).  

Para se ter uma idéia do ocorrido, seguem alguns comentários de usuários 

(marcados com o @ à frente de seu username)28 

 

@veramartins: Escolas d Pituba mantêm crianças nos prédios 
desde cedo.Segundo profs da Girassol, bandidos assaltam carros 
nos alagamentos #chuva #Salvador 

@Eslinie: Aula suspensa na UNIJORGE a lagoa dos patinhos 
transbordou. Ciber Comunica só amanhã. #chuva #salvador 

@herdeirodocaos: parou de chover no cab #chuva #salvador 

@rodrigocarreiro: Na Pituba não chove mais e o céu abre 
timidamente #chuva #salvador 

@paulofortes: Caos da #chuva em #salvador e a prefeitura 
informa como estava o Trânsito nas Principais Vias no dia 
27/03. http://tr.im/kyIf. Acorda João! 

@patricksilva: Segundo o @lorofalso , deu na #metropole que 
estão fazendo arrastão na paralela. #chuva em #salvador 

@csiquara: Meninas dirigindo: precisando enfrentar a chuva, 
não vão sozinhas. Assaltos nos engarrafamentos em vários 
pontos da cidade. #chuva #Salvador 

@herdeirodocaos: RT @gersons há pessoarrr.. ta sem energia 
em Brotas, Cidade Jardim e Itaigara. #chuva #salvador 

@isisfm: não só a TIM e a OI mas a VIVO tbm não faz 
ligações, pelo menos meu cel não. só consegui completar um 
interurbano. #salvador #chuva 
 
 

                                                 
28  Fonte: blog Carnet de Notes <www.andrelemos.info> Dia 05/05/09 Acesso em: 26 de Setembro 
de 2009.  
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Enquanto a movimentação no Twitter acontecia desde cedo, a Folha de São 

Paulo deu a notícia em manchete às 16h 02 (horário de Brasília) (GÓES, 2009). 

 Dessa vez, o Twitter se mostrou como mais do que um simples agregador de 

informações, mas, também, como uma ferramenta de utilidade pública, ajudando e 

colaborando para que seus usuários estivessem, de forma mais rápida e facilitada, 

interados dos fatos que estavam acontecendo.  

Mesmo sendo questionável a classificação como jornalística das informações 

postadas, é possível identificar fontes extras de informação, que podem até ser úteis à 

imprensa. 

 

5.1.3 Morte de Michael Jackson 

 

A morte de Michael Jackson foi um acontecimento global com grande 

repercussão na Internet. No Twitter, a notícia foi dada antes das mídias tradicionais 

como televisão, rádio e jornais impressos. “Isso é a reconfirmação do Twitter como 

canal privilegiado para veicular este tipo de informações, tendo batido rádios, televisões 

e até o Google News” (QUERIDO, 2009, s/p). 

Na procura de notícias ou confirmação da morte de Jackson, o Twitter acabou 

congestionado. Muitos usuários não conseguiam acessar o site e relataram lentidão. Dos 

trending topics29, seis fazem referência ao astro. (AMARO, 2009) O tráfego no Twitter 

disparou. A notícia da morte já contava com 30.000 visualizações e 100 comentários, 

antes da meia noite, tendo o tráfego triplicado em relação à média daquele período 

(QUERIDO, 2009). 

 
A morte de Michael Jackson atraiu uma enorme quantidade de atenção 
dos principais meios de comunicação e blogueiros de todo o mundo e 
consequentemente do Twitter também. No dia de sua morte por volta 
das 19:00hs mais de 25% de todas as Twittadas falavam sobre o fato. 
(SOUZA, 2009, s/p)  

 

A notícia da morte de Jackson, divulgada em primeira hora pelo TMZ, causou 

problemas em inúmeros serviços on-line, devido ao excesso de acessos. O Google30 

                                                 
29  Tópicos mais usados dentro da rede Twitter 
30 Mais relevante buscador da atualidade 
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apresentava erros ao realizar a busca pelo nome Michael Jackson, na noite de 25 de 

junho de 2009 (CAMARGO, 2009). 

Após o TMZ se destacar perante todos os outros veículos do mundo, ao divulgar, 

em primeira mão, a morte de Michael, inúmeros serviços on-line ficaram indisponíveis 

ou enfrentaram problemas provocados pelo excesso de acessos. Durante alguns 

instantes da noite do dia 25 de junho, o maior buscador do mundo, o Google, ficou 

incapacitado de responder aos pedidos de busca pelo nome de Michael Jackson 

(CAMARGO, 2009). 

Desta vez, o Twitter pôde provar a sua relevância, como fonte, devido à 

quantidade de acessos que teve e a instantaneidade que apresentou nesse acontecimento. 

 

5.1.4 Eleições no Irã 

 

As eleições para a presidência do Irã, em junho de 2009, são um marco histórico 

nas possibilidades das mídias sociais em coberturas jornalísticas importantes 

(PEREIRA, 2009).A vitória de Mahmoud Ahmadinejad sobre o candidato de esquerda 

Mir-Houssein Mousavi causou protestos no país por uma suposta fraude. “A novidade 

não era o abuso de poder e sim o fato de os opositores estarem se organizando pelo 

Twitter a despeito das ações para limitar o acesso à rede e ao uso de SMS” (SPYER, 

2009, p. 57). 

Durante toda a confusão no Irã, nenhum lugar se mostrou melhor do que Twitter, 

blogs e outras mídias como YouTube e Flickr para acompanhar os fatos no momento 

em que aconteciam. Os grandes sites de notícia do mundo tiveram que buscar a 

cobertura pelos canais oficiais que mantem no Twitter (PEREIRA, 2009). 

 

Após a proibição imposta à imprensa estrangeira de cobrir 
manifestações nas ruas, o bloqueio do sistema de mensagens de 
celular e a censura de diversos sites, entre eles redes sociais 
como o Facebook, internautas do mundo inteiro utilizam o 
Twitter para protestar contra a reeleição do presidente Mahmoud 
Ahmadinejad no Irã. (TERRA, 2009, s/p) 

 

Em países com grandes censuras, o Twitter tem-se mostrado como uma rede 

alternativa e eficiente. A ferramenta mostra-se devastadora frente a outros meios de 
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comunicação que, na tentativa de relatar fatos, acabam por perder a corrida para o furo 

de reportagem. 

A partir dessa pequena demonstração de como o jornalismo se fez presente na 

ferramenta, pode-se observar que o Twitter se apresenta como um agregador de 

informação, apropriado pelos usuários, em um contexto de produção colaborativa de 

conteúdo. Carvalho e Barrichelo (2009) explicam que o microblog só atua como 

agregador a partir da formação de redes, em um ambiente de contribuição e troca de 

informações como opiniões, envio de links ou comentários sobre notícias, expressando 

esta nova sociabilidade em que a mídia não é mais um território delimitado.  

No caso do Twitter, é possível afirmar, então, que ele atua como agregador, visto 

que demonstra características compatíveis, com as delimitadas pelas autoras, para ser 

considerado como tal e representa essa nova sociabilidade citada, caracterizando-se 

como um território abrangente para a comunicação.   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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6 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A proposta deste estudo é servir como pesquisa teórica acerca do uso de 

redes sociais, em especial o Twitter, na produção e disseminação de conteúdo de 

um jornal on-line. Partindo desse tema, escolheu-se o perfil da Zero Hora no 

Twitter como objeto desta pesquisa. 

Na primeira etapa, portanto, foi feita uma pesquisa sobre a internet, jornais 

on-line, blogs e microblogs, redes sociais e jornalismo no Twitter. 

Obrigatoriamente, também, buscou-se dados históricos sobre o início dos jornais 

on-line no Brasil, o Grupo RBS e do Jornal Zero Hora como parte dele. 

Para este estudo foi realizada uma pesquisa exploratória fazendo uso de 

entrevista semiestruturada e análise de conteúdo. Gil (1991) observa que as pesquisas 

exploratórias têm entre as suas principais características o desenvolvimento, 

esclarecimento e modificação de conceitos e idéias. 

 

Pesquisas exploratórias são desenvolvidas com o objetivo de 
proporcionar visão geral, de tipo aproximativo, acerca de determinado 
fator. Este tipo de pesquisa é realizado especialmente quando o tema 
escolhido é pouco explorado e torna-se difícil sobre ele formular 
hipóteses precisas e operacionalizáveis. (GIL, 1991, p 34) 

 

Foram utilizados recursos da análise exploratória, porque não se pretendia 

chegar a conclusões finais, mas, sim, propor caminhos, possibilidades, hipóteses e 

sugestões, até porque, tratando-se da análise de um veículo somente, no caso a Zero 

Hora,  não é possível querer ampliar e generalizar o tema. 

Para poder avaliar a utilização do Twitter pela Zero Hora, foi necessária a 

verificação de suas postagens na rede social em questão, ou seja, o conteúdo gerado 

pelo objeto de pesquisa. Para isso foi utilizada a análise de conteúdo, uma técnica que 

busca, de uma maneira sistemática e quantitativa, caracterizar os significados num dado 

corpo do discurso (ESPIRITO SANTO, 1992). 

 

É mais que um método de análise, é um método de observação. Em 
vez de se observar o comportamento de alguém diretamente, 
entrevistando-o ou pedindo-lhe para usar uma escala o pesquisador 
pega uma comunicação produzida pela pessoa e faz perguntas em 
cima dela. (ESPIRITO SANTO, 1992, p.135) 
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Também foi base, para a pesquisa deste trabalho, a utilização de uma entrevista 

semiestruturada com a diretora-on-line da Zero Hora, Bárbara Nickel. O primeiro 

contato com a jornalista foi efetuado, em maio, através de emails, confirmando o 

interesse e a disponibilidade da profissional. Para realizar essa entrevista foi necessária 

a busca por conceitos e definições de uma entrevista semiestruturada que consiste em 

um método em que são realizadas perguntas, em uma ordem pré-determinada, dando 

uma grande liberdade ao entrevistado e ao entrevistador que pode, a partir de uma 

resposta, ampliar as suas questões, se algo de interessante, ou não previsto, surgir 

(MOREIRA, 2002). 

A entrevista foi realizada no dia 09 de outubro de 2009, na redação do jornal 

Zero Hora, na Avenida Ipiranga, em Porto Alegre. A pesquisadora foi recebida pela 

editora Bárbara Nickel e a entrevista, realizada na sala de reuniões teve a duração de 35 

minutos. Quando concluída, dirigimos-no para a redação do jornal, na intenção de 

conhecer o ambiente de trabalho e a equipe responsável pelas postagens. O formato de 

entrevista utilizado nesta pesquisa, por ser semiestruturado, não foi rígido ao seguir a 

ordem de formulação das questões (GUIGLIONE e MATALON, 1993). Uma entrevista 

semiestruturada não é tão livre como a aberta nem tão rígida como a estruturada 

(PARDAL E CORREIA, 1995). Os autores relatam que, por conter um caráter flexível, 

a entrevista semiestruturada permite correções, esclarecimentos e outras adaptações que 

contribuem para um melhor entendimento do que dizem os entrevistados. Entre os 

métodos estruturados e os focalizados, a entrevista semiestruturada utiliza a técnica de 

ambos. Com perguntas normalmente especificadas, o entrevistador está numa posição 

mais livre para ir além das respostas, de uma maneira que, então, pareceria prejudicial 

para as metas de padronização e comparabilidade (MAY, 2004). 

 

Considera-se que esses tipos de entrevistas permitem que as pessoas 
respondam mais nos seus próprios termos do que as entrevistas 
padronizadas, mas ainda forneçam uma estrutura maior de 
comparabilidade do que nas entrevistas focalizadas. Se um 
pesquisador tem um foco específico para as suas entrevistas no 
contexto do emprego de outros métodos, a entrevista semi-estruturada 
pode ser útil. (MAY, 2004, p.148) 

 

Por fim, coube ao entrevistador não só a tarefa de estar ciente do conteúdo de 

sua entrevista, mas também de avaliar de que maneira era apropriada a realização das 
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perguntas (MAY, 2004). Após o fechamento da entrevista foi analisado o ponto de vista 

da profissional segundo as suas respostas. Sua visão sobre o que é importante mostrar, 

em quais horários devem ser realizadas as postagens, o número de postagens, é 

determinante na seleção do que é colocado diariamente no Twitter da Zero Hora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



49 

7 O TWITTER DA ZERO HORA 

 

Sem um motivo estabelecido, mas na tentativa de aprimorar continuamente a 

relação entre leitor-repórter, no dia 22 de Julho de 2008, com um post convencional, o 

jornal Zero Hora deu entrada na rede de relacionamentos Twitter, com o perfil: 

www.twitter.com/zerohora 

 

 

Figura 8 – Primeiro Tweet de Zero Hora na rede de relacionamentos Twitter em 2008 

 

 O perfil de Zero Hora, no Twitter, foi criado pela jornalista e editora de 

zerohora.com, Bárbara Nickel. Observando a atuação de jornais internacionais, a 

jornalista decidiu criar um perfil na rede O que no começo se mostrou como uma 

participação tímida, já que por algum tempo a conta ficou criada, mas sem utilização, 

hoje31 já reúne cerca de 2.000 Tweets32, 18.582 followers33 e 4.782 following34. 

 

O jornalismo participativo foi sempre o que me interessou mais desde 
que eu vim trabalhar aqui é o que eu gosto de fazer. Pesquisando sobre 
estas coisas no início de 2008 eu vi que existia o Twitter. Percebi que 
os jornais nos Estados Unidos estavam testando, vendo como dava 

                                                 
31  Dados referentes ao dia 21/10/2009 
32 O termo define uma expressão conhecida na rede social atribuída aos post realizados ou 
mensagens escritas. 
33 É o número de pessoas que seguem o determinado perfil. 
34 É o número de pessoas que o perfil em questão segue. 
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para usar, o que dava para fazer, uns fazendo coberturas, enfim, cada 
um usando de um jeito diferente. Durante algum tempo a gente não 
usou o nosso perfil. Estava criado, mas não sabíamos muito bem o que 
fazer. Fomos experimentando, não sabíamos direito como usar 
(Editora da zerohora.com, Bárbara Nickel, em entrevista 
concedida a pesquisadora, dia 09/10/200935). 

 

 Desde a sua criação, a Zero Hora mantém uma média de 150 a 200 postagens 

por mês no Twitter, sendo que, por alguns meses, a ferramenta não foi utilizada. 

 

Figura 9 – Gráfico dos Tweets do perfil Zero Hora na rede de relacionamentos Twitter desde sua 
criação, avaliado pelo Tweetstats36. 

  

A atualização do perfil é realizada pela jornalista Bárbara Nickel e sua equipe de 

assistentes de conteúdo37 e as notícias disponibilizadas vão de acordo com alguns 

critérios de prioridade, como: notícias de serviço, que sejam importantes para a 

comunidade; esportes, mais especificamente os times de futebol porto-alegrenses 

Grêmio e Internacional; notícias importantes para Porto Alegre e região, clima e 

notícias diferenciadas, que mostrem coisas interessantes não facilmente encontradas no 

site da zerohora.com. 

 

É legal ressaltar tudo que a gente tem de conteúdo diferente, o que tem 
de legal na Zero Hora. Nós indicamos coisas legais que tem no site 
porque as pessoas não conseguem chegar lá. Por exemplo, um post no 

                                                 
35 Todas as citações da editora da zerohora.com, Bárbara Nickel, foram concedidas em entrevista 
realizada com a pesquisadora, no dia 09/10/2009 
36 É uma ferramenta online que disponibiliza diversos gráficos sobre o seu perfil, sem ter a 
necessidade de inserir sua senha. http://tweetstats.com/  
37 Profissionais que não estão formados, mas são estudantes de jornalismo. 
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blog “Sem Barreiras”, que é um blog sobre deficientes de cadeira de 
rodas, que é uma coisa tão legal que dificilmente alguém vai conseguir 
chegar lá. Então se tiver alguma coisa legal, vamos mandar. (Editora 
da zerohora.com, Bárbara Nickel). 

 
 
 Partindo da definição do que se deve ou não, fazer dentro da ferramenta, a 

diretora da zerohora.com definiu alguns critérios para as postagens. Entre eles, o mais 

importante: postar somente coisas que tenham interesse regional.  

 

Un criterio central en el trabajo productivo, relacionado con el interés 
público, es que la noticia es más noticia cuando remite a la cercanía 
geográfica a los que la consumem: " Las sociedades siempre se 
interesan por lo que les pasa a ellos primero. Salvo en los hechos 
relevantes: la guerra, las torres... (Castro)" (MARTINI, 2004, p. 
113).38   

 

Traquina (2005) explica que diversos estudos demonstram que para os 

jornalistas é difícil explicar quais os seus critérios de noticiabilidade, não fugindo 

das respostas vagas do tipo “o que é importante” e/ou “o que interessa ao público”.  

Wolf (2003) afirma que a noticiabilidade está vinculada com os processos 

de rotinização e estandardização das práticas produtivas estáveis aos fatos que 

ocorrem regularmente. Sem uma rotina em que os jornalistas possam servir-se para 

fazer frente aos fatos imprevistos, os veículos de comunicação falhariam 

(TUCHMAN Apud WOLF, 2003). 

 

A notícia é o produto de um processo organizado que implica uma 
perspectiva prática dos acontecimentos, perspectiva esta que tem por 
objetivo reuni-los, fornecer avaliações, simples e diretas, acerca de 
suas relações, e fazê-la de modo a entreter os espectadores 
(ALTHAIDE Apud WOLF, 2003, p. 191).  

 

A noticiabilidade pode ser definida como um conjunto de critérios e operações 

que fornecem a aptidão de merecer um tratamento jornalístico, isto é, possuir um valor 

como notícia. Um conjunto de valores-notícia são os que formam os critérios de 

noticiabilidade. São eles que determinam se um assunto pode ou não virar notícia, se 

                                                 
38 Um critério central no trabalho produtivo, relacionado com o interesse público, é que a notícia é 
mais notícia quando remete a sua proximidade geográfica ao que a consomem. “As sociedades 
sempre se interessam pelo que passa por eles primeiro. A não ser em feitos relevantes: a guerra, as 
torres...(Castro) 



52 

pode transformar-se em uma matéria noticiável, enfim, possuir “valor-notícia” 

(TRAQUINA, 2005). No caso da Zero Hora, os valores-notícia e os critérios de 

noticiabilidade se aplicariam na função de decidir o que publicar ou não, no Twitter. 

Neste caso, pode-se observar que, dentro de uma gama de produção diária de várias 

matérias on-line, somente algumas chamadas são postadas na ferramenta, dando 

destaque para certas notícias. 

Não há um critério, para a seleção e para a prioridade das atualizações, bem 

definido. A editora explica que não é de conhecimento geral de todos os editores o uso e 

funcionamento do Twitter. Esse desconhecimento explica situações de desatualização 

da ferramenta frente a outras plataformas mantidas pela Zero Hora, como os blogs. No 

caso do acidente com o avião da Air France, foi possível observar que houve uma 

postagem somente às 19 horas, no Twitter da Zero Hora, sendo que o veículo mantinha 

um blog, atualizado constantemente, desde a hora do acidente, pela manhã. A editora 

explica que o jornalista responsável pelas atualizações no blog não sabia da existência 

do Twitter.  

 

Nem todos os redatores e editores sabem o que é o Twitter, Então, 
entre os assistentes que são cinco ou seis, nem todos eles vêem isso 
como uma tarefa ... Não é bem que ele seja secundário. Depende da 
pessoa que estiver cuidando e que estiver aqui.  (Editora da 
zerohora.com, Bárbara Nickel). 

 
 
 Partindo dessa afirmação, pode-se interpretar que a tarefa de postar no Twitter é 

individual, seguindo alguns critérios citados anteriormente, que são válidos na hora de 

escolher quais categorias serão destacadas, mas prevalecendo os de critérios subjetivos 

individuais, na escolha de qual notícia destacar na rede, visto que o veículo produz 

várias notícias da mesma categoria e somente algumas são postadas. 

Para a geração de notícias, a ferramenta não é utilizada. O Twitter da Zero Hora 

não se define como um perfil que busca informações na rede. Seu foco é regional e as 

informações que circulam não são relevantes ao contexto, já que a editora as considera 

de caráter nacional ou mesmo, internacional.  

A editora on-line, Bárbara Nickel, explica que não existe uma equipe ou uma 

única pessoa encarregada pelo Twitter. A responsabilidade pelas postagens é de todos 

os assistentes de conteúdo que trabalham diretamente com ela. “As pessoas estão 
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fazendo outras coisas e, no meio de 500 mil tarefas, o Twitter está ali. Não tem alguém 

que está fazendo somente isso, o que eu acho uma pena”.  

 Spyer (2009) afirma que uma parte dos veículos ainda não se deu conta da 

importância do Twitter e atuam sem definir normas para que os jornalistas utilizem esse 

e outros sites de redes sociais. Pode-se perceber que no âmbito da Zero Hora existe essa 

intenção, mas a falta de equipe e tempo não permite que a editora consiga realizar um 

uso criterioso desta ferramenta. 

 
Se tu perguntares para o nosso editor chefe se a capa do site é mais 
importante ou o Twitter ele vai dizer que é a capa do site. Temos 
planos de valorizar mais... E criar uma equipe mais focada nisso e eu 
ficar mais focada nisso também, mas agora não tem gente. (Editora 
da zerohora.com, Bárbara Nickel). 

 

 Zago (2008) afirma que a atividade jornalística pode apropriar-se do caráter de 

rede social da ferramenta. É possível manter relações de amigos e seguidores 

permitindo que se estabeleçam contatos entre os seguidores. As relações do jornal Zero 

Hora se mostram tímidas. A editora credita isso à postura que o jornal assume frente ao 

Twitter.  A orientação passada aos assistentes de conteúdo é de responder sempre que 

for verificada uma interação que parta do público, mas como os responsáveis por 

monitorar essas interações são estudantes, acabam por se sentir inseguros ao responder, 

já que levam o nome do veículo. “As pessoas não olham para o Twitter e pensam que é 

a redação on-line da Zero Hora, eles pensam na Zero Hora como um todo” (Bárbara 

Nickel, editora da zerohora.com). Spyer (2009) explica que jornalista e veículo não são 

elementos separados, deve-se considerar que o jornalista estará mais em evidência por 

trabalhar para uma empresa de comunicação e tenderá a ser mais cobrado pela 

sociedade por seus erros, afetando o veículo. 

 Para a escolha dos perfis a serem seguidos, muitos veículos, por exemplo, o do 

G139, seguem um número muito baixo de perfis. Como foi constatado através de 

observação, os perfis seguidos são normalmente relacionados à empresa ou grupo de 

comunicação, dando visibilidade aos mesmos, e demonstrando que não utilizam a 

ferramenta na busca por informações na rede, fazendo uso somente da disseminação do 

conteúdo gerado.  O perfil da Zero Hora no Twitter não se utiliza de critérios para a 

escolha dos perfis seguidos. Seguem o maior número possível de pessoas, mas sua 

                                                 
39 www.twitter.com/g1 
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intenção não é a busca por conteúdo e sim uma espécie de agradecimento por serem 

seguidos. “Começamos seguindo todo mundo que nos seguia, depois a gente não 

conseguiu acompanhar e depois começamos a seguir aqueles que falam conosco ou 

mencionam a Zero Hora”, (Bárbara Nickel, editora da zerohora.com). Para acompanhar 

um perfil como o da Zero Hora, que obtém um relevante número de pessoas seguidas, a 

editora se utiliza da ferramenta TweetDeck que auxilia na manipulação e organização 

do perfil. Sendo assim, a editora controla somente as postagens realizadas com as tags 

#zerohora ou que referenciem o perfil, por meio do @ antes do nome. 

Entre os Tweets do jornal Zero Hora, pode-se perceber o grande volume de 

Retweets40 e menções aos blogs do Grupo RBS. O perfil que obtém mais Retweets é o 

@noataque que fala sobre esportes que é um dos assuntos mais comentados por Zero 

Hora. 

 
Figura 10 – Gráfico dos Retweets do perfil Zero Hora avaliado pelo Tweetstats. 

 

 Zago (2008) conclui que, como acontece diante de cada nova ferramenta ou 

serviço da web, tanto os indivíduos quanto as organizações jornalísticas estão aos 

poucos criando novos usos para o Twitter, adaptando a técnica às suas necessidades, e 

superando a fase inicial de estranhamento com relação à nova ferramenta. No caso de 

Zero Hora as evidências mostram que este estranhamento ainda se faz presente entre 
                                                 
40 São chamados Retweets os posts que são recolocados na rede por outro perfil dando referência ao 
autor do post. 
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alguns jornalistas, sendo utilizado por apenas um grupo de pessoas da equipe.  Mas, à 

medida que a necessidade se faça presente, o veículo acabará por tomar conhecimento e 

dar a devida importância ao uso de redes sociais, já que é possível observar que o Grupo 

RBS sempre acompanhou as novas tecnologias e valoriza estas ações. 

 

7.1 O QUE O PERFIL REVELA? 

 

Para a realização deste estudo optou-se pela análise das postagens no Twitter do 

jornal Zero Hora, no período de uma semana, escolhida aleatoriamente. A semana 

compreendeu a data de 18 até dia 25 de agosto. Ao longo dos dias foram realizados 83 

Tweets que podem ser divididos em 12 categorias. São elas: Clima, Diversos, Esportes, 

Entretenimento, Polícia, Política, Retweets, Trânsito, Tecnologia, Interação, Campanhas 

e Gripe A. Alguns Tweets pertencem a duas categorias, simultaneamente, que podem se 

dividir em: Esportes em conjunto com Retweets, Interação em conjunto com Gripe A, 

Policia em conjunto com Política, Tecnologia em conjunto com Retweets, Interação em 

conjunto com Diversos e Política em conjunto com Gripe A. 

 

Figura 11 – Gráfico dos Tweets de Zero Hora na semana analisada pela pesquisadora. 
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Figura 12 – Gráfico dos Tweets de Zero Hora com categorias em conjunto na semana analisada 
pela pesquisadora. 

 

 

 Observando as postagens do perfil de Zero Hora, comprova-se que a categoria 

de esportes é a mais preponderante. Seguida dela, a semana demonstrou que a categoria 

política também é pertinente, visto que o Rio Grande do Sul atravessa um momento 

delicado em relação à política. Em agosto, o assunto estava muito em evidência e os 

Tweets referentes ao assunto, em sua maioria, relacionam-se com a crise do governo 

Yeda Crusius41.  

O terceiro assunto mais recorrente é o clima, única categoria presente em todos 

os dias analisados. As postagens são normalmente realizadas entre às 8 e 9 horas, exceto 

nos finais de semana que acontecem um pouco mais tarde, entre às 10 e 11 horas. 

Também foram observadas algumas postagens durante a noite para avisar sobre o clima 

que iria ocorrer durante a madrugada ou sobre a temperatura do dia seguinte. 

                                                 
41 Governadora do Rio Grande do Sul desde 2007 pelo partido PSDB.  
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A categoria diversos registrou dez Tweets ao longo da semana analisada. São 

postagens relacionadas a assuntos de interesse regional e populares. Com oito Tweets, a 

categoria Retweets também é bastante recorrente entre as postagens do perfil Zero Hora. 

Os Retweets são normalmente concedidos aos perfis do Grupo RBS no Twitter, como o 

@noataque, @ClicEsportesRS e @TecClicRBS, exceto um Retweet feito a 

@QuenaniLeal, um fotógrafo Gaúcho, que comentou um assunto polêmico de interesse 

regional. 

A categoria entretenimento contou com sete postagens referentes a música, 

literatura, inusitado e Follow Friday42. Outra categoria bastante comentada foi a da 

Gripe A, que contou com seis postagens na semana. A análise foi realizada em agosto, 

época de inverno e muito frio. O Rio Grande do Sul é um dos estados com maior 

incidência da doença no Brasil e os números de pessoas com Gripe A foi elevado, 

principalmente nessa época, o que justifica a relevante quantidade de postagens a 

respeito do assunto.  

Trânsito, tecnologia e polícia obtiveram cinco postagens cada um. A BR 116 e 

BR 101 foram os assuntos decorrentes sobre trânsito na semana analisada, com 

postagens de serviço que avisavam sobre engarrafamentos e desvios das estradas. Os 

assuntos tecnológicos destacados foram ferramentas, redes sociais e invenções 

científicas. A categoria polícia teve suas postagens relacionadas a política, já que foi 

falado somente sobre um assunto que envolvia  o Movimento Sem Terra e uma invasão, 

em uma fazenda do estado, em que a Brigada Militar teve que intervir.  

Com duas postagens cada uma as categorias Campanhas e Interação também 

estiveram presentes. As Campanhas falaram sobre causas defendidas e ações que o 

grupo RBS realiza. A campanha contra o Crack e contra o Tabaco foram as 

mencionadas. Interação obteve duas postagens, foram elas: “Você adiou o retorno do 

seu filho às aulas por causa da #gripeA?” e “Qual a sua opinião sobre o uso da área do 

antigo Estaleiro Só?” 

 É importante destacar que a interação no Twitter nem sempre é recíproca, visto 

que a ferramenta possui vínculos de amizades muito fracos (CASSANO, 2009). A 

interação no Twitter não depende diretamente da reciprocidade já que um usuário pode 

responder a outro mesmo que só um deles o siga. No caso de Zero Hora, a interação 

                                                 
42 Follow Friday é um tipo de jogo onde os usuários do Twitter recomendam perfis interessantes aos 
seus seguidores toda sexta-feira de cada semana. 
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poderia ser usada de maneira mais eficaz e contínua, já que a ferramenta aproxima o 

veículo do público-leitor. 

 

A participação dos leitores traz coisas muito legais que a gente não 
está olhando. Milhares de pessoas estão por ai andando e vendo coisas 
que a gente não está vendo e é muito legal quando a gente abre este 
espaço para que eles possam nos contar ... E não estamos aproveitando 
o Twitter da forma que poderíamos. (Editora da zerohora.com, 
Bárbara Nickel). 

 

A afirmação leva a crer que há consciência das potencialidades apresentadas 

pela ferramenta, sendo o primeiro passo para que o caminho em direção ao uso 

proveitoso das redes sociais seja traçado.  

Pela falta de critérios de noticiabilidade e pouco tempo de existência do perfil de 

Zero Hora, na rede Twitter, não se pode traçar um perfil consistente da Zero Hora no 

sistema. O uso é orientado de maneira superficial, não aproveitando as possibilidades 

oferecidas pela rede.  

Como observação geral, percebe-se que o Twitter da Zero Hora procura 

abranger, através das postagens, o seu público leitor de forma ampla, conforme o perfil 

social e cultural, o que justifica ter sempre pautas de esportes, muitas vezes, voltadas 

para os torcedores gaúchos. Além disso, as postagens de clima estão sempre presentes, 

por serem de interesse geral, assim como a presença de assuntos diversos e de serviço, 

como as estradas e saúde, no caso da Gripe A. Ao analisar a fala da editora, dizendo que 

“não é a forma ideal, mas é assim que funciona, se eu fosse te dizer a forma que deveria 

funcionar eu não te diria que é assim, mas como tu quer saber como funciona”,  

percebe-se que existem ainda barreiras de investimento e organização para que se faça 

possível um uso mais efetivo da ferramenta, mas se faz necessário compreender que a 

funcionalidade e possibilidades são conhecidas e valorizadas pela editora Bárbara 

Nickel. E essas são as postagens da equipe on-line do Jornal Zero Hora no Twitter, para 

firmar o nome do jornal entre as redes sociais e ter presença entre o público on-line. 

Agora é necessário continuar com as evoluções, progredir e passar da fase de 

estranhamento, já que vimos, através dos autores listados, que o Twitter oferece bem 

mais possibilidades do que as utilizadas pelo objeto em questão. 
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8 CONCLUSÕES 

 

Verificar de que forma as redes sociais, mais especificamente o Twitter, 

podem colaborar na produção e disseminação de informações jornalísticas do 

jornal Zero Hora foi o fio condutor desta pesquisa. Como já se destacou, foi 

necessário estudar o surgimento da internet, jornais on-line, diferenças entre blogs 

e microblogs na geração de conteúdo, além das redes sociais mais populares no 

Brasil. Logo em seguida, a pesquisa concentrou-se em verificar o processo de 

produção das postagens no Twitter da Zero Hora, analisando seus critérios e 

avaliando a forma com que a equipe está lidando com essa nova ferramenta, e 

como ela se faz presente no trabalho desses jornalistas.  

Os avanços tecnológicos a favor das práticas jornalísticas é um assunto 

bastante comentado entre os jornalistas, porém, quando iniciada a pesquisa teórica 

deste trabalho, percebe-se que a utilização das tecnologias ainda é um tanto restrita 

e as potencialidades pouco exploradas. Nesta perspectiva, pode se considerar que 

este trabalho oferece, mesmo de forma sucinta, uma oportunidade de entender a 

forma como o jornalismo está atrelado a novas maneiras de comunicar e como 

estas se fazem, cada vez mais, presentes nas nossas realidades, pois, foi, através 

dos estudos realizados, que se constatou ser o Twitter uma ferramenta que pode 

servir para a comunicação. 

Partindo desse viés, foi descoberto como se realizavam as postagens no 

Twitter da Zero Hora, através da entrevista feita com a editora on-line do jornal. 

Pôde ser constatado que as postagens estão ligadas a critérios informais, onde a 

prioridade para noticiar são assuntos populares como esportes, política, clima, etc. 

Além disso, para a editora, os Tweets também precisam ser locais, priorizando 

reportagens da região sul. 

Ao decorrer da pesquisa, foi possível perceber que o Jornal Zero Hora não 

está utilizando a ferramenta de maneira que possibilite usufruir plenamente das suas 

especificidades, como a mobilidade, a interatividade, a procura de conteúdo na rede, etc. 

Na medida em que não há produção criteriosa voltada para as potencialidades da 

ferramenta, e, sim, a mera postagem aleatória, desregrada ou mesmo a divulgação de 

um conteúdo criado originalmente pelo jornal on-line, não se consuma um 
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aproveitamento ideal e possível do Twitter pelo veículo. Zago (2008) afirma que mesmo 

que os jornais façam usos que não exploram plenamente as potencialidades da 

ferramenta, trata-se de uma possibilidade interessante, na medida em que faz com que 

os veículos jornalísticos tenham presença no Twitter sem que necessitem produzir um 

conteúdo específico para ser veiculado na ferramenta.  

  

No entanto, ao apenas reproduzir o conteúdo do site no jornal, não se 
cria algo propriamente novo, usa-se o Twitter como um mero suporte 
para leitura e acompanhamento de feeds resultando em um produto 
jornalístico bem mais característico da primeira fase do webjornalismo 
(conforme Mielnezuk, 2003) do que propriamente algo inovador. 
(ZAGO, 2008, p. 11). 

 

O que se percebe, com base nas experiências que acompanham os veículos de 

comunicação em suas adaptações para a internet, é que, primeiramente houve uma 

transposição em um processo lento, em que os veículos acabaram por exportar seu 

conteúdo para o on-line. O processo continuou até um conteúdo original para o meio ser 

criado e, por fim, os veículos acabaram por utilizar as especificidades da internet. Será 

que o mesmo processo se aplicaria às redes sociais, ou até mesmo ao Twitter, em 

particular? 

É notável que a Zero Hora está em fase inicial de adaptação à ferramenta, 

caracterizada por apenas repetir o conteúdo criado originalmente para o jornal on-line   

Essa evolução poderia se consumar com diversas mudanças, como por exemplo, realizar 

seus serviços de forma interligada. No caso do acidente com o avião da Air France, foi 

possível perceber o desconhecimento de alguns jornalistas da equipe acerca de todos os 

suportes que Zero Hora obtém, prejudicando a distribuição de conteúdos através das 

ferramentas que o veículo utiliza.  

Outra possibilidade, para que a Zero Hora aproveitasse o Twitter, seria no 

acompanhamento das mensagens publicadas pelos usuários. O caso do alagamento, em 

Salvador, pode servir como base para perceber a potencialidade de difusão de conteúdos 

dentro da ferramenta. Embora as informações existentes no Twitter possam ser, muitas 

vezes, nacionais e internacionais, é possível que alguns usuários postem comentários e 

informações locais e regionais. Seria uma questão de avaliar o perfil de quem é seguido. 

Uma possibilidade para aproveitar o Twitter como fonte, seria organizar os perfis depois 
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de uma análise dos mesmos, onde se observassem perfis de pessoas do estado, que 

postem possíveis pautas ou informações importantes.  

Das inúmeras possibilidades para o fazer jornalístico, dentro do Twitter, 

uma certeza: a comunicação caminha junto aos avanços tecnológicos. Carvalho e 

Barrichello (2008) afirmam que o Twitter expressa esta nova sociabilidade em que 

a mídia não é mais um território delimitado. “No Twitter todos estão fazendo 

mídia, comentando o que diz a mídia, interagindo e, mais do que isso, participando 

da produção de conteúdo” (CARVALHO e BARRICHELLO, 2008 p.12). Portanto, 

dentre as opções possíveis, dentro da ferramenta, a que mais representa esta nova 

comunicação, seria a interação com o público, trazendo para o jornalismo que se 

realiza na Zero Hora, opiniões e sugestões de seus seguidores, atividade ainda 

realizada de forma incipiente pela equipe.  

Portanto, pode-se afirmar que essa pesquisa alcançou seus objetivos, 

traçando um perfil de Zero Hora, no Twitter, e analisando até que ponto a 

plataforma é utilizada para a produção e a disseminação de conteúdo. Foi 

verificado se o Twitter é um instrumento utilizado pelo meio comunicacional para 

construir suas notícias, buscando informações na rede social, e constatou-se que 

não é exercida essa função. A disseminação do conteúdo gerado pela Zero Hora 

para seus seguidores também foi avaliada e pode se perceber que o veículo 

disponibiliza mensalmente cerca de 150 a 200 postagens por mês, publicando 

assuntos de diversas categorias, principalmente as de esporte, clima e 

entretenimento de uma forma a trazer o seguidor ao site da zerohora.com ou 

referenciando os blogs e jornalistas do Grupo RBS. De acordo com a entrevista 

realizada com a editora on-line responsável pelas atualizações dentro do Twitter, e 

pelas postagens analisadas na semana escolhida, não se identificou o “furo 

jornalístico” nem mesmo a intenção de realizá-lo.  

Por fim, durante a realização desta pesquisa muitos avanços dentro do 

Twitter foram realizados. Nos últimos meses de conclusões, foi possível observar 

que a ferramenta se aprimorou em vários aspectos: Novas funcionalidades foram 

apresentadas que podem suprir necessidades quanto ao manuseio do Twitter, como 

também em possibilidades que podem ser usufruídas pela Zero Hora na atividade 

jornalística. E esses avanços tendem a prosseguir, facilitando cada vez mais o uso 

da ferramenta por parte dos usuários e veículos de comunicação.  
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Outro avanço de destaque a esta pesquisa veio por parte da Zero Hora, que 

no início de novembro, seguindo uma tendência mundial, apresentou um novo 

cargo, o de editor de mídias. A editora on-line, entrevistada nesta monografia, foi 

convidada a ocupar o cargo, visto que foi a responsável por criar as contas da Zero 

Hora nas redes sociais Twitter e Facebook. Pouco antes da impressão desta 

monografia houve essa mudança e, pelo pouco tempo disponível para a análise 

dessas novidades, não se pôde traçar um perfil exato do que evoluiu na maneira de 

comunicar, através dessas redes sociais, mas o que se pode afirmar é que mudanças 

favoráveis estão acontecendo e uma maior interatividade com o público-leitor está 

ocorrendo. Vide o anexo que demonstra a excitação dos editores de Zero Hora, na 

cobertura colaborativa do temporal que ocorreu em Porto Alegre, no dia 19 de 

novembro de 2009. O que se espera é que as relações a partir das redes sociais, em 

que a Zero Hora possui atividade, sejam melhoradas e  que as redes sociais 

continuem a ser estudadas, pois, afinal, tudo está em mudança, o tempo todo, no 

que concerne a isso. 

Assim, pode se concluir que, ao longo de sua criação e até o presente 

momento, a atividade de Zero Hora no Twitter ainda não acompanha todas as 

possibilidades que a ferramenta suporta, e também não interage de maneira plena 

com seus seguidores. O que se pode perceber é que o veículo apresenta interesse 

em participar de redes sociais e valoriza essas ações de maneira que possibilita a 

criação de perfis por seus jornalistas. Um dos problemas observados é que não 

existiam equipes preparadas para lidar com o relacionamento nas redes sociais, 

mas o veículo percebeu a importância dessas atividades, criando um cargo que já é 

considerado importante entre vários veículos internacionais. É possível que daqui a 

algum tempo se considere usual, por parte dos veículos em geral, dentro do 

jornalismo, a atividade nessas redes sociais. Portanto, acredito que o jornalismo 

percorre um novo caminho junto às novas tecnologias, aprimorando cada vez mais 

a sua atividade em prol de uma comunicação sem fronteiras. A Zero Hora ainda 

não as utiliza de forma plena, mas está consciente dessa evolução e vem 

trabalhando para que essas atividades sejam realizadas de maneira efetiva, 

garantindo uma boa utilização desses meios.   
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