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ferramentas de espalhamento de informações a serviço dos modelos de negócios.  187 pp. 
2015. Dissertação (Mestrado em Comunicação e Cultura Contemporâneas) – Faculdade de 
Comunicação, Universidade Federal da Bahia (UFBA), Salvador, 2015.

RESUMO

Este  trabalho  realiza  um estudo  e  análise  de  plugins e  botões  de  compartilhamento,  em 
específico do Facebook, a fim de identificar de que forma estas ferramentas são utilizadas por 
jornais online como estratégia para aumentar o espalhamento de seus conteúdos jornalísticos 
em sites de redes sociais, reforçar seus modelos de negócios, além de aumentar os modos de 
interação com seus respectivos públicos. Para tanto, foram monitorados de forma exploratória 
25 sites de notícias, 13 deles nacionais e 12 de jornais internacionais, no período de 25 de 
julho a 12 de agosto de 2014. Quanto aos modelos de negócios, foram considerados três dos 
principais  formatos  aplicados  atualmente  pelos  veículos  pesquisados:  paywall,  signwall e 
publicidades onlines. A partir do conceito de convergência jornalística, os resultados desta 
pesquisa  indicam  que  os  usuários-leitores  são  estimulados  a  potencializar  o  alcance  das 
publicações através das ferramentas estudadas, que, por sua vez, alcançarão outras audiências 
que  navegam em sites  de  redes  sociais  e  são  atraídas  pelos  links  espalhados.  A análise, 
realizada a partir de fichas de categorização e estudos de caso, sugere que os botões e plugins 
do Facebook tornam os conteúdos publicados menos restritos ao jornal online, permitem aos 
sites  de  notícias  oferecer  informações  personalizadas,  além  de  atuarem  no  processo  de 
adaptação dos veículos ao ecossistema de mudanças no consumo de informações. Destaca-se, 
assim, o entendimento da complexidade da etapa de circulação de notícias em sites de redes 
sociais, do fortalecimento dos vínculos com os leitores e das estratégias de sustentabilidade 
dos negócios. 

Palavras-chave: plugins,  botões,  Facebook,  jornais  online,  espalhamento  de  informações, 
modelos de negócios.
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spreading tools for business models. 187 pp. 2015. Master Dissertation – Faculdade de 
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ABSTRACT

This  paper  conducts  a  study  and  analysis  of  plugins  and  share  buttons,  specifically  on 
Facebook, in order to identify how these tools are used by online newspapers as a strategy to 
increase  the  spreading  of  journalistic  content  on  social  networking  sites,  strengthen  their 
business models, and increase the modes of interaction with their respective audiences. So, 25 
news  sites,  13  of  them domestic  and  12  international  newspapers,  were  monitored  in  an 
exploratory way from July 25 to August 12, 2014. As for business models, currently three 
major formats were considered applied by vehicles surveyed: paywall, signwall and online 
advertising. From the concept of journalistic convergence, the results of this research indicate 
that readers-users are encouraged to maximize the reach of publications through the studied 
tools, which, in turn, will reach other audiences who browse social networking sites and are 
attracted  by  scattered  links.  The  analysis,  conducted  from categorization  sheets  and  case 
studies, suggests that Facebook buttons and plugins make the content published less restricted 
to  the  online  newspaper,  allow news  sites  offer  personalized  information,  and  act  in  the 
process of adapting vehicles to ecosystem changes in the consumption of information. It is 
noteworthy,  therefore,  understand  the  complexity  of  the  news  circulating  step  in  social 
networking sites, the strengthening of ties with readers and business sustainability strategies.

Keywords: plugins, buttons, Facebook, online newspapers, spreading information, business 
models
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INTRODUÇÃO

A queda de circulação e a diminuição na receita publicitária nos jornais impressos na 

última  década  fizeram com que  grupos  de  comunicação  em todo  o  mundo  olhassem as 

plataformas digitais como uma forma para garantir de sobrevivência e a rentabilidade dos 

negócios. A interpretação da internet como uma saída lucrativa para esses grandes grupos não 

é exatamente nova e lembra o surgimento dos grandes portais na web nos anos 1990. Uma das 

apostas dos jornais impressos para equilibrar a queda na circulação do papel, ocorrida a partir 

de  2007,  tem  sido  investir  cada  mais  em  suas  versões  digitais,  principalmente  para 

dispositivos móveis, como smartphones e tablets. 

Os sites de notícias, por outro lado, têm testado modelos de cobrança pelo conteúdo 

como alternativa ao acesso gratuito e ilimitado que marcou a fase de transição dos veículos 

impressos para a web, e  que se tornou a forma mais  comum de consumo na internet  até 

meados dos anos 2000. O caso mais emblemático é o do  The New York Times (NYT), que 

perdeu 47,8% do lucro em apenas um trimestre, em 2008, acumulando perdas de US$ 57,8 

bilhões, em relação a um lucro de US$ 208,7 bilhões no ano anterior (COSTA, 2014, p.54). 

Uma das saídas encontradas para frear as perdas em número de assinantes do impresso e no 

faturamento com a circulação de jornais  foi  desenvolvida na versão online do jornal.  Em 

março de 2011, o site do The New York Times deu início ao paywall, modelo de cobrança pelo 

conteúdo digital que foi apelidado como “muro poroso”. 

Esse modelo de negócio estabeleceu a necessidade de pagamento por uma assinatura 

digital  para  leitura  a  partir  de 10 artigos  por  mês.  O acesso até  esse limite  passou a  ser 

oferecido gratuitamente. O paywall, que já havia sido adotado antes por alguns veículos norte-

americanos, como o Financial Times, provocou uma virada na receita do jornal. A margem de 

crescimento no lucro originado por assinantes digitais tornou-se superior ao de assinantes da 

versão  impressa  (COSTA,  2014,  p.  54).  No  segundo  trimestre  de  2012,  um ano  após  a 

implantação do modelo “poroso”, a receita de circulação total (cálculo atingido pela soma de 

vendas e assinaturas de exemplares impressos e assinaturas digitais) teve alta de 8,3%. 

Os números positivos do The New York Times devolveram para os jornais impressos 

norte-americanos a esperança de aumentar as receitas a partir dos assinantes digitais, e não 

apenas com publicidade. Dois anos após o lançamento do modelo paywall do NYT, cerca de 

300 veículos americanos já haviam lançado sistemas de cobrança pelos seus conteúdos. Até o 

primeiro semestre  2014, cerca de 48% dos jornais  norte-americanos  já  haviam adotado o 

paywall,  segundo  números  apresentados  no  encontro  da  Associação  Nacional  de  Jornais 
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(ANJ), realizado em agosto de 2014, em São Paulo, que discutiu modelos de rentabilidade e 

negócios pelos jornais brasileiros.

Dentre  os  desafios  que  as  versões  digitais  de  grandes  jornais  têm enfrentado  nos 

últimos anos, além da reorganização nas formas de rentabilidade, as mais significativas são a 

perda do monopólio na distribuição e produção de conteúdo, e a exploração dos lucros de 

publicidade  no  meio  digital.  A etapa  da  circulação  jornalística  tornou-se  cada  vez  mais 

estratégica e diretamente relacionada à  sustentabilidade dos  negócios  digitais.  Os sites  de 

redes sociais tiveram grande papel nessas mudanças. 

Com mais de 1,3 bilhão de usuários espalhados em todo o mundo, segundo dados 

divulgados  no  terceiro  trimestre  de  2014,  o  Facebook  é  o  maior  site  de  rede  social 

atualmente1.  O Facebook é um site de rede social que permite aos usuários estabelecerem 

redes de interações, publicizarem suas listas de contados a partir de perfis individualizados 

(ELISSON; BOYD, 2007), e, além disso, produzir e fazer circular conteúdo (ZAGO, 2014). 

O Brasil é um dos países com maior percentual de usuários, tendo mais de 61,2 milhões, atrás 

apenas  da  Índia  (84,9  milhões)  e  pouco  à  frente  da  Indonésia  (60,5  milhões).  Quando 

analisado o tempo que os brasileiros gastam em média no Facebook os números são ainda 

mais  impressionantes.  Brasileiros  lideram  em  tempo  de  uso  (775  minutos  gastos  em 

fevereiro), contra 346 da média mundial.

O Facebook, como outros sites de redes sociais, são ferramentas que criam um espaço 

público de conversação entre os atores, cujas práticas ressignificam seus usos a todo instante 

(RECUERO, 2014). Essas práticas de trocas de informação e circulação de conteúdos podem 

ser observadas a partir dos usos de ferramentas disponíveis dentro do próprio Facebook, como 

“curtir”, “comentar” e “compartilhar”. Ainda segundo a autora, “novos usos e novos sentidos 

são construídos nas ferramentas, de modo a permitir que os elementos da conversação, como 

a interação entre  dois  ou mais  sujeitos,  sua organização (a criação e  o espalhamento das 

convenções) e mesmo os contextos sejam divididos pelos participantes” (RECUERO, 2014, p. 

116). 

Os sites de notícias passaram a utilizar estratégias para espalhar conteúdos e capturar 

as  audiências  cada  vez  mais  dispersas  em  dispositivos  móveis  e  sites  de  redes  sociais. 

Entender  o  comportamento  dos  leitores  e  suas  formas  de  consumo de  informações,  seja 

através da indicação de amigos do Twitter ou Facebook, diretamente nos sites, pelo uso de 

agregadores  ou  em  dispositivos  móveis,  tornou-se  vital  para  o  êxito  dos  veículos.  Esta 

1

 Disponível em: <http://newsroom.fb.com/company-info/>. Acesso em 27 jul. 2014.

http://newsroom.fb.com/company-info/
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dissertação se insere neste contexto de análise das constantes transformações dos veículos de 

comunicação tradicionais e, consequentemente, dos seus modelos de negócios. Está inserida 

ainda nas pesquisas que analisam a participação dos leitores na potencialização do alcance do 

conteúdo jornalístico em sites de redes sociais. Além disso, observa como os jornais online 

desenvolvem estratégias de distribuição e circulação de conteúdo através do Facebook. 

Para  isso,  esta  dissertação  busca  analisar  as  estratégias  utilizadas  por  25  sites  de 

notícias – todos oriundos de grandes jornais impressos – ao empregar plugins2 do Facebook 

em suas arquiteturas, e assim permitir uma maior participação dos leitores na circulação de 

conteúdos.  Os  plugins do  Facebook,  que  serão  detalhados  mais  aprofundadamente  nesta 

pesquisa, são aplicações que permitem aos leitores interagir com os conteúdos das notícias 

diretamente nos cibermeios3, e exibi-las como se fossem realizadas dentro daquele site de rede 

social4.  Graças  aos  plugins,  os  leitores  podem,  por  exemplo,  “curtir”  ou  “compartilhar” 

notícias, galerias de imagens, vídeos, infográficos direto dos sites de notícias e espalhar esses 

conteúdos em suas redes de contatos (JENKINS; FORD; GREEN, 2013).

Alguns dos  plugins do Facebook permitem configurar  botões,  que são ferramentas 

gráficas  de  acesso  a  essas  aplicações,  cujos  mais  conhecidos  são  Curtir,  Recomendar, 

Comentar e Compartilhar. Desde 2009, esses botões podem ser inseridos em qualquer página 

da internet e podem ser acionados pelos usuários-leitores5 para compartilhar os conteúdos 

diretamente  para  o  Facebook.  Essas  estruturas  são  capazes  de  redirecionar  as  ações 

capturadas,  mesmo estando  fora  do  Facebook.  Os  botões  fazem parte  desse  conjunto  de 

plugins,  que são responsáveis por transmitir informações a partir das ações dos usuários em 

qualquer site para dentro do Facebook. Os botões estão distribuídos nas mais diversas páginas 

da internet e permitem aos usuários redirecionar conteúdos para sites de redes sociais, como 

Twitter, Facebook, ou para sites agregadores, como Reddit, Digg (GERLITZ; HELMOND, 

2011). Eles ajudam a estender as funcionalidades dessas ferramentas para todos os conteúdos 

2 Plugins são pequenos pacotes de informações digitais que ajudam a processar tipos especiais de conteúdo da 
internet  e a possibilitar  novas funcionalidades.  Eles tornam os conteúdos publicados nos sites de notícias em 
elementos que podem ser inseridos na dinâmica social do Facebook, sob a forma de curtir, comentar, compartilhar, 
etc.
3 A partir da descrição de Ribas (2012) e de López García e colaboradores (2005), consideramos que cibermeio é 
aquele que é interativo, hipertextual, utiliza critérios e técnicas jornalísticas na produção dos conteúdos, utiliza 
linguagem multimídia e publica na internet, seja ligado a um jornal ou a um congênere impresso, televisivo ou 
radiofônico,  ou  criado  exclusivamente  para  a  web  (LÓPEZ  GARCÍA e  colaboradores,  2005;  BARBOSA e 
colaboradores, 2011; RIBAS, 2012).
4 Outros sites de redes sociais também executam plugins em blogs, websites e outras páginas da internet, como o 
+1,  do Google  Plus,  que  executa  função semelhante  ao botão Curtir,  e  outros  utilizados pelo Twitter  (botão 
Tweetar) e Linkedin (KONTAXIS e colaboradores, 2014).
5 Chamaremos de usuários-leitores aqueles que cumprem o duplo requisito de serem leitores de sites de notícias e 
possuírem um perfil no Facebook.
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publicados na internet. 

Esta pesquisa concentra-se também em como as aplicações desses botões e  plugins 

estão relacionados com os modelos de negócios adotados por estes veículos. Nossa hipótese é 

a de que esses botões e  plugins ampliam os níveis de participação dos usuários-leitores na 

circulação de conteúdos, potencializam o alcance das publicações, ajudam a espalhar a marca 

dos jornais, permitem aos sites de notícias oferecer conteúdos personalizados aos leitores – 

como as sugestões de leitura de notícias que foram previamente recomendadas por amigos do 

Facebook –, ao mesmo tempo em que podem ser utilizados para reforçar as estratégias de 

negócios desses veículos.

É  importante  relatar  o  caráter  ainda  experimental  das  soluções  adotadas  por  cada 

veículo do ponto de vista da rentabilidade e das estratégias de negócio. Várias tensões surgem 

na  implantação  desses  modelos.  Para  entender  algumas  dessas  situações  de  conflito  tão 

comuns atualmente é interessante relatar um embate ocorrido entre as organizações Globo, 

um dos maiores grupos de comunicação no Brasil, e o Facebook, em 2013. Embora não esteja 

diretamente  relacionado  aos  usos  dos  botões  e  plugins,  o  exemplo  trata  do  consumo  e 

compartilhamento de notícias em sites de redes sociais. O conflito ainda evidencia a relação 

simbiótica e muitas vezes parasitária entre empresas de comunicação e o Facebook, além da 

importância dos meios digitais para os negócios.

Em abril  de 2013, as publicações dos jornais,  revistas  e sites do grupo Globo nas 

fanpages, como são chamados as  Facebook Pages6, pararam de direcionar os links para as 

notícias. As postagens continham enunciados que descreviam o conteúdo da informação, em 

geral, títulos originais das notícias, acompanhados por imagens relacionadas, entretanto, sem 

links  que  apontassem para  a  leitura  dos  conteúdos  na  fonte  original  do  site.  A decisão, 

anunciada pelo CEO (do inglês, Chief Executive Officer) da Globo.com, Juarez Queiroz, em 

entrevistas a sites de notícias e revistas publicitárias alguns dias após a retirada dos links, 

tomava como base as mudanças na forma de exibição de conteúdos publicados no Facebook.

O motivo era a pouca transparência dos critérios de exibição de conteúdos por esta 

rede social, que restringia a divulgação de informações sobre quais os usuários tinham de fato 

acesso. Havia ainda o temor de um possível uso da base de dados de seguidores da fanpage 

dos sites do grupo como possível capital que pudesse ser vendido pelo Facebook para que 

outras empresas pudessem distribuir anúncios personalizados. Ainda de acordo com o CEO, a 

interrupção  da  publicação  de  links  nos  conteúdos  do  Facebook  não  provocaria  efeitos 

6 As fanpages são perfis de empresas, marcas, serviços, pessoas públicas, artistas, celebridades que são criadas no 
Facebook para interagir com clientes, admiradores e seguidores.
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significativos na audiência dos veículos, já que representaria apenas 2% do tráfego, como 

disse, em entrevista ao site da revista especializada em comunicação Meio & Mensagem, em 

8 de maio de 2013:

Quando  você  quer  fazer  uma  ação  comercial  no  Facebook,  tem uma 
página desenhada especificamente para isso. Nela o anunciante diz, por 
exemplo,  que  quer  mandar  uma  publicidade  para  jovens,  do  sexo 
masculino, e pode classificar por interesses que são filtros, segmentados 
pelas  fanpages.  Com  isso,  meu  concorrente  pode  mandar  uma 
comunicação para minha base […] Aquilo que construímos com cuidado 
e mantemos protegido torna-se público. Mais ainda: uma empresa que 
não fez uma fanpage, não construiu uma base grande de fãs, pode entrar 
lá e mandar uma publicidade para o meu público (QUEIROZ, 2013).

Para  entender  a  decisão  das  Organizações  Globo  é  necessário  fazer  uma  breve 

explicação sobre a forma como o Facebook seleciona os conteúdos exibidos nas “linhas do 

tempo” dos usuários, o que será melhor detalhado nos capítulos à frente. O algorítimo Edge 

Rank,  como  é  chamado  o  conjunto  de  procedimentos  utilizado  pelo  Facebook  para 

hierarquizar conteúdos que serão exibidos aos usuários, leva em conta diferentes regras para 

considerar quais posts serão mostrados e a quem. Cada ação no Facebook (“curtir”, comentar, 

“compartilhar”), os edges, é considerada a partir de pesos atribuídos pelo algorítimo. 

O objetivo é evitar  o congestionamento de  posts diante do número de usuários do 

Facebook, superior a 1 bilhão. Dessa forma, algumas ações têm peso maior que outras, como: 

comentários valem mais do que “curtidas” para decidir o que será exibido na linha do tempo 

de usuários; há quanto tempo a publicação foi feita, de modo que o conteúdo mais recente 

substitua  uma publicação  mais  antiga;  bem como conteúdos  publicados  por  amigos  com 

maior afinidade aumentam as chances do conteúdo ser exibido na linha do tempo de cada 

usuário (COSTA, 2014, p. 67).

Os cálculos descritos acima são apenas uma pequena parte das ações realizadas pelo 

algorítimo  e  sempre  se  mantiveram  bastante  desconhecidas  do  público  em  geral.  Esses 

cálculos fazem com que apenas uma parcela dos conteúdos publicados por usuários se tornem 

visíveis nas linhas do tempo de integrantes de suas redes de contatos. O mesmo vale para 

conteúdos postados por fanpages de empresas, ou, como neste caso analisado, em páginas de 

veículos de comunicação,  como as das Organizações Globo. O anúncio da diminuição do 

número de usuários que teriam acesso ao conteúdo postado no Facebook – algo entre 20% a 

30% dos seguidores das fanpages – foi uma das razões apontadas por Juarez Queiroz para não 

publicar mais links direcionando aos conteúdos produzidos pelos sites.
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São  dois  ambientes  distintos:  o  news  feed e  a  página  de  usuário.  O 
comportamento das pessoas é de uma superutilização do  news feed. Da 
mesma forma, elas não vão às fanpages, consomem o que foi publicado 
nelas  à  medida  que  aquilo  vai  saindo  em  seu  news  feed.  E  não 
necessariamente  tudo  que  foi  publicado  na  fanpage sai  ali.  Há  uma 
edição, por meio de um algoritmo do Facebook, que faz a seleção do que 
vai para sua página (QUEIROZ, 2013).

A decisão durou nove meses. Em janeiro de 2014, o grupo Globo voltou atrás e passou 

a publicar links junto aos  posts dos jornais, revistas e sites. Em entrevistas, o mesmo CEO 

minimizou as perdas de acesso e de distribuição de conteúdos por usuários durante o período, 

e ainda reforçou a importância do Facebook para a manutenção dos negócios dos veículos 

“dentro de um complexo ecossistema” no meio digital. 

[As redes sociais] oferecem muitas oportunidades, tais como a promoção 
dos nossos conteúdos e marcas, novas formas de relacionamento com o 
público  e  de  conhecimento  da  audiência.  Elas  são,  no  entanto, 
ferramentas  ainda  muito  novas,  em  constante  evolução,  com  regras 
voláteis e às vezes pouco transparentes, o que exige um acompanhamento 
sistemático  da  evolução  dessas  ferramentas  e  a  constante  revisão  das 
nossas estratégias (QUEIROZ, 2013).

Na mesma entrevista, Queiroz (2013) fala ainda da distribuição, entre os usuários, de 

links  para  as  notícias  e  reforça  a  mudança  no  posicionamento  da  empresa  em relação  à 

distribuição de conteúdo no Facebook. Para ele, as ferramentas de distribuição de informação 

se originam mais da iniciativa dos usuários ao acionar os plugins do Facebook do que a partir 

do estímulo nas fanpages. O CEO reforça que a distribuição dos links não será prioridade para 

estimular o consumo entre os leitores, nem reforçar a participação dos jornais em suas páginas 

na plataforma.

Os  links  sempre  estiveram  presentes  no  compartilhamento  feito  pelo 
usuário,  muito  estimulado  em  todos  os  nossos  sites  e  voltarão  a  ser 
utilizados  nas  nossas  fanpages,  mas  não  como  uma  estratégia  de 
distribuição e consumo de conteúdo como foi feito anteriormente. E a 
nossa utilização das redes sociais não deve estar centralizada apenas nas 
fanpages,  queremos  estimular  formas  criativas  de  utilização  das  redes 
sociais. […] Uma pequena parte do total de visitas vem de redes sociais e 
é  em sua  maioria  fruto  da  distribuição  feita  por  iniciativa  do  próprio 
usuário quando dá um “curtir” e repercute nossos conteúdos nas redes 
(QUEIROZ, 2013).

A distribuição de conteúdo por usuários do Facebook e de outros sites de redes sociais, 

assim como citado pelo CEO da Globo.com, estiveram também no centro das discussões da 
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ANJ em 2014. Entre os assuntos discutidos no encontro,  estavam uma nova métrica para 

avaliar o alcance dos jornais, que levasse em conta não apenas os números resultados das 

vendas  e  assinaturas  de  exemplares  impressos  digitais,  mas  também  desse  conta  do 

espalhamento  da  marca  e  circulação  de  notícias  nos  sites  de  redes  sociais,  como 

compartilhamentos no Facebook. 

Segundo o diretor-superintendente do Grupo Folha, Antonio Manuel Teixeira Mendes, 

em entrevista  ao  O  Globo,  os  jornais  registram atualmente  a  maior  audiência  desde  seu 

surgimento, e atingem públicos cada vez mais diversos do que já houve em qualquer época, 

embora nunca tenham tido seus futuros postos tão em cheque como nos dias atuais. “Como o 

impresso  ainda  é  o  principal  gerador  de  faturamento  de  nossas  empresas,  a  métrica  da 

circulação deve continuar existindo. Concordo, entretanto, que ela é incompleta para refletir 

todo o poder de comunicação que a multiplataforma dos nossos veículos permite” (MENDES, 

2014).

As novas tecnologias de distribuição, produção e consumo transformam as relações 

entre  os  jornais  online  e  seus  públicos.  Como  indicado  no  caso  do  embate  entre  as 

Organizações Globo e o Facebook, além das inquietações evidentes durante o encontro da 

ANJ, os grupos de comunicação enfrentam o desafio de se fortalecerem em novos locais de 

circulação do conteúdo jornalístico, espaços onde hoje se concentra parte de sua audiência, 

como os sites de redes sociais, principalmente o Facebook. 

Para atender  às  exigências  de  participação de uma geração  de novos leitores  e  se 

adaptar  às  emergentes  tecnologias  de  mídia,  os  grandes  jornais  reorganizaram processos, 

ampliaram canais  de interação  com os  leitores/consumidores,  moldando novos  protocolos 

culturais e sociais (JENKINS, 2006, p. 182). Porém, os jornais online hoje vivem o duplo 

dilema de ter de se adaptar às novas demandas exigidas pelos leitores ao mesmo tempo em 

que buscam fortalecer suas estratégias de negócios. 

Para  compreender  o  objeto  desta  pesquisa,  são  analisados  os  botões  e  plugins do 

Facebook,  entendidos  neste  trabalho  como  ferramentas  de  distribuição  e  circulação  de 

conteúdos, espalhadores da marca dos jornais, suprindo os leitores do desejo de participaram 

do processo de produção e espalhamento das informações (DEUZE, 2008; JENKINS, 2006; 

JENKINS;  FORD;  GREEN,  2013;).  Alguns  autores  defendem ainda  que,  para  garantir  a 

sobrevivência  no  processo  de  convergência,  algumas  empresas  jornalísticas  tradicionais 

investem em interfaces e ferramentas que estimulam a colaboração da audiência utilizando a 

noção de participação como estratégia comercial para captar e fidelizar leitores (SUNDET; 

YETREBERG, 2009).
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Do ponto de vista  pessoal,  a  análise  aqui  apresentada parte  de uma relação muito 

próxima entre o pesquisador e os jornais impressos e onlines nos últimos cinco anos, tempo 

em  que  atuou  como  estagiário,  repórter  e  editor,  testemunhando  de  perto  muitas  das 

transformações identificadas neste trabalho. Acredita-se que a proximidade e a familiaridade 

com os objetos de análise facilitaram a compreensão de algumas particularidades dos usos das 

ferramentas em sites de notícias, por exemplo, além de identificar os desafios para os meios 

de comunicação tradicionais frente às mudanças econômicas,  sociais  e culturais por quais 

passam os jornais impressos. 

A proximidade com o tema facilitou ainda a observação e o monitoramento dos sites, 

identificando características e potencialidades que poderiam passar desapercebidas para um 

usuário comum. Um dos desafios foi evitar que o envolvimento do pesquisador com o objeto 

de pesquisa prejudicasse o resultado da análise. Além disso, algumas questões contribuíram 

para a escolha do tema, como:

1)  A popularização  e  o  uso  crescente  de  sites  de  redes  sociais,  principalmente  o 

Facebook, como canais de circulação de conteúdos jornalísticos (ZAGO, 2011; TOURINHO, 

2014);

2)  Os  plugins e  botões  do  Facebook  como  estimuladores  do  engajamento  e 

participação dos leitores no consumo e circulação de conteúdos de sites de notícias a partir do 

espalhamento de links;

3)  As  possibilidades  de  personalização  de  conteúdos  como  facilitadores  e 

estimuladores do consumo e compartilhamento de notícias através de  plugins do Facebook, 

além de  coletarem informações  sobre  o  comportamento  de  usuários-leitores  nos  sites  de 

notícias (THURMAN; SCHIFFERES, 2012);

4) As diferenças e especificidades dos usos dos botões e plugins do Facebook por sites 

de notícias que adotam diferentes modelos de negócios;

5) A necessidade de identificar características que apontem possíveis soluções para 

desafios dos meios de comunicação tradicionais a partir das ferramentas do Facebook;

6) A escassez de estudos sobre ferramentas de distribuição e circulação de informações 

jornalísticas analisadas sob o ponto de vista dos modelos de negócios.

Para este estudo, foram monitorados 25 sites de notícias – os brasileiros A Crítica 

(AM), A Tarde (BA), Correio (BA), Correio Braziliense (DF), Diário de Pernambuco (PE), 

Folha de S. Paulo (SP), Jornal do Comércio (PE), O Dia (RJ), O Estado de Minas (MG), O 

Globo (RJ), O Povo (CE), O Tempo (MG), e Zero Hora (RS); os latino-americanos  Clarín 

(Argentina),  El Universal (México) e  La Tercera (Chile),  os norte-americanosLos Angeles 
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Times  e  The  New  York  Times;  e  os  europeus  Correio  da  Manhã  (Portugal),  El  Mundo 

(Espanha), El País (Espanha), Le Monde (França), The Guardian (Reino Unido) e o Público 

(Portugal) – para tentar mapear usos dessas ferramentas a partir dos modelos de negócios 

desenvolvidos em cada um deles. 

A escolha dos 25 sites de notícias analisados levou em conta o potencial do ponto de 

vista  da  diversidade  de  modelos  de  negócios  praticadas  por  esses  veículos,  bem como a 

variedade de botões e plugins do Facebook disponíveis aos leitores. Também foram avaliados 

o peso dos jornais a partir de sua influência nos países de origem, além do número de acessos 

nos sites em que estão baseados.7

Embora  estude  outros  modelos  de  negócios  ao  longo  da  pesquisa,  para  efeito  de 

análise, foram considerados três dos principais formatos aplicados atualmente pelos sites de 

notícias:  paywall, que estabelece um limite para o consumo gratuito de notícias, em que a 

partir  daí  é  cobrado  o  pagamento  por  assinatura  digital;  signwall,  que  fornece  conteúdo 

gratuito ilimitado, porém exige em contrapartida um cadastro dos leitores a partir de certo 

número de artigos lidos; e, por último, o modelo baseado na receita em publicidades onlines, 

que  não  exige  cadastro  ou  assinatura  digital  para  o  acesso  ilimitado  ao  conteúdo 

disponibilizado nos sites de notícias. 

O objetivo principal desta dissertação é identificar de que forma ferramentas como 

plugins e botões de compartilhamento, em específico do Facebook, são utilizados por sites de 

notícias  para  aumentar  o  espalhamento  de  seus  conteúdos  jornalísticos  em sites  de redes 

sociais, reforçar seus modelos de negócios, além de aumentar as formas de interação com os 

públicos. Para isso, estabelecemos como objetivos: 

1)  Mapear  os  tipos  de  ferramentas  do  Facebook que  são  utilizados  pelos  sites  de 

notícias para potencializar o engajamento dos usuários-leitores com seus conteúdos; 

2) Analisar o processo de compartilhamento de notícias a partir das ferramentas dos 

sites de redes sociais, especificamente o Facebook, inseridas nos sites de notícias; 

3)  Observar  as  especificidades  e  potencialidades  dos  plugins e  botões  dentro  dos 

jornais online;

4) Analisar como o  plugins e botões do Facebook executam o compartilhamento de 

notícias e modificam a relação entre cibermeios e os sites de redes sociais.

Ao  analisar  a  relação  entre  ferramentas  do  Facebook  no  processo  de  consumo  e 

circulação  de  notícias  de  jornais  online,  a  partir  do  viés  das  estratégicas  econômicas  e 

7 Os dados necessários para a análise do número de visitas dos sites de notícias pesquisados foram fornecidos pelo 
site <www.alexa.com>. Acesso em 23 de abril de 2014.

http://www.alexa.com/
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ideológicas dos veículos, a pesquisa esbarra na pouca produção acadêmica deste tipo. Dois 

trabalhos,  no  entanto,  serviram  como  estímulos  por  desenvolverem  análises  que  se 

assemelhavam a, pelo menos, dois vértices deste trabalho. Internacionalmente, destacamos os 

estudos realizados por Anne Helmond, da Universidade de Amsterdam, e Carolin Gerlitz, da 

Universidade de Londres, que desenvolveram pesquisas sobre como os usuários utilizam os 

botões e plugins do Facebook para compartilhar conteúdos. 

As autoras apresentaram o artigo “Organizing the social and the fabric of the web in a  

Like economy”, em uma conferência no Massachusetts Institute of Technology, em 2011. No 

Brasil,  a  pesquisa  desenvolvida  por  Caio  Túlio  Costa,  como  pesquisador  visitante  na 

Universidade de Columbia, em 2014, se destaca por analisar os usos de sites de redes sociais, 

como Twitter e Facebook, para o desenvolvimento de modelos de negócios que garantem a 

sobrevivência dos grupos de comunicação tradicionais, como os jornais impressos, no meio 

digital.

Os  veículos  estudados  nesta  pesquisa  foram  analisados  a  partir  dos  conceitos  de 

Convergência e apropriações e transformações do trabalho jornalístico com a implantação de 

ferramentas tecnológicas (DEUZE, 2008; JENKINS, 2006; PAVLIK, 2001; SALAVERRÍA, 

2008;  SUNDET; YTREBERG, 2009),  das  transformações  no webjornalismo (BARBOSA, 

2002;  MIELNICZUCK, 2003;  MACHADO; PALÁCIOS,  2003;  2008),  e  dos  modelos  de 

negócios  (ANDERSON,  2006;  COSTA,  2014;  OSTERWALDER,  2004;  2011; 

OSTERWALDER; PIGNEUR, 2009; PALÁCIOS, 2010). 

Também  são  inúmeros  os  trabalhos  que  abordam  aspectos  gerais  sobre  o  tema, 

nacionais  e  internacionais,  que  auxiliaram  a  construir  a  análise  sobre  a  circulação  de 

espalhamento  de  conteúdos  (JENKINS,  2006;  JENKINS;  FORD;  GREEN,  2013; 

TOURINHO,  2014;  ZAGO,  2011,  2014).  Os  botões  e  plugins foram  analisados 

historicamente, desde o conceito de hipertexto (PRIMO, 2003; PRIMO; RECUERO, 2006;) 

até suas potencialidades como exibir conteúdos personalizados a partir da identificação de 

hábitos de leituras dos usuários (GERLITZ; HELMOND, 2011; THURMAN; SCHIFFERES, 

2012).

O modo como os sites de notícias utilizam os botões e ferramentas do Facebook e a 

forma como esses usos fortalecem suas estratégias de negócios constituem outro objeto deste 

trabalho. Parte-se da ideia de que os sites de notícias que adotam modelos de cobrança por 

acesso,  como  o  paywall,  utilizam essas  ferramentas  mais  como  forma  de  incrementar  a 

experiência dos usuários ao permitir compartilhar conteúdos e, assim, aumentar a lealdade 

destes leitores com os conteúdos publicados nos sites, do que para aumentar a audiência e o 
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número de pageviews. Essa hipótese se baseia na informação de que os sites de notícias não 

contabilizam  os  acessos  dos  usuários-leitores  que  chegam  ao  site  através  de  links 

disponibilizados no Facebook e Twitter para determinar o limite de cobrança pelo conteúdo. 

Portanto, nesse entendimento, reforçar a distribuição de links no Facebook seria aumentar as 

possibilidades de driblar o paywall, ainda que de forma autorizada pelos sites de notícias.

Ao contrário do que ocorre nos sites de conteúdo aberto, sem cobrança, cujo modelo 

de negócios está baseado na entrega de publicidade e que, portanto, quanto maior o número de 

páginas vistas,  os  pageviews,  maior a visualização de anúncios online,  consequentemente, 

maior seria o lucro desses veículos. Por essa hipótese, nesses sites de notícias, as ferramentas 

reforçariam  a  presença  do  veículo  no  Facebook,  atuando  em  duas  pontas  do  negócio: 

aumentar o número de páginas vistas e de leitores e, ao mesmo tempo, fazer circular a marca 

do jornal pelo maior número de usuários. Os sites que adotam o modelo signwall, por outro 

lado,  apresentariam  características  de  ambos,  ao  passo  que  estimulam  o 

supercompartilhamento de notícias através dos botões e empregam ferramentas do próprio 

Facebook como elementos para interagir com conteúdos publicados no veículo.

A primeira  etapa  da  análise  dos  usos  dos  plugins sociais  e  dos  botões  pode  ser 

caracterizada  como  pesquisa  de  caráter  descritivo,  por  utilizar  “técnicas  padronizadas  de 

coleta de dados, tais como o questionário e a observação sistemática” (GIL, 1989, p. 42). 

Essas pesquisas descritivas têm como “objetivo primordial a descrição das características de 

determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (GIL, 

1989, p. 42). Nesta pesquisa, analisamos os usos dos  plugins do Facebook em 25 sites de 

notícias selecionados com o objetivo de identificar estratégias de engajamento dos leitores na 

circulação jornalística e relacionadas à sustentabilidade dos modelos de negócios adotados por 

estes veículos. 

Essa etapa constituiu-se de pesquisa bibliográfica e revisão de literatura, onde buscou-

se dar conta do estado da arte dos usos de botões e plugins em sites de notícias, haja vista a 

existência  de poucas pesquisas que explorem essas ferramentas na bibliografia  acadêmica 

atual. Foram considerados estudos já realizados para embasar a análise, como dissertações, 

artigos, livros sobre convergência e modelos de negócios no jornalismo. 

Em seguida, uma observação sistemática de caráter descritivo, permitiu observar os 

usos dessas ferramentas, interpretar as estratégias utilizadas pelos veículos para estimular a 

participação da circulação de seus conteúdos e no reforço dos modelos de negócios, analisar 

as potencialidades de personalização, e, por fim, a classificação a partir dos principais usos. A 

construção de uma ficha de categorização seguiu-se a uma observação direta semiestruturada, 
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em que se buscou analisar os sites de notícias, buscar informações a respeito dos modelos de 

negócios e, em seguida, observar os empregos das ferramentas.

Em  um  segundo  momento,  a  dissertação  pode  ser  considerada  como  pesquisa 

exploratória, em que, segundo Antônio Carlos Gil (1989, p. 45) são “desenvolvidas com o 

objetivo  de  proporcionar  visão  geral,  de  tipo  aproximativo,  acerca  de  determinado  fato”. 

Nesta etapa, foram desenvolvidos estudos de casos a partir de entrevistas e levantamento de 

dados para tentar identificar características que apontem para o entendimento de processo 

pouco explorado. Posterior ao monitoramento, observação e análise, os sites de notícias foram 

sistematizados a partir das características que o diferenciavam de acordo com os modelos de 

negócios e aplicação das ferramentas do Facebook (MACHADO; PALÁCIOS, 2007). 

Além desta  introdução,  o  presente  trabalho  encontra-se  dividido  em três  capítulos 

seguidos das considerações finais. No primeiro capítulo, analisamos as transformações nos 

sites de notícias através de suas diferentes fases, do processo de convergência que modificou a 

forma como os veículos produzem conteúdo, das novas formas de distribuição e circulação de 

informações, e do público que passou a atuar de forma mais ativa nesse processo. Analisamos 

ainda o conceito de modelo de negócios para, então, nos determos sobre o estado da arte dos 

formatos  de  cobrança  utilizados  pelos  sites  de  notícias  nesse  processo  de  transição  do 

conteúdo gratuito  para o  pago.  Analisamos de forma mais  aprofundada os  três  principais 

modelos de negócios utilizados pelos 25 sites analisados nesta pesquisa: paywall, signwall ou 

publicidade online.

No  segundo  capítulo,  analisamos  o  surgimento  dos  primeiros  botões  de 

compartilhamento,  desde  a  evolução  dos  hiperlinks  textuais  e  eletrônicos,  até  o 

desenvolvimento de ferramentas de espalhamento e validação de conteúdos. Traçamos um 

panorama histórico da implementação dessas ferramentas até o desenvolvimento dos botões e 

plugins do  Facebook.  Nesse  capítulo,  analisamos  as  principais  potencialidades  dessas 

estruturas,  como  participação  da  audiência,  interação  e  personalização,  e  dos  seus  usos 

possíveis. 

O terceiro capítulo mapeia e analisa as estratégias de cada um dos 25 veículos a partir 

dos usos dos botões e plugins do Facebook. Traça as diferenças e semelhanças entre os usos 

dos botões a partir dos três principais modelos de negócios analisados nesta pesquisa. Para 

isso,  nos detivemos à análise dos dados disponíveis nos sites e entrevistamos gerentes de 

negócios da internet de alguns dos veículos analisados.

Ao fim da análise, são apresentadas as conclusões deste estudo. Os plugins e botões do 

Facebook  ampliam  as  formas  de  participação  dos  usuários-leitores  na  circulação  dos 
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conteúdos publicados nos sites de notícias, ao mesmo tempo que são utilizados para reforçar 

modelos de negócios adotados por estes veículos. No entanto, apesar dos sites que exploram 

principalmente as publicidades online utilizarem em maior número esses botões e plugins, os 

sites  que  mantêm  alguma  restrição  à  exibição  de  conteúdo,  seja  mediante  cadastro  ou 

pagamento por conteúdo, também utilizam essas ferramentas em suas estratégias de negócio.

Como ferramentas  desses  sites  de  redes  sociais,  esta  dissertação  permitiu  avançar 

sobre as questões histórias e técnicas dos botões e plugins a partir das suas inserções nos sites 

de  notícias.  Analisou-se  o  surgimento  dessas  ferramentas  capazes  de  fazer  ampliar  a 

circulação das informações na internet até a aplicação como elementos integrantes de uma 

estrutura  de  compartilhamento  do  qual  se  beneficiam atualmente  os  sites  de  notícias.  Os 

plugins foram identificados como um avanço na operacionalização dessas ferramentas em 

direção a uma maior integração entre os sites de redes sociais e o conteúdo oferecido pelas 

diversas  páginas  na  internet  que  os  utilizam.  A pesquisa  concentrou-se  no  uso  dessas 

ferramentas em sites jornalísticos na web.
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1. JORNALISMO, CONVERGÊNCIA E MODELO DE NEGÓCIOS

O surgimento da  World Wide Web (WWW) no final da década de 1980 permitiu o 

desenvolvimento  de  inúmeras  publicações  digitais,  seja  a  partir  da  transição  dos  meios 

tradicionais,  como  o  jornal  impresso,  seja  como  gatilho  para  a  criação  de  publicações 

originalmente  pensadas  para  a  internet.  De lá  para  cá,  as  empresas  de  comunicação  têm 

passado  por  profundas  transformações,  tanto  no  aspecto  da  produção  e  distribuição  de 

informações, até nas relações de trabalho e nas questões que envolvem as estratégias para 

sobreviver  em um mercado  altamente  competitivo.  Neste  capítulo,  serão  abordadas  essas 

mudanças a partir dos conceitos de convergência (JENKINS, 2006) para analisar como os 

veículos têm estruturado seus modelos de negócios (OSTERWALDER, 2004, 2011) a partir 

da integração com os sites de redes sociais, em específico, o Facebook.

1.1 As fases do Webjornalismo 

O meio digital potencializou as formas de contato com a realidade social através dos 

inúmeros  dispositivos  técnico-comunicacionais,  transformando  significativamente  o 

entendimento da sociedade atual (ALSINA, 2009; CASTELLS, 1997). Eliseo Verón (2014) 

cita  como exemplo  de  uma dessas  transformações  “a  ruptura  do  espaço-tempo  histórico, 

resultados de fenômenos midiáticos, como, por exemplo, a aceleração do acesso e distribuição 

de conhecimento com a internet nas últimas duas décadas” (VERÓN, 2014, p. 17). Nesse 

contexto,  o  desenvolvimento  tecnológico  alcançado  nos  últimos  anos,  bem  como  as 

transformações sociais, culturais e políticas, que vieram nessa esteira, modificaram as formas 

de produção e acesso ao conhecimento, agora diversificadas graças às infinitas possibilidades 

de construção narrativa. 

João Messias Canavilhas (2011, p. 17) afirma que o surgimento da internet modifica o 

ecossistema  midiático,  a  produção e  distribuição  das  narrativas  jornalísticas,  e  também a 

forma  como  os  indivíduos  se  relacionam  com  os  meios  de  comunicação.  Essa  fase  se 

caracteriza por uma mudança no sistema de produção e consumo do conteúdo dos media, em 

que ocorre uma variedade de formatos e rotinas de produção, assim como o empoderamento 

dos  usuários,  cada vez mais  autônomos para produzir  textos,  editar  vídeos,  fazer  circular 

informações, interagir e criticar. Blogs, sites de redes sociais, bem como smartphones, tablets, 

notebooks, tornaram-se parte do próprio processo de construção e distribuição da informação. 

É nessa variedade de canais constitutivos que os grupos de comunicação tradicionais 
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buscam hoje  se  reinventar  para  manter  os  jornais  impressos  circulando  e  a  aumentar  as 

audiências e receitas dos seus sites de notícias, cada vez mais multimídias. Antes de avançar 

para os desafios do meio digital e as estratégias desenvolvidas pelos grupos de comunicação 

nesse momento de profundas transformações é importante recuar no tempo e analisar algumas 

características do jornalismo realizado com o auxílio da web, o webjornalismo8. Iuri Lammel 

(2011) cita a World Wide Web (WWW) como uma das tecnologias que mais “influenciaram os 

estudos  brasileiros  sobre  o  jornalismo  digital  das  duas  últimas  décadas,  devido  a  uma 

diversidade de fatores” (LAMMEL, 2011, p. 13), entre eles, cita o alcance global, as inúmeras 

formas  de  produzir  e  distribuir  conteúdos  em  sua  plataforma,  e  a  possibilidade  de 

interconectar diferentes tipos de documentos. Canavilhas (2003) afirma que o webjornalismo 

significa, para os jornalistas, a introdução de diferentes elementos multimedia que alteram 

todo  o  processo  de  produção  noticiosa,  e  para  o  leitor  “é  a  forma  de  ler  que  muda 

radicalmente”  (CANAVILHAS,  2003,  p.  2).  Sobre  as  especificidades  do  webjornalismo, 

foram  elencadas  por  Marcos  Palácios  (2003)  e  separadas  de  acordo  com  algumas 

características:

a) Multimidialidade/Convergência: refere-se à possibilidade de convergência na narrativa 

jornalística, que permite reunir, em apenas um suporte, formatos de mídias tradicionais, como 

o som, a imagem e o texto. Essa potencialidade é permitida graças à digitalização dos dados, 

que  transforma  áudios,  efeitos  de  imagem  e  caracteres  em  bits disponíveis  para  serem 

distribuídos em vários tipos de plataforma;

b)  Interatividade: refere-se  à  possibilidade  conferida  ao  leitor  de  participar  através  de 

inúmeros  caminhos  deixados  na  narrativa,  na  construção  da  notícia,  tornando-o  parte 

integrante da trama. Esse processo ocorre de várias formas, seja através de enquetes, fóruns e 

outros espaços destinados à participação e interação dos leitores. Palácios (2003) ressalta que 

a interação pode ainda ocorrer com o texto da notícia, através dos hiperlinks (GONÇALVES, 

2000), ou com outras pessoas na web, como leitores, autores, jornalistas, etc (PALÁCIOS, 

2003; MIELCNICZUK, 2003). Como analisado nesta pesquisa, algumas ferramentas podem 

ser utilizadas para tornar  o usuário-leitor parte  da notícia,  como os  plugins e  botões,  que 

associam a interação com os conteúdos publicados aos sites de redes sociais;

8 Nesta  pesquisa,  utilizaremos  o  conceito  de  webjornalismo  empregado  por  Canavilhas  (2001),  e  Luciana 
Mielniczuk (2003) por entender que o jornalismo praticado na web tem características próprias de convergência 
entre  texto,  som  e  imagem ao  disponibilizar  conteúdos  noticiosos.  Porém,  não  desprezamos  o  termo  mais 
abrangente “jornalismo digital”,  que consegue dar conta do desenvolvimento das tecnologias digitais que não 
dependem da web, como os sistemas de aplicativos e dispositivos móveis. O conceito webjornalismo permite-nos 
concentrar o foco da análise nas transformações dos 25 sites de notícias escolhidos nesta pesquisa e nas ações 
empenhadas  pelos  grupos  de  comunicação  tradicionais,  principalmente  aqueles  que  fizeram  a  transição  de 
conteúdo do meio impresso para o meio digital.
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c) Hipertextualidade: refere-se à interconexão que se cria a partir dos hiperlinks presentes no 

texto da notícia na web. Segundo Alex Primo e Raquel Recuero (2006, p. 2), os links são 

estruturas determinadas pelo programador que permitem ao interagente, termo que substitui o 

internauta ou usuário, a realizar uma leitura multidirecional, seja através dos textos escritos, 

das imagens, dos áudios, da infografia, etc.

d) Customização do conteúdo/Personalização: é uma forma do usuário organizar o volume 

de  informações  disponível  nos  sites  de  notícias,  permitindo-lhe  selecionar,  organizar, 

recuperar e distribuir conteúdos a partir do seu interesse;

e) Memória: a  possibilidade de hiperlinkar  os diversos tecidos que compõem a narrativa 

deixa a  produção jornalística  na web ainda mais  volumosa e  diversa,  uma vez que essas 

histórias tornam-se acessíveis tanto para usuários quanto para os produtores. Palácios (2003) 

afirma que a possibilidade de acumular informações é ainda maior nesse tipo de jornalismo, 

uma vez que o acesso a esse banco de conteúdo está ainda mais fácil de ser constantemente 

acessado.

f)  Instantaneidade/Atualização  contínua: A  digitalização  da  informação  facilitou  a 

produção e distribuição das narrativas pelos jornais na web, criando a possibilidade de edição 

e atualização das informações a qualquer tempo. O desenvolvimento das novas tecnologias 

tornaram  esse  material  também  mais  fácil  de  ser  acessado  pelos  usuários,  permitindo  o 

acompanhamento contínuo desse conteúdo (Palácios, 2003).

Palácios (2003) aborda as rupturas e continuidades dos formatos midiáticos, segundo o 

qual essas mudanças ocorrem “não como um processo evolucionário linear de superação de 

suportes anteriores por suportes novos, mas como uma articulação complexa e dinâmica de 

diversos formatos jornalísticos, em diversos suportes, ‘em convivência’ (e complementação) 

no  espaço  mediático”  (PALÁCIOS,  2003,  p.  6).  Essas  divisões  em fases,  porém,  não  se 

propõem  como  segmentação  cronológica  estanque  ou  superação  evolutiva  nas  estruturas 

jornalísticas, servem contudo para compreender a evolução do jornalismo realizado na web 

iniciado há quase quatro décadas, com o processo de digitalização da informação e a posterior 

informatização das redações (BARBOSA, 2007). 

Essa  impossibilidade  de  conseguir  dividir  as  fases  do  webjornalismo  de  forma 

cronologicamente  perfeita  advém do fato  de  que  o  próprio  jornalismo está  em constante 

transição e, portanto, não se restringe a um momento apenas. Dessa forma, os autores que 

utilizam essas subdivisões consideram que as características que marcam as etapas dizem 

respeito  a  um conjunto  de  experiências  e  potencialidades  mais  acentuadas,  mas  não  são, 

contudo,  excludentes  de  uma fase  ou  de  outra.  Assim,  é  possível  identificar  em sites  de 
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notícias características típicas da primeira geração, da segunda ou da terceira. 

Vale  pontuar  que  as  divisões  já  anteriormente  feitas  por  John  V.  Pavlik  (2001), 

Palácios (2003), Jo Bardoel e Mark Deuze (2000) e José Afonso da Silva Jr. (2002), não se 

detêm aos aspectos que concernem ao modelo de negócios adotado por esses veículos, mas 

sobretudo aos aspectos da produção e distribuição de conteúdos.  Ao analisar o jornalismo 

produzido na web sob o viés da apresentação da notícia, Mielniczuk (2003) o divide em três 

fases: produtos de primeira geração, também chamada de fase da transposição; produtos de 

segunda geração ou fase da metáfora e, por fim, os produtos de terceira geração ou fase do 

webjornalismo.  Mielniczuk  (2003)  refuta  o  compromisso  de  construir  uma  retrospectiva 

cronológica,  responsável  por  sistematizar  a  história  do  surgimento  dos  primeiros  sites  de 

notícias, e classifica os modelos de webjornalismo da seguinte forma:

1)  Webjornalismo de primeira geração: os  conteúdos produzidos  nessa  fase são 

reproduzidos dos grandes jornais impressos, os primeiros a ocuparem este espaço na internet. 

Poucas  matérias  do jornal  eram transpostas  para  as  páginas  virtuais  dos  jornais  online,  e 

atualizadas a cada 24 horas com conteúdos retirados do papel. Mieniczuk (2003) aponta para 

o  pouco  aproveitamento  das  potencialidades  da  internet,  uma  vez  que  não  existem,  por 

exemplo, a limitação de espaço própria do papel;

2) Webjornalismo de segunda geração: o desenvolvimento tecnológico e o avanço 

nos usos das ferramentas no final da década de 1990 permitiram aos jornais online iniciar a 

exploração das possibilidades da web. Mesmo os sites de notícias ligados aos grandes jornais 

impressos passaram a experimentar algumas técnicas, como o uso de hiperlinks, possibilidade 

de contato com o produtor da notícia através do e-mail, a criação de fóruns de debates e a 

atualização de notícias no intervalo das edições. Mielniczuk (2003) chama atenção para a 

“existência de produtos vinculados não só ao modelo do jornal impresso enquanto produto, 

mas também às empresas jornalísticas cuja credibilidade e rentabilidade estavam associadas 

ao jornalismo impresso” (MIELNICZUK, 2003, p. 34). Esses veículos, assim como os da 

primeira  fase,  adotavam quase  majoritariamente  o modelo  de negócio  aberto  baseado em 

publicidade, sem a cobrança pelo conteúdo noticioso, ainda que os jornais impressos que lhes 

deram origem obtivessem seus lucros no binômio assinante-anúncio;

3) Webjornalismo de terceira geração: a mudança para um entendimento editorial e 

empresarial exclusivo para os jornais online, e não mais atrelado a um modelo baseado no 

papel, assim como o avanço na exploração de características da internet marcam esse período. 

Segundo Mielniczuk (2003), são “sites jornalísticos que extrapolam a ideia de uma versão 

para a web de um jornal impresso já existente” (MIELNICZUK, 2003, p. 36). Nessa etapa, os 
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produtos jornalísticos:

[…]  apresentam  recursos  em  multimídia,  como  sons  e  animações,  que 
enriquecem  a  narrativa  jornalística;  oferecem  recursos  de  interatividade, 
como chats com a participação de personalidades públicas, enquetes, fóruns 
de  discussões;  disponibilizam opções  para  a  configuração  do  produto  de 
acordo  com  interesses  pessoais  de  cada  leitor/usuário;  apresentam  a 
utilização do hipertexto não apenas como um recurso de organização das 
informações da edição, mas também começam a empregá-lo na narrativa de 
fatos (MIELNICZUK, 2003, p. 36).

A autora afirma que são desse período os primeiros grandes sites e portais de notícias 

não originados a partir da lógica dos grandes jornais. Um desses exemplos é o site MSNBC9, 

surgido  da  fusão  da  gigante  de  eletrônicos,  hardwares e  softwares Microsoft  e  do  canal 

jornalístico  de  televisão  NBC,  em 1996.  Suzana  Barbosa  (2007)  aponta  que  os  produtos 

jornalísticos surgidos a partir dessa terceira geração e que apresentam práticas e atuações em 

um contexto de base de dados vão se aproximar de uma quarta geração do webjornalismo. 

Nessa mudança, surge o paradigma do Jornalismo Digital em Base de Dados (JDBD), 

marcado  pelo  desenvolvimento  de  novos  formatos  jornalísticos  em  um  momento  de 

convergência. Barbosa (2007) prefere utilizar neste momento o termo jornalismo digital por 

abrigar  os  produtos  jornalísticos  desenvolvidos  não  apenas  na  web,  mas  também com o 

desenvolvimento cada vez mais acelerado de aparelhos móveis, como smartphones,  tablets, 

entre outros. Essa fase de transição para a quarta geração pode ser percebida, segundo assinala 

a autora,  através do enriquecimento de estratégias e ferramentas que conferem ao usuário 

maior participação nas narrativas jornalísticas. Como exemplos, a adoção de softwares, o uso 

de  bases  de  dados,  áudios,  vídeos  e  outras  ferramentas  que  possibilitem  aos  usuários 

desenvolverem os próprios conteúdos. Barbosa (2007) caracteriza essa fase de transição para 

a quarta geração como:

Uma  fase  de  base  tecnológica  ampliada,  acesso  expandido  por  meio  de 
conexões  banda  larga;  proliferação  de  plataformas  móveis;  equipes  mais 
especializadas; uso expandido de bases de dados; algoritmos; linguagens de 
programação;  desenvolvimento  de  sistemas  de  gestão  de  conteúdos  mais 
complexos; maior incorporação dos blogs; adoção de sistemas que habilitem 
a  participação  efetiva  do  usuário  na  produção  de  informações;  produtos 
diferenciados criados e mantidos de modo automatizado;  sites dinâmicos; 
narrativas multimídia, infografia interativa; emprego do RSS (Really Simple 
Syndication  ou Rich Site Summary) para recolher,  difundir e compartilhar 
conteúdos; uso da técnica do podcasting para distribuição de conteúdos em 
áudio e em vídeo; experimentação de elementos conceituais novos para a 

9 Disponsível em: <www.msnbc.com>. Acesso em 12 jun. 2014.

http://www.msnbc.com/
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organização  da  informação;  maior  integração  do  material  de  arquivo  na 
oferta informativa; emprego de metadados e data mining para extração de 
conhecimento;  e  aplicação  de  novos  métodos  para  gerar  visualizações 
diferenciadas para os conteúdos jornalísticos (BARBOSA, 2007, p. 150).

A autora  endossa  a  opinião  de outros  pesquisadores  que  afirmam que os  próprios 

formatos jornalísticos tiveram de buscar novos recursos, técnicas e ferramentas para atrair a 

participação cada vez mais ativa dos usuários. Essa condição, que ainda persiste, torna os 

produtos jornalísticos cada vez mais atualizados e adaptados às exigências desses usuários. O 

investimento em bases de dados faz parte dessa busca pela atualização e aprimoramento da 

oferta de conteúdos, levando ao desenvolvimento de novos sistemas de gestão de conteúdos – 

a partir da inclusão de linguagens de programação na rotina jornalística – que trazem um 

duplo benefício: faz surgir produtos mais ricos e com novas possibilidades de entrega aos 

usuários e, ao mesmo tempo, cria conteúdos automatizados, com novos recursos que isentam 

os jornalistas da atualização constante, em alguns casos.

O desenvolvimento dos dispositivos móveis para o consumo de notícias deu origem a 

produtos autóctones para tablets e  smartphones, gerando novas estratégias de operação para 

as empresas  jornalísticas.  Ainda sobre o desenvolvimento das  fases do jornalismo digital, 

como prefere utilizar, Barbosa (2013b, p. 11) sugere um novo momento, o da quinta geração 

ou  o  continum multimídia.  Essa  fase  é  marcada  por  uma  acentuação  na  convergência 

jornalística,  em  que  juntam-se  a  web,  os  sites  de  redes  sociais,  o  papel,  as  rádios,  os 

aplicativos, as mídias móveis, as TVs, etc. A autora refuta a ideia de concorrência entre os 

diferentes  formatos,  apostando  na  “medialidade”,  que,  segundo  ela,  “explica  melhor  esse 

panorama, quebrando a retórica do ‘novo’ e dissipando a equivocada ideia de concorrência 

entre meios que compõem um mesmo grupo jornalístico multimídia” (BARBOSA, 2013a, p. 

34).

Entre as características presentes nos novos produtos está a valorização de 
leituras mais densas (com artigos, matérias aprofundadas com distribuição 
verticalizada) e de recursos como fotos, vídeos e áudios (figura 7) dentro da 
noção de amplitude no uso da multimidialidade. Esta aposta em destacar o 
aspecto visual e a maneira de utilizar as galerias de fotos, os sons e os vídeos 
curtos apontam para uma mudança de rumo na roteirização das narrativas 
que pode contribuir para o desenvolvimento da linguagem jornalística em 
mídias digitais (BARBOSA, 2013b, p. 155).

A quinta geração do jornalismo é, portanto, um laboratório de transformações, não 

apenas do ponto de vista da produção, circulação e consumo de conteúdos, mas das rotinas 

dos jornalistas e do ecossistema que se desenvolve a partir e concomitantemente aos seus 
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usos.  Os  jornalistas  se  aproximam mais  das  áreas  de  programação  e  design  a  partir  do 

desenvolvimento  dos  aplicativos  exclusivos  para  tablets e  smartphones.  Alguns  casos 

internacionais e brasileiros, como o Globo a Mais, Folha 10, Estadão Noite, The Daily,  são 

alguns  dos  exemplos  já  em  funcionamento  que  apontam  para  novas  relações  que  se 

estabelecem a partir  desses  novos formatos.  Apesar  disto,  alguns desses aplicativos ainda 

trabalham com a  ideia  da  transposição  de  conteúdo  de  um suporte  para  outro,  similar  à 

primeira geração de jornalismo na web, proposto por Mielniczuk (2003). 

1.2 Convergência

O surgimento e desenvolvimento de um novo meio de comunicação traz sempre em 

sua esteira a possibilidade de extermínio ou a superação de um outro mais antigo. A ideia de 

uma  espécie  de  evolução  dos  meios  proposta  por  Marshall  McLuhan  (1964),  em  que  o 

conteúdo de qualquer meio é sempre outro meio, pressupõe que um novo modelo supere as 

deficiências e até mesmo as características que estes formatos mais antigos têm de melhor a 

partir  da  incorporação  de  sua  tecnologia.  O  desenvolvimento  das  novas  tecnologias  de 

comunicação e dos inúmeros aparelhos que surgiram nas últimas três décadas transformaram 

a internet em um destes possíveis meios aniquiladores de todos os outros. 

Seria o fim do jornalismo impresso, decretariam alguns, tão facilmente superado pela 

velocidade da atualização da web, a queda nas receitas publicitárias, o desenvolvimento de 

dispositivos  mais  modernos  e  que  tornam  a  experiência  dos  usuários  mais  agradável  e 

acessível, a criação de narrativas multimídias, exponenciando a leitura ao seu grau mais alto 

de  imersão,  entre  tantas  outras  novidades  do  meio  virtual.  Mais  de  25  anos  depois  do 

surgimento da World Wide Web (WWW), a superação dos modelos tradicionais, como o rádio, 

a televisão e o papel não faz parte do ecossistema atual. 

Mas,  sem  dúvida,  o  cenário  é  marcado  pelo  pleno  desenvolvimento  de  sistemas 

operacionais, como o Android, sistema do Google, e ioS, sistema operacional da Apple, pela 

ebulição  do  mercado  de  aplicações  para  tablets e  smartphones,  pela  adoção  desses 

dispositivos  e  aplicativos  pelas  redações,  que  também  já  desenvolvem  seus  aplicativos 

jornalísticos, além do crescimento exponencial do uso de sites de redes sociais. Os grupos de 

comunicação hoje lidam com o desafio de equilibrar as forças em um mercado transitório, 

rejuntar  audiências  pulverizadas  nos  diversos  formatos  e  manter  a  operacionalização  dos 

negócios. 

A viagem da cultura oral à aldeia global é também a aventura do ideograma 
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que se tornou a palavra esculpida na pedra e,  em seguida, na escrita; é a 
jornada da  palavra  escrita  à  mão,  que  veio a  ser  impresso,  ou a  palavra 
ouvida à distância que foi concluída mais tarde com imagens; é, por fim, a 
história  da  multimídia  que,  misturados  e  combinados  nos  mais  variados 
formatos,  foi  distribuído para  todas  as  plataformas em qualquer  parte  do 
mundo. É nesta última etapa, onde a ideia de continuidade assume um novo 
significado: já não é apenas uma questão de acrescentar algo ao já existente, 
mas sim de utilizar tudo o que existe em diferentes formas, funcionando o 
entorno  como  uma  variável  que  determina  essas  mesmas  formas 
(CANAVILHAS, 2011, p. 14).10

O número de usuários na internet cresce no Brasil e no mundo, assim como o tempo 

que se passa online é cada vez maior, o que representa uma diminuição da audiência dos 

meios tradicionais. Pesquisa divulgada em julho de 2014, feita pelo Ibope Nielsen sobre o uso 

da internet no Brasil, aponta que o número de pessoas que têm acesso à internet chega a 120,3 

milhões (IBOPE, 2014). O número é 18% maior do que mostrou pesquisa realizada um ano 

antes,  quando o total  era  de  102,3 milhões  (IBOPE,  2013).  O país  tem 87,9 milhões  de 

pessoas com acesso à internet em casa. Desse total, o número de usuários ativos em junho de 

2014 foi de 55 milhões, segundo a mesma pesquisa.

Se considerado apenas o número de brasileiros que têm acesso à internet através do 

telefone celular, o número chega a 52,5 milhões em 2013. O número, que é parte da pesquisa 

“TIC  Domicílios”  divulgada  pelo  CETIC.br  (Centro  Regional  de  Estudos  para  o 

Desenvolvimento  da  Sociedade  da  Informação),  órgão  ligado  ao  NIC.br  (Núcleo  de 

Informação e Coordenação do Ponto BR) e ao CGI.br (Comitê Gestor da Internet no Brasil), 

representa 31% da população do país. Esse número mais do que dobrou em apenas dois anos, 

pois em 2011, havia 15% de usuários com acesso pelo celular (CETIC.br).

Os jovens  continuam a ser  maioria  entre  os  conectados.  Entre  os entrevistados do 

referido estudo, na faixa etária de 10 a 15 anos, 75% disseram acessar a internet. Entre os 16 e 

24 anos, o percentual chega a 77%, e 66%, entre os de 25 e 34 anos. Entre os que têm entre 35 

e 44 anos, 47% relataram acessar a internet. A mesma pesquisa mostra que os sites de redes 

sociais foram os mais acessados pelos brasileiros. Puxados pelo Facebook, 77% dos usuários 

disseram acessar os SRS com frequência, o que representa aumento de 4% em relação ao ano 

anterior.

Em contrapartida, o número de circulação de revistas impressas caiu 43% desde 2008, 

10Tradução de: “El viaje de la cultura oral a la aldea global es también la aventura del ideograma que se convirtió 
en la palabra tallada en la piedra y, posteriormente, en escritura; es el viaje de la palabra escrita a mano que llegó a 
ser impresa, o de la palabra escuchada a distancia que se completó más tarde con imágenes; es, por último, la 
historia del multimedia que mezclado y combinado en los más variados formatos se distribuyó a todo tipo de 
plataformas en cualquier parte del mundo. Es en esta última etapa donde la idea de continuidad adquiere un nuevo 
significado: ya no se trata tan sólo de añadir algo a lo previamente existente, sino de utilizar todo lo que existe en 
diferentes formas, funcionando el entorno como variable que condiciona esas mismas formas”.
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segundo relatório  State of News Media 2014, divulgada pelo Pew Research. A icônica  Time 

perdeu cerca de 50% da circulação, caindo de cerca de 120 mil exemplares vendidos, em 

média, para pouco mais de 60 mil em seis anos. No rádio, o modelo tradicional ouvido pelo 

aparelho em casa ou no carro ainda domina entre os americanos, segundo pesquisa da Edison 

Media. Dados de 2013 apontam que 91% ainda escutam pelo suporte tradicional, porém 33% 

disseram ter ouvido rádio online na semana anterior à pesquisa.

Essas transformações compõem o contexto da convergência midiática, que segundo 

Henry  Jenkins  (2006)  é  multidimensional  e  cultural,  resultado  da  aceleração  do 

desenvolvimento das tecnologias da informação. Diante desse cenário de transição e novos 

comportamentos da audiência, os grupos de comunicação têm buscado meios para garantir a 

sustentabilidade de suas operações. Entre os veículos tradicionais, como os jornais impressos 

do qual originaram os sites de notícias analisados nesta pesquisa,  uma das questões mais 

atuais trata da sobrevivência do negócio e dos usos e estratégias a serem desenvolvidas dentro 

desse processo do qual está inserida a convergência jornalística. 

Marcos Palácios e Javier Días Nocí (2008, p. 102) afirmam que as pesquisas sobre 

convergência  jornalística  se  iniciaram  na  década  de  1990  a  partir  dos  estudos  mais 

generalistas sobre as transformações tecnológicas das empresas de telecomunicação e junto 

com as primeiras mudanças nas redações. Convergência jornalística refere-se a um “processo 

de integração de modos de comunicação tradicionalmente separados que afeta as empresas, 

tecnologias,  profissionais  e  as  audiências  em  todas  as  fases  de  produção,  distribuição  e 

consumo de conteúdo de qualquer tipo11” (PALÁCIOS; DÍAS NOCÍ, 2008, p. 103). 

Segundo Barbosa (2013b,  p.141),  a  convergência  “estabelece  novas  diretrizes  para 

pensar linguagens, estruturas das redações (integradas,  crossmedia, multimídia) e formas de 

apresentação e distribuição dos conteúdos em termos de agregação de formatos nas narrativas 

e  de difusão por diferentes  suportes  midiáticos”.  Já Samuel  Negredo e Ramón Salaverría 

(2008, p. 45) definem a convergência jornalística como: 

[…]  um  processo  multidimensional  que,  facilitado  pela  implantação 
generalizada das tecnologias digitais  de telecomunicações,  afeta o âmbito 
tecnológico, empresarial, profissional e editorial dos meios de comunicação, 
propiciando uma integração de ferramentas, espaços, métodos de trabalho e 
linguagens  anteriormente  desagregados,  de  forma  que  os  jornalistas 
produzam cont  eúdo que  se  distribuem através  de  múltiplas  plataformas, 
mediante as linguagens próprias de cada uma (NEGREDO; SALAVERRÍA, 

11Tradução de: “[...] alude a un proceso de integración de modos de comunicación tradicionalmente separados que 
afecta a empresas, tecnologías, profesionales y audiencias en todas las fases de producción, distribución y consumo 
de contenidos de cualquier tipo”.
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2008, p. 45).

Após  analisar  diferentes  estudos  e  abordagens  sobre  conceitos  de  convergência, 

Ramón Salaverría, José Alberto García Avilés e Pere Masip (2010) consideram o processo 

dividido  em quatro  categorias:  tecnológica,  empresarial,  profissional  e  de  conteúdos,  que 

afetam todas as esferas do fazer jornalismo.

a)  Tecnológica: que  se  refere  à  infraestrutura  necessária  para  produzir,  transmitir, 

consumir  informações  jornalísticas,  sejam dados,  imagens,  vídeos,  infográficos,  bases  de 

dados em um sistema integrado e simultâneo que inclui cabos, suportes eletrônicos, redes de 

fibra  ótica,  transmissores,  etc.  Os  autores  afirmam  que  nesse  processo  ocorre  uma 

sobreposição de atuações dos setores audiovisual, telecomunicações e informática;

b) Empresarial: diz-se das fusões, acordos e uniões de empresas para sobreviver na 

diversidade  de  demandas  crescentes  e  ampliação  do  mercado.  Refere-se  ao  capital  e  às 

transações econômicas envolvendo os grupos de comunicação, das estratégias de negócios e 

investimentos financeiros para equilibrar riscos e impulsionar cadeias de valor;

c) Profissional: trata das mudanças no perfil jornalístico e na rotina das redações, bem 

como nas relações e jornadas de trabalho, a partir da exigência de produção para múltiplas 

plataformas,  como  forma  de  aproveitar  as  potencialidades  dos  mais  distintos  meios.  A 

convergência  profissional  se  dá  ainda  no  âmbito  das  cooperações  entre  redações,  mais 

integradas  e  multimídias,  para  concentrar  e  potencializar  a  produção  e  distribuição  das 

mensagens, atingindo, assim, públicos cada vez maiores e mais diversificados;

d)  Conteúdo  ou  Editorial: a  convergência  modifica  a  forma  de  transmitir  as 

mensagens entre os diferentes suportes,  bem como altera também a forma das audiências 

consumirem esses  conteúdos.  As possibilidades  de interação são ampliadas,  uma vez  que 

esses conteúdos tornam-se mais multimidializados e abertos para a participação e interação 

convergentes  (BARBOSA,  2013b,  p.  140).  A distribuição  em  multiplataformas  modifica 

também as relações de consumo e estimula o surgimento de novas formas de agir com as 

narrativas jornalísticas. Salaverría, García Avilés e Masip (2010) afirmam que a convergência 

de  meios  se  caracteriza  pelo  “imediatismo,  a  multimidialidade,  a  interatividade,  a 

participação,  a  profundidade,  a  estrutura  não  linear  e  a  personalização”  (SALAVERRÍA; 

GARCÍA AVILÉS; MASIP, 2010, p. 58). 

Jenkins (2006), ao tentar inserir o consumidor no contexto da convergência, diz que 

convergência se refere ao “fluxo de conteúdos através de múltiplos suportes midiáticos, à 

cooperação entre múltiplos mercados midiáticos e ao comportamento migratório dos públicos 
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dos meios de comunicação” (JENKINS, 2006, p. 27). O autor estabelece três campos para 

analisar a convergência: a distribuição de conteúdo para multiplataformas, a cooperação entre 

diferentes empresas de comunicação e migração e comportamento das audiências (JENKINS, 

2006). Grande colaboração para o estudo sobre convergência jornalística Jenkins (2006) faz 

ao analisar a participação dos indivíduos no papel de consumidores:

[…]  em  vez  de  falar  sobre  produtores  e  consumidores  de  mídia  como 
ocupantes  de  papéis  separados,  podemos  agora  considerá-los  como 
participantes interagindo de acordo com um novo conjunto de regras, que 
nenhum de nós entende por completo. [...] A convergência não ocorre por 
meio de aparelhos, por mais sofisticados que venham a ser. A convergência 
ocorre dentro dos cérebros de consumidores individuais e em suas interações 
sociais com outros (JENKINS, 2006, p. 28).

Canavilhas  (2011;  2012),  no  entanto,  refuta  a  ideia  de  convergência  centrada  na 

distribuição multiplataforma e vai trazer o conceito de remediação, que trata da adaptação dos 

conteúdos para os diferentes meios, segundo ele, desprezada por outros pesquisadores da área, 

como Jenkins (2006) e Stephen Quinn (2005). Segundo Canavilhas (2012 por “remediação 

(remediation) entende-se o processo de renovação de velhos conteúdos, efetuado pelos novos 

meios.  Ou  seja,  os  novos  meios  de  comunicação  renovam (refashion)  os  conteúdos  dos 

anteriores,  permanecendo  desta  forma  uma  ligação  entre  novos  e  velhos  meios” 

(CANAVILHAS, 2012, p. 9). 

Segundo o autor, esse processo de remediação nos meios digitais acontece em níveis 

diferentes, em que um meio tenta melhorar características de um meio anterior, ou ainda pode 

tentar dominá-lo completamente, modificando todas as suas características. Canavilhas (1999, 

p. 224) refuta ainda a ideia de pesquisadores, como Jay David Bolter e Richard Grusin (1999) 

que afirmam que remediação é convergência sob outro nome. Disposto a convencer de que 

remediação e convergência não são a mesma coisa, Canavilhas (2012) deixa claro a separação 

no seu entendimento:

Enquanto a convergência implica necessariamente uma nova linguagem que 
integre os conteúdos anteriores, a remediação pode ser uma acumulação de 
conteúdos de diferentes origens distribuídos numa mesma plataforma. Nesse 
sentido,  a  convergência  é  sempre  uma  remediação,  mas  nem  todas  as 
remediações podem ser consideradas uma convergência porque esta última 
implica  integração  e  não  uma  mera  acumulação  de  conteúdos 
(CANAVILHAS, 2012, p.9-10).
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Segundo o autor, os meios mais antigos podem incorporar características dos meios 

emergentes como uma forma de resistência à ameaça de extinção e como tentativa de manter 

suas audiências. Esse processo ocorre no sentido contrário ao da remediação, em que os meios 

novos que se apropriam de características dos meios mais antigos até adquirirem linguagem 

própria.  Luiz  Artur  Ferrareto  e  Marcelo  Kischinhevsky (2010)  apresentam exemplo dessa 

remediação inversa trabalhada por Canavilhas (2012) quando falam da modificação na rotina 

de produção do rádio e no desenvolvimento de novas narrativas para se diferenciar diante da 

chegada da televisão. Segundo eles, a internet acentua a convergência de conteúdo.

A TV surge  do  acréscimo proporcionado  pela  imagem aos  conteúdos 
radiofônicos. A internet incorpora tudo de todos os meios anteriores. O 
rádio,  no passado,  adapta-se  à televisão,  fugindo da concorrência pela 
segmentação do conteúdo e pela alteração do seu prime time, que passa 
da noite para a manhã, e, graças à transistorização, pela mobilidade do 
receptor. E, na contemporaneidade, usa a web como fonte de conteúdo e 
suporte de transmissão (FERRARETO & KISCHINHEVSKY, 2010, p. 
175).

O surgimento da internet trouxe, segundo Canavilhas (2012, p. 12), a ideia de que 

todos os meios antigos poderiam encontrar novas formas de se manterem atuais e o processo 

de convergência se daria em ritmo acelerado e inevitável. Assim, os grupos de comunicação 

tradicionais migraram os conteúdos de rádios, televisões, jornais impressos para este novo 

meio, ocorrendo apenas o processo de transposição, ou de primeira geração (MIELNICZUK, 

2003;  PAVLIK, 2001;  PALÁCIOS,  2003;  BARBOSA, 2007,  2013).  Os  jornais  impressos 

foram os primeiros a fazer essa migração para a web, atentos ao movimento de interesse das 

audiências  em conhecer  esse  novo  suporte.  A prática  de  já  trabalhar  com programas  de 

editoração eletrônica facilitoua migração dos textos para o formato HTML necessário na web, 

o  que  não  exigiu  grandes  transformações  das  redações  nessa  primeira  geração  do 

webjornalismo (CANAVILHAS, 2012, p. 12). 

Segundo Canavilhas (2012), “os meios tradicionais com versões na Web iniciaram um 

percurso  de  remediações  a  caminho  da  desejável  convergência,  situação  que  num futuro 

próximo dificultará a identificação do meio que lhe deu origem” (CANAVILHAS, 2012, p. 

12). Isso porque, se em um primeiro momento os jornais online mantiveram a identificação 

com  a  marca  offline,  com  a  adoção  de  características  cada  vez  mais  convergentes 

(hipertextualidade, interatividade, personalização, memória e multimidalidade) um caminho, 

ainda  que  longo,  corre  no  sentido  de  distanciamento  do  formato  que  lhe  deu  origem 

(CANAVILHAS, 2012, p. 12). Esse distanciamento é resultado do uso cada vez maior de 
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ferramentas e dispositivos próprios do meio digital.

Cristiane Lindemann (2014) afirma que a convergência sob a perspectiva do usuário 

atinge outras duas dimensões que incluem o consumidor da notícia em um papel mais ativo e 

dentro de uma dinâmica onde a internet e os sites de redes sociais fazem toda a diferença. 

Segundo a pesquisadora, uma que diz respeito aos modos pelos quais as audiências recebem o 

conteúdo e interagem com ele a partir dos diferentes dispositivos, e outra que trata da abertura 

de canais que possibilitam aos consumidores participarem da construção de conteúdos. No 

cenário analisado nesta pesquisa, a utilização de botões e plugins do Facebook, engrenagens 

digitais  capazes de relacionar  o conteúdo produzido pelos  veículos aos perfis  dos leitores 

naquele  site  de  rede  social,  ajuda  a  espalhar,  recircular,  editar  o  conteúdo  nessas  novas 

plataformas. 

Essas  ferramentas  empregadas  pelos  jornais  impressos  e  sites  de  notícias  são 

estratégias deliberadas para alcançar essa audiência já não mais vista como receptora passiva 

de conteúdos, mas produtora de conteúdos dentro de seus perfis criados em sites de redes 

sociais,  por  exemplo.  Dentro  dessa  perspectiva  que  considera  a  convergência  como  um 

fenômeno múltiplo e complexo que trespassa diversos setores, os consumidores são vistos de 

forma  mais  ativa  nesse  processo,  mas  integrante  de  novas  dinâmicas  e  mecanismos  de 

circulação e produção de conteúdos, onde os fluxos de notícias não ocorrem unilateralmente, 

nem se esgotam com a leitura (PALÁCIOS; DIAS NOCÍ, 2008, p. 120).

Os  botões  e  plugins dos  sites  de  redes  sociais  atuam  como  agentes  duplos  da 

interatividade, ao passo que funcionam também como engajadores da participação do público. 

Jenkins (2006, p. 182) diferencia esses dois termos comumente utilizados como sinônimos, 

mas  que  apontam para  caminhos  diferentes  dentro  de  sua  definição  de  convergência.  A 

interatividade,  dentro  dos  sites  de  notícias,  pode  ser  aferida  no  uso  de  ferramentas  são 

tecnologias empregadas para dar respostas a comandos dos leitores: permitir comentários em 

notícias  publicadas,  redirecionar  links  para  linhas  do  tempo  dos  usuários  no  Facebook, 

mostrar afinidade diante do conteúdo publicado ou com a marca do jornal, entre outras ações. 

Nesse  ponto,  segundo  Jenkins  (2006),  “pode-se  imaginar  os  diferentes  graus  de 

interatividade possibilitados por diferentes tecnologias de comunicação, desde a televisão, que 

nos permite mudar de canal, até videogames, que podem permitir aos usuários interferir no 

universo representado” (JENKINS, 2006, p. 182). Ainda segundo o autor, as restrições da 

interatividade são sempre de ordem tecnológica, em que as possibilidades oferecidas por essas 

ferramentas são sempre pré-determinadas pelo seu desenvolvedor. A participação dos leitores, 

para  Jenkins  (2006)  é  “moldada  pelos  protocolos  culturais  e  sociais”,  que  permitem  o 
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engajamento dos usuários com os conteúdos de forma, muitas vezes,  não autorizadas por 

quem as implementou. 

Inicialmente, o computador ofereceu amplas oportunidades de interação com 
o conteúdo das mídias e, enquanto operou nesse nível, foi relativamente fácil 
para as empresas midiáticas controlar o que ocorria. Cada vez mais, a web 
tem se tornado um local de participação do consumidor, que inclui muitas 
maneiras  não  autorizadas  e  não  previstas  de  relação  com  o  conteúdo 
midiático (JENKINS, 2006, p. 183).

A  circulação  de  conteúdos,  de  acordo  com  Jenkins  (2006,  p.  27),  depende 

profundamente da participação ativa dos consumidores. Essa circulação ocorre não apenas da 

forma oral ou através dos meios físicos, como ocorria principalmente na mídia impressa, mas 

através de mídias concorrentes que disputam espaço de forma cada vez mais ativa no meio 

digital.  Nesse ponto,  a  convergência  é  também uma “transformação cultural”,  em que os 

consumidores “são incentivados a procurar novas informações e fazer conexões em meio a 

conteúdos midiáticos dispersos” (JENKINS, 2006, p. 28). Ao analisar o poder de participação 

cada vez maior das audiências, o autor, porém, faz uma ressalva que dá conta da diferença de 

poder entre os grupos de comunicação e os usuários nesse processo de produção e consumo 

de conteúdos.

“Nem todos os participantes são criados iguais. Corporações – e mesmo indivíduos 

dentro das corporações da mídia – ainda exercem maior poder do que qualquer consumidor 

individual, ou mesmo um conjunto de consumidores” (JENKINS, 2006, p. 28). Os jornais 

enfrentam o desafio de ter de se ajustar às exigências cada vez maiores de participação dos 

leitores e, ao mesmo tempo, proteger seus modelos de negócios, que ainda não encontraram o 

ponto de firmeza necessário que lhes permita se relacionar com esses consumidores de forma 

mais natural. Os sites de redes sociais surgem nesse momento de mudança para a construção 

de novos contratos de leitura, forçando, algumas vezes de forma pouco amistosa, essa nova 

relação entre leitor e jornal.

1. 3 Modelos de negócio na internet

O  surgimento  e  desenvolvimento  das  tecnologias  aplicados  ao  webjornalismo 

permitiram  aos  leitores  interagirem  mais  com  as  narrativas.  Do  ponto  de  vista  dos 

consumidores, a transposição dos conteúdos engessava os níveis de atuação dos leitores em 

relação aos textos na web, condicionando a leitura a algo próximo do que ocorria com o 

papel.  Porém, a expansão do webjornalismo às fases seguintes modificaram as formas de 
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produção e circulação da informação e da relação dos usuários com esses conteúdos. 

Hugo Manuel Alves e Sandro Miguel Mendonça (2013),  no relatório “Modelos de 

negócio  em  tempos  de  tensão  digital:  Perspectivas  de  renovação  no  caso  da  imprensa”, 

defendem que os meios de comunicação e a imprensa passam por um processo de “terceira 

revolução industrial”, em que os  media migram para uma “grande ecosfera eletrônica”, na 

qual  os  leitores  têm papel  determinante.  Esse  ambiente  é  descrito  como  “continuamente 

interligado  (computação  ubíqua  permanente)  e  interativo  (aberto  ao  protagonismo  dos 

utilizadores), onde os vários bens informacionais (conteúdos digitais) e dinâmicos (animados 

e em evolução em tempo real) competem pela atenção do público” (ALVES; MENDONÇA, 

2013, p. 5).

Assim  como  os  autores  anteriormente  citados,  utilizaremos  os  resultados  da 

investigação  de  Alexander  Osterwalder  (2004;  2011)  para  definir  o  que  são  modelos  de 

negócios. Embora o termo não seja exatamente novo e tenha sido empregado em estudos de 

administração nos anos 1950, o entendimento atual formou-se a partir do que foi chamado de 

Nova Economia e passou a ser utilizado com maior ênfase a partir da crise das empresas 

pontocom (OSTERWALDER, 2004, p.1). Para o autor,  modelo de negócio é “um modelo 

conceitual e abstrato que representa os mecanismos pelos quais uma empresa consegue gerar 

lucro”  e  que  atua  “como  interligação  entre  a  estratégia  empresarial  e  os  processos  de 

produção” (OSTERWALDER, 2004, p. 15). 

 No ambiente  das  novas  tecnologias  de  comunicação,  os  modelos  de  negócios  se 

complexificaram. A possibilidade de atuarem em rede, deram às empresas novas alternativas 

de  conferirem valor  aos  serviços  e  produtos.  As  transações  comerciais  e  a  formação  de 

parcerias  também foram impactadas  diante  da agilidade  da internet  e  das  novas  redes  de 

distribuição.  Alexander  Osterwalder  e  Yves  Pigneur  (2009)  afirmam  que  um  modelo  de 

negócios  “descreve  a  lógica  de  criação,  entrega  e  captura  de  valor  por  parte  de  uma 

organização” (OSTERWALDER; PIGNEUR, 2009, p. 14). Nesta dissertação, o conceito de 

modelo de negócios será limitado ao entendimento das relações comerciais na internet.

Osterwalder (2004) utiliza o conceito de “tela de negócio” que serve para estabelecer 

um padrão  de organização e  finalidade do negócio através  de um mapa,  onde  é  possível 

visualizar a estrutura do negócio, pensar soluções para problemas, viabilidade financeira e 

demandas de clientes. Este mapa divide-se em nove partes (canvas) em que o administrador 

do modelo de negócios seja capaz de aplicar inovações em qualquer etapa do processo. Estas 

etapas estão inseridas em quatro áreas da empresa: produtos e serviços, clientes e valor criado, 

estrutura e estratégia, e rentabilidade financeira (OSTERWALDER, 2004, p. 42).
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Para Osterwalder  (2004),  o produto diz  respeito  ao negócio da empresa,  ao que é 

produzido  e  as  propostas  de  serviço  oferecidos  no  mercado  e  tipo  de  valor  criado;  o 

relacionamento  com os  clientes,  a  partir  do  entendimento  de  quem  é  o  público-alvo  da 

empresa, como ela oferece os produtos e serviços e de que forma constrói o relacionamento 

com esses clientes;  a infraestrutura de gestão, que trata da forma como a empresa realiza 

questões de infraestrutura e logística com eficiência, as redes de suprimento e cadeia de valor; 

e  os  aspectos  financeiros,  que  trata  do  modelo  de  receita,  a  estrutura  de  custos  e  a 

rentabilidade do negócio. 

Segundo Osterwalder (2004, p. 19), os modelos de negócios são importantes porque 

servem como ferramentas  e  orientações que ajudam os gestores  a  entender,  compreender, 

modificar,  analisar,  comunicar,  desenhar  e  modificar  a  lógica  dos  negócios.  Para  isso, 

identificou  cinco  funções  que  os  modelos  de  negócios  podem  desempenhar,  que  são: 

entendimento e compartilhamento, análise, gestão, prospecção e patenteamento. 

A partir dessas quatro bases, o autor desenvolve as nove etapas sobre as quais constrói 

sua definição de modelo de negócios (OSTERWALDER, 2004, p.48): a) proposta de valor, 

que trata da visão geral sobre as ofertas de produtos e serviços de uma companhia, bem como 

a construção do valor da empresa junto aos clientes; b) segmentação de clientes, onde ocorre a 

identificação dos diversos segmentos de clientes para entrega do valor proposto; c) canais de 

distribuição, que são os canais de comunicação, vendas e distribuição até fazer chegar o valor 

proposto aos clientes; d) relacionamento com clientes, que descreve o tipo de relacionamento 

que é estabelecido entre  a  companhia e os  clientes;  e)  configuração de valor,  descreve o 

arranjo de atividades e recursos que são necessários para criação de valor com o público-alvo.

Compõem ainda as etapas, segundo modelo de Osterwalder (2004): f) capacidade, que 

diz respeito ao poder de executar uma rotina de ações indispensável para criação de valor para 

os  clientes;  g)  atividades-chave,  que  descreve  as  ações  mais  importantes  que  você  deve 

realizar para fazer o modelo de negócios funcionar; h) as parcerias, os acordo de cooperação 

voluntariamente iniciado entre duas ou mais empresas com o objetivo de criar sistemas de 

valor para o cliente; i) estrutura de custo, representação de todo o dinheiro necessário para o 

pleno desenvolvimento do modelo de negócios; j) modelo de receita, que descreve a maneira 

como a empresa ganha dinheiro através de uma variedade de fluxos de receitas.

1.4 Modelos de negócio no webjornalismo

Miquel Rodrigo Alsina (2005, p. 11) afirma que a construção do discurso jornalístico 

está inserida em um contexto social,  no qual o sistema produtivo é parte integrante desse 
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“fazer  comunicativo”.  Assim, a produção da notícia  envolve a etapa industrial,  no qual  a 

produção, circulação e consumo de notícias se constrói inserido no contexto econômico. Os 

jornais e, portanto, os jornalistas são parte institucionalizada e legitimada da construção social 

da realidade, ao mesmo tempo em que fazem parte de uma lógica comercial. O autor afirma 

que  a  “organização  da  informação,  no  contexto  dos  países  ocidentais,  está  inserida  no 

esquema produtivo capitalista”, que persegue aumentar a audiência (leitores, espectadores), 

aumentar a publicidade e aumentar influência e prestígio políticos (ALSINA, 2009, p. 200).

Antes do surgimento da internet e da popularização do consumo de conteúdos digitais, 

os jornais obtinham lucro principalmente através de três formas: publicidade, pagamento por 

consumo de conteúdo (venda avulsa ou assinaturas) e patrocínio (HERBERT; THURMAN, 

2007; VARA; ESPINA, 2012; MENSING, 2007; VARA, 2010). Segundo Donica Mensing 

(2007), cerca de 70% a 80% da receita total dos jornais ainda hoje é gerada por publicidade, 

seja a publicidade por exibição local e nacional e os classificados. Osterwalder (2004) afirma 

que o maior impacto das Tecnologias da Informação e da Comunicação na inovação (ICT) 

sobre os produtos “foi a separação das informações dos bens físicos (ou seja, o suporte físico 

de informações) e a facilidade resultante de distribuição” (OSTERWALDER, 2004, p.48).

 Como  dito  acima,  neste  capítulo,  a  digitalização  da  informação  permitiu  o 

desenvolvimento  do  webjornalismo.  Do ponto  de  vista  das  organizações  jornalísticas  que 

realizaram a transição para o meio digital inseridos nas análises de modelo de negócio, essas 

empresas  puderam  “facilmente  chegar  a  um  número  maior  de  clientes  e  fornecer-lhes 

informações mais ricas ou de valor agregado na forma de dados multimídia, informações ou 

produtos personalizados personalizados” (OSTERWALDER, 2004, p. 48).

Esse processo de digitalização caminhou por cerca de cinco décadas, tendo iniciado na 

produção de  jornais,  revistas  e  livros,  depois  avançado para  TV e produção de  áudio.  A 

digitalização reduziu os custos e o tempo de produção, assim como ampliou a capacidade de 

armazenamento de conteúdos.  Essa ampliação do armazenamento de informações em bits 

modificou  não  apenas  a  produção,  mas  também  a  distribuição  e  consumo,  levando  ao 

surgimento  de  videotexto  e  teletexto,  até  a  gravação  audiovisual  para  CDs  e  DVDs. 

(PICARD, 2011, p. 6). No Brasil, a Telebrás desenvolveu um sistema de Teletexto (chamado 

Videotexto ou VTX), nas décadas de 1980 e 1990, fornecidos pelas empresas de telefonia 

local.

Todos  esses  avanços  tecnológicos  modificaram  a  relação  dos  usuários  com  esses 

serviços, alterando sua forma de produção, consumo e distribuição. Segundo Robert Picard 

(2011, p. 7), a digitalização da mídia e da comunicação não é fator isolado, mas faz parte de 
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um processo de desenvolvimento que atingiu empresas, indústrias e outros tipos de atividades. 

Esses desdobramentos que combinaram as indústrias de mídia, computação e 
telecomunicações  levaram  à  convergência  que  integra  vários  meios  de 
comunicação. Estes, por sua vez, aumentaram a flexibilidade e velocidade, 
criaram  economias  de  escala  e  integração  que  mudam  a  economia  de 
distribuição  de  conteúdo,  e  deram  aos  consumidores  maior  controle, 
permitindo-lhes escolher,  filtrar,  pesquisar,  controlar e participar de várias 
formas de comunicação (PICARD, 2011, p. 7) .

Picard (2011, p. 9) ressalta que, embora a digitalização da informação tenha afetado 

todos os meios de comunicação, ela não afetou a todos de forma igual. Nos jornais, revistas e 

publicações impressas, esse processo serviu para levar a buscas cada vez mais assertivas de 

redução de custos – principalmente com a diminuição do consumo desse tipo de publicação 

nas últimas décadas – e levou a grandes investimentos na pré-produção dos conteúdos e na 

distribuição.  Cada  vez  mais  a  audiência  passou  a  atuar  como  e-readers,  leitores  de 

dispositivos virtuais e cada vez mais móveis e ubíquos. 

Embora o modelo de negócio para a imprensa que evoluiu nos séculos 19 e 
20 ainda esteja em vigor, sua eficácia está diminuindo. Este modelo terá de 
ser  ampliado  e  parcialmente  substituída  a  fim  de  fornecer  uma  base 
sustentável para a continuidade da operação de jornais e revistas.  Com o 
tempo, os consumidores serão cada vez mais solicitados a pagar preços mais 
elevados enquanto as receitas de publicidade despencam, e os editores vão 
procurar novas formas de usar suas publicações para gerar outras receitas, 
incluindo patrocínios, e-commerce, e prestação de serviços a outras empresas 
(PICARD, 2011, p. 10).

A instabilidade  dos  modelos  de  negócios  é  característica  atual  e  marcante  entre 

inúmeras transformações por qual passa o jornalismo praticado no ambiente online.  Essas 

mudanças  não  se  restringem  apenas  à  esfera  econômica  do  jornalismo,  mas  também 

encontram-se  inseridos  em uma  perspectiva  de  reformulações  dos  modos  de  produção  e 

consumo que a todo momento são colocados em xeque. Algumas dessas modificações são 

sentidas de forma mais profunda pelas instituições jornalísticas tradicionais, que precisam, 

muitas  vezes,  reformular  seus  modelos  de  negócios.  Para  Picard  (2011),  “os  modelos  de 

negócios  já  estabelecidos  de  comunicação  estão  perdendo  a  sua  eficácia  e  precisam  ser 

reconsiderados.  Isto,  por  sua  vez,  requer  uma  compreensão  da  natureza  e  elementos  de 

modelos comerciais” (PICARD, 2011, p. 7).

Alfonso Vara e Carolina Espina (2012, p.  111) afirmam que,  nos últimos anos,  os 

meios de comunicação online têm experimentado três tipos de modelos de negócios mais 

rentáveis: o pagamento por unidade ou assinatura (entre os modelos que mais se destacam 
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está o  paywall implementado pelo  The New York Times);  modelo de mediação,  em que a 

mídia publica ofertas de outras empresas e obtém lucro por cada usuário interessado na oferta 

ou para cada compra realizada (o Google Adsense12, é uma das principais formas de lucro para 

os sites de notícias que utilizam esse modelo); e o modelo de agregação, em que a empresa 

oferece determinados produtos ou serviços associados ao jornal, ao mesmo preço.

Os  autores  corroboram  as  observações  de  grande  parte  dos  especialistas  que 

consideram que ainda existe grau elevado de incerteza em torno do modelo mais lucrativo 

para  os  meios  de comunicação,  “tanto  ao  nível  da  gestão  quanto  na  elaboração  sobre  as 

vantagens e desvantagens de cada um desses modelos, concorrência, produtos, ou a relação 

entre o papel e o jornal digital” (VARA e ESPINA, 2012, p. 112). Dessa forma, as estratégias 

bem-sucedidas de gestão de um veículo não implica em garantia  de sucesso dos demais, 

podendo, ao contrário, determinar o fracasso desse outro. A adoção do modelo de negócios é 

portanto algo empírico e com certo grau de personalização (HERBERT; THURMAN, 2007, p. 

5).

As  experimentações  são,  principalmente,  em  relação  ao  modo  de  cobrança  pelo 

consumo de notícias, uma vez que existe uma crença de que o público não tem interesse por 

pagar por conteúdo que, em geral, pode encontrar de graça (CHYI; SYLVIE, 2000). Isso se 

deve,  em parte,  ao entendimento desde o surgimento da Internet de que a distribuição de 

informação deve ser algo gratuito. Dessa forma, sites como MSNBC e Yahoo, e tantos outros, 

utilizam  um  modelo  aberto  cuja  receita  é  principalmente  originada  da  publicidade 

(HERBERT; THURMAN, 2007, p.  5).  Por isso,  a  publicidade sempre despontou como o 

grande meio para os jornais online obterem lucro. 

Algumas publicações experimentaram nas décadas 1990 e 2000 cobrar por parte de 

seus conteúdos antes de decidirem manter suas receitas atreladas às publicidades online. São 

exemplos nos Estados Unidos, o USA Today e o Philadelphia Inquirer (PhiladelphiaOnline) 

que cobraram pelo acesso por algum tempo, mas recuaram diante da queda nos números de 

acesso e rentabilidade. Situação diferente ao que ocorreu ao The Walt Street Journal (TWSJ), 

que,  amparado  pelo  peso  da  sua  marca  entre  o  público,  desde  1996  cobra  por  quase  a 

totalidade  do  seu  conteúdo,  em  análises  e  artigos  relacionados  a  negócios  e  economia 

(MENSING, 2007, p. 24).

A partir  de pesquisa empírica realizada entre  1996 e 2005, Mensing (2007, p.  24) 

12AdSense é o serviço de exibição de publicidade oferecido pelo Google.  Ao adicionar o  Google Adsense,  os 
editores de websites podem inscrever-se no programa para exibir anúncios em texto, imagem e vídeos. O Google 
administra a exibição dos anúncios e faz a contabilização da quantidade de visualizações e cliques da publicidade e 
gera a receita.
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afirma que a inexistência de um modelo único capaz de ser aplicado às empresas jornalísticas 

e  a  competitividade  da  publicidade  online  fazem com que as  empresas  experimentem os 

variados fluxos para tirar o melhor rendimento de cada um dos modelos existentes, e assim 

garantir a sobrevivência econômica online. Vara (2010, p. 33) afirma que a cobrança pelo 

conteúdo  disponibilizado resulta  em duas  implicações:  do  ponto  de  vista  dos  veículos,  o 

modelo de negócio pago tem a vantagem de reduzir os riscos do comportamento cíclico da 

publicidade, sendo, portanto, mais estável; já do ponto de vista dos leitores, o modelo pago se 

torna menos atrativo em um mercado marcado pela oferta gratuita de notícias e em que o 

acesso à internet e aos dispositivos já é demasiado caro.

Herbert e Thurman (2007, p. 6) afirmam que a entrada no modelo de cobrança dos 

sites  de notícias  tornou-se mais  fácil  graças ao sucesso de serviços  da implementação de 

micropagamentos – pagamentos por unidades de conteúdo – nas lojas online para compra de 

música (iTunes) ou de jogos eletrônicos (Xbox Live) e o surgimento de serviços que facilitam 

a pequenos pagamentos on-line, como PayPal, do eBay. Juan Miguel Aguado, Claudio Feijó e 

Inmaculada Martínez (2012) também analisam como os modelo das lojas onlines, como a 

iTunes,  e mais para frente a  App Store e  Google Play,  vão introduzir uma nova forma de 

negócio. O caminho para os micropagamentos nos sites de notícias já é seguido por jornais na 

Holanda  e  começa  a  ser  trilhado  por  veículos  tradicionais  como  The  New  York  Times, 

Washington Post e Wall Street Journal13.

A  principal  condição  para  cobrança  seria,  segundo  alguns  pesquisadores,  que 

conteúdos que os leitores considerem realmente valiosos sejam produzidos pelas organizações 

(HERBERT; THURMAN, 2007; PICARD, 2011; VARA; ESPINA, 2012). Algo já próximo 

do que atualmente permitiu o lançamento de veículos exclusivamente voltados para  tablets, 

como as revistas Project Week (Reino Unido) e Katachi (Noruega), os jornais La Republica 

Sera (Itália), O Globo a Mais (Brasil), Estadão Noite (Brasil) (BARBOSA, 2013; TEIXEIRA, 

2014). 

Filipe Santos Alves (2013) afirma que “quanto mais exclusivos e relevantes forem os 

conteúdos jornalísticos, mais pessoas estarão dispostas a pagar por eles” (SANTOS ALVES, 

2013, p. 91). Segundo o autor, embora extremamente úteis, os artigos e conteúdo jornalístico 

têm valor agregado menor por conta da grande disponibilidade gratuita na internet. Apesar 

disso, as audiências dos sites de notícias e meios de comunicação continuam altas, mostrando 

a importância desse produto (JOHNSON, 2013).

13 Disponível em: <http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/03/17/Jornais-dos-EUA-
venderao-noticias-avulsas.html#ixzz3UelOPKDT>. Acesso em 17 mar. 2015.

http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/03/17/Jornais-dos-EUA-venderao-noticias-avulsas.html#ixzz3UelOPKDT
http://www.meioemensagem.com.br/home/midia/noticias/2015/03/17/Jornais-dos-EUA-venderao-noticias-avulsas.html#ixzz3UelOPKDT
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Não existe outro meio que possa chegar perto do número de consumidores 
que os  jornais conseguem diariamente,  e  isso é especialmente verdadeiro 
quando observamos a audiência combinada do impresso e do digital juntos. 
Receitas  de  publicidade  continuam a  ser  um desafio  para  a  maioria  das 
empresas – não apenas os jornais impressos. Mas na indústria do papel, a 
transição do foco no número de assinantes pagos para o vasto número de 
audiência  servidas  por  múltiplos  produtos  têm claramente  percorrido  um 
longo caminho (JOHNSON, 2013).14

Uma vez estabelecida a condição de qualidade necessária para que o público decida 

pagar pelo conteúdo online, é importante observar que tipo de relação se estabelece entre esse 

conteúdo e o produzido pelo papel. Se a relação entre os conteúdos digitais e os impressos se 

estabelece na ordem da substituição, em que as informações publicadas nos sites de notícias 

são  apenas  conteúdo  transcrito  do  papel  para  o  meio  digital,  então  ocorreria  o  risco  de 

canibalização  (VARA;  ESPINA,  2012;  HERBERT;  THURMAN,  2007)  o  que  provocaria 

prejuízo  para  o  rendimento  das  empresas.  Se  por  outro  lado  os  conteúdos  digitais  são 

complementares, a edição impressa sai fortalecida. 

Do ponto de vista teórico, a canibalização parece uma suposição razoável, 
pelo menos nos meios de comunicação cujas edições digitais oferecem quase 
um  despejo  direto  de  informações  publicadas  na  informação  impressa. 
Quando isso ocorre,  ao oferecer o conteúdo gratuito,  o leitor  tem menos 
incentivos para pagar a revista impressa (VARA; ESPINA, 2012, p. 113).

A  relação  entre  online  e  impresso  mantém  certa  concorrência  também  quando 

considerada  a  diminuição  da  receita  da  publicidade  para  os  media.  Santos  Alves  (2013) 

ressalta ainda que os sites de redes sociais e outros media retiraram receitas publicitárias dos 

jornais,  “com a agravante de o preço da publicidade online ser inferior à dos anúncios em 

papel” (SANTOS ALVES, 2013, p. 95). 

1.5 Fontes de rentabilidade no webjornalismo

Alguns autores apontam que o caminho para garantir a sobrevivência do meio online 

para as empresas de comunicação seguem em direção a um modelo híbrido, que combine 

conteúdos  pagos  e  gratuitos  (VARA;  ESPINA,  2012,  p.  114).  Elizabeth  Saad  Corrêa  e 

Marcelo Coutinho Lima (2010) afirmam que a tendência é o surgimento de “formatos de 

14 Tradução de: “There was not another media outlet in the market that could even come close to the number of 
consumers the newspaper touched on a daily basis, and this is especially true when you look at the net combined 
audience of print and digital together! Advertising revenue continues to be a challenge at most media companies — 
not  just  newspapers.  But  in  the  newspaper  industry,  the  transition  from a  focus  on  the  number  of  net-paid 
subscribers to the vast number of audiences served by multiple products has clearly come a long way”.



45

produção flexível, produção colaborativa, disputa pela atenção do mercado e relacionamento 

centrado no consumidor” (CORREA;  LIMA, 2010, p. 9). Mensing (2007) afirma que, dado o 

sucesso do formato de micropagamentos  testado pela  indústria  fonográfica e testado pelo 

NYT  e  WSJ,  “seria  razoável  incentivar  a  experimentação  e  investigação  de  modelos 

alternativos” (MENSING, 2007, p. 34).

1.5.1 Paywall

Entre os principais modelos de negócio híbrido, o  paywall é adotado pelo  The New 

York Times, Folha de S. Paulo e Le Monde. Este modelo permite que os leitores tenham acesso 

gratuito a um determinado número de notícias, em média entre 10 e 20 artigos, até que seja 

alcançado um número  limite.  A partir  daí,  apenas  terão  acesso  ao  conteúdo dos  sites  de 

notícias  aqueles  leitores  que  sejam também assinantes  digitais.  O maior  entre  os  grandes 

jornais a adotar o modelo paywall foi o norte-americano The New York Times, em março de 

2011, que estabeleceu um “muro pago” como fronteira para o acesso irrestrito às notícias, 

artigos, infográficos, edições online do jornal impresso e todo o conteúdo online.

A adoção do  paywall pelo  The New York Times e o sucesso da estratégia observado 

pela  grande imprensa,  como o crescimento do número de assinantes digitais,  estimulou o 

surgimento de modelos semelhantes, alguns mais ou menos restritos em relação ao acesso dos 

leitores aos conteúdos, como o Los Angeles Times,  USA Today, entre outros. O crescimento 

continuado da receita obtida pelo paywall do NYT transformou esse modelo de negócio em 

algo  a  ser  analisado com otimismo pelos  especialistas  de  mídia  e  acionistas  dos  grandes 

grupos de comunicação do mundo. No relatório divulgado em junho de 2014, o NYT informa 

que seu rendimento cresceu 36% em relação a 2013, um aumento total de 140 milhões de 

dólares (NYT, 2014). O número de assinantes passou de 640 mil, em 2012, para 760 mil, um 

crescimento equivalente a 19%.

No Brasil,  o primeiro veículo a estabelecer a cobrança através do muro pago foi a 

Folha de S. Paulo, em junho de 2012, que passou a cobrar dos assinantes para leituras a partir 

de 20 textos por mês. Até a leitura de 40 textos, os leitores pagariam R$ 1,90 no primeiro mês, 

e R$ 29,90 nos seguintes (FOLHA, 2012).  O modelo de cobrança da Folha está entre os 

menos restritos entre os adotados por jornais que utilizam o  paywall e não incluía a página 

principal,  nem seções  de  serviços,  como o  Guia,  na  contabilização  de  páginas  vistas.  A 

ombudsman da Folha à época, Suzana Singer, avaliou o sistema de cobrança estabelecido pelo 

veículo  em um artigo  e  falou  sobre  a  crítica  de  parte  dos  leitores,  até  aquele  momento, 

acostumados a consumir o conteúdo do jornal sem pagar por isso.
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A razão é simples: a receita de publicidade na internet, diferentemente da TV 
aberta, não é suficiente para cobrir os custos. Se o motivo é nobre, a revolta 
dos  internautas  também é  compreensível.  Acostumados  a  se  informar  de 
graça na rede e incomodados com um monte de anúncios que saltitam sobre 
a tela, não entendem por que devem colocar a mão no bolso. A audiência na 
internet é dispersa, fluida, provavelmente a expressiva maioria dos visitantes 
do site da Folha nem vai dar com a cara no “muro de cobrança”, porque 
consome pouquíssima notícia (SINGER, 2012).

O modelo paywall do NYT e da Folha foram seguidos no Brasil pelo Zero Hora, pela 

Gazeta  do Povo e pelo O Globo.  O jornal  O Estado de S.  Paulo,  que até  o  início dessa 

pesquisa não havia aderido ao modelo paywall, utilizava apenas um cadastro de identificação 

de usuários (signwall), passou a adotar o muro de cobrança no final do segundo semestre de 

2014. Transpor o paywall, ou seja, desviar o muro de cobrança não é algo difícil. As inúmeras 

alternativas para burlar o limite de leitura de artigos dos jornais que utilizam este modelo de 

negócios – o usuário pode pedir para abrir o link em uma janela anônima como forma de 

impedir  a identificação do IP do usuário,  por exemplo,  e  assim consumir  além do limite 

estabelecido para a cobrança – não são ignoradas pelos veículos (COOK; ATTARI, 2012, p. 

1). 

Singer, em seu texto sobre a adoção do paywall pela Folha, afirma que o desafio do 

jornal  é provar  que é  capaz de desenvolver  textos  que possam competir  com o conteúdo 

gratuito disponível na web, e cita que a “experiência com iniciativas semelhantes – download 

de músicas, por exemplo – mostra que uma parcela considerável não se incomoda em gastar, 

desde  que  não  seja  muito”.  Parte  dos  pesquisadores  consideram  o  paywall um  tipo  de 

cobrança  soft, derivada  do  freemium,  que  se  caracteriza  por  oferecer  um  conteúdo 

inicialmente gratuito para a maioria dos usuários e cobrar por um pacote mais exclusivo. Esse 

formato é muito adotado pelos jogos eletrônicos online. 

Estes dois modelos se diferenciam sobretudo no tipo de empoderamento dado ao leitor 

sobre qual o conteúdo que ele deseja acessar (VARA; ESPINA, 2012, p. 115). Enquanto no 

freemium são os editores que decidem quais conteúdos são exclusivos e, portanto, estarão 

disponíveis apenas para os assinantes digitais, no modelo paywall é o leitor quem decide qual 

conteúdo vai consumir dentro do limite estabelecido pelo veículo.  A partir da constatação 

dessa  diferença,  ressaltam  Vara  e  Espina  (2012),  “parece  lógico  supor  que  as  empresas 

baseadas  nesses  dois  modelos  de  negócios  desenvolvem estratégias  editoriais  diferentes” 

(VARA; ESPINA, 2012, p. 115).

A adoção do  paywall,  porém, não impede que o veículo decida retirar  o  muro de 
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cobrança em situações que considera de interesse público e assim permitir o acesso irrestrito 

pelos  leitores.  Os  editores  do  NYT  já  haviam  informado  em  entrevistas  à  época  do 

lançamento do paywall  que a derrubada da cobrança seria analisada a cada caso. “Vamos 

imaginar que há uma história de horror como 9/11 de novo. Nós podemos – com um clique 

em um botão – transformar esse medidor em zero para permitir que todos possam ler tudo o 

que eles querem”, disse, ao Times, o publisher Arthur Sulzberger15. 

Durante a passagem do furacão Sandy por Nova Iorque, o NYT, então, decidiu liberar 

o acesso a todo o conteúdo do site, não apenas às notícias relacionadas à tempestade, até que a 

situação da cidade se normalizasse. O mesmo foi feito pelo Walt Street Journal, que também 

optou por liberar o acesso ao conteúdo do jornal aos leitores. A mesma estratégia, porém, foi 

cobrada dos editores do NYT durante a cobertura da morte do terrorista Osama Bin Laden, o 

que não foi acatado pelo jornal. No Brasil, algo semelhante aconteceu no incêndio que matou 

242 pessoas na Boate Kiss, em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013. O 

jornal gaúcho Zero Hora decidiu liberar o acesso a todo o conteúdo do site após julgar que a 

cobertura do fato era de interesse público e, portanto, não poderia estar limitado aos 20 artigos 

gratuitos (SILVA; VIEIRA, 2014, p. 3). 

O Zero Hora, assim como parte dos jornais que adotam o modelo de cobrança paywall, 

permite que o acesso a determinado número de notícias cuja origem sejam sites de buscas, 

como o Google, ou através de links compartilhados em sites de redes sociais, como o Twitter 

e Facebook, estejam foram da contabilização que estabelece os limites de acesso gratuito. O 

critério para estipular qual o número de acessos liberados depende das estratégias de cada 

veículo; enquanto o NYT permite que os leitores leiam até 25 artigos por dia de graça através 

de sites de buscas e acesso ilimitado ao conteúdo originado por links em sites de redes sociais, 

o jornal O Globo contabiliza os acessos originados a partir de qualquer dos sites de redes 

sociais, como o Facebook, por exemplo.

Seguindo um caminho já adotado por jornais dos Estados Unidos e da Europa, o IVC 

passou a computar os números de assinantes digitais para refletir o crescimento das edições 

online  (FOLHA,  2014).  O  IVC  considera  os  assinantes  considerados  “puros”,  que  são 

assinantes apenas das edições digitais, daqueles que são assinantes do digital e do impresso 

juntos.  O instituto permite que o volume de assinaturas digitais  represente  até metade da 

circulação  aferida  do  veículo.  Desde  2014,  o  número  que  indica  a  circulação  de  jornais 

impressos nos EUA aumentou em 3% graças  à flexibilização das regras dos institutos  de 

métrica que passaram a incluir os números relativos aos assinantes das plataformas digitais no 

15
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cálculo da circulação dos jornais, de acordo com o relatório State of News Media 2014 (PEW, 

2014). O objetivo é tentar incluir nos cálculos os novos leitores que consomem os jornais por 

outra forma que não a tradicional.

1.5.2 Freemium

Chris Anderson (2006) define o conceito da Cauda Longa como sendo “o que acontece 

quando os gargalos que se interpõem entre a oferta e a demanda em nossa cultura começam a 

desaparecer e tudo se torna disponível para todos” (ANDERSON, 2006, p. 11). Para ele, o 

baixo custo da produção de conteúdo na internet possibilitou a circulação de informações 

capazes de atingir os mais diversos nichos. Esse custo baixo permite que parte desse conteúdo 

seja oferecido gratuitamente para que a receita venha de outros serviços associados. É o que o 

autor aborda no livro Free (grátis): o futuro dos preços, em que identifica o freemium como 

um dos quatro modelos de negócios que estão por trás da oferta de conteúdos gratuitos. Ao 

oferecer uma versão básica e gratuita para um número maior de usuários, os sites acabam 

atraindo outros consumidores que desejam pagar uma versão mais avançada. 

Anderson (2010) cita como exemplo o Flickr, site de compartilhamento de imagens, 

que cobra 25 dólares por uma versão Pro, em que oferece aos usuários novas ferramentas de 

edição e publicação de imagens. Embora a maior parte dos usuários utilize a versão gratuita, o 

faturamento dos sites são provenientes daqueles que pagam por um pacote exclusivo. Como 

explica Anderson (2010):

Um site típico online segue a regra de 5 por cento – 5 por cento dos usuários 
sustentam todo o resto. No modelo  freemium, isso significa que, para cada 
usuário  que  paga  para  ter  a  versão  premium do  site,  dezenove  outros 
adquirem a versão básica gratuita. A razão pela qual isso funciona é que o 
custo para atender aos dezenove é perto de zero para não chamar de nada. 
(ANDERSON, 2010, p. 20)16

Exemplo  de  modelo  híbrido  empregado  pelas  organizações  jornalísticas  (VARA; 

ESPINA, 2012), o  freemium se baseia na segmentação de preços de acordo com o tipo de 

conteúdo oferecido aos leitores. Segundo os autores, o modelo estabelece que “a informação 

mais geral, menos exclusiva e menos diferenciada é oferecida gratuitamente. Ao contrário, os 

conteúdos mais exclusivos e que conferem maior valor ao leitor apenas podem ser acessados 

16 Tradução de: “A typical online site follows the 5 Percent Rule – 5 percent of users support all the rest. In the 
freemium model, that means for every user who pays for the premium version of the site, nineteen others get the 
basic free version. The reason this works is the cost of servicing the nineteen is close enough to zero to call it 
nothing”. 



49

pagando  por  eles”  (VARA;  ESPINA,  2012,  p.  115).  Assim  como  o  modelo  paywall,  o 

freemium garante  fluxo  aberto  à  parte  do  conteúdo  para  visitantes,  cliques  e  pageviews, 

índices necessários para as “publicidades de grandes cifras”, enquanto o conteúdo exclusivo 

“evita o risco de canibalização do produto impresso”. 

Desta  forma,  The  Wall  Street  Journal  pode  seguir  captando  um elevado 
número de usuários finais dispostos a continuar pagando e que justificariam 
a manutenção das tarifas publicitárias elevadas, sem renunciar a outro tipo 
de  investimento  publicitário  menos  exclusivo  procedente  de  anunciantes 
mais  interessados  naqueles  usuários  não  assinantes  e,  por  tanto,  menos 
exclusivos (VARA, 2010, p. 40).

Exemplo  de  veículo  que  adota  o  modelo  freemium,  o  The  Walt  Street  Journal se 

beneficiou da possibilidade de personalização dos sites de notícias a partir da digitalização 

dos  conteúdos  informativos.  Direcionado  aos  chamados  homens  de  negócios,  fortemente 

dependentes da informação ágil sobre mercados em todo o mundo, o The Walt Street Journal, 

que implementou o serviço de cobrança em 1996, pode oferecer a este público as informações 

mais adequadas ao seu padrão de consumo (VARA, 2008, 2010). O TWSJ foi um dos veículos 

que se especializaram no mercado de nicho,  oferecendo conteúdos exclusivos a partir das 

assinaturas digitais.

1.5.3 Publicidade online

As publicidades online foram utilizadas nos primeiros sites de notícias ainda em um 

formato de transição do modelo tradicional do impresso. Ainda cheias de textos, a página 

principal dos sites simulavam a primeira página do jornal impresso, com manchetes grandes, 

poucas  imagens  e  o  conteúdo  publicitário  (CALMON,  2006).  Tal  qual  os  anúncios  nas 

páginas dos jornais, a abertura da internet para a comercialização levou os sites a criarem, 

dentro de suas arquiteturas, áreas voltadas para a publicidade online e para o  e-commerce.  

Esses  espaços  vendidos  aos  anunciantes,  ainda  presentes  na  maior  parte  dos  sites 

atuais, são criados entre as chamadas e menus destinados às seções de notícias e têm como 

objetivo  oferecer  a  melhor  experiência  de  venda  aos  anunciantes,  e  de  compra  aos 

consumidores. “Se entre 1950 e 1995, o foco era a criação de uma marca para o consumidor 

[…], entre 1995 e 2002, o modelo tornou-se bidirecional, com a marca a comunicar com o 

consumidor”  (SEBASTIÃO,  2011,  p.  13).  De  unidirecional,  a  publicidade  chegou  a  um 

modelo multidirecional,  em que ocorre a participação dos consumidores na construção da 

própria marca, o UserGenerated Content (UGC) (SEBASTIÃO, 2011). 
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O mercado destinado à publicidade online viu ampliar seu poder de penetração com a 

diversificação  das  tecnologias  da  informação  e  dos  dispositivos.  Os  algorítimos  de 

identificação, as publicidades patrocinadas, os anúncios animados, os canais em sites de redes 

sociais (como YouTube, Facebook, Instagram, etc.), e aplicações passaram a oferecer novas 

experiências de publicidade aos leitores de cibermeios. José Benedito Pinho (2000) afirma 

que a publicidade na web “diferencia-se fundamentalmente dos outros meios por permitir que 

o consumidor possa interagir diretamente com o anúncio. Ele pode, então, clicar no anúncio 

para obter mais informações ou mesmo realizar a compra do produto” (PINHO, 2000, p.114). 

Com a grande vantagem de ser adaptável à atuação desse consumidor, as publicidades 

onlines permitem hoje oferecer opções de anúncios personalizados para cada leitor a partir de 

informações  colhidas  por  programas,  algo  operacionalizado  de  forma  rudimentar  pela 

publicidade tradicional. Atualmente, a maior parte dos sites de notícias empregam anúncios de 

exibição do tipo  rich media (enriquecimento do texto com animação, áudio e vídeo), como 

banners, pop-ups, squares e barras laterais, para aumentar suas receitas online. 

Menos comuns estão os anúncios de pesquisa, em que envolvem a oferta de marcas 

uma vez realizadas buscas dos usuários por assuntos determinados. Quanto ao formato de 

exibição, esses anúncios podem ser classificados como: mouseover, quanto o anúncio expande 

enquanto  o  consumidor  passeia  o  mouse  sobre  ele;  rollover,  quanto  o  anúncio  pode  ser 

navegado  verticalmente;  ou  onclick,  é  preciso  clicar  sobre  o  anúncio  para  carregar  suas 

informações (SEBASTIÃO, 2011, p. 19).

O serviço mais utilizado pelos sites de notícias para veiculação de publicidade online é 

o  Google Adwords, que permite aos anunciantes criarem anúncios que serão veiculados nos 

espaços destinados pelos cibermeios em suas páginas. Assim, cada vez que um leitor clica em 

um anúncio, em geral, distribuídos na seção de “links patrocinados”, o site obtém receita. Os 

sites que não utilizam muros de pagamentos obtém o lucro exclusivamente da publicidade 

online  ou  de  projetos  de  conteúdo  patrocinados.  Alguns  desses  projetos  nascem 

exclusivamente para formatos no meio digital, outros são vendidos atrelados a produtos do 

meio impresso. Em ambos os casos, a receita é obtida pela publicidade que é veiculada no 

meio digital sem restrições de acessos pelos usuários. 

Nesse sentido, as ferramentas de compartilhamento de conteúdos, como os botões e 

plugins do Facebook, auxiliam a espalhar a marca e o endereço do veículo online. Quanto 

maior o acesso, maior a exposição da publicidade online aos usuários-leitores, maior será a 

receita  vinda  desse  tipo  de  modelo.  Nesse  modelo,  quanto  maior  o  número  de  páginas 

visualizadas pelos leitores, maior será a entrega de publicidade do anunciante, logo maior será 
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a receita do veículo. A superdistribuição é um caminho para obter mais lucro para os sites de 

modelo de negócio aberto. Qualquer tipo de barreira de acesso, seja cadastro para obter dados 

de assinantes, como o utilizado pelo modelo signwall, ou muro de acesso restrito a assinantes, 

como o paywall, maior será a resistência da audiência em consumir o conteúdo e menor tende 

a ser a receita.

1.5.4 Signwall

Esse modelo é adotado principalmente entres os sites cuja maior fonte de receita é 

originada pela  entrega de publicidade online,  e  situa-se em uma fase intermediária  a dos 

modelos de cobrança do tipo freemium ou paywall. É nesse espaço entre a oferta de conteúdo 

gratuito e o pago que alguns sites de notícias utilizam estratégias de fidelização dos seus 

leitores. O modelo  signwall é testado por alguns desses veículos online para identificar os 

leitores  que  consomem  o  conteúdo  publicado  por  eles  em  um  processo  que  muitos 

especialistas apontam para a etapa anterior à cobrança do conteúdo. 

Embora ainda seja um modelo de negócios em definição, cujas estratégias resvalem 

em lucro para os jornais online, esses veículos utilizam o cadastro dos leitores como forma de 

categorizar e identificar perfis de comportamento.  Dessa forma, os sites podem direcionar 

seus conteúdos publicitários de maneira mais eficiente, identificar e criar uma futura base de 

assinantes, ou até mesmo automatizar processos para personalização de entrega de conteúdos. 

O signwall é, portanto, uma estratégia de negócio orientada para a segmentação dos leitores 

cujo  objetivo  é  identificar  comportamentos  e  direcionar  conteúdos,  publicitários  e/ou 

jornalísticos, de forma mais eficiente.

Entre os principais veículos que utilizam o modelo  signwall estão o  El País, o  The 

Guardian e o Clarín. Esses três veículos utilizam o cadastro para assinantes como forma de 

oferecer conteúdos exclusivos e, assim, criar vínculos mais fortes com os seus leitores. Esses 

conteúdos são, em geral, relacionados a produtos extras, como newsletters, fóruns, registros 

para comentários, canais especiais, classificados online, entre outros. Os cadastros utilizados 

por esses dois veículos são diferentes daquele praticado pelo jornal O Estado de S. Paulo, que 

utilizou esse modelo entre 2012 e 2014. 

O Estado  de  S.  Paulo  utilizou  o  muro  de  registros  para  identificar  os  leitores  no 

momento da leitura. Os leitores tinham acesso até cinco artigos mensais sem a necessidade do 

registro. A partir daí,  o jornal exigia que o leitor fizesse um cadastro para continuar a ter 

acesso ilimitado às notícias, artigos, conteúdo multimídia, galerias, infográficos, entre outros. 

Nessa oferta de conteúdos gratuitos não estava incluído, porém, o acesso à edição do jornal 
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impresso disponibilizada pelo site. 

É importante ressaltar que o modelo signwall defendido pelo grupo Estadão sempre se 

colocou em direção a um modelo de cobrança. O mesmo ocorreu com o jornal Lancenet!, 

especializado na cobertura jornalística esportiva. Ao adotar o modelo  signwall tanto para a 

versão web quanto para a versão mobile, em 2013, o grupo sinalizou que o cadastro permitia 

executar uma melhor gestão do conteúdo aos leitores. 

O  signwall é o primeiro passo para uma nova cultura de gestão de nossa 
audiência. Alinhado a um database marketing bem implementado, o Grupo 
Lance!  poderá  qualificar  muito melhor  sua  comunidade de usuários  para 
oferecer serviços cada vez mais pertinentes, além de elevar a relação com os 
anunciantes para um nível de precisão muito maior (FERREIRA, 2013).

O  objetivo  do  Lancenet!  foi  passar  a  oferecer  conteúdo  exclusivo  para  essa  base  de 

cadastrados, segundo Paulo Henrique Ferreira, diretor de mídias digitais do grupo. O signwall 

pode ser visto, neste caso, como um modelo de cadastro de acesso aos conteúdos do site, 

baseado no aprimoramento da gestão da base de usuários. Diferente dos sites cujo modelo de 

receita é dependente principalmente da publicidade online, cuja estratégia está mais baseada 

na entrega de anúncios em larga escala, os sites que adotam o modelo signwall se aproximam 

mais dos veículos que estabelecem uma barreira de cobrança. A principal semelhança está em 

tratar os leitores como uma espécie de assinantes, em que se destaque a tentativa de aprimorar 

a oferta de conteúdo e também de anúncios.

1.6 Direções para futuros modelos de negócio

Os veículos que apostaram exclusivamente na receita de publicidade, algo transposto 

da mídia impressa, observaram nos últimos anos a diminuição do número de assinaturas e 

queda na verba publicitária, mesmo no meio digital. Como observado na análise dos modelos 

de negócios, os jornais de todo o mundo têm buscado estratégias para garantir a receita em 

meio  a  um futuro  ainda  incerto  e,  portanto,  difícil  de  ser  captado  em uma  pesquisa  de 

dissertação, dado a inconstância do objeto de observação. A maior parte dos jornais viu surgir 

no modelo  paywall  uma nova forma de se opor à gratuidade na distribuição de conteúdo 

vigente entre as organizações. O sucesso da estratégia desenvolvida pelo New York Times fez 

ainda com que os veículos que adotavam o modelo de negócio exclusivamente através da 

publicidade pudessem vislumbrar uma possibilidade de aumentar os lucros. 

Mesmo o NYT e outros veículos que utilizam o paywall experimentam uma estratégia 

que mescla espaços destinados a publicidade com receitas de assinaturas. Caio Túlio Costa 
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(2014) afirma que o uso dessas estratégias de captação combinadas através destas duas únicas 

fontes não é capaz de enfrentar o problema estrutural vivido pelas empresas de comunicação. 

Seus executores apenas transpuseram para os meios digitais a velha 
fórmula  nascida  gutenberguiana,  o  mesmo  modelo  do  negócio. 
Primeiro,  publicaram  em  seus  sites  a  mesmíssima  produção  de 
conteúdo  jornalístico.  Segundo,  rechearam  esta  produção  com 
publicidade  (ou  o  que  restava  dela)  e,  terceiro,  a  distribuição  do 
produto passou a ser feita por meio da comercialização das assinaturas 
digitais (COSTA, 2014, p. 54).

Segundo o pesquisador, a reformulação deve ser feita na cadeia de valor de se fazer 

jornal, impresso ou online, em que as empresas entendam o comportamento dos leitores e 

adotem estratégias capazes de estimular o consumo. Porém, os infográficos, as notícias, as 

imagens, áudios e vídeos publicados nem sempre estarão sob controle absoluto dos veículos, 

pois esses conteúdos “por mais protegidos que estejam do ponto de vista do direito autoral, 

mesmo  assim,  podem  ser  redistribuídos  pelos  internautas,  de  um  para  outro  e  assim 

sucessivamente. Não há como interromper, proibir ou controlar isso” (COSTA, 2014, p. 83). 

Entre as estratégias utilizadas pelos jornais que podem facilitar a migração para uma 

nova  cadeia  de  valor,  mais  alinhada  aos  nativos  digitais,  segundo  o  pesquisador,  está  o 

entendimento de que a distribuição desse conteúdo entre os usuários ocorre mesmo à revelia 

das organizações. Softwares e aplicativos capazes de produzir, editar, reenviar e reformular 

conteúdos  dos  jornais  continuarão  a  existir.  Tentar  se  afastar  dessas  redes  vistas  como 

predatórias para o negócio podem ter efeito inverso e, segundo Costa (2014, p. 84), levar 

essas empresas ao abismo econômico. 

O Facebook é citado como defensor de uma modalidade de negócios que costuma 

criar atritos com outras empresas de produção de conteúdo, mas, por outro lado, é onde os 

usuários passam horas e horas distribuindo e consumindo informação. Assim, “do ponto de 

vista estratégico, do entendimento da nova realidade, não há por que fechar os olhos e não 

abraçar  as  mídias  sociais,  em especial  o  Facebook,  que é  o  endereço no qual  as pessoas 

investem tempo quando estão online” (COSTA, 2014, p. 84). 

Os sites de redes sociais situados como espaços de conversação e trocas de mensagens 

entre  usuários  trazem  o  imperativo  do  compartilhamento  aos  veículos.  Grande  parte  do 

conteúdo que circula entre os usuários de sites como o Twitter e o Facebook são links de 

notícias, comentários sobre fatos observados nos jornais, em que os internautas indicam a 

amigos e membros de suas redes de contatos aquilo que lhe chama atenção no noticiário. Para 

os veículos,  “a presença dos jornais nessas mídias é inevitável, não somente pelo que cada 
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jornal pode ganhar se relacionando com as pessoas, mas também porque, quer se queira, quer 

não, a marca de qualquer jornal está presente nas redes” (COSTA, 2014, p.84). 

Os botões e  plugins analisados nesta pesquisa, portanto, somam-se às estratégias de 

fortalecimento dos veículos na nova fase de produção, distribuição e consumo de notícias. Os 

jornais encontram um público disposto a consumir notícias como nunca antes, porém, elas 

nem  sempre  virão  na  forma  de  um pacote  fechado,  controlado  desde  a  produção  até  o 

consumo, com os jornais estavam acostumados a produzir. Essas ferramentas de espalhamento 

ajudam a encontrar novos públicos, dispersos em seus smartphones, tablets, notebooks, onde 

o tempo gasto em sites de redes sociais é cada vez maior.
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2. PLUGINS E BOTÕES DO FACEBOOK

A troca de informações é própria da comunicação entre os seres humanos. Os indivíduos 

sempre  buscaram meios  de  informar,  seja  através  de  histórias  orais,  ou  pequenos  textos 

compartilhados, ou ainda nas cidades, através dos jornais, após o surgimento e modernização 

da imprensa nos séculos XVIII  e  XIX (GONÇALVES, 2000,  p.  91).  Com a internet  e  o 

desenvolvimento da web, a circulação de informações se intensificou com a diversificação 

dos canais de produção, distribuição e consumo. A web idealizada no início da década de 

2000 pelo cientista britânico Tim Berners-Lee se desenvolveu em seus dispositivos técnicos 

transformando-se em uma espécie de plataforma, capaz de reunir diversos tipos de aplicações 

que potencializaram as ações dos usuários.17 

Lammel (2011, p. 15) cita atualizações importantes, como “o surgimento de tecnologias 

paralelas”, que serviram para melhorar o funcionamento da internet. Ele cita como exemplo 

aplicações  para  linguagem  multimídia  e  linguagens  de  script,  utilizadas  para  estender  e 

controlar  funcionalidades  de  alguns  programas.  As  mudanças  técnicas  implicaram  em 

transformações  econômicas,  com  a  circulação  de  dados  completamente  integrados  às 

atividades  econômicas  globais  (CASTELLS,  1997,  p.  351).  Há  ainda  mudanças  sociais, 

sobretudo nos “processos de trabalho coletivo, de troca afetiva, de produção e circulação de 

informações, de construção social de conhecimento” (PRIMO, 2007). 

Essas transformações também impactaram as organizações jornalísticas, que passaram a 

enfrentar concorrência sobre o monopólio da difusão de informações (PEW, 2010). Uma vez 

que os usuários passaram a dominar técnicas, códigos e procedimentos similares aos que antes 

eram  exclusividades  das  grandes  empresas  de  comunicação,  o  volume  de  informações 

também tornou-se mais abundante. Alguns estudos analisam essas mudanças e observam as 

experiências dos próprios usuários produzirem informações, seja de forma amadora ou não 

profissionalmente (User-Generated Content, ou Conteúdo Gerado pelo Usuário) ou inserida 

no campo do jornalismo (LEMOS, 2007; BOWMAN; WILLIS, 2003; CHAN, 2002; DEUZE, 

2008; PALÁCIOS et al, 2008)). 

Munidos cada vez mais desses aparelhos ubíquos, como  smartphones com câmeras 

potentes ligados a sistemas de fácil publicação, como os sites de redes sociais, esses usuários-

leitores estariam prontos para executar o jornalismo cidadão (PAVLIK, 2014). Testemunhas 

muitas  vezes  presenciais  dos  fatos  jornalísticos,  a  esses  indivíduos  não  restariam apenas 

esperar pelo conteúdo produzido pelos meios de comunicação mainstream. Com um clique no 

smartphone  e  acionado  o  compartilhamento  pelo  Twitter,  YouTube  ou  Facebook,  esse 

conteúdo  se  tornaria  visível  para  outros  indivíduos  em  rede,  tornando-se,  muitas  vezes, 

concorrente dos  media. Os conteúdos produzidos por esses usuários se tornaram “tanto um 

17 Conceito de Web 2.0 defendido por Tim O’Reilly (2005).
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complemento quanto um concorrente à coleta de notícias tradicional e profissional” (PAVLIK, 

2014, p. 165). 

Bruns  (2003,  2005)  reconfigura  a  teoria  de  gatekeeping,  originalmente  criado  na 

década de 1950 para analisar as relações de edição e filtragem das informações, e propõe o 

termo gatewatching para os novos comportamentos na internet, onde o conceito de “porteiro” 

dá lugar ao do “vigia”. Esse aumento no volume de informações exige mudanças nas atuações 

das  organizações  jornalísticas.  Com a  audiência  cada  vez  mais  dispersa  na  infinidade  de 

informações,  os  sites  de  notícias  têm  enfrentado  o  desafio  de  captar  e  cativar  leitores 

(THURMAN; SCHIFFERES, 2012). No artigo “Do gatekeeping ao gatewatcher: o papel das 

redes  sociais  no  ecossistema  mediático”,  Canavilhas  (2010)  afirma  que  os  sites  de  redes 

sociais  modificaram  dois  importantes  momentos  da  produção  jornalística:  a  coleta  de 

informações e a distribuição das notícias. 

Esses  sites  provocaram  o  aumento  do  número  de  fontes  para  os  jornalistas, 

aumentaram  a  circulação  de  informações  e  modificaram  a  forma  como  os  leitores  se 

relacionam com as notícias (CANAVILHAS, 2010). Além disso, os sites de redes sociais se 

transformaram  em  importantes  canais  de  distribuição  de  informações,  antes  um  papel 

predominantemente exercido pelos veículos de comunicação. “Para além dos próprios media 

utilizarem estes  canais,  os  leitores  chamaram a si  esta  atividade,  funcionando como uma 

espécie de novos gatekeepers que comentam e selecionam as notícias mais interessantes para 

os seus amigos” (CANAVILHAS, 2010, p. 3).

Segundo Alejandro Rost (2014) a abertura do jornalismo para os sites de redes sociais 

ocorreu a partir de 2009 e marcou o surgimento de novas possibilidades de participação dos 

usuários-leitores.  A partir  desse  período,  houve  também  o  aumento  da  visibilidade  dos 

usuários-leitores  nos  meios  de  comunicação  e  o  aumento  da  inserção  de  ferramentas  de 

interação com os conteúdos. Os veículos passaram a integrar a participação dos usuários em 

alguns tipos de coberturas, estimulando o uso de hashtags, lendo os tweets ou comentários do 

Facebook na programação da rádio ou TV, incluindo links para esses textos no conteúdo para 

web, ou ainda publicando no jornal impresso opiniões publicadas originalmente nesses sites 

de redes sociais (ROST, 2014, p. 66). 

A implementação dos  plugins do Facebook, Twitter ou Google Plus nas páginas da 

internet  possibilitou  o  espalhamento  de  informações  entre  os  usuários  e  aumentou  os 

mecanismos  de  sociabilidade  dentro  do  ciberespaço.  Não  que  o  próprio  espaço  virtual 

caracterize,  por si  só, um ambiente de sociabilização entre os usuários,  mas ao facilitar  a 

comunicação e potencializar as formas de interação para além da co-presença, esse ambiente 

possibilitou o surgimento de novos canais de trocas (afetivas, sociais, dados, etc.) (LÉVY, 

1999; PRIMO, 2007). Essas ferramentas que potencializam a participação na circulação e a 

interação com conteúdos dos sites de notícias passaram a atuar também como catalisadores de 
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ações sociais, criando um emaranhado de nós entre pessoas, máquinas, redes, ciberespaço, 

telas, códigos e tantos outros.

Nesse sentido, os plugins – conjunto de aplicações dos sites de redes sociais, como o 

Twitter  e  o  Facebook,  que  fazem a  ponte  entre  os  conteúdos  publicados  nas  páginas  da 

internet e os perfis dos usuários –, e os botões – dispositivos gráficos criados para executar 

funcionalidades de alguns plugins e que podem ser acionados pelos usuários com um clique – 

permitem que os usuários-leitores  atuem sobre os conteúdos disponibilizados nos sites de 

notícias. Essas ferramentas permitem um engajamento maior com os sites de notícias, uma 

vez que facilitam o processo de compartilhamento e consumo de conteúdos. 

Além disso, os plugins podem ser utilizados como coletores de informações sobre as 

ações dos leitores, servindo como um banco de dados para os sites de notícias oferecerem 

conteúdos  personalizados  (THURMAN;  SCHIFFERES,  2012).  A  personalização  “tem 

emergido como uma estratégia cada vez mais popular para sites de notícias, que esperam que 

ela possa aumentar a stickiness18 dos sites, além de permitir capturar dados sobre os usuários, 

e assim reduzir a dependência em relação a sites externos fornecedores dessas informações” 

(THURMAN; SCHIFFERES, 2012, p. 2).19 A personalização dos conteúdos tem se mostrado 

como uma das alternativas para os sites aumentarem a audiência, fazer crescer suas receitas 

publicitárias, além de construir um vínculo maior com os seus leitores. 

Para observar melhor as implicações para o jornalismo a partir das conexões que se 

formam com o  uso  dos  botões  e  plugins,  é  importante  observar  a  evolução dos  usos  de 

ferramentas de compartilhamento. Para isso, é necessário partir de um breve histórico, desde a 

implementação e distribuição dessas estruturas nas páginas na internet,  e posterior uso no 

Facebook, para, só então, observar os caminhos que se abrem ao jornalismo. Além disso, é 

estabelecida  uma  tentativa  de  relação  entre  os  botões,  os  plugins e  as  possibilidades  de 

personalização  oferecidas  pelos  jornais  online  como  forma  de  oferecer  conteúdos  mais 

relacionados aos hábitos dos leitores. 

Essas  ferramentas  são  capazes  de  recolher  dados  e  utilizá-los  na  sugestão  e 

apresentação  de  conteúdos  (THURMAN; SCHIFFERES,  2012).  Como exemplos,  pode-se 

citar o plugin que faz a recomendação de leitura das notícias compartilhadas por amigos do 

Facebook, ou outro que permite integrar o conteúdo consumido pelo Facebook e exibi-las na 

seção “As mais lidas”. Este capítulo busca ainda mapear os usos e as possibilidades dessas 

18 Stickness refere-se ao conteúdo publicado com o objetivo de estimular que os leitores passagem mais tempo nos 
sites. Está relacionado à qualidade de um site em manter maior engajamento dos leitores com os seus conteúdos, 
em geral, utilizado como forma de monetização através das publicidades online.
19 Tradução de: “Personalization has emerged as an increasingly popular strategy for news publishers, who hope 
that  it  can  increase  their  sites’ ‘stickiness’,  and allow them to  capture  data  about  users,  thus  reducing their 
dependence on the external suppliers of such information”. 
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ferramentas como forma de potencializar a circulação de conteúdo em sites de redes sociais, 

neste caso específico, o Facebook, e ainda como estratégia de reforço do vínculo de lealdade 

com os leitores.

2. 1 Os hipertextos, os blogs e os primeiros botões

O desenvolvimento da internet na década de 1980, como espaço inicial de ambiência 

do hipertexto eletrônico, possibilitou uma navegação multilinear – sem a sequência linear do 

texto clássico. Essa leitura tornou-se possível através dos hiperlinks, que são um “conjunto de 

nós ligados por conexões”, na definição de Pierre Lévy (1993, p. 33), um dos primeiros a 

pesquisar as possibilidades da internet. O uso do hipertexto eletrônico marca a segunda fase 

do hipertexto, segundo a definição utilizada por Primo e Recuero (2006)20. Essa segunda fase 

do  hipertexto  vai  facilitar  a  navegação  através  das  infinitas  páginas  da  World  Wide  Web 

(WWW). 

Apesar da possibilidade de acessar inúmeros arquivos através de saltos de um link 

para outro, a criação de conteúdo na web nesta fase ainda era exclusivamente restrita aos 

programadores e aqueles que tinham conhecimento de HTML (Hypertext Markup Language), 

linguagem composta por códigos para a construção das páginas na web. A participação dos 

usuários era muito limitada, sob o ponto de vista da possibilidade de criação de conteúdos. 

Nesse período de transição e início do hiperlink, cada página na web ainda era interpretada de 

forma isolada e independente das demais, sem que houvesse qualquer tipo de integração entre 

os seus conteúdos.

A transição dos jornais impressos para os primeiros sites de notícias envolvia poucas 

mudanças de conteúdo, em ocorria uma replicação das características do papel para a web. A 

navegação ainda era pouco fluída e cada  home page,  a  página principal dos veículos, era 

acessada  através  da  sua  busca  direta  nos  primeiros  browsers,  nome  inglês  para  os 

navegadores, estruturas que permitem qualquer usuário acessar sites na web. A maioria dos 

sites de notícias incluía categorias que se dividiam em subitens para abrigar documentos e 

sites pré-configurados de acordo com o conteúdo, como turismo, economia, política, previsão 

do tempo, etc. (BARBOSA, 2002). Os sistemas de busca através de algorítimos ainda eram 

incipientes nesse período. 

Nesse período, sites de notícias tinham seu valor atrelado unicamente ao número de 

20 Os primeiros hipertextos são compreendidos como inscrições ainda no papel, como índices, notas do autor, 
rodapés, e outras marcações textuais. No jornalismo impresso, os hipertextos foram introduzidos como marcações 
explicativas, e, em geral, eram utilizados com conteúdos gráficos. Desse modo, imagens, ícones, boxes de textos 
serviam para ligar os diversos “nós” de informação. Primo e Recuero (2006) consideram uma terceira fase do 
hipertexto, em que a internet transita de uma etapa mais informacional, baseada nos links, para uma de maior 
cooperação e compartilhamento de dados entre os usuários, marcado pelos blogs e sites de redes sociais.
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cliques.  Botões  com  ícones  de  contadores  de  acessos,  muito  comuns  nos  anos  1990, 

contabilizavam a presença da audiência e determinavam a fatia que estes sites receberiam do 

mercado publicitário. Os cliques se transformaram em métricas de engajamento para venda de 

publicidade  na  forma  de  anúncios  nos  sites  de  busca.  Richard  Rogers  (2002,  p.  195) 

caracteriza de forma crítica essa fase como “economia do clique”, em que algumas empresas 

faziam acordos para incluir nas home pages dos provedores de acesso suas logomarcas como 

ícones contendo hiperlinks, em uma espécie de identificação de pontos privilegiados para se 

acessar a internet. Esse período marca o crescimento de empresas como a America Online e 

Microsoft Network. 

Inicialmente, a estratégia dos portais baseou-se na ideia de esta página de 
partida ser apenas a entrada para o conteúdo na internet (...). Com o tempo, 
não é  de  estranhar  que as  empresas  passaram a achar  interessante  que o 
usuário permanecesse por mais tempo no site do qual o portal faz parte. Já 
que o usuário começava ali, por que não usar sua presença para gerar mais 
tráfego interno. Assim, o site pode vender mais (e mais valiosos) espaços de 
propaganda, criar situações de comércio e começar a formar uma percepção 
mais forte pelo seu brand (PÓVOAS, 2000; apud  BARBOSA, 2002).

A mudança para uma outra etapa, que Rogers (2002, p. 195) classifica de “economia 

do  link”,  ocorre  quando  o  Google  inclui  os  links  em  seu  cálculo  para  determinar  a 

credibilidade de um website. Os links se tornaram a estrutura utilizada como base para os 

motores de busca estabelecerem a validade dos sites, dando origem a uma espécie de ranking 

onde a participação dos usuários se fazia sentir pela primeira vez através da recomendação. 

De  fato,  os  sites  que  possuíam  mais  links  internos  recomendando-o  e  redirecionando-o 

passavam a ter uma maior relevância para a internet e, consequentemente, se tornavam mais 

visíveis nas buscas feitas pelos internautas (BRIN; PAGE, 1998). 

Os  websites  passaram,  então,  a  ter  sua  importância  determinada  pelos  motores  de 

buscas  e  algorítimos,  que  funcionavam como  um conjunto  de  procedimentos  capazes  de 

determinar sua relevância a partir da quantidade e da qualidade dos links que redirecionavam 

até ele. Em 1998, o Google lança o algoritmo PageRank, o mais potente sistema de busca por 

conteúdo na Internet até então. Esse algorítimo promoveu uma profunda alteração no modo de 

dar visibilidade aos websites. Antes, os sites eram indexados em grandes diretórios – espécie 

de  catálogo  por  tópicos  –  que  listavam as  URL por  ordem alfabética.  As  páginas  eram 

catalogadas em uma espécie de taxonomia  top-down, de cima para baixo, cuja organização 

ficava exclusivamente sob responsabilidade do criador da página. 

Ao usuário, cabia procurar dentre as categorias listadas os sites de acordo com a sua 

posição alfabética, e não por sua relevância ou credibilidade das informações. A inclusão em 

uma determinada categoria estava, portanto, sujeita à classificação do diretório, a exemplo dos 
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buscadores Yahoo, em seus anos iniciais, e Cadê, no Brasil (VALENTE; LACERDA, 2007, p. 

60). Com o algorítimo criado pelos estudantes Sergey Brin e Larry Page, um determinado site 

tornava-se mais bem posicionado em uma busca quanto maior sua relevância na Internet. 

“Dessa  forma,  são  os  elementos  do  sistema  que  determinam a  hierarquia  dos  links,  e  a 

popularização do Google contribui para gerar uma estrutura do tipo  bottom-up21, ainda que 

restrita ao domínio do próprio serviço” (VALENTE; LACERDA, 2007, p. 61), afirmam Pedro 

Valente e José Alexandre Lacerda (2007), sobre a participação dos usuários na determinação 

do valor de um site em um sistema de buscas.

Carolin Gerlitz e Anne Helmond (2011, p. 3) afirmam que a blogosfera auxiliou na 

inserção da validação social  nesse processo de mudança da “economia do clique” para a 

“economia do link”. Primeiro porque introduziu a validação dos usuários em lugar da dos 

especialistas, tendo o número de assinantes de um site – através dos contadores e também dos 

agregadores, os chamados organizadores de conteúdo – como uma medida de engajamento 

(GERLITZ; HELMOND, 2011). Além disso, os blogs criaram uma cultura de recomendação, 

em que os blogueiros se tornaram fontes de informações legítimas, e inauguraram a permissão 

aos  leitores  de  publicar  links  nos  comentários  de  um “post”.  Na definição  de  José  Luís 

Orihuela  (2006),  a  blogosfera  é  “um  espaço  anárquico,  desierarquizado,  informal  e 

descentralizado onde convergem a multiplicidade de culturas, comunidades e tradições para 

gerar  de  forma  coletiva,  distribuída  e  espontânea  informação,  opinião  e  conhecimento” 

(Orihuela, 2006).

 Quanto maior o número de links apontando para um blog, mais relevante ele se torna, 

como afirmam Santos e Mielniczuk (2011). Esses links servem como pontuadores para uma 

hierarquização realizada pelo Technorati22, um sistema de buscas na internet especializado na 

pesquisa  de  blogs.  Segundo  os  autores,  outras  tecnologias  surgem  nos  anos  2000,  “que 

atualizam automaticamente o envio de links para aplicativos ou sites, assim que uma nova 

informação é publicada” (SANTOS; MIELNICZUK, 2011, p. 4), a exemplo do RSS (Rich 

Site Summary, Really Simple Syndication). Uma vez feita sua inscrição, o usuário recebe no 

aplicativo de leitura – disponíveis em navegadores, programas ou sites de redes sociais – um 

arquivo  RSS,  conhecido  como  “feed”,  uma  espécie  de  apresentação  do  resumo  de  um 

conteúdo.

Além  dos  blogs,  Primo  e  Recuero  (2006,  p.  2)  citam  ainda  como  exemplos  da 

evolução das formas de publicação os sites de jornalismo colaborativo, como o WikiNews e o 

Ohmy  News,  os  serviços  de  compartilhamento  de  fotos,  como  o  Flickr,  os  sistemas  de 

compartilhamento de sites favoritos e criação colaborativa de metadados, e a Wikipedia, como 

exemplo maior dessa Web 2.0. Uma vez que os usuários puderam experimentar novas formas 

21 Bottom-up refere-se  à  possibilidade  dos  usuários  interferirem no  processo  de  classificação  dos  links,  em 
oposição ao modelo top-down em que a ordem é estabelecida pelos desenvolvedores da página.
22 Disponível em: http://technorati.com/, acesso em 25 mai. 2014.

http://technorati.com/
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de  comunicação  mediada  por  computador  (CMC),  desenvolveram-se  cada  vez  mais  as 

comunidades  online  onde  interesses  comuns  passaram  a  ser  partilhados  e  recirculados 

(BAYM, 2010, p. 2).

Rost (2014) observa que os blogs serviram como espaço de experimentação para uma 

maior participação da audiência. A inclusão dos comentários nas notícias a partir de 2006 e a 

inserção de ferramentas da web 2.0, como o RSS e as tags, foram utilizadas como testes pelos 

sites de notícias para, anos mais tarde, realizar uma abertura semelhante em relação aos sites 

de redes sociais. “As opções de intervenção e participação foram testadas pela primeira vez 

pelos  blogs  e,  anos  mais  tarde,  adotadas  – total  ou parcialmente –  pelos  grandes  media” 

(ROST,  2014,  p.  75).  Ainda  segundo  Rost  (2014),  os  “meios  de  comunicação  social 

adicionaram  conteúdos  ao  Facebook  e  Twitter,  incorporaram  estas  plataformas  às  suas 

próprias páginas e estão a utilizá-las inclusivamente como forma de registo de utilizadores 

para os comentários” (ROST, 2014, p. 75).

2.2 Os sites de rede social e os compartilhamentos

Antes de o Facebook tornar populares botões como Curtir e Compartilhar, em 2009, o 

compartilhamento  e  recomendação  de  informações  das  páginas  da  internet  eram funções 

quase  exclusivas  dos  bookmarks,  espécie  de  sistema  de  marcação  por  indexação  ou 

etiquetagem (tags) responsável por facilitar a organização e a recuperação de sites através do 

endereço de URL. O del.icio.us, criado em setembro de 2003, foi um dos primeiros a permitir 

o  armazenamento  online  dos  chamados  “bookmarks sociais”,  cujo  conteúdo,  uma  vez 

compartilhado,  tornava-se  disponível  para  avaliação  dos  demais  usuários.  Os  bookmarks 

reforçaram  a  criação  de  um  sistema  de  cooperação  baseado  em  hipertextos  a  partir  da 

recomendação  de  links  considerados  relevantes,  além  de  estabelecerem  um  sistema  de 

validação entre os usuários da plataforma (AQUINO, 2008, p. 309). 

Os  sites  de  redes  sociais  desenvolveram-se  baseados  na  formação  de  grupos  em 

comunidades,  no  compartilhamento  e  na  classificação  dos  conteúdos  publicados  por  seus 

usuários através das  tags, a exemplo do Digg, semelhante ao del.icio.us, do Flickr, voltado 

para o compartilhamento de fotos, e o CityULike, para publicações científicas (LERMAN, 

2006).  Os  links,  sujeitos  à  valoração  dos  demais  membros,  ganham maior  visibilidade  e 

tornam-se mais bem avaliados quanto maior a importância do conteúdo para o grupo. Estes 

sites passaram a permitir que os usuários se inscrevessem para receber as atualizações em 

tempo real de sua lista de contatos ou acompanhar a publicação de novos conteúdos de um 

determinado assunto através das tags. 

A grande diferença dos sites que listam URL favoritas, no entanto, foi a possibilidade 

dos usuários criarem formas de identificação e localização, por metadados, o que possibilitou 
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que os próprios usuários da plataforma editar a forma como os conteúdos seriam rastreados 

pelos outros membros,  em uma espécie de colaboração coletiva.  “No  tagging,  em vez do 

cadastramento padronizado de informações como ‘autor’ e ‘ano de publicação’, os internautas 

ao incluírem um novo link em sua lista  pública de  bookmarks podem registrar  quaisquer 

palavras que julgarem ser associadas a um certo material” (PRIMO, 2007, p. 4).

A possibilidade de recuperar links dentro do universo infinito de informação que circula 

na internet deu origem ao neologismo folksonomia, cunhado por Thomas Vander Wal (2005). 

O termo se origina do radical folk (povo) e da palavra taxonomia e aponta para o sistema de 

tags utilizados pelos usuários para localizar arquivos disponibilizados na internet. Assim, os 

próprios  usuários  se  encarregariam  de  criar  etiquetas  para  recuperar  os  arquivos  e  links 

compartilhados dentro de um sistema de exibição capaz de validar aquele conteúdo. Essa 

marcação permite a identificação da origem da informação através da URL e aponta para as 

possibilidades de recuperação da memória na web. 

Embora as críticas à folksonomia repousem justamente na possibilidade de criação pelos 

próprios internautas da semântica das etiquetas, e suas possíveis falhas de identificação, Maria 

Clara Aquino (2008) aponta para essa ação o êxito na função de etiquetagem dos arquivos, 

que permitem que outros usuários recuperem qualquer conteúdo na web. Nas palavras de 

Vander Wal (2005), “o valor deste etiquetar externo deriva do uso que as pessoas fazem do 

seu próprio vocabulário e da adição de significado explícito, que pode vir da compreensão 

inferida da informação/objeto”23. 

Através  das  marcações,  os  próprios  usuários  requisitam  participação  no  pleno 

funcionamento do hiperlink e do seu compartilhamento, executado através dos programas e 

softwares criados pelo desenvolvedor do site. No caso do del.icio.us e do Digg, e também do 

Facebook,  como  veremos  a  seguir,  esse  compartilhamento  é  feito  através  dos  botões 

indexados aos sites, que permitem que os usuários selecionem as páginas favoritas em listas e 

as  tornem  disponíveis  para  a  web.  No  caso  do  Digg,  o  conteúdo  disponibilizado  pelos 

usuários pode ser votado pelos outros integrantes do sistema, fazendo com que a informação 

ganhe relevância e seja exposta na página principal do site. 

Aquino  (2009)  sugere  que  a  folksonomia  é  uma nova etapa  do  hipertexto.  Primo e 

Recuero (2006, p. 2) também consideram essa etapa um avanço no uso do hipertexto, uma 

terceira fase, e a classificam de hipertextualidade 2.0. Se antes o internauta conseguia realizar 

uma leitura multidirecional, embora ainda determinada em alguma medida pelo programador, 

“na  Web  2.0,  a  abertura  dos  hipertextos  à  participação  é  levada  ao  limite”  (PRIMO; 

RECUERO, 2006, p. 2). Essa fase é marcada pelo “desenvolvimento do que se chama de 

‘arquitetura  de  participação’,  ou  seja,  o  sistema  informático  incorpora  recursos  de 

23 Tradução de: “The value in this external tagging is derived from people using their own vocabulary and adding 
explicit meaning, which may come from inferred understanding of the information/object.” (VANDER WAL, 2005 
apud AQUINO (2008, p. 302)
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interconexão e compartilhamento” (PRIMO; RECUERO, 2006, p. 6). 

Os sites de redes sociais, sites onde os participantes criam e desenvolvem suas redes 

sociais,  funcionam  a  partir  de  estruturas  de  nós  por  onde  as  informações  transitam 

(RECUERO, 2014). Esse conjunto de atores e conexões formam a estrutura que dá suporte 

necessário para o fluxo de informações. Recuero (2014, p. 4) diferencia as estruturas dos sites 

das redes sociais que são criadas pelos usuários. “Trata-se de um suporte, que é apropriado de 

diferentes formas pelos grupos sociais e cujos efeitos são construídos pelo complexo universo 

de negociação de normas e formas de interação” (RECUERO, 2014, p. 4). Nicole Elisson e 

Danah Boyd (2013, p. 158) definem sites de redes sociais como sendo: 

Um site de rede social é uma plataforma de comunicação em rede em que os 
participantes  1)  têm  perfis  unicamente  identificáveis  que  consistem  em 
conteúdo produzido pelo usuário, conteúdo produzido por outros usuários, 
e/ou  dados  do  sistema;  2)  podem  articular  publicamente  conexões  que 
podem ser vistos e atravessadas por outros; e 3) pode consumir, produzir 
e/ou interagir com os fluxos de conteúdo gerado pelo usuário fornecidos por 
suas conexões no site (ELISSON; BOYD, 2013 p. 158).24

Os  sites  de  redes  sociais  ampliaram  as  possibilidades  de  compartilhamento  do 

conteúdo. Segundo Zago (2014, p. 42), a definição de site de rede social se modificou, antes 

centrada na construção do perfil do usuário, hoje cada vez mais centrada no acompanhamento 

do fluxo de conteúdo publicado pelos usuários.  Zago (2014, p.  41) afirma que a lista de 

amigos deixou de ser diferenciação para os sites de redes sociais – já foram incluídas em 

outros tipos de mídias – e hoje, “mais do que visitar o perfil alheio, os usuários querem ver as 

atualizações  mais  recentes  dos  seus  contatos.  Os  próprios  perfis  mudaram  para  incluir, 

também  atualizações”.  Com  a  evolução  das  plataformas  de  publicação,  cada  vez  mais 

dinâmicas e segmentadas, surgiram os microblogs para criação e difusão de conteúdos e links, 

a  exemplo do Twitter  (SANTOS; MIELNICZUK, 2011;  ZAGO, 2011, 2014;  RECUERO, 

2006). 

Laura Storch (2008, p. 4) afirma que o desenvolvimento dos blogs e sites de redes 

sociais é marcado não só pelo maior acesso ao conteúdo, mas também pela possibilidade de 

manipulá-lo, editá-lo, alterá-lo. Esta possibilidade, segundo a pesquisadora, tem transformado 

a rotina de profissionais e de organizações que buscam manter seu espaço na grande rede. 

Ansgard Heinrich (2011, p. 78) vai destacar que essas transformações modificaram a própria 

estrutura  do jornalismo,  passando de um modelo ponto-a-ponto (em que informações  são 

24 Tradução de: “A social network site is a networked communication plataform in which participants 1) have 
uniquely identifiable profiles that consist of user-supplied content, content provided by others users, and/or system-
level data; 2) can publicly articulate connections that can be viewed and traversed by others; and 3) can consume, 
produce, and/or interact with streams of user-generated content provided by their connections on the site”.
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linearmente transmitidas) para um modelo não linear, cuja rede de produtores e consumidores 

da notícia se ampliou globalmente.  Na esfera de produção jornalística,  esse novo modelo 

envolve, em uma mesma esfera, o jornalismo tradicional, os blogs, os sites de redes sociais, 

além de todas as possibilidades de criação, consumo e recirculação de conteúdos espalhados 

pelas mais diversas plataformas. Segundo Heinrich (2011), diferentes “esferas de informação 

começam a se fundir e se influenciar mutuamente” (HEINRICH, 2011, p. 78), dando origem 

ao modelo de web atual, onde se pratica o jornalismo em rede.

2.3 Os botões e plugins sociais do Facebook

Segundo Raquel Recuero (2007), o Facebook é um tipo de comunidade emergente, 

“centrada na interação […] onde os laços são constituídos de um pertencimento relacional, 

que  é  emergente,  caracterizado  pelo  ‘sentir-se  parte’ através  das  trocas  comunicacionais” 

(RECUERO, 2007, p. 7). Essas interações podem ser verificadas, por exemplo, através das 

conversações entre  os usuários através  dos comentários.  Criado em 2004 como uma rede 

criada para ligar estudantes de Harvard, nos Estados Unidos, atualmente, o Facebook está 

baseado na criação de perfis e na circulação de conteúdos (ZAGO, 2014). 

As ações de curtir, comentar e compartilhar permitem experimentar a sociabilidade na 

internet a partir das trocas de afinidade, interesse e confiança, “cujas funções perpassam pelo 

ato  de  partilhar  conteúdos  de  interesse  do  usuário  com  os  seus  amigos  conectados  no 

Facebook” (REGO; PAIVA, 2012, p. 6). Até a criação dos botões indexáveis aos sites, a única 

forma  de  se  compartilhar  um  conteúdo  para  o  interior  do  Facebook  era  fazendo-o 

manualmente ou colando o link na seção Meus Itens Compartilhados, onde a informação se 

tornava  disponível  para  outros  usuários.  Até  2006,  o  Facebook  permitia  que  os  usuários 

apenas publicassem textos em seu próprio mural. Apenas com a criação da timeline,25 a linha 

de atualizações, em 2007, que se tornou possível também publicar outras aplicações, como 

vídeos, áudios, vídeos, link. 

As primeiras  experiências  para compartilhar  conteúdo no Facebook através  de um 

botão aconteceram em 2009, quando este site disponibilizou para toda a internet os botões 

Curtir  e  Compartilhar.26 Os  botões  passaram  a  tornar os  conteúdos  compartilhados  nas 

atualizações pessoais dos usuários em objetos passíveis de validação e engajamento. O botão 

Compartilhar incluía um contador que passou a indicar quantas vezes o conteúdo havia sido 

compartilhado  por  outros  usuários,  sendo  capaz  de  indicar  a  popularidade  da  publicação 

através do número de compartilhamentos. O botão Curtir, por sua vez, foi implantado como 

25  Disponível em: <https://www.facebook.com/notes/facebook/facebook-is-off-the-wall/3532972130>. Acesso em 
12 mai. 2014.
26  Disponível em: <https://www.facebook.com/notes/facebook/i-like-this/53024537130>. Acesso em 12 mai. 
2014.

https://www.facebook.com/notes/facebook/i-like-this/53024537130
https://www.facebook.com/notes/facebook/facebook-is-off-the-wall/3532972130
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apropriação  de  um  sistema  já  utilizado  pelo  site  agregador  FriendFeed,27 empresa 

posteriormente comprada pelo fundador do Facebook.

Os botões  puderam ser  inseridos  em qualquer  site,  permitindo que os  usuários  do 

Facebook  compartilhassem,  com  sua  lista  de  contatos,  conteúdos  disponíveis  em  outras 

páginas  na  internet  (GERLITZ;  HELMOND,  2011).  Uma vez  compartilhado  através  dos 

botões,  esse conteúdo passou a  ser acessado como qualquer  link publicado no Facebook, 

redirecionando  o  usuário  à  página  onde  ele  está  originalmente  inserido.  Essa  forma  de 

compartilhamento externo para dentro da estrutura do Facebook copiava a mesma forma de 

espalhar conteúdos de sites como o del.icio.us e o Digg, como explicamos neste capítulo, 

cujos botões inseridos em páginas da internet pré-configuravam um link que endereçava o 

link para o perfil do usuário. 

A  introdução  de  um  botão  que  podia  ser  colocado  em  qualquer  site 
exterioriza o processo de digging/escavação e de sua contagem. Produtores 
disponibilizaram esses botões em seus sites para distribuir suas histórias em 
diferentes  plataformas.  Sites  de  agregação  de  conteúdo  como  o  Digg 
marcaram uma mudança na recomendação de conteúdo na web. Em vez de 
webmasters linkando para histórias interessantes e relevantes, os usuários da 
internet regulares estavam linkando e recomendando histórias através do ato 
de compartilhar (GERLITZ; HELMOND, 2011, p.5).28 

Uma vez acionado o botão de Curtir ou Compartilhar presente em qualquer página da 

internet,  ou  relacionada  a  qualquer  conteúdo,  seja  ele  vídeo,  galeria  de  imagem,  texto, 

podcast, faz essa informação ficar visível no mural de atualizações do usuário, a chamada 

linha  do  tempo,  podendo  ser  “curtido”,  comentado  ou  compartilhado  através  dos  botões 

internos  do  Facebook.  Ao  analisar  o  botão  Compartilhar  do  Facebook,  os  pesquisadores 

Simeia Rêgo e Cláudio Paiva (2012, p. 7) apontam:

Trata-se  de  um link  funcional  de  compartilhamento  interno,  cuja  real 
utilidade  é  a  interação  com outros  links.  A sua  intenção  subjacente  é 
promover os conteúdos postados pelos usuários em seu mural, permitindo 
que ao visitar essa página o interlocutor possa enviar esses conteúdos a 
outros perfis no Facebook (RÊGO; PAIVA, 2012, p. 7).

O  botão  acionado  por  um  usuário  resume  uma  afetação  em  seu  universo  de 

27  Disponível em: <http://techcrunch.com/2009/02/09/facebook-activates-like-button-friendfeed-tires-of-sincere-
flattery/>. Acesso em 12 mai. 2014.
28 Tradução de: “The introduction of a button that could be placed on any website externalized the process of 
Digging and its count. Publishers placed these buttons on their websites to syndicate their stories across different 
platforms. Content aggregation sites like Digg marked a shift in content recommendation on the web. Instead of 
webmasters linking to interesting and relevant stories, regular web users were now linking and recommending 
stories through the act of sharing.” 

http://techcrunch.com/2009/02/09/facebook-activates-like-button-friendfeed-tires-of-sincere-flattery/
http://techcrunch.com/2009/02/09/facebook-activates-like-button-friendfeed-tires-of-sincere-flattery/
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sentimentos e sensações diante de informações disponíveis no mural do Facebook. Rêgo e 

Paiva  (2012,  p.  7)  analisam  os  vínculos  afetivos  baseados  na  generosidade,  confiança  e 

gratidão  que  surgem entre  usuários  do  Facebook  a  partir  de  conversações  mediadas  por 

computador. Para os pesquisadores, as funções compartilhar, curtir e comentar, são “partes 

integrantes  da  conversação  em  rede,  norteada  pelas  distintas  modulações  afetivas  que 

promovem as interações sociais”(RÊGO; PAIVA, 2012, p. 11).

A agregação social mediada pelo Facebook tanto pode atualizar as formas 
duradouras  da  solidariedade  clássica,  quanto  prover  os  afetos  mutantes, 
nômades e provisórios, expressos no termo “socialidade” que prevalece no 
“instante  eterno”  da  comunicação  eletrônica,  por  meio  das  linguagens 
líquidas e velocidade midiática (RÊGO; PAIVA, 2012, p. 7)

Cada vez mais, os sites têm buscado oferecer versões mais amigáveis à navegação do 

usuário  e  facilitar  as  múltiplas  experiências  no  ambiente  virtual.  Essas  ferramentas  são 

capazes de tornar o ambiente dos dados e do grande volume de informações disponíveis em 

interfaces mais acessíveis, de acordo com os níveis de interesse, afeição e relevância para 

cada  usuário.  Ao  permitir  que  objetos  (vídeos,  notícias,  áudios,  galerias,  infográficos, 

músicas, etc…) publicados em qualquer página na internet pudessem ser curtidos, uma vez 

disponibilizado  os  botões  Compartilhar  ou  Curtir,  o  Facebook  transformou  conteúdos 

externos em potenciais gatilhos de afeição e engajamento entre usuários. Essas ferramentas 

transformaram o modo de se consumir informação e de acessar essas páginas, uma vez que, 

com apenas  um clique,  o  conteúdo era  redirecionado para  o  mural  de atualizações  desse 

usuário, tornando-se visível para a lista de contatos. 

Gerlitz e Helmond (2011) afirmam que o botão Curtir nada mais é do que uma espécie 

de  link  pré-configurado.  Segundo  as  pesquisadoras,  o  botão  permite  fazer  uma  ligação 

anteriormente estabelecida pelo Facebook. Dessa forma, ao clicar no botão Curtir, o link é 

enviado para o Facebook, desprezando o trabalho manual de criação de uma ligação entre dois 

pontos A e B. Portanto, essa linkagem é inicialmente invisível, já que está inserida no próprio 

botão. “Os botões sociais foram introduzidos para permitir o compartilhamento diretamente 

de qualquer conteúdo de um website, retirando as etapas de copiar a URL, abrir o site da 

plataforma [Facebook] e colar a URL lá. O que diferencia esses botões sociais dos contadores 

previamente descritos é que eles estão linkados com plataformas externas onde o conteúdo é 

compartilhado” (GERLITZ; HELMOND, 2011, p. 12).29

29 Tradução de: “The social buttons were introduced to enable sharing directly from within the content website, 
removing  the  steps  of  copying  the  URL,  opening  the  platform website  and  pasting  the  URL there.  What 
diferentiates these social  buttons from the previously described counters is  that  they are linked with external 
platforms where the content is shared.”
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Esses  links  acionados através dos botões  são do tipo  user-generated link,  ou seja, 

gerados através da ação dos usuários, uma vez que, apenas após ser acionado o botão, o link é 

retransmitido  para  a  página  do  Facebook.  Este  modelo  se  diferenciaria  do  tipo  de 

recomendação típica da blogosfera, onde a linkagem de um blog A para um blog B tornou-se 

exclusivamente  responsável  pelo  desenvolvedor  da  página.  Segundo  Gerlitz  e  Helmond, 

“através do ato de curtir, os usuários do Facebook estão validando e vinculando conteúdos na 

web,  um  ato  anteriormente  exclusivo  aos  webmasters,  e  estabelecendo  o  que  pode  se 

considerar como uma emergente Economia do Curtir”. 

Ao contrário dos sites de bookmarks sociais e outros agregadores de favoritos, como o 

Delicious, o Digg e o Reddit, o conteúdo partilhado no Facebook não se torna disponível em 

uma espécie  de  ranking  de avaliação,  a  partir  da avaliação dos  demais  usuários  segundo 

critérios positivos ou negativos. No entanto, é importante ressaltar que Facebook disponibiliza 

esses botões em que é possível emitir tipos de validação a respeito do conteúdo publicado 

pelo usuário. 

2.4 Os plugins e as possibilidades de personalização

Como parte da estratégia de apresentar conteúdos mais personalizados aos usuários, 

em abril de 2010, Mark Zuckerberg apresentou a criação dos  plugins  sociais do Facebook 

durante a conferência anual para anunciar os lançamentos da empresa, a f8. Os plugins, como 

já  explicados  nessa  pesquisa  (Figura  1),  são  programas  de  fácil  aplicação  criados  para 

executar  exclusivamente  as  funcionalidades  do  Facebook  (curtir,  comentar,  compartilhar) 

dentro de qualquer site em que seja inserido. Para efeitos da pesquisa, vamos nos concentrar 

na  ação  dos  plugins que  estão  inseridos  nos  sites  de  notícias  e  atuam  junto  ao 

compartilhamento e participação dos usuários-leitores. 

A partir  da identificação do perfil  do usuário-leitor  e  do acionamento de botões e 

outras estruturas do Facebook, os plugins executam funções bastante específicas, como exibir 

rostos de usuários que já são assinantes da  fanpage do jornal, ou redirecionar os conteúdos 

publicados na caixa de comentários inseridos nos sites de notícias para a timeline do usuário, 

entre  outros.  Esses  plugins são  desenvolvidos  exclusivamente  para  executar  funções  do 

Facebook. Ao serem inseridos em qualquer página na internet, funcionam apenas como uma 

ponte entre o local onde estão inseridos e a plataforma do Facebook. 

Com o lançamento dos plugins sociais, os botões Curtir e Compartilhar, já existentes, 

foram oficialmente integrados à dinâmica social própria do Facebook. Os plugins permitem 

ao  Facebook  identificar  os  tipos  de  atuação  dos  usuários  e  apresentar  as  atividades 

desempenhadas  aos  demais  membros  de  sua  rede  de  contatos.  O botão  Recomendar,  por 

exemplo, permite que os usuários tornem visíveis em sua linha de atualizações, o chamado 
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Feed de Notícias, o conteúdo que lhes despertou interesse em um site qualquer para sua rede 

de contatos. O botão Curtir “permite a expressão dos interesses dos usuários conectados, na 

divulgação e compartilhamento de links exteriores ao site [Facebook] com seus amigos, com 

apenas um clique” (RÊGO e PAIVA, 2012). 

Já  o  botão  Compartilhar  na  página  no  Facebook permite  que o  usuário  insira  um 

comentário junto ao conteúdo que se pretende espalhar em sua Linha do Tempo. O número 

visível através dos botões Recomendar é um somatório dos cliques nesta ferramenta. Alguns 

botões  exibem contadores  atrelado ao  ícone,  que  contabilizam o  número  de  vezes  que  o 

conteúdo foi compartilhado, comentado e curtido, tornando visível os rastros das atividades 

ocorridas  em qualquer  página  da internet  anterior  à  chegada  daquele  usuário.  Os  plugins 

sociais criados pelo Facebook, e que serão apresentados neste capítulo, são:

1) Botão Curtir – pode ser inserido na arquitetura de qualquer página da internet. 

Permite ao usuário compartilhar com sua lista de amigos o conteúdo consumido em blogs, 

websites, sites agregadores, aplicativos, etc. Permite estreitar a relação entre usuário-leitor e 

os sites de notícias, uma vez que possibilita compartilhar qualquer conteúdo diretamente do 

site do jornal com a timeline do Facebook. É o plugin mais importante do Facebook. Antes 

operado  exclusivamente  como um gatilho  de  compartilhamento,  o  botão  Curtir  passou  a 

conectar conteúdos externos à dinâmica dos usuários no Facebook após o lançamento dos 

plugins sociais. Dessa forma, qualquer objeto na internet – vídeos, fotos, textos, galeria de 

Figura 1: Plugins do Facebook criados para integrar páginas da web ao gráfico (Fonte: Reprodução) 
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imagens, infográficos, blogs – tornou-se passível de ser “curtido”.

2)  Feed  de Atualizações – exibe atualizações personalizadas a partir das atividades 

desempenhadas  no  site  do  jornal  por  usuários  que  façam  parte  de  rede  de  amigos  no 

Facebook.  É  um  dos  plugins que  permitem  aos  sites  de  notícias  oferecer  conteúdos 

personalizados  a  partir  da  coleta  de  dados  das  notícias  compartilhadas,  curtidas, 

recomendadas  por  membros  da  lista  de  amigos.  Uma vez  que  o usuário-leitor  não  tenha 

acessado a conta do Facebook, o Feed de Atualizações indica as atividades realizadas por 

outros usuários que curtiram a página daquele do site de notícia. O Facebook usa o termo 

feed, do verbo em inglês “alimentar” para indicar o fornecimento de informações aos usuários 

em uma espécie de lista de indicações de conteúdos.

3) Comentários –  A caixa de comentários, antes restrita aos contatos do Facebook, 

pode ser aplicada em qualquer site de notícias. Esse plugin permite que os comentários feitos 

em um determinado website identifiquem a conta do usuário no Facebook. Automaticamente, 

os comentários feitos no site de notícia são retransmitidos para a timeline do usuário-leitor no 

Facebook, ficando exposto para todos os seus contatos, acompanhado do link para o local 

onde foi incluída aquela opinião. Quando o comentário se torna visível na timeline dos demais 

membros da lista de contatos, qualquer usuário pode acrescentar um comentário. A integração 

com o plugin transporta imediatamente o conteúdo para a caixa de comentários do site onde 

foi gerada a primeira opinião. 

3)  Facepile –  Exibe um box com as imagens atualizadas dos perfis dos usuários no 

Facebook que curtiram a  fanpage do jornal.  Quando o usuário está online em sua página 

pessoal no Facebook, o Facepile indica quais dos seus contatos curtiram aquele conteúdo. O 

Facepile pode ser  customizado e  exibir  todos  os  perfis  de  usuários-leitores  da  fanpage e 

incluir no site de notícia.

4) Feed de Recomendações – Permite exibir uma caixa que reúne as recomendações 

de conteúdos publicados no site do jornal para usuários que já curtiram a  fanpage daquele 

veículo.  Diferente  dos  outros  plugins,  este  expõe  o  conteúdo  partilhado  independente  do 

usuário  estar  conectado  ou  não  à  sua  página  pessoal  no  Facebook.  Similar  ao  Feed  de 

Recomendações, embora apenas exiba as notícias compartilhadas pelos usuários-leitores. É 

possível  selecionar  o  período  dos  conteúdos  compartilhados  que  serão  exibidos  em  um 

período retroativo de até seis meses.

5) Caixa Curtir – Exibe o botão curtir atrelado ao  Facepile, que exibe os perfis de 

usuários-leitores que já curtiram a  fanpage do jornal no Facebook. Uma vez que o usuário 

tenha acessado sua conta no Facebook, o plugin exibe informações personalizadas, como os 

rostos dos membros de sua rede de contatos que são assinantes do fanpage do veículo. Pode 

ser customizável e incluir o número de usuários que curtiram a página.
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6) Live Stream – funciona com uma caixa de comentários em tempo real, uma espécie 

de bate-papo que o site disponibiliza e cujas atualizações são sincronizadas às atualizações do 

feed da página pessoal. Em geral, é utilizado pelo site de notícia como uma ferramente de 

cobertura de notícias do tipo “lance a lance”, que exige atualização constante e em um curto 

espaço  de  tempo.  Não  é  muito  comum  entre  os  sites  de  notícias,  que,  geral,  possuem 

ferramentas próprias de atualizações do tipo “tempo real”.

7)  Botão  Compartilhar  –  assim  como  o  botão  Curtir,  permite  aos  usuários 

compartilhar conteúdos publicados nos sites de notícias para o Facebook. É um dos plugins 

mais utilizados pelos sites de notícias para potencializar o alcance dos conteúdos. Este plugin 

permite que o usuário administre o destino do compartilhamento, seja para a própria linha do 

tempo,  para  a  timeline  de  algum  amigo,  para  uma  fanpage, ou  grupos  privados,  e  até 

compartilhar consigo próprio de forma oculta. É bastante utilizado de forma customizada por 

sites de notícias que querem incluir plugins em suas arquiteturas.

9) Publicações  Incorporadas  (Embedded  Posts)   –  permite  aos  sites  de  notícias 

incorporar publicações originalmente feitas no Facebook para dentro dos sites de notícias. 

Este plugin permite que o usuários-leitores interajam com o conteúdo da merma forma como 

qualquer publicação feita no Facebook. Exibe automaticamente as atualizações na publicação, 

como curtidas, comentários, marcações e compartilhamentos.

10) Botão Recomendar – geralmente são incorporadas em conteúdos como mais uma 

forma de aumentar as possibilidades de espalhamento. Age de forma semelhante aos botões 

Curtir e Compartilhar, porém a ação de recomendar o conteúdo exclui as possibilidades do 

usuário-leitor definir o destino do link compartilhado.

11) Botão Enviar – Permite compartilhar o conteúdo publicado em sites de notícias 

como mensagem para qualquer usuário do Facebook, para a própria timeline, para grupos ou 

fanpagens, como o botão Compartilhar

2.5 Open Graph – o gráfico do Facebook

Para garantir que os plugins desempenhem as funções para as quais foram criados, o 

Facebook  também  lançou  o  Open  Graph  Protocol,  uma  espécie  de  infraestrutura  da 

plataforma responsável por cuidar do intercâmbio de dados entre o Facebook e os demais 

sites. O protocolo Open Graph funciona como uma extensão do Social Graph, que segundo o 

Zuckerberg (2010) parte da ideia de que “se você mapear todas as conexões entre as pessoas e 

as coisas com as quais elas se importam, formaria um gráfico que conectaria todos juntos” 

(ZUCKERBERG, 2010)30. O Open Graph permite aos sites integrar suas páginas ao gráfico 

do Facebook a partir do botão “Curtir” e de outros plugins sociais. 

30 Tradução  de:  “[...]  making  it  so  all  websites  can  work  together  to  build  a  more  comprehensive  map of 
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Baseados em uma comunicação via metadados, os sites que incluem os  plugins em 

suas arquiteturas se transformam em extensões das funcionalidades do Facebook, podendo ser 

tratados como objetos, o que facilita sua inserção nesta plataforma social.  Desse modo, o 

Open Graph Protocol permite a inserção desses elementos externos ao Facebook dentro das 

páginas de atualização dos usuários,  transformando objetos externos ao site em conteúdos 

passíveis de interação como qualquer outro conteúdo publicado naquela plataforma, como 

curtir, compartilhar, comentar. Umas das grandes mudanças dessa fase estão a abertura das 

APIs,31 que  permitiram  a  outros  desenvolvedores  criar  aplicações  a  partir  do  gráfico  do 

Facebook. 

A identificação dos dados dos usuários, como informações pessoais, conexões entre 

pessoas, amigos, fanpages e o próprio acervo de “likes”, foi o que permitiu que sites terceiros 

pudessem desenvolver essas aplicações exclusivas e integrar os plugins em suas arquiteturas. 

Assim, quando o usuário executa uma ação (ex. lê uma notícia, escuta uma música, publica 

um comentário em uma notícia) em sites ligados ao protocolo  Open Graph, uma estrutura 

HTTP  (Protocolo  de  Transferência  de  Hipertexto)  estabelece  uma  comunicação  com  o 

Facebook, que rastreia os metadados do objeto, conecta o usuário a este dado através de uma 

ação, e exibe em sua timeline um conteúdo personalizado automaticamente. 

O espalhamento de informações ocorre sem atrito, ou seja, sem que o usuário acione 

os botões de compartilhamento. Isso ocorre quando os sites de notícias se vinculam à API do 

Facebook e os usuários permitem que suas páginas se integrem aos veículos através do Open 

Graph, Essa complexa comunicação que ocorre por trás da ação é exposta no Facebook como, 

por  exemplo:  “Pedro  S.  ouviu  a  música  Yesterady no Spotify”,  ou “Ana T.  leu a  notícia 

'Facebook divulga 12 novos apps do Open Graph' no Yahoo.com” (Figura 2).

connections and create better, more social experiences for everyone.” 
31Application Programming Interface (API) é um conjunto de padrões que autorizam desenvolvedores terceiros a 
criar aplicações e serviços que oferecem funcionalidades adicionais àquelas já oferecidas pelo site
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Essas funcionalidades introduzidas pelo Facebook permitem aos sites explorar uma 

série de conteúdos personalizados para os seus usuários, a partir dos hábitos e preferências 

pessoais e também dos gostos dos membros da sua lista de contados. Cerca de um mês após o 

lançamento do  Open Graph, o Facebook alcançava a média de 100 milhões de cliques no 

botão Curtir em conteúdos espalhados em páginas na internet. 

A lógica é que, se meus amigos recomendam algo, eu estarei mais inclinado 
a  gostar  também.  E  porque  o  Facebook  tem tantos  usuários  –  e  porque 
muitas empresas querem atrair os olhos desses usuários – o Facebook está 
bem posicionada para exibir as preferências dos seus membros em qualquer 
site,  em qualquer  lugar.  Menos  de um mês após o  lançamento do  Open 
Graph,  mais de 100.000 locais tinha integrado à tecnologia (FLETCHER, 
2010. p. 1).32

Quando um usuário clica em um botão atrelado ao Botão Curtir, por exemplo, uma 

conexão é estabelecida entre ele e a página. Esta informação será incluída sob a forma de um 

ícone na seção “Gostos e Interesses” do perfil daquele usuário, que receberá as publicações na 

área de atualizações como qualquer perfil do Facebook. Às empresas, o  Open Graph ainda 

permite segmentar os anúncios a partir dos usuários que tenham interesse por determinado 

conteúdo.  Essa  possibilidade  de  adaptar  a  oferta  de  conteúdos  e  anúncios  a  partir  dos 

interesses dos leitores se mostra cada vez mais presente no jornalismo. 

Graças aos botões e  plugins sociais, os jornais online podem oferecer “recursos de 

personalização  adaptáveis  e  adaptativos  que  permitem aos  usuários  receber  ou  continuar 

32  Tradução de: “The logic is that if my friends recommend something, I'll be more inclined to like it too. And 
because Facebook has so many users — and because so many companies want to attract those users' eyeballs — 
Facebook is well positioned to display its members' preferences on any website, anywhere. Less than a month after 
Open Graph's rollout, more than 100,000 sites had integrated the technology.”

Figura 2: Estrutura Open Graph no jornal inglês The Guardian exibe artigos lidos (Fonte: Reprodução)
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seguindo  notícias  de  interesse  em  diferentes  interfaces  e  dispositivos”  (VARVAKIS; 

SCHMIDT, 2013, p.1). Essa customização dos conteúdos já são oferecidas com largo sucesso 

por  empresas  para  oferecer  o  consumo  de  produtos  a  partir  de  tecnologias  de  filtragem 

colaborativa, como Amazon e Netflix (LERMAN, 2006, p.3), e também por sites de notícias 

graças a ferramentas e aplicações de custos cada vez mais baixos, como o iGoogle.com e o 

YahooNews (BAE, 2008, p.2). 

A recomendação de notícias de acordo com o interesse a relevância para os leitores 

podem ser vantagens na competição pelo alcance da audiência. Ao acessar os sites, os leitores 

podem receber informações personalizadas no momento em que sua identificação é realizada. 

Em  relação  ao  Facebook,  por  exemplo,  o  Feed de  Recomendações  exibe  as  notícias 

compartilhadas por membros da rede de contatos do usuário-leitor a partir daquele site. O 

custo inexistente da aplicação dessas ferramentas de personalização nos sites de notícias são 

ainda um atrativo maior  para empresas que enfrentam cada vez mais o enxugamento das 

verbas publicitárias. Além disso, a circulação de notícias (ZAGO, 2011) e o espalhamento da 

informação  (JENKINS;  FORD;  GREEN,  2013)  são  potencializados  através  dos  botões  e 

plugins que garantem aos usuários uma atuação maior nesses processos.

2.6 Os botões ligam o jornalismo

Os sites de redes sociais têm sido largamente estudados não apenas sob o viés das 

formas de interações entre usuários, como também por permitirem a circulação de notícias e 

conteúdos compartilhados de sites noticiosos. O Twitter tem recebido a maior atenção desses 

estudos,  sobretudo  por  sua  característica  mais  acentuada  de  microblogging,  estrutura 

simplificada de usabilidade, além de serem mais favoráveis às atualizações em tempo real, 

não só pelos veículos, mas sobretudo por permitirem aos usuários a publicação de conteúdos 

independente da grande mídia. Outras pesquisas estudam o aspecto conversacional ou, então, 

a relação entre o Facebook e os usos e apropriações pelos usuários.

Para  Adrienne  Russell  (2011),  os  sites  de notícias  são  parte  dos  infinitos  nós  que 

compõem o  jornalismo em rede.  Essa  redefinição  do  próprio  jornalismo é  marcada  pela 

atuação cada vez mais atuante dos leitores, seja ao produzir, fazer circular, editar, replicar, 

reverberar  os  conteúdos.  Nesse  novo  núcleo  de  entendimento,  os  sites  de  redes  sociais 

integram esse jornalismo “que enxerga os leitores como criadores, investigadores, reatores, 

(re)criadores  e  (re)distribuidores  de  notícias  e  onde  toda  a  variedade  de  meios  de 

comunicação, amadores e profissionais, interesses e produtos corporativos e independentes se 

cruzam em um novo patamar” (RUSSELL, 2011, p. 1)33. O uso dos sites de redes sociais pela 

33 Tradução  de:  “journalism  that  sees  publics  acting  as  creators,  investigators,  reactors,  (re)makers,  and 
(re)distributors of news and where all variety of media, amateurs and professional, corporate and independent 
products and interests intersect at a new level.” 
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audiência  estabelece  novas  relações  com  os  grupos  de  comunicação  e  com  os  próprios 

jornalistas,  em  que  os  media  perdem  a  posição  central  de  produtores  e  circuladores  de 

conhecimento (RUSSELL, 2011).

Rost (2014, p. 72) afirma que os sites de redes sociais criam um novo ambiente em 

rede nos quais surgem “novos tipos de interações em torno das notícias”. Ainda segundo Rost 

(2014), essa incorporação dos sites de redes sociais pelos sites de notícias têm como objetivos 

aumentar os benefícios econômicos, melhorar o jornalismo, ou atender a uma demanda dos 

usuários. Seja qual for esse interesse, os meios de comunicação optam pelas ferramentas que 

permitem controlar a participação dos usuários-leitores e o tipo de interação desempenhada 

por estes (ROST, 2014, p. 76). 

Essa  participação  dos  usuários-leitores  estimulada pelos  sites  de notícias  tornou-se 

“cada vez menos anônima, mais meritocrática e mais complexa”, uma vez que o Facebook 

contribuiu  para  esse  processo  ao  dar  a  cada  usuário-leitor  “um  nome  e  um  historial 

semipúblico” (ROST, 2014, p. 76). Os rostos dos leitores, antes desconhecidos, foram levados 

para dentro para os veículos. Essa participação menos anônima ocorreu graças à inserção de 

ferramentas, como o  Facepile, do Facebook, ou através da inclusão de links para perfis de 

usuários-leitores em sites de redes sociais, como a incorporação de tweets em reportagens. 

A possibilidade  dos  próprios  usuários-leitores  poderem  avaliar  a  participação  dos 

outros a partir de sistemas de validação, criando dentro do próprio processo de interação a 

construção  de  perfis  líderes,  que  agregam  outros  seguidores,  ajudou  a  criar  a  ideia  de 

meritocracia citada pelo autor. Rost (2014) afirma que “todo o sistema de participação foi se 

complexificando:  com sistemas de reputação de utilizadores,  relatos  de abusos,  diferentes 

níveis de visibilidade de conteúdos e diferentes graus de poder” (ROST, 2014, p. 76).

Do ponto de vista do uso dos sites de redes sociais, Zago (2014) analisa a percepção 

dos usuários-leitores sobre o consumo e a circulação jornalística no Twitter e no Facebook. A 

pesquisadora  parte  dos  botões  como  elementos  gráficos  que  ajudam  a  construir  o 

entendimento  desse  espaço para  troca  de  informações.  Nesse  sentido,  botões  “Curtir”  ou 

“Compartilhar” são capazes de influenciar no processo de circulação de informações. Isso 

acontece  através  ações  que os  usuários  desempenham nesses  sites,  muitas  vezes  além da 

finalidade inicialmente pensada quando do momento de suas criações. 

O Facebook, por exemplo, foi criado para conectar as redes sociais de estudantes de 

uma universidade nos Estados Unidos, mas a “própria utilização de sites de redes sociais para 

atividades ligadas à prática jornalística já seria uma forma de apropriação de uma interface 

originalmente  projetada  para  outro  fim  (compartilhamento  de  informações  ou  criação  e 

manutenção de redes sociais)”  (ZAGO, 2014, p.  52).  O conceito de apropriação utilizado 

naquela pesquisa é interessante ser explicitado aqui para entender o processo de evolução dos 

sites  de redes  sociais  a  partir  dos usos  dos seus  usuários.  Utilizando a  definição de Paul 
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Dourish (2003, p. 467), segundo o qual apropriação “é o modo pelo qual as tecnologias são 

adotadas, adaptadas e incorporadas à prática de trabalho”, Zago (2014, p. 52) afirma que essa 

reconfiguração pode ocorrer a partir da customização da tecnologia ou a partir de um uso 

diferente do propósito inicial. 

Ao analisar o consumo de notícias no Facebook e Twitter,  Zago (2014) constatou, 

através de questionários aplicados a 160 usuários de ambas as redes sociais, que para (87,7%), 

o  Facebook é  considerado  adequado  para  a  circulação  de  notícias.  Dentre  as  vantagens 

apontadas,  estão  a  proximidade  local  com  os  membros  da  sua  lista  de  contatos,  o  que 

resultaria  em  um  compartilhamento  maior  de  informações  de  interesse,  a  facilidade  de 

publicar suas opiniões através dos botões “curtir”, “compartilhar” e “comentar”, e o potencial 

em promover  debates em publicações.  Segundo a pesquisadora,  o estudo demonstrou que 

“ainda  que  possam  não  ser  perfeitamente  adequados  para  notícias,  a  presença  de  uma 

affordance funcional (um botão que permite automatizar a operação de reproduzir em seu 

perfil  o  link  para  a  notícia)  faz  com  que  sejam  preferíveis  à  postagem  manual  das 

informações” (ZAGO, 2014, p. 54). 

A  pesquisa  observou  ainda  o  comportamento  dos  usuários  diante  das  notícias 

compartilhadas por integrantes de sua rede de contatos. A maioria dos pesquisadores afirmou 

que  “curte”  a  notícia  (71  respondentes),  seguida  por  “compartilhar”  (58  respondentes), 

“deixar comentário” (29 respondentes) e copiar o link e postar manualmente em seu próprio 

mural (11 respondentes). Sobre o botão “curtir”, a pesquisa revelou dentre os respondentes, 

que 58 acham-no útil para notícias e 26 não o consideram útil. 

Dentre os que consideram útil,  37 comentam seu potencial  de quantificar 
aprovação, 13 sugerem o uso para disseminar uma notícia para seus amigos, 
quatro dizem que seu uso dispensa ter que fazer comentário sobre a notícia, 
dois disseram que usam o botão fora do Facebook, no site do jornal, como 
uma  forma  de  enviar  a  notícia  para  o  Facebook,  e  dois  usuários 
mencionaram que a quantidade de ‘curtidas’ estaria associada a uma maior 
ou menor credibilidade de uma notícia (nesse sentido, quanto mais curtida, 
mais crível) (ZAGO, 2014, p. 55).

Já  entre  os  que  não  consideram  o  botão  ‘curtir’  perfeitamente  ideal  para  o 

compartilhamento de notícias,  foram elencadas a não adequação da ferramenta pois “nem 

sempre são algo que se possa ‘curtir’”; a superficialidade da ferramenta, “uma vez que se 

pode ‘curtir’ sem ler o conteúdo”, e outros apontaram a banalização do botão (por usuários 

que curtem tudo aquilo que leem), a não contribuição para o debate e a pouca visibilidade da 

ferramenta.

Fazer circular as notícias através dos botões e  plugins apresenta pouco atrito para os 

usuários-leitores.  Uma  vez  inseridas  nas  páginas  dos  sites  de  notícias,  essas  ferramentas 
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executam uma  hiperlinkagem instantânea  de  conteúdo  entre  o  jornal  e  os  sites  de  redes 

sociais, ao mesmo tempo em que exibem a participação dos leitores na circulação daquele 

conteúdo  específico.  Ao  deixar  marcas  através  das  ações,  ao  “curtir”,  compartilhar  ou 

recomendar notícias, os  plugins acabam operando como reveladores do rastro da passagem 

dos leitores por aquele conteúdo. Ao mesmo tempo, eles criam um emaranhado de ligações 

entre os cibermeios, os usuários e os sites de redes sociais onde cada um exerce influência 

sobre  o  outro  (DELANDA,  2006,  p.  5).  Os  rastros  deixados  pelos  usuários  após  o 

compartilhamento dos sites de notícias ficam registrados pelos softwares, que deixam marcas 

invisíveis (códigos e protocolos) e visíveis (numeração dos contadores) (BRUNO, 2012). 

A publicização  de  uma  inscrição  feita  pelo  software  oferece  pistas  do  fluxo  de 

compartilhamento  das  notícias,  seja  a  partir  da  quantidade  de  vezes  que  um  tema  foi 

recomendado através dos botões, ou de quantas vezes ele foi  curtido e/ou comentado. Ao 

partir da hipótese de que tais marcações reconfiguram o ambiente online, os botões e plugins 

podem funcionar ainda como gatilho para um engajamento de outros leitores/usuários. Dessa 

forma, os rastros deixados pela passagem dos leitores/usuários visíveis através das marcações 

dos  botões  e  contadores  podem desempenhar  um  papel  determinante  sobre  aquilo  a  ser 

compartilhado a partir dos sites de notícias. 

O Curtir e o Compartilhar do Facebook, por exemplo, permitem aos usuários e aos 

veículos onde esses botões estão inserido, participar de infinitas conexões que se criam, se 

transformam,  se  desfazem e  se  reconstroem a  cada  bit  de  informações  trocado.  Sites  de 

notícias e Facebook se beneficiam de um tipo de sindicação (web-syndication)34 que se inicia 

quando o usuário curte ou compartilha a página através dos botões ou plugins (BOYD, 2010, 

p. 45; HELMOND, 2011, p.22). O termo sindicação é utilizado para denominar o mecanismo 

de distribuição de conteúdo produzido por um site na web, que permite que essas informações 

sejam “publicadas, promovidas ou distribuídas” por outros sites (CLARKE, 2008, p. 35). Para 

o site receptor das informações, neste caso, o Facebook, essa web-syndication é uma forma de 

exibir  conteúdos  mais  relevantes  aos  usuários,  tornando-se  mais  atrativo  ao  engajamento 

através de curtidas, comentários e compartilhamentos. 

Para  os  sites  de  notícias,  que  atuam  como  transmitidores  dos  conteúdos,  a  web-

syndication leva a uma maior exposição das informações, seja através do Facebook ou de 

outros  plugins que  possua.  Essa  possibilidade  é  enriquecida  quanto  maior  a  inclusão  dos 

botões  e  plugins,  já  que  aumentarão  a  superfície  de  contato  com os  usuários  e  com seu 

potencial  engajamento.  Essa tecnologia  está  diretamente  ligada às  mudanças  no modo de 

circular e consumir notícia, fundamental para a sobrevivência dos cibermeios nas constantes 

34De acordo com Almeida (2007), Patrício, Gonçalves e Carrapatoso (2008), sindicação, ou web-syndication é a 
entrega automática de conteúdos produzido por sites terceiros. Faz parte dessa tecnologia o RSS, que oferece aos 
usuários a possibilidade de receber notificações sobre a atualização de conteúdos disponibilizados na plataforma 
web.
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transformações da web.

Dentro desse processo, os websites não são apenas entidades discretas, mas 
funcionam como inicializadores de diversas atividades que acontecem em 
diversos espaços (social media). Mas, ao mesmo tempo, esses websites são 
moldados  pelas  atividades  sociais  que  os  usuários  geram,  enquanto  o 
engajamento social  define  o que  aparece nos  contadores  dos  botões,  nos 
plugins de recomendação, no  live stream, ou nos comentários (GERLITZ; 
HELMOND, 2011, p. 18).35

O  recurso  mais  popular  desse  tipo  é  o  RSS,  que  coleta  informações  de  um  site 

publicador e as replica em “canais” ou feeds”, como são chamados os arquivos desse tipo nos 

sites agregadores de conteúdos, que permitem ao usuário visualizar as informações. Porém, ao 

contrário dos leitores de RSS cuja possibilidade de leitura de novos conteúdos pode dispensar 

o acesso ao site  no qual  se  encontra  a  informação publicada originalmente,  como afirma 

Robson Lopes Almeida (2007), no Facebook, o acesso à informação integral publicada pelo 

usuário  sob  a  forma  de  link,  redireciona,  obrigatoriamente,  para  o  site  responsável  pela 

publicação.

Gerlitz  e  Helmond  (2011)  observam  que  a  integração  desses  sites  de  notícias  ao 

Facebook através dos plugins provocam uma descentralização dos seus conteúdos, facilitando 

seu espalhamento  através  da Internet.  Essa apropriação  dos  cibermeios  pelos  usuários  de 

plataformas sociais vão levar esses conteúdos para novas esferas de discussão. Como cada 

navegação no ciberespaço é uma experiência individual, única, o caminho percorrido pelo 

conteúdo  dos  websites  também  será  reconfigurado  a  partir  da  leitura  de  cada  usuário 

(LEMOS, 2010; SANTAELLA, 2004). Assim, quanto maior o número de botões instalados 

em suas páginas, mais aberto e mais maleável será esse site, e mais descentrado poderá ser o 

caminho percorrido pelos usuários. 

2.7 Filtragem e recomendação de informação

As  possibilidades  de  personalização  do  conteúdo  também  tornam-se  elementos 

característicos  dos  sites,  em  especial  dos  jornais  on-line  que  encontram  nessa  estratégia 

formas de se diferenciar dos concorrentes. Personalização possibilita aumentar a satisfação e o 

vínculo  do  jornal  online  com  os  seus  leitores,  uma  vez  que  permite  oferecer  serviços 

efetivamente adaptados aos interesses de leitura de forma individualizada a partir dos sistemas 

35 Tradução de: “Within this process, the websites are no discrete entities, but function as initializers of diverse 
activities that happen across diverse (social media) spaces. But, at the same time, websites are shaped by the  social 
activities  they  generate,  as  the  social  engagement  is  defining  what  appears  in  social  button  counters,  the 
recommendation plugins, in the live streams or in the comments.” 
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de recomendação e técnicas de filtragem (SCHMITT; OLIVEIRA, 2009, p. 5). Robin Burke 

(2002) afirma que sistemas de recomendação são tecnologias  que auxiliam a conduzir  os 

leitores em busca de informações adequadas e úteis de acordo com seu interesse e que tenham 

relevância diante dos inúmeros caminhos. 

O  desenvolvimento  de  um  modelo  de  transmissão  de  informação  baseada  nos 

interesses dos usuários remete ao conceito de “Disseminação Seletiva de Informação” (DSI), 

criado por Hans Peter Luhn, sobre implementação de tecnologias em serviços de bibliotecas 

nos  anos  1960.  Alguns  filtros  atuariam  como  barreiras  seletivas  para  levar  conteúdos 

considerados mais relevantes aos usuários.  Uma configuração DSI estaria mais ou menos 

eficaz quanto mais próxima estivesse do perfil do usuário a partir de informações dos seus 

interesses de leituras. Com o desenvolvimento da web e o aumento do volume de informações 

disponível,  surgiu a necessidade de estruturar o acesso,  a recuperação e a  distribuição de 

conteúdos a partir da relevância e da personalização (ALMEIDA, 2007). 

No  contexto  da  Web,  porém,  existem  algumas  barreiras  para  a 
operacionalização  de  um  serviço  de  disseminação  seletiva  nos  moldes 
tradicionais, a começar pela dificuldade na construção do perfil do usuário 
de modo adequado, além da dificuldade em selecionar fontes de informação 
relevantes, haja vista o aumento da produção bibliográfica na Internet, além 
do tempo cada vez mais exíguo para aguardarmos pelo resultado de uma 
pesquisa mais sofisticada realizada por terceiros (ALMEIDA, 2007, p. 4).

Surgem, então,  na década de 1990, modelos de envio de informações baseados na 

demanda dos usuários. O consumo de informações dispersas na web passa de uma fase de 

busca  para  uma  fase  de  pushing,  “já  que  a  ideia  era  ‘empurrar’  [na  tradução  para  o 

português]36 informações  personalizadas  para  os  usuários  em  vez  de  esperar  que  estes 

visitassem os  sítios  para  ‘puxar’ (pull)  os  conteúdos  de  que  necessitavam.”  (ALMEIDA, 

2007,  p.  4).  São desse  período experiências  como o serviço  Crayon e  o  Active  Channel, 

desenvolvido pela Microsoft para o seu navegador Internet Explorer 4.0. 

Embora  tenham  concebidos  inicialmente  como  operadores  de  dados  a  partir  de 

informações  inseridas  pelos  usuários  (RESNICK;  VARIAN,  1997),  os  sistemas  de 

recomendações tiveram seu entendimento alargado para qualquer sistema que fornece dados 

que têm “efeito de guiar o usuário em um caminho personalizado para objetos de interesse ou 

úteis  em  um  largo  espaço  de  opções  possíveis”  (BURKE,  2002,  p.1).  Mecanismos  de 

filtragem de informações são utilizados pelos sistemas de recomendação para endereçar as 

informações mais apropriadas aos usuários. Em geral,  esses sistemas de filtragem utilizam 

algoritmos capazes de identificar padrões em grande volume de informações, mineração e 

36 Grifo nosso.
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coleta de dados, identificação de perfis de usuários, alertas de informações, base de dados, etc. 

As filtragens e recomendações são executadas pelos sites a partir de sistemas de filtros 

que tentam reduzir a sensação de superabundância de informações e objetivam fidelizar mais 

usuários  a  partir  da  seleção  de  conteúdos  dentro  desse  universo,  tendo  como  base  as 

preferências e o que cada leitor considera relevante (PERUGINI; GONÇALVES; FOX, 2003, 

p.1).  Burke  (2002,  p.  2)  afirma  que  os  sistemas  de  recomendação  têm,  entre  algumas 

características: a) base de dados, onde se localizam as informações que o sistema possui antes 

de  dar  início  ao  processo  de  recomendação;  b)  dados  de  entrada  (background  data),  as 

informações que o usuário deve transmitir ao sistema a fim de gerar uma recomendação; e, 

por fim c) um algoritmo que combine a base de dados com os dados fornecidos pelos usuários 

para fazer chegar as sugestões.

 Esses  sistemas  de  recomendação  são  classificados  a  partir  dos  mecanismos  de 

filtragem que utilizam, ou pelo viés da contribuição colaborativa a partir da experiência dos 

usuários (social collaborative filtering), ou por outro que coloca ênfase nos algoritmos, nos 

bancos de dados e na tecnologia. A partir da análise sobre os modos de compartilhamento de 

conteúdos em agregadores como o Reddit e o Digg, e da forma como esses sites utilizam 

tecnologias de filtragem colaborativa para promover conteúdos entre  os usuários,  Kristina 

Lerman (2006) separou em dois tipos os sistemas de recomendação: o que fazem filtragem 

por conteúdo, quando o próprio sistema tenta identificar usuários com interesses semelhantes 

a partir da comparação de suas opiniões em relação a um determinado produto; ou filtragem 

social, quando o sistema sugere conteúdos a partir da identificação dos interesses de membros 

da lista de contatos do usuário, como fazem os sites de redes sociais, a exemplo do Digg e do 

Facebook. 

Os  filtros  colaborativos  são  usados  especialmente  como  ‘sistemas  de 
recomendação’ que  podem,  por  exemplo,  melhorar  a  experiência  de  um 
website pela sugestão de música ou filmes de que o usuário poderia gostar. 
Trata-se  de  uma  solução  atualmente  adotada  por  serviços  na  web,  que 
dependem de potencializar relações de confiança entre os usuários para que 
mais  pessoas  os  utilizem.  Esses  sistemas lançam mão de mecanismos de 
coleta  de  informações  sobre  o indivíduo de acordo com seu histórico de 
comportamento, suas contribuições e referências de outras pessoas (LIMA 
JÚNIOR e colaboradores, 2009, p. 39).

Burke  (2002)  sugere  cinco  categorias  para  as  possibilidades  de recomendações  de 

conteúdos: filtragem colaborativa, filtragem por conteúdo, filtragem demográfica, filtragem 

baseada em utilidade e filtragem baseada em conhecimento. Já Valdenise Schmitt e Leonardo 

Oliveira (2009) resumem as classificações em três:

1) Filtragem por conteúdo: em que os usuários recebem recomendações a partir de 
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conteúdos que já foram consumidos em outras visitas ao site. Burke (2002, p.3) afirma que, 

em um sistema de filtragem baseado no conteúdo, os objetos de interesse são definidos pelas 

características  associadas  a  eles  pelos  usuários.  A partir  das  avaliações  feitas  por  esses 

usuários, o sistema coleta informações desse perfil e, em seguida, dá início à apresentação de 

conteúdos  relacionados  aos  que  foram  previamente  avaliados  (background  data).  O 

conhecimento adquirido pelo sistema sobre as preferências do usuário faz com que sistema de 

recomendação baseado em conteúdo seja capaz de recomendar ao usuário outros itens que 

possam  ser  de  seu  interesse  (OLIVEIRA,  2007).  Dessa  forma,  o  perfil  do  usuário  são 

estruturas de longo prazo, sendo constantemente atualizado à medida que mais dados sobre as 

preferências do usuário são coletados (BURKE, 2002, p. 3).

2) Filtragem colaborativa: os usuários recebem recomendações de conteúdos a partir 

do que membros de sua lista de contatos ou pessoas com gostos e preferências consumiram no 

passado. Sistemas de recomendação por colaboração (social collaborative filtering) agregam 

avaliações e recomendações de objetos a partir de semelhanças identificadas entre os usuários 

com  base  em  suas  classificações.  Além  disso,  o  sistema  é  capaz  de  gerar  novas 

recomendações baseadas em comparações entre os usuários (BURKE, 2002, p.3). Através de 

cálculos  que  identificam semelhanças  entre  os  usuários,  algoritmos conseguem identificar 

interesses comuns entre eles a partir de um conjunto de dados de classificação. Assim que 

áreas  de  interesse  são  mapeadas,  os  sistemas  tentam  oferecer  informações  que  possuam 

semelhança  com  a  opinião  do  usuário  a  partir  de  uma  base  de  informações  já  coletada 

(HERLOCKER e colaboradores, 2004, p. 6). 

3)  Filtragem  híbrida:  quando  o  sistema  apresenta  filtragem  baseada  tanto  por 

conteúdo  quanto  colaborativa.  Os  sites  combinam  mais  de  um tipo  de  sistema  em  uma 

estrutura híbrida. Schmitt e Oliveira (2009, p.10) afirmam que o principal objetivo é “evitar 

limitações apresentadas em sistemas que aplicam apenas uma abordagem”. Burke (2002, p.3) 

afirma que todas as técnicas de recomendação possuem pontos fortes e pontos fracos, por isso 

a necessidade de combinar os diferentes tipos para se atingir o máximo desempenho. Por isso, 

muitos pesquisadores optam por combinar técnicas de diferentes maneiras, porém, de modo 

não aleatório, “uma vez que pode interferir na qualidade das recomendações” (SCHIMITT; 

OLIVEIRA, 2009, p. 11).

Ao considerar a colaboração dos sites de redes sociais para os sites de notícias, Neil 

Thurman e Steve Schifferes (2012) oferecem novas taxonomias para classificar as diferentes 

formas de personalização de conteúdos. A pesquisa, subdivida em três fases (2007, 2008 e 

2010), analisou a variedade de recursos de personalização oferecidos pelos sites de notícias 

nos Estados Unidos e no Reino Unido. O estudo buscou observar de que forma os jornais 

online  utilizam cada  vez  mais  softwares,  algorítimos  e  sites  de  redes  sociais  para  tentar 

oferecer conteúdos que tenham maior relevância de acordo com cada usuário. Algumas dessas 
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ferramentas são responsáveis pela coleta de dados que, a partir da identificação de cada perfil 

de  usuário-leitor,  é  capaz  de  oferecer  conteúdos  personalizados  dentre  a  variedade  de 

informações disponíveis (THURMAN; SCHIFFERES, 2012, p. 2). A pesquisa diferencia dois 

tipos de personalização a partir da experiência dos usuários no site:

a) Personalização explícita: quando o site recomenda conteúdos como resposta aos 

dados  inseridos  diretamente  pelos  usuários-leitores.  Nesse  modelo,  os  usuários-leitores 

oferece informações ao longo da sua experiência no site

b) Personalização implícita: em que o site recomenda conteúdos a partir de dados 

oferecidos  pelos  usuários,  como  registros  de  identificação  ou  memória  atrelada  a  um 

determinado perfil

Entre os resultados obtidos pela pesquisa, Thurman e Schifferes (2012) destacam o 

crescimento exponencial do “social collaborative filtering”, consequência da “popularização 

das ferramentas de compartilhamento de notícias em sites de redes sociais, principalmente o 

Facebook, e da participação do usuário-leitor” (TORRES, 2013, p. 114). Entre os sites que 

utilizavam  esse  tipo  de  possibilidade  de  personalização,  Thurman  e  Schifferes  (2012) 

detectaram que o plugin que exibe atualização das recomendações de usuários do Facebook, o 

Feed de Recomendações, era o que mais estava presente. 

Ao  analisar  as  possibilidades  de  personalização  em  sites  agregadores  de  notícias, 

Torres (2013) observou resultados semelhantes. Entre os 37 sites analisados, as ferramentas 

de compartilhamento em sites de redes sociais são bastante populares. No entanto, apesar de 

esse tipo de modelo de recomendação não apresentar custos para os sites de notícias e incluir 

na  experiência  de  consumo  das  notícias  a  possibilidade  de  compartilhar  informações 

diretamente em seu perfil no Facebook, esta “não é uma dinâmica onipresente em todos os 

sites agregadores (um exemplo de site que não oferece esta opção diretamente é o  Google 

News). Já nos aplicativos agregadores analisados […], a opção de compartilhamento estava 

presente em todos os produtos” (TORRES, 2013, p.114).

2.8 Os limites dos botões e plugins

Embora observar o tamanho da fatia de consumo das notícias através dos botões seja 

restrito  aos  cibermeios,  tanto  em  função  da  confidencialidade  dos  números  quanto  das 

restrições de acesso aos dados de usuários pelo próprio Facebook, pode-se constatar que a 

presença de ferramentas de compartilhamento nos sites de notícias é essencial no modelo de 

negócios atual, em que a audiência se espalha por diversas plataformas, sejam elas móveis, 

sociais, de coparticipação, etc. Informações sobre a participação dos leitores que possuem um 

perfil  no  Facebook  torna-se,  então,  um  elemento-chave  no  conhecimento  a  respeito  dos 

consumidores de notícia. A partir dessas informações, os veículos podem extrair dados que 
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indicam  o  gosto  dos  leitores,  a  frequência  de  acesso,  tipos  de  engajamento  a  partir  da 

segmentação de conteúdos, entre outras informações referentes ao consumo de notícias por 

usuários do Facebook. 

Nesse sentido, os botões participam ainda de um processo que está diretamente ligado 

ao  posicionamento  da  marca  e  das  estratégias  de  negócios  do  veículo.  Essa  ligação  está 

relacionada aos tipos de ferramentas disponíveis para a participação dos leitores. Posto que os 

botões  requerem  diferentes  níveis  de  engajamento  e  até  limitações  quanto  ao  tipo  de 

participação na circulação e produção de conteúdo pelos leitores, o uso dessas ferramentas 

acabam  sofrendo  variações  entre  veículos,  sejam  os  considerados  mais  tradicionais  e 

controladores, sejam aqueles que utilizam modelos mais espalháveis produção e circulação de 

seus conteúdos (JENKINS; FORD; GREEN, 2013). 

Porém,  a  simples  implementação  das  ferramentas  de  participação  não  garante  a 

interação,  segundo Rost  (2014).  Os meios  de  comunicação ainda  reivindicam o  papel  de 

gatekeeping  ao definirem o tipo de conteúdo onde serão implantadas as possibilidades de 

interação  –  em  geral,  utilizando  ferramentas  em  que  os  leitores  possam  interagir  com 

conteúdos já criados pelos veículos e não para produção de conteúdos –, quando moderam 

comentários, quando selecionam o tipo de conteúdo sobre o qual os usuários-leitores serão 

convidados a interagir ou ao controlar os tipos de interação possíveis ao longo do processo de 

elaboração da notícia. “Que os utilizadores tenham maior poder do que antes na construção da 

atualidade não quer dizer que,  como muitas vezes se afirma, tenham alcançado o mesmo 

poder que os meios de comunicação ou os seus jornalistas” (ROST, 2014, p. 56).

Os próprios jornalistas e meios de comunicação não estão, muitas vezes, preparados 

para lidar com os inconvenientes gerados pelas possibilidades de interação e possuem certo 

incômodo sobre a natureza da real contribuição da participação dos usuários-leitores (ROST, 

2014). Entre os fatores limitantes da interação, o que faz com que apenas uma pequena parte 

da audiência participe das discussões, pode-se citar a falta de estímulo para interagir com 

ferramentas de participação restritas ou escassas, a existência de uma desconfiança sobre a 

atuação dos  jornalistas  e  dos  media,  o  desinteresse em expressar  a  real  opinião  ou até  a 

dificuldade tecnológica (ROST, 2014, p. 66).

Palácios  (2010)  analisa  como  os  sites  de  notícias  se  valem  de  ferramentas  de 

participação  como estratégias  de  marketing  em um jornalismo online  globalizado.  Nesse 

sentido,  as  mudanças  na  produção  jornalística  ganham  um  reforço  sistemático  de  um 

jornalismo mais focado nas questões locais, glocalizado, em que a participação do público e a 

comunidade de leitores ganham papel de destaque. No entanto, os sites de notícias utilizam 

algumas  estratégias  que  garantam a  participação  dessa  audiência.  Entre  essas  estratégias 

utilizadas pelos sites de notícias a partir da segunda metáde da década de 2000, estão a criação 

de áreas destinadas para o envio de imagens, textos ou comentários, do tipo “você-repórter”, 
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possibilidade de comentários nas notícias, sistemas de reputação da participação dos usuários, 

fóruns e áreas customizadas a partir dos interesses em algumas editorias. 

Segundo Palácios  (2010),  essas  ferramentas  inseridas,  em geral,  por  conta  do  seu 

baixo  custo,  têm como  objetivo  principal  capturar  e  manter  as  audiências.  Para  isso,  os 

veículos  utilizam  como  estratégias  um  certo  senso  de  “co-produção  e  cumplicidade”  e 

“sentimento de pertença e de identidade” (PALÁCIOS, 2010, p. 280). Rost (2014) observa 

que os sites de redes sociais contribuíram para determinar o fim de algumas dessas formas de 

participação utilizadas pelos sites de notícias, como as salas de bate-papo online, enquanto 

outras foram substituídas, como os fóruns, já outras “foram mantidas com regularidade apenas 

por poucos meios, como as entrevistas abertas com perguntas de utilizadores” (ROST, 2014, 

p. 66). 

Vilde  Schanke  Sundet  (2012)  afirma  que  as  audiências  são,  de  um  modo  geral, 

descritas como “inclinadas a participar”, e que este desejo de participação seria tão natural 

quando a necessidade de expressar os sentimentos e opiniões. Nesse ponto, o crescimento do 

consumo dos sites de redes sociais, como MySpace, YouTube, Facebook, foi utilizado pelos 

media como  uma  justificativa  para  investir  nesse  tipo  de  conteúdo,  fácil  de  “curtir”, 

compartilhar, editar e consumir em grande escala. Assim, se a audiência possui o desejo de 

participar e encontra canais de participação nos sites de notícias, o vínculo desses usuários-

leitores com esses veículos aumenta a partir  do preenchimento desse interesse (SUNDET, 

2012). 

Segundo Sundet (2012), diante do aumento do volume e diversidade de canais para 

consumo de informação, os meios de comunicação buscam estratégias para que os usuários-

leitores fiquem restritos e leais às plataformas criadas por eles. Dessa forma, para garantir 

essa sustentabilidade,  os grupos de comunicação investem em plataformas e  interfaces de 

colaboração do público utilizando da noção de participação como uma estratégia (comercial e 

ideológica) para captar e fidelizar leitores (SUNDET; YTREBERG, 2009). Esse desejo de 

participação do público tem sido estimulado na mesma proporção à capacidade que os media 

tem de explorá-lo (SUNDET, 2012).
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3. ANÁLISE DOS SITES DE NOTÍCIAS

Neste  capítulo  será  descrito  o  processo  de  observação  dos  25  jornais  online 

submetidos a monitoramento exploratório. Esta etapa da pesquisa foi realizada entre os dias 

25 de julho e 12 de agosto de 2014, em horários variados, uma vez que uma observação 

prévia realizada entre 2 e 7 de julho constatou que essas ferramentas não sofriam variações 

quanto ao modelo empregado pelos veículos em um curto período de tempo. Ao contrário, os 

botões e  plugins observados nos dias iniciais da análise se mantiveram nos sites até o final 

desta  pesquisa,  indicando  que  sua  utilização  não  estava  submetida  a  variações  de  datas, 

eventos específicos ou atualizações constantes. 

3.1 Procedimentos metodológicos

Uma  ficha  de  categorização  foi  desenvolvida  para  identificar  as  principais 

características dos botões e plugins empregados pelos 25 sites de notícias analisados, 13 deles 

nacionais  e  12  de  jornais  internacionais,  e  auxiliar  o  pesquisador  na  classificação  destes 

veículos. A ficha foi construída a partir de uma fase de testes, realizada na primeira semana de 

julho de 2014, onde pôde-se ampliar alguns dos procedimentos de análise cujas categorias não 

estavam  suficientemente  objetivas,  bem  como  suprimir  aquelas  que  não  eram  possíveis 

observar nesta fase de monitoramento. Esta ficha de testes foi realizada nos jornais Correio 

(Bahia), Folha de S. Paulo e Estadão (São Paulo). 

A primeira parte da ficha de categorização tratou de observar características acerca da 

identificação dos veículos através de grupo de comunicação ao qual pertence, identificação de 

URL37,  slogan  e  modelo  de  negócios.  Para  essa  análise,  foram  considerados  modelos 

utilizados pelos jornais analisados e separados de acordo com a estratégia de predominância:

Qual o modelo de negócios adotado pelo veículo?

a) signwall

b) paywall

c) micropagamentos

d) freemium

e) publicidade online

A variedade de botões e plugins foi observada no segundo momento da construção da 

ficha, quando houve a delimitação do número de sites para os 25 veículos atuais. Inicialmente, 

37Sigla do inglês, Uniform Resource Locator, refere-se ao endereço  informacional utilizadona nternet e na intranet.
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foram analisados 35 sites de notícias para restringir aos 25 escolhidos par análise. A escolha 

por estes veículos deveu-se à tentativa de identificar características distintas relacionadas aos 

usos  dos  botões  e  plugins por  diferentes  veículos  nacionais,  cujas  influências  são  mais 

significativas  nas  regiões  e  nos  territórios  nos  quais  estão  baseados,  e  ainda  observar 

exemplos de estratégias desenvolvidas por veículos estrangeiros. 

Para  isso,  foram  selecionados  alguns  dos  sites  de  maior  audiência  das  regiões 

brasileiras, em se tratando dos veículos nacionais, e de maior abrangência internacional, em 

relação aos veículos de fora do Brasil. Também houve limitações referentes aos idiomas nos 

quais estão baseados os sites dos veículos, restringindo, portanto, a análise, para veículos de 

língua portuguesa, inglesa, espanhola e francesa. Os dez veículos desprezados da fase inicial 

até a etapa de análise foram eliminados, principalmente, por fazerem pouco uso dos botões e 

plugins do Facebook. Para isso, esta pesquisa considerou, para objeto de análise:

a)  os  sites  serem  originados  a  partir  de  jornais  impressos,  a  partir  de  onde  será 

possível,  entre outros fatores, analisar como os jornais tradicionais têm testado modelos e 

utilizado ferramentas para aumentar a lealdade com seu público nessa fase de transição sobre 

qual o modelo de negócios a ser implementado;

b)  a  importância  dos  veículos  para  as  regiões  onde  estão  sediados,  bem como  o 

número de pageviews dos sites de notícias (ACTIONABLE, 2014)38. A variedade de regiões 

dentro do Brasil, bem como de países escolhidos como objetos de análise desta pesquisa, se 

deve, entre outros fatores, para buscar analisar de que forma jornais dos mais variados lugares 

têm empregado essas ferramentas e a que se destinam. Também foram analisados os números 

de seguidores das páginas no Facebook dos jornais, porém, apenas para objeto de observação 

de plugins que reforçam a presença dos veículos nessa plataforma;

c)  a  variedade  de  plugins e  ferramentas  que  pudesse  exemplificar  algumas  das 

possibilidades de interação entre o jornal e os leitores-usuários, de construção da marca do 

jornal na internet, e as diferentes estratégias de posicionamento e distribuição de conteúdos. 

Este critério foi responsável por grande parte das eliminações dos jornais online elencados 

inicialmente  para  o  corpo  de  análise,  ou  pela  inclusão  de  outros  que  não  haviam  sido 

cogitados num momento inicial da pesquisa;

d) diversidade quanto aos modelos de negócios dos jornais para buscar analisar como 

os  diferentes  tipos  de  jornais  online utilizam as  ferramentas  do Facebook dentro  de suas 

práticas.

38 Os números utilizados para este critério foram coletados no site Alexa, que faz um ranking com base nos acessos 
dos sites. 
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Todos as coletas foram realizadas pelo autor, que aplicou as fichas em cada um dos 

sites analisados. Os resultados obtidos da análise dos usos dos botões e plugins serão descritos 

aqui a partir das fichas.

3.2 Como os sites de notícias utilizam os botões e plugins

Nesta etapa, a pesquisa descreve as principais características mapeadas na aplicação 

das ferramentas estudadas nos 25 sites de notícias analisados. Foram considerados os tipos de 

estrutura, tamanho, tipos de informação exibidas e possíveis recursos oferecidos a partir dos 

achados durante a análise.

3.2.1 Botão Curtir

A primeira  questão  analisada,  na  ficha  1,  foi  relacionada  ao  uso  do  botão  Curtir, 

principal ferramenta do Facebook para interagir com conteúdos dentro e fora deste site. O 

plugin foi detectado em 13 dos 25 sites analisados nesta pesquisa. A presença desse botão foi 

considerada como a principal forma dos veículos alcançarem usuários do Facebook e torná-

los “seguidores” das publicações do veículo nas  fanpages. Apesar de não ser fundamental 

para objeto de análise, o número de seguidores das fanpages do veículo nesta plataforma foi 

observado como parte da avaliação do funcionamento dos usos dos botões e  plugins pelos 

jornais. 

Como divulgou a empresa à época do lançamento do botão, em 2009, clicar no selo 

“Curtir” indica que o usuário, de alguma forma, foi atingido pela informação ou que deseja se 

conectar com o conteúdo compartilhado.  “Nós apenas  introduzimos uma maneira  fácil  de 

contar aos amigos que você gosta do que eles estão compartilhando no Facebook com um 

simples clique. Em qualquer lugar você pode adicionar um comentário ao conteúdo publicado 

pelos seus amigos, você também terá a opção de clicar em “Curtir” para contar a seus amigos 

exatamente isso: ‘eu gosto disso’” (CHAN, 2009)39;40. Segundo pesquisadores, curtir é uma 

ação menos inocente do que pode se pensar. A partir dos “likes” distribuídos em conteúdos 

dentro do Facebook ou em botões inseridos em sites na web, é possível identificar o gênero, 

idade, orientação sexual e ideologias políticas. 

Desta  questão,  foram  observadas  duas  características  principais  relacionadas  ao 

posicionamento desse botão nos veículos: 1) na página principal do site; ou 2) nas páginas 

39Tradução de: “We've just introduced an easy way to tell friends that you like what they're sharing on Facebook 
with one easy click. Wherever you can add a comment on your friends' content, you'll also have the option to click 
'Like' to tell your friends exactly that: 'I like this'”.
40Disponível em <https://www.facebook.com/notes/facebook/i-like-this/53024537130>. Acesso em 3 set. 2014.

https://www.facebook.com/notes/facebook/i-like-this/53024537130
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internas das notícias (que será chamada de single nesta pesquisa).

Essa diferenciação diz  respeito,  em funções  práticas,  ao valor  atribuído ao mesmo 

botão a  partir  de sua  hierarquização.  Nos veículos  analisados,  o  botão Curtir  inserido  na 

página principal traz a conotação de validar a página do veículo no Facebook, ou seja, como 

um selo de assinatura do usuário-leitor ao conjunto de informações publicadas pelo veículo. O 

número  de  seguidores  da  página  é  exibido  em 20% dos  veículos  (ou  em 5  dos  25  sites 

analisados), enquanto nenhum deles exibe os perfis do usuários-leitores que já “curtem” a 

página, ambos recursos disponibilizados para serem indexados à funcionalidade do botão.  

A customização41 do botão a partir dos avatares dos usuários que assinam a página no 

Facebook exibe perfis de membros da lista de contatos uma vez que o usuário tenha feito 

login em seu perfil (Figura 3). Porém, o que foi observado é que este recurso é preterido em 

relação ao plugin Caixa Curtir (que será analisado ainda neste capítulo), que reúne, em uma só 

ferramenta, mais de uma função, entre elas, a exibição dos usuários seguidores da página no 

Facebook e a possibilidade de “curtir” a página.

41O Facebook permite realizar uma variedade de adaptações em relação às cores, ao número de informações que 
serão  exibidas  no  plugin,  recorte  de  período  de  atualização  que  será  exibido,  entre  outras  modificações.  O 
programador que instala o plugin é responsável pela aplicação das ferramentas na estrutura do site e, portanto, pela 
forma como essas estruturas serão distribuídas no site de acordo com o perfil de cada veículo. 

Figura 3: Botão Curtir customizado na home  do jornal Los Angeles Times (Fonte: Reprodução)
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O “Curtir” inserido nas  singles de notícias executava, em 32% dos sites analisados 

(equivalente a 8 dos 25 veículos), o compartilhamento do conteúdo exclusivamente da notícia 

no perfil pessoal do usuário. Foi observado que, em 100% dos sites analisados que utilizavam 

este botão como ferramenta de compartilhamento de informação, o conteúdo só era possível 

ser recirculado automaticamente para a timeline do usuário, sem permitir selecionar o destino 

da informação. Nesse sentido, o botão Curtir atua como uma espécie de endosso ao conteúdo 

publicado, sendo permitido, ainda, publicar comentários junto ao ato de “curtir” a informação. 

O Facebook oferece a possibilidade de se vincular o botão Recomendar a este botão, como 

alternativa a esta função de desvincular o compartilhamento da conotação de validação que 

carrega o botão Curtir. Porém, nenhum dos sites que utilizam esse botão utiliza essa função.

Em 90% dos sites que utilizavam o botão Curtir, esta ferramenta mantinha o desenho 

gráfico  original  daquele  disponibilizado pelo  Facebook (Gráfico  1).  Este  índice  é  alto  se 

comparado a outros botões, como o Compartilhar, que em 20 dos 21 sites que utilizavam a 

ferramenta,  portanto  95%,  o faziam através  de um botão  personalizado,  ou  seja,  os  sites 

criavam símbolos para indicar que ali havia opção de compartilhar o conteúdo no Facebook. 

Apenas o  Los Angeles Times disponibilizava um botão Curtir personalizado, embora ainda 

mantenha sua inscrição textual e não o símbolo do Facebook. A identificação com o botão 

Curtir e sua icônica imagem do dedo polegar apontado para cima se vale da ação mais popular 

entre os usuários do Facebook para atrair a atuação dos leitores no interior do site. 
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GRÁFICO 1 – Presença do Botão Curtir

Fonte: Autoria própria

Nesse sentido, “curtir” uma informação publicada em um veículo exige a mesma ação 

dos usuários que “curtem” conteúdos no interior do Facebook: apenas um clique para que a 

informação seja recirculada entre os membros da lista de contatos. Curtir é, desse ponto de 

vista, a ação mais instintiva no Facebook e a que os sites desejam reforçar. Prova disto é o 

fato de que os comentários indexados ao ato de “curtir” qualquer conteúdo só podem ser 

acrescentados após a ativação do botão. Nesse sentido, os botões inseridos nos jornais online 

procuram simular entre os leitores parte da atuação tão comum dos usuários daquele site. O 

conteúdo publicado nos veículos é mais um objeto a ser “curtido”.

3.2.2 Feed de Atualizações

Nenhum dos veículos utilizava, quando analisados nesta pesquisa, este  plugin, capaz 

de fornecer informações personalizadas aos usuários acerca da interação de membros de sua 

rede de contatos do Facebook com os conteúdos do veículo. O Feed de Atualizaçãoes, muito 

semelhante ao de Recomendações (que será descrito a seguir),  exibe comportamentos dos 

usuários-leitores naquele site de notícia, como o número de “curtidas” e compartilhamentos 

das  notícias,  bem como  o  número  de  recomendações.  Este  plugin exibe  em um  display 

customizável, os tipos de interação entre o usuário e o conteúdo externo ao Facebook. O Feed 
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permite que outros usuários curtam o conteúdo indicado na barra, e exibe ainda outros artigos 

que podem ser do interesse dos usuários a partir do que outras pessoas curtiram ou mesmo 

membros da sua lista de contatos. 

Junto com o  Feed  de Recomendações, esse é um dos  plugins que oferece, além da 

possibilidade  de  compartilhamento,  informações  personalizadas  a  partir  de  informações 

privadas relacionados aos perfis de cada usuário. Uma vez identificado o usuário através do 

login, o Facebook rastreia atuações de membros da rede de contatos naquele site, bem como 

de outros usuários-leitores, conteúdos que tenham sido consumidos em um período de até 180 

dias. Essas informações, exibidas de forma cronológica, permitem ao usuário-leitor ter acesso 

a informações que tenham sido, de alguma forma, avaliadas por integrantes do círculo de 

amigos. 

Estes  plugins podem  ser  classificados  como  sistemas  de  recomendação  por 

colaboração ou  Social Collaborative Filtering,  que agrega avaliações e recomendações de 

conteúdos  a  partir  de  semelhanças  identificadas  entre  os  usuários  com  base  em  suas 

classificações. O plugin oferece novos conteúdos baseados em comparações de desempenho 

entre  os  usuários,  como notícias  consumidas  anteriormente  ou  artigos  recomendados,  por 

exemplo.

Thurman  e  Schifferes  (2012)  analisaram  esse  componente  entre  os  recursos  de 

personalização oferecidos pelos sites de notícias, como já visto no Capítulo 2. O  Feed  de 

Atualizações  estava  presente  em  quatro  sites  na  análise  realizada  em  2010  por  esses 

pesquisadores:  NYtimes.com,  Telegraph.co.uk,  WSJ.com,  e no  WashingtonPost.com. Porém, 

segundo  os  autores,  como  filtragem  colaborativa  de  notícias,  essa  ferramenta  tem  a 

desvantagem de, dentre as sobreposições de assuntos disponíveis, selecionar aqueles que mais 

se assemelham aos interesses do usuário-leitor. Uma das limitações desse plugin, segundo os 

pesquisadores, ocorre em presumir quais compartilhamentos de cada usuário são relevantes 

para serem exibido no Feed de Atualizações, e na dificuldade em estabelecer alguma relação 

entre os interesses dos amigos com os do usuário-leitor. 

Outro  problema  identificado  pelos  autores  diz  respeito  ao  tempo  necessário  para 

atualizar o display de acordo com as atuações de amigos no compartilhamento de informações 

dos sites. Ele leva em conta um dado divulgado pelo Facebook, segundo o qual, dentre os 

conteúdos  compartilhados  pelos  usuários  dentro  da  plataforma,  em torno  de  21% seriam 

notícias, por isso seria necessário um tempo maior para que o  plugin  captasse informações 

suficientes para exibi-las para os usuários-leitores do veículo. O Feed de Atualizações não foi 
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encontrado durante o período de monitoramento nos veículos analisados nesta pesquisa. Além 

das questões relatadas na pesquisa de Thurman e Shifferes (2012), não foram encontradas 

características que indicassem a não utilização desse plugin.

3.2.3 Feed de Recomendações

O Feed de Recomendações permite ao site oferecer conteúdos personalizados a partir 

da indicação de consumo de produtos que tenham proximidade com os seus interesses. Para 

isso, emprega algorítimos que exibem atuações a partir de dados fornecidos por usuários no 

interior  do  veículo.  Dos  sites  analisados  nesta  pesquisa,  nenhum  brasileiro  incorpora 

atualmente esse tipo de  plugin, capaz de recomendar notícias do site a partir da interação 

social dos leitores. Os dois únicos exemplos são o jornal Público, em Portugal, e o Le Monde, 

na França. Ambos exibem em sua página inicial, a  home, uma seção com conteúdos mais 

recomendados pelos leitores dos veículos. 

Sob o título “Os seus amigos no Público”, o jornal português exibe notícias do site 

recomendadas pelos usuários-leitores em um período de até uma semana anterior à data de 

exibição (Figura 4). A área lista cinco notícias e exibe o número de compartilhamento à frente 

do título da notícia, que mantém a chamada original da single. Desse modo, o display exibe 

números bastantes diversos, desde milhares de compartilhamentos até apenas poucas dezenas. 

A exibição,  porém,  não  estabelece  um  ranking em  ordem decrescente  de  acordo  com o 

número de compartilhamentos,  nem baseado em uma cronologia.  Essa ausência de ordem 

cronológica não cria uma ideia de recomendação a partir da atualização constante acerca dos 

interesses de integrantes da rede de contatos. 

Figura 4: Feed de Recomendações sob o título "Os seus amigos no Público" (Fonte: Reprodução)
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No caso do jornal Público, esse Feed de Recomendações preenche prioritariamente a 

expectativa de exibir conteúdos anteriormente consumidos por leitores que podem, por uma 

questão de afinidade, ter em comum gostos relacionados às leituras realizadas no veículo em 

questão.  Porém,  uma  vez  que  não  são  exibidos  os  perfis  dos  usuários  que  tenham 

compartilhado qualquer uma das notícias exibidas no  Feed de Recomendações, o leitor não 

consegue definir  o  critério  utilizado pelo  plugin para  recomendar  aquele  conteúdo.  Nesse 

sentido, qual o interesse de exibir informações recomendadas dentro de um vasto período de 

tempo? Se considerarmos a velocidade de atualização dos jornais online, exibir informações 

de  mais  de  um  ou  dois  dias  na  homepage  do  veículo  pode  criar  um  sentimento  de 

desatualização e não de atualização contínua. 

O  jornal  Le  Monde,  ao  contrário  do  Público,  exibe  um  display personalizado  de 

notícias compartilhadas por leitores-usuários do jornal online que inclui os compartilhamentos 

no Facebook (Figura 5). Essa ferramenta restringe ao período de 24 horas a exibição dos 

artigos  compartilhados.  As  notícias  são  elencadas  em  ordem  decrescente  de 

compartilhamentos, tendo o número de recomendações exibido à frente de cada uma destas 

notícias. Desse modo, o Feed de Recomendações do jornal francês prioriza mais a atuação da 

massa  de  leitores  através  das  notícias  mais  compartilhadas,  ainda  que  totalmente 

desconhecidos do usuário-leitor, do que o interesse aferido pelo algorítimo junto à base de 

amigos e atuações de usuários que têm interesses comuns. 
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A ordem de exibição de acordo com o que é mais compartilhado até o que é de menor 

interesse no ranking, considerando o compartilhamento uma validação do usuário ao conteúdo 

publicado, cria um ranking personalizado e desenvolvido a partir do consumo dos conteúdos 

pelos próprios usuários. Essa listagem, ao contrário das “últimas notícias” ou “indicadas pelo 

editor”,  produzidas pelos jornalistas  e  fornecidas  pela  arquitetura  do próprio site,  exibe a 

atuação dos leitores sobre as informações e, de certa forma, a preferência por esse conteúdo 

ou por outro. 

Ao restringir a cronologia da exibição em 24 horas, o Le Monde é mais eficiente em 

fortalecer a característica de atualização contínua e do que é mais consumido pelos leitores 

naquele dia. Essa característica estende a sensação de “validade” do jornal impresso, para 

quem as notícias só estarão caducas com a publicação de um novo produto no dia seguinte. O 

jornal francês tem a vantagem de atualizar a cada instante o número de compartilhamentos 

que  exibe  no  display “As  mais  compartilhadas”,  tanto  na  homepage quanto  nas  páginas 

internas. Apesar de oferecer a possibilidade também de recomendar as informações, o plugin 

personalizado  pelo  Le  Monde exibe  e  computa  através  do  número  apenas  os 

compartilhamentos. 

Como  veremos  ao  analisarmos  os  botões  Recomendar  e  Compartilhar,  ambos  se 

Figura 5: Le Monde exibe notícias mais compartilhadas através do recurso de integração dos plugins do 
Faceboook (Fonte: Reprodução)
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diferenciam  na  possibilidade  de  escolha  quanto  ao  local  da  publicação  da  informação. 

Enquanto o botão Compartilhar permite ao usuário-leitor escolher o local de envio da notícia 

a partir  do site,  como para a própria  timeline,  ou como uma mensagem privada para um 

amigo,  ou  até  como  uma  postagem pública  em um grupo,  o  botão  Recomendar  publica 

automaticamente a informação na timeline do usuário.

Chama atenção a ausência do Feed de Recomendações em 92% dos sites pesquisados. 

Ao analisar artigos sobre a utilização dos primeiros plugins pelos jornais online, constatou-se 

que os  sites utilizavam este  plugin com maior  frequência  logo após o lançamento dessas 

ferramentas. O Estado de S. Paulo, por exemplo, exibia, até a reformulação do seu site, em 31 

de maio de 2014, um display de recomendações de notícias realizadas por amigos da rede de 

contatos do usuário. O plugin exibia ainda, em uma cronologia superior a um mês, as notícias 

mais compartilhadas por outros leitores-usuários. 

Porém, com o novo site, o Estado de S. Paulo restringiu o número de plugins em sua 

arquitetura,  reduzindo  atualmente  à  inserção  de  botões  personalizados  para  o 

compartilhamento  de  notícias.  Essa  mudança,  como  discutida  no  capítulo  2,  estabelece 

relação entre o uso de botões e plugins e o desejo do veículo de reforçar o modelo de negócios 

adotado pelos veículos. O Estadão iniciou o modelo signwal em dezembro de 2012, quando 

passou a oferecer acesso livre às notícias dentro de um limite de até 20 artigos por mês, 

exigindo, a partir  daí,  um cadastro igualmente gratuito para que o leitor continuasse a ter 

acesso ao conteúdo do site.42

3.2.4 Caixa Curtir

Presente em 48% dos sites pesquisados (12 veículos), o  plugin Caixa Curtir permite 

que os usuários-leitores “curtam” a página do jornal no Facebook, ao mesmo tempo que exibe 

perfis de usuários que já o fizeram. Se o usuário possuir um perfil no Facebook e tiver feito 

login em sua conta ao acessar o site do jornal, esse plugin exibe os perfis de membros de sua 

rede de contatos  que tenham “curtido” a  página do veículo,  tornando-o mais  “amigável”. 

Assim como os Feeds de Recomendação e Atualização, esse é um dos plugins caracterizados 

como Social Collaborative Filtering, pois oferece possibilidade de o site entregar informações 

42 Em outubro de 2014, quatro meses após a realização das observações e monitoramento dos 25 sites de notícias, o 
Estado de S. Paulo mudou seu modelo de negócio de signwall para paywall, como dava indícios de que o faria. 
Conforme  observado durante  a  análise,  o  modelo  signwall pode  ser  considerado  antecessor  do  paywall,  um 
momento de transição entre uma oferta de conteúdo essencialmente gratuito para um formato de cobrança pelo 
acesso. Porém, para efeitos apenas desta pesquisa, e por tal mudança ter ocorrido após o período de análise, o 
Estado de S. Paulo continuará a ser analisado a partir das características de signwall, quando foram confeccionadas 
as fichas apresentadas neste capítulo.
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personalizadas para os usuários-leitores, embora essa personalização se resuma à exibição de 

perfis de amigos que estejam inscritos para receber as atualizações publicadas pela fanpage do 

jornal (Figura 6). 

Esse  plugin  foi  percebido  como  a  principal  forma  do  site  adquirir  seguidores  no 

Facebook e,  assim,  fortalecer  a  base de  assinantes  da  fanpage,  prontos  a  consumirem as 

notícias  tão  logo  elas  sejam publicadas.  Durante  o  monitoramento,  percebemos  que  este 

plugin recebia maior destaque na arquitetura de alguns sites do que em outros. Por isso, as 

perguntas  feitas  na  ficha  de  categorização  trataram de  identificar  os  seguintes  pontos:  o 

posicionamento da ferramenta nos sites, a quantidade de perfis exibidos por este  plugin, já 

que é possível customizar de acordo com o perfil dos jornais, quanto à atualização a partir de 

login,  sobre a  inserção de chamadas  para publicações  no Facebook,  e  ainda se havia  um 

convite para “curtir” a fanpage.



96

A partir da análise inicial, as perguntas buscaram identificar quais sites utilizavam a 

Caixa Curtir na página principal do site ou em cada  single, ou ainda em blogs e em áreas 

especiais. Identificamos que nove sites inseriram a ferramenta na home, enquanto que apenas 

seis utilizaram o plugin nas singles de notícias. Desses seis que possuíam o plugin nas singles, 

apenas dois limitavam o posicionamento da ferramenta a estas páginas, caso dos jornais Zero 

Hora, do Rio Grande do Sul, como mostra a figura 6, e de A Crítica, do Amazonas; os outros 

quatro mantinham a Caixa Curtir em ambas as páginas, homepage e single. Entre aqueles que 

mantinham o plugin na home, em nenhum deles a ferramenta era inserida no topo da página, 

ou na primeira metade dela. Todos inseriram o  plugin na parte inferior do site, alguns em 

posição  de  maior  destaque  do  que  outros.  Já  nas  páginas  internas,  as  singles,  os  plugins 

ocupavam as partes laterais, e assim ficam mais próximas ao topo.

Figura 6: Caixa Curtir exibida na parte inferior do site Zero Hora (Foto: Reprodução)
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Uma das possibilidades oferecidas aos sites que desejam inserir o plugin Caixa Curtir 

nos sites é o tamanho da caixa que exibe os perfis dos seguidores da página no Facebook. Por 

isso, dividimos os sites analisados em três categorias de acordo com a quantidade de perfis 

que estas ferramentas exibiam: pequeno, para a exibição de até 5 perfis; médio, até 15; e 

grande, a partir de 15 perfis exibidos. Dos sites que utilizavam a Caixa Curtir na capa, seis 

utilizavam o plugin grande, enquanto três o plugin pequeno. Já entre os sites que utilizavam o 

plugin nas  singles,  três utilizavam o  display  médio,  até por conta da limitação do espaço 

comumente reservado na lateral dos sites, dois grandes, e um pequeno, o Zero Hora. Este e o 

Le Monde são os únicos sites que aderem ao modelo  paywall que mantêm o  plugin Caixa 

Curtir. 

O jornal  chileno  La Tercera e  o  brasileiro  A Crítica  são os  únicos  dentre  os sites 

pesquisados que exibem publicações das páginas dos respectivos jornais, no Facebook, no 

display de  exibição  dos  perfis  na  Caixa  Curtir.  Este  recurso  permite  exibir  conteúdos 

diretamente  da  atualização  da  página  no  Facebook,  reforçando  a  chamada  para  curtir  a 

fanpage.  Uma  outra  caraterística  do  reforço  para  se  tornar  assinante  das  publicações  no 

Facebook da página do veículo é o uso do cabeçalho “Encontre-nos no Facebook”. Apenas o 

jornal  brasileiro  A Crítica  possui  esta  opção de hipertexto,  que convida o usuário  para  a 

página na plataforma. 

GRÁFICO 2 – Localização da Caixa Curtir nos sites que a possuem

Fonte: Autoria própria
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Uma das hipóteses levantadas por esta pesquisa é a de que sites que possuem o modelo 

de negócios  paywall restringem o uso das ferramentas que superdistribuem o conteúdo. Por 

reforçar  o conteúdo mais fechado e concentrado,  e estimular que mais leitores  se tornem 

seguidores do veículo no Facebook, a maioria desses veículos faz menor uso de botões e 

plugins que levaria ao superespalhamento de links em sites de redes sociais. A Caixa Curtir, 

por exemplo, está presente em 33% dos sites que adotam o paywall, contra 67% dos que não 

cobram pelo conteúdo. Esse plugin, junto com botão Curtir, são os principais estimuladores 

das fanpages Facebook. 

3.2.5 Botão Compartilhar

A maior  parte  dos  botões,  de  alguma  forma,  opera  como  compartilhadores  de 

conteúdos  dos  sites  para  os  perfis  dos  usuários-leitores  no  Facebook  (Figura  7).  Eles 

funcionam como engajadores  dos  leitores  com o conteúdo,  facilitando o livre  trânsito  de 

informações  entre  os  sites  e  a  rede  de  contato  dos  leitores.  As  razões  que  levam  ao 

compartilhamento são inúmeras: expressar a concordância ou desagravo com um determinado 

tema, iniciar uma discussão, influenciar a percepção de outros usuários, entre outras. Entre os 

botões, é aquele que oferece mais opções de gerenciamento das informações aos usuários-

leitores  e  o  que  permite  fazer  a  ligação  entre  os  conteúdos  nos  sites  de  notícias  e  os 

respectivos perfis pessoais no Facebook de forma mais simples e direta. 
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Por isso,  o botão Compartilhar é a ferramenta que possui maior uso entre os sites 

pesquisados.  Essa  opção  de  compartilhar  está  presente  21  sites  (84% dos  jornais  online 

pesquisados). Porém, em apenas quatro veículos (16%) o botão é utilizado com o formato 

original disponibilizado pelo Facebook. Como permite que os sites possam personalizar os 

elementos gráficos que compõem os botões e plugins, em 20 sites (equivalente a 80% dos 

sites de notícias) a opção de compartilhar é realizada através de botões personalizados, como 

ícones (Figura 8). O mais comum é simbolizado pela letra “f”, minúscula, que simboliza o 

Facebook. Nesse ponto, apenas o jornal Correio, de Salvador, mantém somente botão original. 

Os jornais Folha de S. Paulo, Le Monde e os portugueses utilizam ambos, o botão original e 

personalizado. 

Uma vez percebida a presença deste plugin na maior parte dos sites, a pesquisa buscou 

identificar o modo como estes veículos faziam uso da ferramenta. Uma delas diz respeito à 

exibição do número de compartilhamentos ao lado do botão. Por isso, uma das perguntas que 

se  originou  a  partir  da  presença  dos  botões  foi:  “O  botão  exibe  o  número  de 

compartilhamentos?”.  O botão permite  compartilhar  a marca e indicar  o engajamento dos 

usuários-leitores  junto  ao  conteúdo?  Essas  ferramentas  revelam rastros  da  passagem  dos 

leitores pelo conteúdo e enriquecem a interação com a informação publicada nos sites. Em 

Figura 7: Botão Compartilhar, no seu formato original, inserido no jornal Folha de S. Paulo (Foto: 
Reprodução)



100

oito sites esse número é fornecido pelos veículos, dentre eles, O  Le Monde, o Público e o 

Correio da Manhã, que adotam o modelo de negócios paywall. 

O jornal francês, como dito na análise sobre o  Feed de Recomendações, exibe um 

ranking a partir do compartilhamento das notícias. Esses três sites também disponibilizam 

botões  personalizados  nas  singles para  permitir  que  os  usuários-leitores  compartilhem os 

artigos.  Todos  os  sites  que  adotam  modelos  pagos  de  negócios  empregam  botões, 

personalizados ou originais, para compartilhar conteúdo. Ainda que existam outros  plugins 

que ofereçam maior ou menor grau de personalização, o botão Compartilhar é, entre todas as 

ferramentas do Facebook, a mais utilizada por esses sites. 

Os  botões  que  servem  para  circular  conteúdo  operam  como  espalhadores  de 

informações capazes de atrair mais leitores e, ao mesmo tempo, obter  pageviews que serão 

computadas para o mercado de publicidades online. Operam em mão dupla ao realizar, ao 

mesmo tempo, o desejo de espalhar a informação, uma ação própria dos leitores e usuários de 

sites de redes sociais, para quem o fluxo da informação é comum nessas redes, e, por outro 

lado, garantem a atração de leitores e pageviews através do espalhamento do conteúdo. Sob 

esse duplo viés, os botões que servem para compartilhar conteúdos são as mais eficientes 

ferramentas disponibilizadas pelo Facebook para os sites de notícias.

Figura 8: Botão Compartilhar personalizado exibe número de espalhamento (Fonte: Reprodução)
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Entre os sites pesquisados, 84%, ou seja, a maioria, utilizam o botão Compartilhar. 

Aqueles  que  não  utilizam  esse  botão,  empregam  outros  plugins que  simulam  esse 

compartilhamento. Os mais usados para esse fim são os botões Curtir, Recomendar e Enviar. 

O jornal A Tarde, por exemplo, utiliza o botão Recomendar para permitir o compartilhamento 

de notícias. Porém, uma vez acionado, a ferramenta opera com a mesma funcionalidade do 

botão Compartilhar, ao oferecer as opções de espalhar o conteúdo: a) na própria linha do 

tempo, b) na linha do tempo de um amigo, c) em um grupo, d) em uma página que o usuário 

administra,  ou  e)  enviar  como uma mensagem privada  (Figura  9).  Desse  modo,  o  botão 

Recomendar  mantém  apenas  um  design  diferente  para  uma  função  específica  do  botão 

Compartilhar. 

Outra  pergunta  que  surgiu  a  partir  da  análise  dos  sites  em  relação  ao  botão 

Compartilhar foi relacionada ao conteúdo. Uma vez acionado o botão para compartilhar a 

informação encontrada no site de notícia,  foram observados alguns aspectos do poder dos 

usuários-leitores em relação ao conteúdo. Entre eles, estão: Compartilhamento da página do 

Facebook  através  do  site;  Possibilidade  de  edição  de  títulos  e  subtítulos  dos  artigos; 

Identificação  do  jornal  online  através  da  URL da  notícia  compartilhada;  Identificação  da 

marca do jornal; Veiculação de imagens relacionadas à informação compartilhada; e Adição 

de  Comentários.  As perguntas  buscaram identificar  como o  plugin se  comporta,  quais  as 

diferenças  oferecidas  pelos  sites  e  quais  as  possibilidades  do  usuário  controlar  o  teor  da 

informação partilhada.

Figura 9: Usuário-leitor pode escolher onde compartilhar a imagem direto do site de notícia (Fonte: 
Reprodução)
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Apenas dois sites permitem “curtir” a página do jornal no Facebook e compartilhar 

essa informação entre os membros da sua rede de contatos. Partindo do pressuposto de que 

qualquer  ação  no  Facebook  pode  ser  compartilhada,  possibilitar  o  espalhamento  da 

informação do ato de “curtir” a página é uma ação pouco explorada pelos sites. O Jornal do 

Comércio  e  A Crítica  permitem esse  compartilhamento,  que  tem,  como principal  função, 

propagar essa espécie de assinatura da página do jornal no Facebook. Compartilhar o “curtir” 

da  página  desses  jornais  pode  servir  como  um  reforço  da  presença  do  jornal  naquela 

plataforma social.

Ao analisar  como o conteúdo fica disponível  no Facebook após ser compartilhado 

pelos usuários-leitores foi identificado que a notícia mantém o título tal qual ele se apresenta 

em sua  versão  no  jornal.  Como ficou claro  ao  analisar  os  25  sites,  não  é  facultativo  ao 

usuário-leitor editar esse tipo de informação. Nos sites analisados, os usuários-leitores não 

têm outra opção senão manter o título original da notícia. Os 21 jornais online que possuem 

formas de compartilhar conteúdo através dos botões não permitem aos leitores realizar essa 

alteração. Qualquer grifo ou ressalva ao título deve ser pontuada através do conteúdo que 

pode ser escrito e publicado junto à informação compartilhada.

Essa análise em relação ao poder do usuário de editar o título da notícia compartilhada 

torna-se relevante uma vez que é comum, entre usuários de sites de redes sociais, a alteração, 

no  momento  do  compartilhamento,  dos  títulos  originalmente  atribuídas  pelos  jornalistas. 

Como  exemplo  pode  ser  citado  o  Twitter,  que,  pela  própria  limitação  desse  sistema  de 

microblog, se baseia na troca de mensagens em até 140 caracteres. Por isso, o Twitter permite 

que  os  usuários  reduzam o  título  atribuído  pelos  sites  de  notícias  através  dos  botões  de 

compartilhamento desse site. O mesmo não ocorre com os botões de compartilhar informação 

do Facebook. Ao usuário, resta realizar o compartilhamento e atribuir um outro sentido que se 

queira através dos comentários que podem ser inseridos no momento do espalhamento.
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GRÁFICO 3 – Botão Compartilhar

Fonte: Autoria própria

O subtítulo não é mantido no compartilhamento através dos botões em dois sites: The 

New York Times e Le Monde (Figura 10). Isso ocorre quando o site não atribuí à single algum 

subtítulo, ou o plugin não capta as informações contidas nas linhas iniciais da notícia como 

uma linha de apoio. A maioria dos sites utiliza linha de apoio junto ao título e, por isso, essa 

informação é compartilhada uma vez acionada o botão. Exceto nos dois jornais citados acima, 

nas singles em que os sites não exibem linhas de apoio, a primeira frase do corpo da notícia é 

compartilhada no Facebook como texto de apoio da mensagem. Nesses casos, o subtítulo é 

interrompido por reticências tão logo o limite de caracteres é ultrapassado.

Todos os sites que incluem botões de compartilhamento em suas arquiteturas permitem 

inserir, ora imagens publicadas no corpo da notícia, ora a marca do jornal junto às mensagens 

espalhadas  no  Facebook.  As  imagens  podem  ser  atribuídas  ao  conteúdo  das  notícias 

compartilhadas em 20 sites, o equivalente a 80% dos jornais online pesquisados. As imagens 

servem  para  atrair  maior  atenção  para  o  conteúdo  da  informação  ou  ainda  reforçar  a 

mensagem que  se  deseja  partilhar.  É  interessante  observar  que  alguns  sites  permitem ao 

usuário escolher imagens relacionadas não apenas ao artigo que se deseja compartilhar, mas 

também de fotografias publicadas em outras notícias. Nesses casos, junto à imagem carregada 

no  corpo  da  mensagem,  aparece  uma  sequência  de  números  indicando  a  quantidade  de 

imagens que o usuário-leitor pode atribuir à mensagem. 



104

Essa é uma das possibilidades que a ferramenta oferece ao usuário-leitor para deliberar 

a respeito da ilustração com o conteúdo. A mais adequada em relação ao conteúdo costuma 

ser  a  primeira  imagem  carregada  pelo  plugin,  porém,  nada  impede  que  o  usuário-leitor 

escolha outra imagem. Quando o site oferece essa possibilidade de escolha da imagem, a 

marca do jornal costuma ser uma das opções. Ao conteúdo compartilhado, o usuário-leitor 

pode escolher publicar a marca, e não uma imagem representativa da notícia, para reforçar 

conceitos  subjetivos  que  envolvem  o  jornal,  como  credibilidade,  isenção,  objetividade, 

confiança,  etc.  Assim, a marca serve como uma referência para atestar  um valor  maior à 

informação espalhada. Nada impede, porém, que o usuário compartilhe a marca do jornal e 

atribua comentários negativos à empresa. 

Figura 10: Botões Compartilhar, Recomendar e o Feed de Recomendações no Le Monde (Foto: 
Reprodução)



105

GRÁFICO 4 – Permissão da inserção da marca do jornal no compartilhamento de notícias

Fonte: Autoria própria

Da mesma forma, a URL espalhada junto com a mensagem compartilhada serve não 

apenas  para  identificar  o  endereço  original  da  informação,  mas  ainda  atuar  como  uma 

referência por trás do conteúdo. A identificação do endereço da notícia dentro do universo 

WWW permite que o leitor depreenda, antes mesmo de acessar o conteúdo da mensagem 

espalhada, informações relacionadas ao site ao qual pertence a notícia, como credibilidade, 

linha editorial, veracidade das informações, gênero ao qual pertence o texto (humor, político, 

etc),  entre  outras  características.  A URL serve  ainda  para  que  os  usuários  do  Facebook 

identifiquem se a origem da mensagem é um site confiável ou pode se tratar de vírus. Apesar 

de raros, esses sites podem utilizar características que confundem os usuários acerca do site 

responsável pela publicação do conteúdo.

3.2.6 Botão Recomendar

O botão Recomendar opera de forma similar ao botão Curtir, quando este encontra-se 

inserido na arquitetura das singles (Figura 11). Essa ferramenta foi encontrada em seis sites de 

notícias, sendo que três deles adotam o modelo de negócios  paywall, o jornal Folha de S. 

Paulo, o Le Monde e o Público. Os outros três sites que utilizam o botão adotam o modelo de 

negócios aberto, como A Tarde, O Povo, como mostra a Figura 11, e O Dia. A análise sobre o 

emprego do botão Recomendar buscou entender o que diferencia esta ferramenta de outros 

botões, com o Curtir e o Compartilhar, uma vez que os três funcionam de forma semelhante: 
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transferem o conteúdo do jornal online direto para a plataforma Facebook quando acionado o 

botão. 

Para  isso,  foram realizadas  perguntas  semelhantes  às  respondidas  em relação  aos 

botões Curtir e Compartilhar: Posicionamento; Escolha de direcionamento; Possibilidade de 

edição de títulos e subtítulos dos artigos; Identificação do jornal online através da URL da 

notícia compartilhada; Identificação da marca do jornal; Veiculação de imagens relacionadas à 

informação compartilhada; Permissão para editar o conteúdo das mensagens após publicação; 

e Adição de Comentários. 

Em todos os sites em que esse botão era utilizado, a ferramenta estava inserida nas 

singles de  notícias.  Segundo  o  Dicionário  Houaiss  da  Língua  Portuguesa,  a  palavra 

recomendar quer dizer: “fazer ver, aconselhar (algo) a, indicar, lembrar, indicar como bom, 

como  digno  de  atenção”  (HOUAISS,  2001,  p.  2402).  Comparativamente,  o  termo 

“compartilhar” tende a ser mais neutro em relação ao “curtir” e ao “recomendar”, pois possui 

Figura 11: Botão Recomendar original exibido na single do jornal O Povo (Foto: Reprodução)
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uma conotação menor de parcialidade. “Posso compartilhar sem necessariamente achar que é 

um  conteúdo  bom  e  sem  necessariamente  recomendar  como  um  conteúdo  relevante. 

Recomendar é mais forte do que compartilhar, digamos assim” (NICKEL, 2015).

O  jornal  A  Tarde  utiliza  o  botão  Recomendar  em  sua  formatação  original 

disponibilizada pelo Facebook. Porém, como dito anteriormente, este botão se apresenta como 

a ferramenta “Compartilhar”, tão logo o usuário-leitor o acione. A principal diferença entre 

esses dois botões é crucial para entender a questão do gerenciamento do leitor a respeito do 

conteúdo.  Ao  contrário  do  botão  Compartilhar,  que  permite  que  o  usuário-leitor  exerça 

algumas  deliberações  em relação  ao  conteúdo,  como,  por  exemplo,  escolher  a  página  de 

destino da informação ou adicionar comentário  antes da publicação,  o botão Recomendar 

transfere automaticamente, embora de forma revogável, o conteúdo do veículo para a linha do 

tempo  pessoal  do  autor  da  ação.  Sem  avisar  ao  usuário-leitor  que  este  conteúdo  será 

transferido  diretamente  para  sua  linha  do  tempo,  a  mensagem  é  enviada  diretamente  ao 

mínimo clique no botão. 

GRÁFICO 5 – Presença do Botão Recomendar

Fonte: Autoria própria

Após  este  acionamento,  e  uma  vez  realizado  o  compartilhamento  automático  do 

conteúdo,  o  botão  Recomendar  oferece  a  possibilidade  de  adicionar  um  comentário  à 

mensagem já publicada. Como em nenhuma das ocorrências foi detectada a possibilidade do 

usuário-leitor editar  a mensagem após a recomendação,  o botão Compartilhar permite um 
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melhor gerenciamento das informações espalhadas do que o Recomendar. 

O gerente de internet do jornal O Dia, André Falcão (2015)43, explicou o uso desse 

plugin para tentar capturar o que chamou de “buzz”, o volume de interações entre os usuários 

de redes sociais a partir do conteúdo produzido pelo jornal. 

Nós [O Dia] utilizamos as redes sociais como se fosse uma ‘rede de pescar’, 
ou seja, conseguimos muitas vezes, através do compartilhamento das nossas 
matérias, fazer com que outros usuários que não são usuários do nosso site 
vejam as  nossas  matérias.  […]  Utilizamos  como base  três  redes  sociais, 
Recomendar do Facebook e compartilhamento do Google Plus e Twitter, que 
têm a mesma finalidade, difundir a matéria em suas  timelines (FALCÃO, 
2015).

Os  seis  sites  incluem,  ora  a  marca,  ora  imagens  relativas  à  notícia,  no  corpo  da 

mensagem transferida  para  a  linha  do  tempo  após  a  recomendação  do  conteúdo.  Porém, 

diferente do botão compartilhar, que permite ao usuário-leitor escolher, em alguns casos, qual 

imagem veicular junto com a mensagem, o botão Recomendar envia a imagem ou a marca 

aleatoriamente. Nesse caso, o usuário-leitor não tem nenhum poder de escolha em relação à 

imagem  que  será  partilhada  junto  à  mensagem.  O  próprio  plugin responsável  pelo 

compartilhamento da informação executa a busca por imagens dentro da notícia. Porém, isso 

nem sempre implicará em notícias compartilhadas com imagens, mesmo que existam galerias 

dedicados a determinado tema na single. 

3.2.7 Live Stream

Esta ferramenta exibe uma caixa de comentários em tempo real onde os leitores podem 

realizar um bate-papo sobre determinado tema. Como costuma ser utilizada em coberturas 

especiais,  por  conta  da  necessidade  de  se  estimular  a  participação  dos  leitores  sobre 

determinado  tema,  a  pesquisa  não  encontrou  seu  uso  em  nenhum  dos  sites  pesquisados 

durante o período de análise. No Live Stream, as ações realizadas pelos usuários-leitores no 

espaço de discussão disponibilizado nos sites de notícias, comentários, compartilhamentos, e 

“curtidas”, são sincronizadas às atualizações na linha do tempo e exibida na lista de contatos 

do Facebook.

43 Entrevista concedida a esta pesquisa por André Falcão (Gerente de Negócios de Internet do jornal O Dia), em 1 
de fevereiro de 2015.
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3.2.8 Publicações Incorporadas (Embedded Posts) 

Em julho de 2013, o Facebook lançou a possibilidade de incorporar publicações em 

blogs e sites. Os primeiros sites de notícias a incorporar a ferramente em suas publicações 

foram o site esportivo Bleacher Report, a rede CNN, o Huffington Post, o site especializado 

em tecnologia  Mashable e a revista  People, Apenas mensagens classificadas como Público, 

sejam publicadas por perfis pessoais ou por páginas, podem ser incorporadas pelos sites. Para 

incorporar uma postagem no Facebook, basta copiar o código da publicação disponibilizado 

pela plataforma e copiá-lo como uma publicação em texto qualquer no site. As publicações 

incorporadas se comportam como se ainda estivessem publicadas no Facebook, isto é, exibem 

texto,  imagens, vídeos, além de estarem disponíveis para curtir,  compartilhar ou comentar 

(Figura 13).

Figura 12: Live Stream permite atualizações em tempo real de usuários do Facebook (Fonte: 
Reprodução)
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Entre os sites pesquisados, o único veículo que incorporou publicações do Facebook 

em notícias  foi  o jornal  A Tarde.  Em uma matéria  de 17 de julho de 2014, com o título 

“Sistema de passaporte  da PF recusa pessoas  com cabelo afro”,  o  jornal  incorporou uma 

publicação realizada originalmente na linha do tempo do perfil  “Luiz Nova”.  O tema foi 

abordado por, pelo menos, quatro sites: Folha de S. Paulo, Correio, O Tempo e O Dia –, mas 

nenhum deles utilizou o recurso. A ferramenta permite incorporar um texto na íntegra, tal qual 

ele se apresenta no Facebook, no interior do site de notícia. Os comentários realizados na 

Figura 13: Plugin permite incorporar publicações do Facebook no corpo da notícia (Fonte: Reprodução)
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publicação  do  Facebook  são  atualizados  automaticamente  na  exibição  disponível  para  os 

leitores da notícia no jornal online. 

O plugin permite elevar um usuário do Facebook ao status de cocriador da notícia a 

partir da incorporação da conversação no corpo da notícia. A incorporação de posts no site de 

notícias  mantém  a  possibilidade  de  acompanhar  os  comentários  feitos  a  partir  do  botão 

“Seguir”.  Assim,  o  usuário-leitor  receberá  uma  notificação,  como  qualquer  outro  do 

Facebook, sempre que outro usuário interagir com a publicação. Em caso de a publicação 

original ter sido feita por uma fanpage, o usuário-leitor poderá “curtir” a página e acompanhar 

as atualizações. 

O  uso  de  plugins como  a  incorporação  de  publicações  pode  funcionar  como  um 

estímulo à  participação  de usuários-leitores  com conteúdos publicados  pelo jornal  online. 

Uma vez que o veículo incorpore à  rotina de produção de notícias  o  uso de publicações 

realizadas no Facebook, usuários-leitores podem se sentir estimulados a interagir cada vez 

mais com conteúdos. De acordo com o site Techcrunch, além de incentivar a criação de posts 

que  tenham  relevância  como  forma  de  acrescentar  publicidade  junto  a  esses  conteúdos, 

através da incorporação de publicações, o Facebook estimula a criação de conteúdos abertos 

ao público, em detrimento de uma rede de contatos mais privada. 

3.2.9 Botão Enviar

O botão Enviar não foi encontrado em nenhum dos 25 sites monitorados. Sua função 

se assemelha ao botão Compartilhar, no qual o usuário-leitor é capaz de encaminhar a notícia 

para: a) a própria linha do tempo; b) a linha do tempo de um amigo; c) um grupo; d) uma 

página que o usuário administra; ou e) enviar como uma mensagem privada. Apesar de não se 

encaixar  no  tempo monitorado pela  pesquisa,  foi  constatado,  durante  leitura  realizada  no 

Grupo  de  Pesquisa  em  Jornalimo  On-Line  (GJOL),  que  o  jornal  Folha  de  S.  Paulo 

disponibilizava  o  botão  no  ano  de  2012,  portanto,  antes  da  mudança  para  o  modelo  de 

negócios paywall.

Com  a  mudança  e  a  posterior  reformulação  do  site,  os  botões  tornaram-se  mais 

personalizados e o veículo passou a dar mais ênfase ao botão Compartilhar. Os jornais online 

mantêm, historicamente,  a possibilidade de envio de artigos publicados através de e-mail. 

Essa é uma das mais antigas formas de interação com o conteúdo online, assim como os 

comentários. De alguma forma, o botão Enviar suscita a ideia de recomendação disponível no 

ambiente virtual.
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3.2.10 Comentários

A participação cada vez mais ativa dos usuários de sites de redes sociais na circulação 

de conteúdos uma das potencialidades da chamada Web 2.0. A permissão para que os leitores 

publiquem  comentários  nas  notícias  dos  jornais  online  remonta  a  primeira  fase  do 

webjornalismo (MIELNICZUK, 2003). Entre os sites analisados durante a pesquisa, todos 

eles permitiam a publicação de comentários nas notícias. Neste espaço, os veículos garantem 

a participação e engajamento dos leitores, que podem emitir opiniões próprias, compartilhar 

sentimentos, apontar falhas, expor críticas ou qualquer ponto de vista em relação ao conteúdo 

publicado. 

Dos sites analisados, 21 possuem um sistema próprio para a publicação e aprovação 

dos comentários. Nesses casos, os veículos exercem total controle sobre o conteúdo publicado 

e sobre a exibição dos comentários nas singles de notícias. Os próprios veículos estabelecem 

seus termos e condições para aprovar  a publicação das opiniões.  Esse regulamento é,  em 

geral, exibido junto à área destinada à escrita dos comentários. 

Em  apenas  dois  sites  entre  os  pesquisados,  O  Dia  e  El  Universal,  o  plugin do 

Facebook que permite a publicação de comentários de leitores que estejam conectados aos 

seus  perfis  na  plataforma  social  substitui  completamente  um sistema  do próprio  veículo. 

Assim, a publicação de comentários torna-se sujeito aos termos considerados apropriados pelo 

Facebook para a publicação de textos. A publicação nesses veículos exige que o usuário-leitor 

esteja conectado, antes de tudo, ao seu perfil. Do contrário, o próprio plugin exigirá do leitor a 

vinculação a um perfil válido em um desses sites. 

A primeira barreira, portanto, para que o usuário-leitor estabeleça engajamento com o 

conteúdo publicado nos jornais online, é a identificação através de seu perfil já aprovado pelo 

Facebook.  Em  El  Universal,  em específico,  não  há  outra  forma de  publicar  opiniões  em 

relação aos conteúdos publicados no veículo se não através dos perfis pessoais já criados no 

Facebook.  O  site  de  O  Dia  permite  ainda  que  o  usuário  tenha  acesso  ao  sistema  de 

comentários utilizando outras chaves de acesso, como perfil nos sites Yahoo, America Online 

ou Hotmail. 

Falcão (2015) explica que o plugin Comentar do Facebook permite aumentar o volume 

de usuários de redes sociais que comentem o conteúdo publicado no jornal O Dia. Segundo o 

gerente  de  internet,  a  ferramenta  serve  para  “ajudar  a  espalhar  o  […]  conteúdo  e, 

consequentemente aumentar a audiência” (FALCÃO, 2015). Ainda sobre a participação dos 

usuários-leitores no recurso para publicação de comentários, Falcão (2015) diz que “é tão 

importante como estratégia editorial que temos um editor quase que exclusivo monitorando e, 
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quando necessário, intervindo e respondendo a opinião de algum leitor” (FALCÃO, 2015).

Além de O Dia e  El Universal, outros dois sites possuem sistemas de publicação de 

comentários criados por empresas de monitoramento e engajamento de conteúdos. Os jornais 

Zero Hora e o Los Angeles Times, dois veículos que adotam o modelo de negócios paywall, 

utilizam  sistemas  de  publicações  originados  pelas  empresas  Disqus44 e  Viafoura45, 

respectivamente.  Esses  veículos  oferecem possibilidades  de  compartilhamento  e  interação 

com os comentários publicados pelos leitores para além daquelas oferecidas pelo  plugin do 

Facebook  e  dos  sistemas  próprios  dos  veículos.  Estes  últimos,  em  geral,  oferecem 

possibilidades mais restritas em relação aos sites personalizados pelas empresas e pelo próprio 

Facebook. 

Sites que disponibilizam estruturas para aumentar o engajamento dos leitores em sites 

de  notícias  oferecem mais  possibilidades  de  customização do  ambiente  de  publicação  de 

comentários. Os sistemas utilizados por Zero Hora e  Los Angeles Times permitem que os 

usuários-leitores estabeleçam tipos de engajamento além daqueles oferecidos pelo plugin do 

Facebook, como o compartilhamento para outros sites de redes sociais, como o Twitter e o 

G+, ou elencar a exibição das opiniões a partir de critérios como ordem de publicação ou 

comentários mais compartilhados. 

Esses  sites  buscam  enriquecer  o  ambiente  de  publicação  de  comentários  como 

estratégia de estimular a participação dos leitores nos conteúdos. Para isso, esses dois sites 

exigem  que  os  usuários-leitores  registrem-se  nos  sites  responsáveis  por  realizar  a 

intermediação com os conteúdos publicados pelos sites de notícias.  Essa é o modo como 

Disqus  e  Viafoura  coletam  informações  a  respeito  do  engajamento  dos  leitores  para 

estabelecer métricas de compartilhamento, participação e envolvimento dos usuários-leitores 

com os conteúdos (Figura 14). 

Essas  informações  sobre engajamento dos  usuários-leitores  nas  páginas  de notícias 

ficam restritas ao Facebook e não são compartilhadas com os jornais online que utilizam o 

plugin de comentários. Os dados relativos à participação dos leitores, porém, tendem a se 

perder no volume de informações deixadas por essas participações nos conteúdos dos sites 

que não realizam qualquer tipo de monitoramento desse engajamento.

44Disponível em: <https://disqus.com/>. Acesso em 23 nov. 2014.
45Disponível em: <https://viafoura.com/>. Acesso em 23 nov. 2014.

https://viafoura.com/
https://disqus.com/
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O registro de usuários para que os comentários sejam publicados nas singles é exigido 

em 21 sites de notícias, o equivalente a 84% dos veículos pesquisados. Já nos 26% restantes, 

basta que o leitor preencha campos sobre identificação e e-mail. Nesses casos, a participação 

dos leitores anônimos é permitida, embora ainda estejam restritas às liberdades permitidas 

pelas  regras  de  usos  do  serviço.  Assim,  comentários  considerados  ofensivos  ainda  estão 

sujeitos à moderação dos editores. A participação dos anônimos, porém, se torna mais difícil 

nos sites que exigem a vinculação de um perfil no Facebook. 

Através dos  plugins,  os  sites de notícias  disponibilizam a área para a  atuação dos 

leitores, estabelecendo os mesmos vínculos de interação e lealdade com os leitores, tendo o 

Facebook como um filtro para a participação. Porém, a identificação através dos perfis nos 

sites de redes sociais limita a participação da parcela de leitores que utilizam o espaço para 

publicar  comentários  racistas,  agressivos  ou obscenos.  Alguns sites  chegam a restringir  o 

Figura 14: Zero Hora utiliza Disqus para permitir publicação de comentário (Fonte: Reprodução)
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número de notícias em que os leitores podem interagir através dos comentários. 

O  New York Times limita a 18 artigos por dia a participação dos leitores, tendo 14 

profissionais envolvidos diariamente no processo de leitura e aprovação de comentários. Sites 

menos com receita menor do que o Times, por outro lado, têm de enfrentar o problema gerado 

por comentários dessa natureza em meio ao volume de informações geradas pelos leitores. 

Assim, a questão em relação à política de publicação de comentários vai além da estratégia de 

negócios de atrair os leitores a permanecerem por mais tempo nas páginas de notícias em seu 

engajamento através dos comentários, o que produz mais receita através dos anúncios. 

Do lado dos leitores, a pesquisa buscou analisar o tipo de controle que os usuários-

leitores conseguem estabelecer sobre o conteúdo disponibilizado. A pesquisa observou se os 

sites de notícias, mesmo aqueles que possuem sistema de publicação de comentários próprio, 

permitem a publicação de usuários do Facebook. Em nove sites, leitores conectados ao seu 

perfil no site de rede social também podem comentar através da junção do plugin ao sistema. 

Destes, apenas o Zero Hora oferece a opção entre os sites que adotam o paywall. O Zero Hora 

ainda permite interagir com o ranking dos comentários criado a partir da validação realizada 

entre os próprios usuários, como compartilhar a discussão através do botão Compartilhar do 

Facebook, e também pelo Twitter, ou ainda classificar a área de postagens como “favorito”.

GRÁFICO 6 – Permissão para comentar nas notícias através do perfil do usuário no Facebook

Fonte: Autoria Própria
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 Além  do  Zero  Hora,  apenas  outros  três  sites  de  notícias  analisados  estabelecem 

ranking  de  validação  a  partir  da  classificação  dos  leitores  a  respeito  dos  comentários 

publicados, o El Universal, o El Mundo e o Correio da Manhã, este último também adepto do 

modelo paywall. Para fortalecer a interação com os conteúdos publicados, os sites de notícias 

permitem ainda que os usuários-leitores interajam com os comentários publicados nas notícias 

de forma semelhante ao que pode ser realizado entre usuários do Facebook. Assim, é possível 

curtir  os  comentários  já  publicados  em quatro  sites  analisados,  ou  escrever  opiniões  em 

comentários já visíveis. 

Outros seis sites, além do já citado Zero Hora, permitem que os leitores compartilhem 

os comentários publicados,  sendo o Diário de Pernambuco o único cujo funcionamento é 

aberto para todos os leitores; outros dois trabalham com modelo signwall, a partir de cadastros 

de usuários para oferecer  conteúdos personalizados (The Guardian e  El Clarín);  e  outros 

quatro que adotam o modelo paywall (Folha de S. Paulo, The New York Times, Los Angeles 

Times e Zero Hora). A pesquisa buscou ainda observar se os veículos que utilizam registros de 

usuários também consideram o acesso através do perfil no Facebook como uma chave de 

acesso válida. Essa opção aproxima o veículo do perfil do leitor no Facebook, tornando os 

sites  de  notícias  mais  uma extensão  da  atuação  dos  usuários-leitores  no  ciberespaço.  Ao 

mesmo tempo, o site utiliza o perfil já criado no Facebook como um filtro de controle da 

participação dos leitores. 

Entre os 21 sites que utilizam o registro de usuários, como já observado anteriormente, 

12 permitem que os usuários do Facebook utilizem seus perfis neste site de rede social como 

um cadastro igualmente válido para interagir com os conteúdos publicados no site de notícia. 

O Povo, Diário de Pernambuco, O Dia, O Tempo e Zero Hora apenas utilizam o Facebook 

para  permitir  a  interação  através  dos  comentários.  Através  do  registro  de  usuários  do  El 

Clarín, que pode ser feito através do perfil no Facebook, os leitores têm acesso a newsletters 

enviados  diariamente  por  e-mail,  além de  acesso  a  busca  personalizada  nos  serviços  de 

anúncios. 

3.3 Descrição dos sites de notícias

Para a descrição dos produtos analisados como estudos de caso, estabelecemos como 

critério:  a  diversidade  de  botões  e  plugins do  Facebook  e  as  possibilidades  de  interação 

decorrentes  desses  usos,  maior  facilidade  de  observação  e  estabilidade  quanto  à 

empregabilidade das ferramentas de espalhamento analisadas e dos modelos de negócios. Em 

seguida, buscamos identificar veículos que adotassem estratégias de negócios distintas. Essa 
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condição permitiria analisar os diferentes usos dos botões e plugins com maior profundidade, 

embora alguns resultados já tenham sido tratados ao longo de toda a pesquisa.

Inicialmente, identificamos três veículos que fossem representativos dos modelos de 

negócios analisados nesta pesquisa: o Correio, que emprega o modelo aberto, o Estado de S. 

Paulo, que utiliza o signwall, e o Zero Hora, que utiliza o modelo paywall. Porém, diante da 

possibilidade de mudança do modelo adotado pelo Estado de S. Paulo, algo que se confirmou 

em outubro  de  2014,  quando o  veículo  realizou  a  transição  do  signwall para  o  paywall, 

decidimos excluí-lo do escopo de análise. A análise do Correio e do Zero Hora, no entanto, se 

mantiveram e serão descritas a seguir.

3.3.1 Correio

O jornal Correio foi lançado em 1978, e compõe o braço impresso da Rede Bahia, 

maior  grupo de comunicação da  Bahia,  que  possui  ainda  empresas  nos  segmentos  rádio, 

televisão,  entretenimento  e  internet.  Em  2008,  o  jornal  passou  por  um  processo  de 

reformulação capitaneado pela empresa de consultoria  Innovation Media Consulting Group, 

deixou de se chamar Correio da Bahia, e passou a se chamar Correio*, com o slogan “O que a 

Bahia quer saber”. Nessa mudança, o Correio passou do formato  standard para o tamanho 

berliner, modificou o design e a apresentação das seções e páginas, redefiniu a linha editorial, 

renovou a equipe e modificou o valor de venda para R$1,00 de segunda a sábado e R$1,50 

aos domingos. Os valores foram reduzidos para R$0,50 e R$1,00, respectivamente, com o 

lançamento do jornal popular Massa, do grupo concorrente de A Tarde. Em agosto de 2012, os 

valores foram modificados para R$0,75 e R$1,50  (ALBAN; BARBOSA, 2012). 

A reformulação do jornal resultou em premiações e levou à liderança em circulação na 

Bahia em 2011, quando o Correio ultrapassou o jornal A Tarde.46 Atualmente, o Correio é o 

16º jornal mais lido no país e mantém a liderança em circulação no Nordeste, com uma média 

de 60 mil exemplares vendidos por mês. A última grande reestruturação do Correio ocorreu 

em 2013, com a retirada do asterisco que identificou a nova marca do jornal, a adoção de 

novas cores e mudança na diagramação da capa. Nesse período, o jornal retirou a frase “O que 

a Bahia quer saber” do papel, e adotou um novo slogan nas campanhas de televisão “Só podia 

ser líder”, para reforçar a liderança em circulação no estado.

O Correio24horas,47 site de notícias do jornal Correio, foi criado em 2008 como parte 

46O Correio “ganhou prêmio de excelência na 35ª edição do Best of Newspaper Design, concurso promovido pela 
Society for News Design (SND), principal entidade mundial de design em jornalismo impresso.” (ASSOCIAÇÃO, 
N., 2014)
47Disponível em: <http://www.correio24horas.com.br>. Acesso em 11 dez. 2014.

http://www.correio24horas.com.br/
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do processo de convergência idealizado pelo grupo. A divisão por editorias incluía uma seção 

voltada para a  participação do público,  chamada “Você no Correio”,  através do envio de 

fotografias, sugestões de pautas e temas para reportagens. O site também realizava enquetes e 

incluía um fórum destinado à discussão de temas estimulados pelo jornal. O Correio24horas, 

criado pela empresa Convergence Works, foi reformulado em dezembro de 2013 e atualmente 

é  dividido  em  nove  seções:  Salvador,  Economia,  Diversão,  Blogs  e  Colunistas,  Vídeos, 

Concursos e Empregos, Esportes, Especiais (onde estão abrigados os projetos comerciais do 

site),  e  Notícias  (onde estão reunidas  13 editorias,  como Brasil,  Mundo,  Bahia,  Turismo, 

Imóveis, Tecnologia etc). 

As redações do jornal impresso e do online dividem o mesmo espaço, separados por 

uma  sala  de  vidro,  e  mantêm  produções  independentes  na  maior  parte  da  rotina.  Nove 

profissionais, entre editor, repórteres e estagiários são responsáveis pela produção de notícias 

no Correio24horas e atualização dos sites de redes sociais do jornal: Facebook, Instagram e 

Twitter. O novo site excluiu os antigos canais de participação e concentrou as possibilidades 

de interação com o conteúdo nos plugins e botões de sites de redes sociais, e nos comentários 

disponíveis nas reportagens. Em 2014, o Correio24horas inaugurou a utilização do serviço de 

troca de mensagens via WhatsApp, que “permite que o internauta converse diretamente com 

um dos jornalistas que fazem a cobertura do Correio24Horas” (CORREIO24HORAS, 2014). 

Na redação do Correio, 90 profissionais trabalham na produção da edição impressa, 

entre editores, estagiários, diagramadores, infografistas e cargos executivos e administrativos. 

O  Correio24horas  disponibiliza  um  pageflip,  software  que  possibilita  a  leitura  de  PDFs 

online, que permite o acesso de forma gratuita, embora exija um cadastro digital, da edição 

impressa do dia. Em 2014, o Correio lançou as assinaturas digitais, que dão acesso às edições 

impressas anteriores e a um aplicativo disponível para iOS e  Android. O aplicativo permite 

acessar os cadernos e suplementos especiais do Correio, como Bazar, Imóveis, Guia de Fim 

de Semana, Classificados, Autos e ao Caderno de TV (ASSOCIAÇÃO, B., 2014). 

Acima da barra de menu, onde estão divididas as seções e pageflip, o Correio24horas 

possui uma área que exibe os banners de publicidade online, modelo de negócio adotado pelo 

site. Próximo a esta área, está inserido o primeiro  plugin do Facebook, o botão Curtir, que 

exibe  o número de “curtidores”  da  fanpage do jornal.  Logo abaixo  da  barra  de menu,  o 

Correio24horas possui uma área onde estão a manchete e os destaques das notícias principais 

com fotos. O novo formato do site possui caixas coloridas que variam de acordo com a edição 

impressa do jornal, ou com temas escolhidos pela própria redação do Correio24horas. Esta 

área não possui nenhum banner de publicidade, nem plugins do Facebook. 
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A segunda área de destaques de notícias possui um box que exibe as cinco notícias 

mais  lidas,  mais  comentadas  e  a listagem de últimas notícias.  À frente  do título de cada 

notícia,  um  contador  exibe  o  número  de  pageviews ou  de  comentários  publicados.  Ao 

contrário  de  outros  sites  de  notícias,  como  o  francês  Le  Monde,  que  exibe  um  plugin 

personalizado onde estão computadas a participação dos leitores através de um  plugin de 

recomendações  do  Facebook  em  uma  área  semelhante,  o  mesmo  não  ocorre  no 

Correio24horas.  Os  números  exibidos  são  referentes  apenas  à  participação  dos  leitores, 

usuários de sites de redes sociais ou não, que acessam o conteúdo publicado pelo site. 

A homepage do Correio24horas exibe uma galeria de imagens no formato slideshow, 

utilizada  para  notícias  de  entretenimento  e  famosos.  Logo abaixo,  estão  distribuídas  uma 

esteira  atualizada  automaticamente  com destaque  para  outras  notícias,  em seguida  caixas 

menores com destaques fixos para notícias de blogs e colunistas do site, e ainda uma área 

maior  destinada  para  vídeos,  com  destaque  para  um  player com  notícias  de  esportes 

patrocinado pela empresa  e-Perform. Além do botão Curtir, a  homepage do Correio24horas 

exibe ainda um outro  plugin,  a  Caixa Curtir,  que exibe os rostos de usuários-leitores que 

curtiram a fanpage. 

Este  plugin exibe uma barra com 17 perfis de usuários-leitores. Se o usuário-leitor 

estiver “logado” em seu perfil no Facebook e for um assinante da fanpage do jornal, o plugin 

exibirá os perfis de amigos que, assim como ele, “curtiram” a fanpage. Do contrário, exibirá 

rostos  aleatórios  cuja  disposição  não  estará  relacionada  aos  níveis  de  amizade  ou 

comportamentos  de  consumo  de  notícias  no  site.  Não  é  possível  identificar  sequer  se  a 

exibição respeita uma ordem de últimos acessos ou últimos compartilhamentos de conteúdos. 

Abaixo da Caixa Curtir,  a  homepage estão localizadas duas esteiras com os rostos de 20 

colunistas e imagens representativas de 9 blogs do Correio24horas. Além do botão Curtir e da 

Caixa Curtir, o Correio24horas não exibe qualquer outro plugin do Facebook na capa48.

O Correio24horas possui uma média de 29 milhões de pageviws por mês, e mantém a 

liderança entre os sites de notícias na Bahia, segundo o Instituto Verificador de Circulação 

(IVC, 2014). Desse total, cerca de 20% é proveniente dos sites de redes sociais, sendo que 

48 Em janeiro de 2015, o Correio24horas incluiu uma esteira horizontal que exibe os últimos compartilhamentos da 
fanpage do jornal no Facebook, assim como publicações no Twitter e no Instagram. Este serviço, criado pela 
empresa Crowdy News, especializada na curadoria de conteúdos em sites de redes sociais, exibe em uma linha do 
tempo na homepage a publicação semelhante a que foi realizada pelos editores da fanpage do jornal no Facebook. 
Com o título  “Correio24horas  nas  Redes  Sociais”,  essa  esteira  exibe  a  imagem,  seguida  do texto  e  do link 
compartilhado na fanpage, e permite aos leitores terem acesso a um pequeno resumo da publicação. Junto à esteira, 
o Correio24hroas consegue exibir um novo banner em que parte da receita é dividida com a empresa responsável 
pela criação da ferramenta. O mesmo componente está inserido na singles de notícias, em que uma esteira vertical 
foi inserida logo abaixo da Caixa Curtir e de um square de publicidade localizada no canto direito da página. 
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deste total, 97% chega através do Facebook. O jornal possui ainda 450 mil curtidores em sua 

fanpage no Facebook. O número relativo ao tráfego do Correio24horas é indicativo do peso 

dos sites de redes sociais na audiência dos sites de notícias atualmente. O gerente de Negócios 

Digitais do Correio24horas, Fábio Góis (2015),49 analisa a participação do jornal nos sites de 

redes sociais.

O objetivo é disseminar informações de qualidade e credibilidade nas redes 
sociais. [...] O Facebook é o segundo site mais acessado pelos brasileiros, 
sendo  o  site  onde  passam  a  maior  quantidade  de  tempo  navegando.  O 
Correio está presente no Facebook, Twitter, Instagram e Youtube, onde atua 
de maneira diferenciada para cada uma dessas plataformas (GÓIS, 2015).

Os sites de redes sociais, em especial o Facebook, fazem parte não apenas da estrutura 

da atual versão do Correio24horas, como também do conceito da marca. Em abril de 2014, o 

jornal lançou uma campanha de divulgação do novo site veiculada em TV e mídia impressa, 

cujo  slogan  era  “Informação  deve  ser  compartilhada”.  A  campanha  estimulava  o 

compartilhamento do conteúdo produzido pelo site através dos botões e plugins do Facebook 

e  Twitter.  O  lançamento  da  campanha  foi  acompanhada  por  um aplicativo  integrado  ao 

Facebook que calculava o número de notícias compartilhadas diretamente do Correio24horas 

para a timeline do usuário-leitor. O lançamento incluiu a modificação dos botões do Facebook 

inseridos na estrutura do site. 

Góis (2015) explica que os botões foram alterados para “usar a mesma linguagem da 

campanha:  compartilhamento.  Como  a  estratégia  do  jornal  é  ampliar  a  base  de  leitores, 

queremos atingir cada vez mais pessoas, gerando leitura e fidelização”. Após a reformulação, 

em dezembro de 2013, o Correio24horas passou a utilizar os botões Recomendar e o plugin 

Caixa Curtir como principais ferramentas de participação do usuário-leitor. Para a campanha, 

foram  incluídos  os  plugins Compartilhar,  do  Facebook,  Tweetar,  do  Twitter,  e  G+1,  do 

Google Plus nas singles das notícias.. Ainda em 2014, como parte da estratégia de fortalecer o 

uso dos botões de espalhamento,  o Correio24horas incluiu na  homepage e  nas  singles de 

notícias o botão Curtir.

O forte estímulo ao uso dos botões e plugins do Facebook pelo Correio24horas reforça 

uma das hipóteses desta pesquisa. Os sites de notícias que adotam o modelo aberto, cujas 

receitas encontram-se predominantemente dependentes da publicidade  online que veiculam, 

estimulam um maior compartilhamento de conteúdos e o aumento da base de seguidores na 

49 Entrevista concedida a esta pesquisa por Fábio Góis (Gerente de Negócios Digitais do jornal Correio), em 12 de 
fevereiro de 2015.
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fanpage do jornal. A estratégia, como revelada por Góis (2015), envolve o superespalhamento 

do conteúdo e da marca para aumentar o número de pageviews e leitores.

O Correio adota esse modelo por acreditar na importância de se criar uma 
base grande de leitores, que acesse o conteúdo diário, se familiarize com a 
plataforma  digital  e  se  envolva  com  o  planejamento  editorial  do  jornal. 
Editores e jornalistas percebem, a cada dia, que, o que faz a diferença em 
uma cultura de estímulos e sensações, é o envolvimento do público com as 
informações. É a garantia de que o leitor confia, retorna outras vezes para ler 
aquela mesma fonte,  e  quer  compartilhar  aquela experiência positiva  que 
teve. Esses são os leitores leais, que garantem a viabilidade econômica do 
modelo jornalístico digital por meio de anúncios publicitários, assinaturas e 
outros  serviços  agregados.  Depois  desse  trabalho  consolidado,  com  a 
fidelização  de  leitores,  é  que  será  possível  avaliar  formatos  comerciais 
adequados  ao  público  baiano.  O  mercado  editorial  aposta  bastando  no 
paywall poroso. Porém, é um sistema que revela não ser funcional para todos 
os tipos de publicações digitais, por diversas características, que vão desde o 
tipo do conteúdo ao valor percebido da marca (GÓIS, 2015).

Até  a  conclusão  desta  pesquisa  em  2015,  os  principais  plugins utilizados  pelo 

Correio24horas eram os botões Curtir  e Compartilhar e a Caixa Curtir.  O Correio24horas 

utiliza os botões Curtir e Compartilhar em duas posições nas  singles de notícias. No alto, 

abaixo do título e do subtítulo, próximo ao local onde os repórteres assinam as reportagens, e 

logo  abaixo  do  corpo  da  notícia,  antes  dos  comentários.  O  duplo  reforço  dos  botões  é 

indicativo do estímulo que o veículo faz para o compartilhamento. Seja o espalhamento por 

impulso, em que o botão Curtir permite compartilhar diretamente a notícia para a timeline do 

usuário-leitor, com apenas um clique, ou através do botão Compartilhar, em que o usuário-

leitor  pode  escolher  o  destino  para  onde  será  enviada  a  notícia.  Em ambos  os  tipos  de 

espalhamento é possível incluir um comentário, embora apenas no botão Compartilhar isso 

deve ser feito antes da conclusão do espalhamento. Ao curtir a notícia, o usuário-leitor pode 

incluir seu comentário após o acionamento do botão. 

Utilizamos o botão Curtir para a  fanpage do Correio no Facebook, o que 
gera um maior número de fãs, ele está no topo das páginas e no widgets de 
amigos. Também usamos os botões Compartilhar e Curtir nas notícias. O de 
compartilhamento  tem o  objetivo  de  atingir  mais  pessoas,  os  amigos  do 
leitor  do  Correio.  O  leitor  compartilha  algo  em  seu  perfil  e  aquela 
informação fica vinculada ao perfil do usuário e aparecerá para quem tem 
acesso àquela  timeline. Ao clicar em curtir no final dessa página você vai 
mostrar  aos  seus  amigos  que  gostou  deste  texto.  Portanto,  ao  curtir  um 
conteúdo,  você está  indicando que gostou das  informações  publicadas.  O 
Curtir  cada  vez  mais  serve  como  um  indicador  de  conteúdo  útil  ou 
interessante.  Em  poucas  palavras,  o  botão  Recomendar  tem  a  mesma 
finalidade do “Curtir”. Dar um “Curtir” ou um “Recomendar” é exatamente 
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a mesma coisa (GÓIS, 2015).

Também nas  singles de notícias, em posição de destaque na parte superior direita da 

página, o plugin do Facebook exibe a Caixa Curtir, uma outra possibilidade oferecida pelo site 

para que o usuário-leitor torne-se um assinante da fanpage. O plugins exibe os perfis de 10 

usuários-leitores, semelhante ao Facepile, acrescido do botão Curtir. O reforço ocorre mesmo 

após a mudança do algorítimo do Facebook, que passou a limitar a exibição do conteúdo 

publicado  por  fanpages e  usuários.  Em  troca,  o  Facebook  inaugurou  o  mecanismo  de 

patrocínio de conteúdos para aumentar a visibilidade deles. 

Costa (2014, p. 67) analisa a estratégia lançada em 2013, em que o “algoritmo permite 

que o Facebook diminua o alcance dos comentários para então cobrar para que eles sejam 

exibidos para quem deveria ter acesso automático a todos eles, ou acha que tem”. A nova 

forma do algorítimo decidir  quais histórias dar relevância tornou-se um desafio complexo 

para os responsáveis pelas páginas do Facebook e para os próprios usuários que não têm 

controle sobre quem terá acesso ao conteúdo publicado (MCGEE, 2013). 

Além dos  plugins citados, o Correio24horas possui o  Feed de Recomendações, que 

exibem sugestões de conteúdos publicados no site a partir de recomendações feitas por outros 

usuários-leitores do jornal. Essa indicação é realizada entre os usuários-leitores que curtem a 

fanpage do jornal. Apesar de não indicar o período limite para a exibição de reportagens, a 

observação deste plugin no Correio24horas exibia conteúdos compartilhados em um período 

de até um mês. A recomendação feita pelo  plugin serve como uma  “indicação de que um 

conteúdo tem relevância. Ao ver pessoas conhecidas dando uma referência positiva, o leitor 

sente-se interessado a  conhecer  o  conteúdo e  até  mesmo compartilhá-lo  também” (GÓIS, 

2015).

3.3.2 Zero Hora

O jornal Zero Hora (ZH) foi fundado em 1964 e, desde a década de 1970, pertence ao 

Grupo  Rede  Brasil  Sul  de  Comunicação  (RBS),  maior  conglomerado  de  empresas  de 

comunicação do Rio Grande do Sul. O jornal é hoje o sexto em circulação no país, com uma 

média  de  180  mil  exemplares  vendidos  por  mês.  O  Zero  Hora  atingiu  seu  recorde  em 

circulação paga em agosto de 2011, com uma média de 190.761 exemplares. Em 2012, o 

jornal sofreu uma queda, atingido uma média de circulação ao ano de 184.674 exemplares 

(LINDEMANN, 2014, p. 62). O Zero Hora foi o primeiro jornal do país a ter as máquinas de 

escrever substituídas por computadores com softwares de editoração, em 1988. 
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O site  do  Zero  Hora50 foi  criado  em 1995,  inicialmente  como um reprodutor  das 

notícias publicadas na edição impressa do jornal, como principal marca da primeira fase do 

webjornalismo (MIELNICZUK, 2003). O site foi incorporado ao portal Clic RBS em 2000, 

sítio  que  reúne  as  demais  empresas  do  grupo  nos  segmentos  impresso,  internet,  rádio  e 

televisão. A partir de 2007, o Zero Hora iniciou um processo de independência em relação aos 

outros  sites  do  grupo,  e  passou  a  investir  na  cobertura  noticiosa  online,  no  jornalismo 

participativo,  em recursos multimídias, e uma maior integração aos sites de redes sociais, 

como Twitter, Facebook e Instagram (CARVALHO, 2010). 

O  site  Zero  Hora  passou  uma  grande  atualização  em  2007,  com  substituição  da 

apresentação visual antiga e foi lançado o zerohora.com. Nesse período, houve a integração 

das redações do digital e do impresso, seguindo a tendência de convergência de equipes dos 

primeiros grandes jornais do país (LINDEMANN, 2014). O investimento em aplicativos e 

versões para os dispositivos móveis, como tablets e smartphones começa em 2009, quando o 

Zero Hora disponibilizou os cadernos e suplementos especiais para leitores Kindle. Em 2011, 

o jornal lançou o aplicativo do ZH para smartphones da Apple, BlackBerry e que utilizam o 

sistema  Android (LINDEMANN, 2014). Nesse mesmo ano foram lançados aplicativos para 

tablets iPad, Motorola Xoom e Galaxy Tab. 

Segundo o jornal informou na época do lançamento,  a aplicação para  tablets “está 

mais  próxima  da  profundidade  do  jornal  impresso  e  da  instantaneidade  e  dos  recursos 

multimídia dos meios digitais” (PORTAL, 2013).  Ainda em 2011, o Zero Hora começa a 

inclusão  dos  plugins dos  sites  de  redes  sociais,  Facebook,  Twitter  e  Google  Plus.  A 

reestruturação  no  site  inclui  novas  formas  de  participação  dos  leitores,  assim  como  o 

lançamento de aplicativos voltados à interação como mapa de roubos de veículos (ZERO, 

2013), aplicativos especiais (ZERO, 2012) com dados alimentados para a própria audiência, 

além de investimentos em infografia.

Em agosto de 2012, o Zero Hora deu início a sua fase mais ousada do projeto de 

reposicionamento do zerohora.com, com o início da cobrança pelo conteúdo com a adoção do 

paywall,  sendo  o  segundo  jornal  do  país  a  adotar  esta  forma  de  rentabilização.  Com a 

instalação do muro poroso, semelhante ao já adotado pela Folha de S. Paulo, dois meses antes, 

os usuários passaram a ter direito a 30 matérias gratuitas por mês. A contagem de consumo a 

partir da identificação do IP do usuário começa a partir do primeiro dia do mês até o último. 

Depois das 30 matérias gratuitas, os leitores passariam a ser avisados da necessidade de se 

fazer a assinatura. Apenas continuariam com acesso ilimitado os assinantes do pacote Zero 

50Disponível em: <zh.clicrbs.com.br>.
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Hora Completa (a partir de R$ 66,90 mensais) e dos assinantes digitais. (a partir de R$ 36,90 

mensais). No lançamento, o Zero Hora ofereceu uma promoção para novos assinantes digitais 

por R$ 4,90 nos dois primeiros meses (FOLHA, 2012). 

O editor-chefe multiplataforma, Nilson Vargas (2015),51 explica o processo de adoção 

do paywall pelo jornal:

Zero Hora, como outros jornais ao redor do mundo, tem buscado alternativas 
de  receita  que  garantam  a  sustentabilidade  do  negócio  a  longo  prazo. 
Desenvolvimento de produtos digitais e produção de conteúdo de qualidade 
custam caro. Na época em que foi definida a adoção do paywall, a inspiração 
foi o New York Times, que havia realizado pesquisas de mercado para chegar 
a  este  modelo de cobrança.  Zero Hora também realizou  estudos  sobre  o 
comportamento da sua audiência digital e constatou que a cobrança atingiria 
principalmente leitores fiéis do jornal, que retornam muitas vezes ao site. A 
grande maioria dos leitores pode nem perceber que o conteúdo digital tem 
um modelo de cobrança. Uma vantagem do  paywall é que ele tende a não 
causar  uma  queda  radical  no  volume  de  audiência  do  site,  o  que  é 
fundamental para a manutenção simultânea da estratégia de comercialização 
de publicidade digital. (VARGAS, 2015).

Com a comemoração dos 50 anos,  em maio de 2014, o Zero Hora fez sua última 

grande  restruturação.  Os  cadernos  “Política”,  “Economia”,  “Mundo”,  “Geral”,  “Polícia”, 

“Esportes”  e  “Segundo  Caderno”  foram substituídas  por  apenas  quatro:  “Notícias”,  “Sua 

Vida”, “Esporte” e “Segundo Caderno”. O reposicionamento do jornal incluiu contratação de 

nova equipe, novos colunistas, mudança gráfica e a adoção do apelido do jornal como marca. 

O ZH ganhou destaque na capa do jornal, tendo o Zero Hora escrito por extenso ao lado da 

marca. 

O  site  do  Zero  Hora  é  hoje  dividido  em seis  editorias:  Notícias,  Entretenimento, 

Esportes, Porto Alegre, Vida e Estilo, Mais ZH e uma área voltada para assinantes. O topo é 

preenchido  por  uma edição  que permite  a  leitura  da  edição  impressa do jornal.  O jornal 

oferece a assinatura da edição impressa a assinatura digital versão web e versão para tablets e 

smartphones,  que  permite  a  leitura  dos  20  cadernos,  classificados,  acesso  às  edições 

publicadas a partir de 2009 e à ZHTV. O jornal oferece ainda o ZH Combo, que oferece a 

versão impressa que circula nos dois dias do final de semana combinado com acesso ilimitado 

ao conteúdo digital. 

Os destaques de notícias são exibidos em blocos de imagens, tendo a primeira área do 

jornal  destinada  para  as  grandes  notícias  do  momento.  Abaixo  desta  primeira  zona,  três 

51 Entrevista concedida a esta pesquisa por Nilson Vargas (Editor-chefe multiplataforma do jornal Zero Hora), em 
16 de fevereiro de 2015.



125

grandes áreas verticais trazem os destaques para outras notícias, intercaladas com chamadas 

para blogs, opiniões, notícias de entretenimento, além de  squares publicitários e uma parte 

destinada aos vídeos em destaque na capa. Em seguida, o site do ZH divide o site em áreas 

horizontais  destinadas a cada uma das editorias em destaque no topo: Minha ZH, Vida e 

Estilo, Esportes, Porto Alegre, Entretenimento. 

O  ZH  exibe  ainda  na  capa  destaques  para  temas  patrocinados,  outra  fonte  de 

publicidade praticada pelo jornal. As áreas são identificadas como sendo parte de projetos 

especiais com o selo “Oferecimento”, ao lado do nome da empresa que patrocina a seção. Na 

área inferior do site, o ZH traz um destaque para as imagens da semana em uma galeria, uma 

seção destinada aos assinantes, além de pequenos anúncios e serviços. 

O Zero Hora não utiliza botões e plugins do Facebook, nem de qualquer outro site de 

rede  social,  na  homepage de  sua  versão  digital.  O  uso  moderado  dessas  ferramentas  de 

espalhamento  atualmente  contrasta  com os  sites  de  notícias  abertos,  que  utilizam-nas  em 

maior número. O Zero Hora utiliza dois  plugins do Facebook, e ambos estão inseridos nas 

singles de notícias. São eles o botão Compartilhar e a Caixa Curtir. A função Compartilhar é 

executada através de um ícone do Facebook, inserido em uma área identificada pelo título 

“Compartilhar”,  que fica ao lado do ícone de outros sites de redes sociais,  como Twitter, 

Google, da função “Email” e da opção de enviar sugestões de correção da notícia. 

A editora-chefe digital, Bárbara Nickel (2015),52 explica a estratégia de suspensão do 

“muro poroso” para os usuários-leitores que acessam o Zero Hora através dos sites de redes 

sociais.

Redes sociais são ferramentas importantes para disseminação de conteúdo. 
As notícias são compartilhadas e atingem públicos que não necessariamente 
são leitores de Zero Hora. A estratégia de manter fora do paywall os acessos 
que vêm de redes sociais está relacionada a esse entendimento. O leitor que 
vem de redes sociais não é o que busca a Zero Hora por ter necessariamente 
uma relação prévia com a marca, mas pode desenvolver esta relação, virar 
um leitor fiel nas plataformas digitais, consumindo conteúdo publicitário e, 
quem sabe, tornando-se assinante digital (NICKEL, 2015).

O botão customizado exerce a função semelhante do botão Compartilhar e o leitor só 

se dá conta quando decide acioná-lo. Após decidir compartilhar através do ícone do Facebook, 

o usuário executa as mesmas ações que faria se clicasse naquele botão. A área onde estão 

inseridos os ícones dos sites de redes sociais está destacado do corpo principal da notícia. Fica 

52 Entrevista concedida a esta pesquisa por Bárbara Nickel (Editor-chefe digital do jornal Zero Hora), em 16 de 
fevereiro de 2015.



126

ao  lado  superior  direito,  acima  de  um  square de  publicidade,  de  uma esteira  de  últimas 

notícias e destaques da editoria à qual pertence a notícia. Logo abaixo dessa área, na parte 

inferior, está inserido o outro plugin do Facebook, a Caixa Curtir. Em destaque menor do que 

o botão Compartilhar, a Caixa Curtir do ZH exibe o número de seguidores da  fanpage do 

jornal no Facebook. Diferente da maior parte dos sites de notícias pesquisados que utilizam a 

Caixa Curtir em suas arquiteturas, este plugin no ZH exibe apenas os perfis de cinco usuários 

que se conectaram à fanpage. 

A área de comentários do Zero Hora é fechada para assinantes do Disqus, um serviço 

que permite administrar comentários de usuários de sites de redes sociais em blogs, sites e 

outras páginas na internet. Criado em 2007, o Disqus permitem que os sites redirecionem à 

plataforma à gestão e administração dos comentários pelos usuários através do sistema. O 

Disqus permite integrar os perfis criados em sites de redes sociais pelos usuários do serviço e, 

assim, possibilitar participar das discussões nos sites. No Zero Hora, o Disqus foi integrado à 

área destinada à publicação de comentários das notícias e substitui a moderação tradicional 

dos jornais online ou dos sites de notícias que utilizam o  plugin do Facebook para tal fim, 

como ocorre com o jornal O Dia. Nickel (2015) explica a adoção do Disqus pelo Zero Hora:

Antes  do  Disqus,  ZH  utilizava  uma  ferramenta  própria  de  gestão  de 
comentários. Sentíamos necessidade de uma ferramenta com mais recursos 
do que a que utilizávamos: que permitisse login via usuários de redes sociais, 
acompanhamento  de  métricas  de  engajamento,  comentários  diretos  sobre 
outros  comentários,  possibilidade  de  votação  em  melhores  comentários. 
Como o Disqus já era utilizado em outros sites do Grupo RBS com sucesso, 
adotamos esta ferramenta (NICKEL, 2015).

No Zero  Hora,  apenas  os  assinantes  ou os  usuários  que assinem o Disqus  podem 

publicar os comentários e interagir com eles. Para isso, o leitor deve se cadastrar no serviço e 

permitir que a plataforma tenha acesso aos dados pessoais em algum dos sites de redes sociais 

definidos  pelo jornal.  Dessa forma,  apenas  usuários-leitores  que tenham perfis  criados  no 

Facebook, Twitter, ou Google podem participar das discussões. Uma vez logado a um destes 

perfis,  o  usuário  clica  na  área  “Entrar”  posicionado  acima  da  caixa  de  publicação  de 

comentários,  identifica a qual site de rede social  está “logado”,  ou se ao Disqus, então o 

serviço avalia os dados e, em seguida, libera o usuário-leitor para a publicação do comentário.

 Dentro da área destinada aos comentários, o Disqus exibe um link para uma área em 

que  é  exibida  os  assuntos  mais  discutidos  através  do  serviço,  o  “Top  Discussions”,  os 

comentários  publicados  recentemente,  o “Most  Recent”,  e  uma lista  com os  perfis  que já 
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realizaram o maior número de publicação de comentários. A lista exibe as fotos dos perfis dos 

usuários-leitores no Disqus, em que é possível identificar todos os comentários já realizados 

por aquele usuário através de um histórico. Como já observado neste capítulo, os sites que 

adotam  o  modelo  paywall costumam  enriquecer  e  estimular  o  ambiente  destinado  à 

participação  dos  usuários  através  dos  comentários  como  forma  de  estimular  a  figura  do 

usuário assinante. 

3.4 Discussão a partir dos resultados obtidos na análise dos sites de notícias

A partir do mapeamento dos 25 sites monitorados ao longo desta pesquisa e dos seus 

usos dos botões e plugins do Facebook, identificamos algumas características que serão aqui 

apresentadas  a  partir  de  uma análise  que  buscou estabelecer  relação  com os  modelos  de 

negócios adotados por cada veículo. Embora os jornais online não possam ser observados a 

partir de definições rígidas e tentativas de enquadrá-los em conceitos do tipo camisa-de-força 

ou  permanentes  (ao  contrário,  a  maioria  dos  veículos  analisados  possui  elementos  que  o 

enquadraria  em  mais  de  um  grupo),  a  construção  dos  perfis  e  seu  posicionamento  nas 

categorias levou em conta os tipos de  plugins e botões empregadas pelos sites, os tipos de 

estratégias e usos desses ferramentas, bem como o modelo de negócios adotado por cada  um 

dos veículos.

Para  isso,  buscou-se  mapear,  em  um  primeiro  momento  da  pesquisa,  todos  as 

ferramentas empregadas por estes veículos e de que forma elas dialogavam com os modelos 

de negócios adotados. A partir disso, a análise levou em conta a conexão estabelecida entre os 

sites de notícias com os usuários-leitores, partindo do pressuposto que apenas leitores que 

tenham perfis no Facebook são capazes de acionar e realizar as operações permitidas por estas 

ferramentas. Isto é, apenas o leitor que possua um perfil no Facebook é capaz de, uma vez 

acionado o botão para compartilhar  uma determinada  notícia,  recirculá-la  com os  demais 

membros  da  sua  rede  de  amigos,  tornando-a  suscetível  a  “curtidas”,  “comentários”  e 

“compartilhamentos”.  A  inexistência  de  um  perfil  no  Facebook  inviabiliza  todos  os 

procedimentos permitidos pelos botões e plugins e disponibilizados pelos sites de notícias.

Todos os procedimentos testes capazes de identificar as potencialidades de cada botão 

e  plugins utilizado  pelos  25  sites  de  notícias  avaliados  foram  realizados  a  partir  de 

observações  e também do perfil  do autor  da pesquisa no Facebook.  Esses  procedimentos 

tiveram o objetivo apenas de observar como as ferramentas se portavam uma vez acionadas e, 

por isso, foram descartadas eventuais interações de membros da rede de amigos do autor com 

os  conteúdos  compartilhados.  Dessa  forma,  essas  interações  não  serão  utilizadas  nesta 
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pesquisa para asserções ou estabelecimento de hipóteses, nem comprovações.

Os  sites  de  notícias  foram  analisados  a  partir  do  conceito  de  superdistribuição 

(COSTA,  2014),  que  se  configura  como  um  momento  de  transformação  da  produção, 

consumo e  distribuição  de  informação,  potencializada  pelos  sites  de  redes  sociais,  blogs, 

aplicações, dispositivos móveis, agregadores, buscadores, entre outra infinidade de softwares 

e hardwares capazes de fazer circular informações. Nesse cenário, o poder dos consumidores 

se intensifica pelos usos de ferramentas que retiram o domínio das fases de produção das 

informações  dos  grandes  grupos  de  comunicação.  É  justamente  nesse  processo  de 

transformação que as empresas de comunicação são exigidas a mudarem seus modelos de 

negócios. 

Na  configuração  atual,  a  presença  dos  jornais  nesses  novos  ambientes  virtuais  é 

exigida pela existência de público disposto a consumir os produtos circulados. Porém, o autor 

se refere ao surgimento de uma nova cadeia de valor que não está mais centrada na venda 

exclusiva de um produto fechado por uma indústria jornalística em seu modelo tradicional. O 

jornal considerado como o resultado final de um modelo de produção linear, ainda marcado 

pelo processo fábrico, inaugurado na Revolução Industrial, mudou até chegar a um processo 

de crescente instabilidade atualmente. Nesse sentido, a busca por uma solução no ambiente 

digital  resulta  ao  mesmo  tempo  na  procura  por  um  modelo  de  negócios  que  confira 

rentabilidade e mantenha a continuidade do grupo. 

Essa cadeia enfrenta um público que se acostumou a consumir informação sem pagar 

por ela. Esse fator geracional,  marcado pelo choque entre os nativos digitais e os nativos 

analógicos, afetaria a mudança para uma nova cadeia de consumo nos sites de notícias. Costa 

(2014, p. 61) aposta num modelo disruptivo, ou seja, em um rompimento com o modelo de 

negócio utilizado pelas empresas de comunicação até o momento atual. Sem tentar oferecer 

soluções  para  a  sobrevivência  de  modelos  tradicionais  que  tentam se  adaptar  aos  meios 

digitais, como defende, mas nas possibilidades que “as empresas jornalísticas podem ter na 

esfera  dos  negócios  digitais,  na  possibilidade  de  continuarem  a  fazer  o  seu  trabalho  de 

qualidade e garantir lucratividade num ambiente multiplataforma, mas digital, que exige um 

novo entendimento do negócio” (COSTA, 2014. p 58). 

O  surgimento  dos  gadgets e  a  popularização  do  mercado  de  aplicações,  as 

transformações  no  mercado  de  música,  tendo  como  exemplos  emblemáticos  a  disputa 

envolvendo o site para download Napster e o surgimento do modelo de negócios instaurado 

pelo iTunes, loja de músicas da Apple, a Amazon e o desenvolvimento de novas estratégias no 

mercado de vendas online são alguns dos fatores que estariam na dianteira para acelerar uma 
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mudança no modelo de consumo de notícias.

3.4.1 Sites abertos e a busca por novos seguidores

Os sites cujo acesso ao conteúdo se mantém aberto, que, portanto, não estabeleceram 

mecanismos de cobrança pelas informações publicadas, baseiam sua principal fonte de renda 

na publicidade online. Em geral, a rentabilidade dos anúncios é aferida pelo seu número total 

de acessos a partir da página e de visualizações, número bastante inferior ao valor alcançado 

pelas mídias impressas, cuja fonte de lucro sempre superou o valor alcançado pelos veículos 

online atuais, embora o número de publicidade tenha crescido com as novas ferramentas e 

canais de distribuição digitais.

A publicidade  online  não  tem  hoje  a  mesma  dimensão  monetária  dos  modelos 

tradicionais,  que  também  passaram  a  enfrentar  a  concorrência  de  uma  maior  oferta  de 

possibilidades das empresas atingirem seus públicos. Os sites de redes sociais, por exemplo, 

são hoje um dos grandes canais de contato entre as marcas e consumidores, uma ponte antes 

realizada em grande parte através dos media, e que atualmente encontra fluxo direto através 

da  variedade  de  plataformas  disponíveis.  Esse  estreitamento  da  relação  entre  marcas  e 

públicos  não  está  exclusivamente  submetida  aos  media,  que  passaram  a  sofrer  com  a 

diminuição dos valores de contratos publicitários.

O  formato  de  entrega  do  conteúdo  publicitário  na  internet  se  altera  a  partir  das 

inúmeras ferramentas capazes de identificar os leitores e entregar anúncios personalizados. A 

maior parte dos sites de notícias não apresenta anúncios personalizados aos seus leitores a 

partir de informações sobre o comportamento na web, segundo dados do Pew Reserch Center 

(2002). Com isso, os jornais ainda contam com o poder de influência para a veiculação da 

publicidade, porém perderam o histórico domínio desta entrega. “Do final do século 20 para 

cá,  apareceram  empresas  de  telecomunicações,  buscadores,  portais,  agregadores, 

desenvolvedores de software e fabricantes de sofisticados aparelhos tecnológicos para virar de 

ponta-cabeça  o  velho  e  bom  negócio  da  venda  da  informação”  (COSTA,  2014,  p.  57). 

Facebook  e  Google  são  dois  exemplos  de  grupos  de  comunicação  gigante  cujo  lucro 

gigantesco é obtido em grande parte pela venda de anúncios customizados.

Uma vez que a principal fonte de renda para os sites ainda está baseada na audiência e 

na distribuição de anúncios, é importante analisar de que forma os jornais online que adotam 

modelos de negócio aberto empregam os botões e plugins do Facebook como estratégia para 

potencializar a marca. Esses sites de notícias analisados por esta pesquisa (10 veículos ao 

total, o equivalente a 40% dos sites mapeados) possuem a maior variedade de plugins e botões 
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do Facebook capazes de espalhar o conteúdo nesta plataforma social. Estes sites trabalham 

com estratégias de espalhamento de conteúdos e de reforço da base de assinantes da página do 

veículo no Facebook, cujo objetivo principal é o aumento do número de acessos ao conteúdo 

publicado tendo em vista a entrega de publicidade e anúncios. 

A recomendação  de  conteúdos  e  o  gerenciamento  individual  dos  conteúdos  dos 

usuários, ou seja, o quanto o usuário-leitor é capaz de manipular e alterar as informações 

compartilhadas,  tem menor  destaque  em relação  às  ferramentas  responsáveis  por  fazer  o 

conteúdo espalhar pelo maior número de perfis de usuários-leitores. Esse grupo se destaca 

principalmente  por  reforçar  constantemente  sua  presença  no  Facebook,  estimulando  a 

assinatura da página do jornal nessa plataforma. Dessa forma, o jornal online garante uma 

fatia do tráfego referencial dos usuários que se tornam leitores uma vez consumido as notícias 

através dos links disponibilizados no Facebook, bem como a distribuição da publicidade. 

Esses veículos empregam, principalmente, os botões Curtir e a Caixa Curtir em suas 

arquiteturas, ferramentas cujo grande atrativo para os sites de notícias é atrair o maior número 

de seguidores para a página do veículo no Facebook. Com o aumento da base de usuários-

leitores nessa plataforma, os jornais online conseguem aumentar a taxa de tráfego referencial, 

número de visualizações de páginas a partir de sites e links externos ao site original. Esses 

números  costumam ser  aferidos  por sites especializados em monitoramento e  métricas  de 

acessos, ou por ferramentas indexadas ao próprio site. O mais conhecido é o gratuito Google 

Analytics, sistema de monitoramento de sites vinculado ao Google, que fornece origem dos 

acessos, além de parcela de audiência oriunda do Facebook e de outros sites de redes sociais.

Para os sites que adotam modelos de negócios abertos, quanto maior o número de 

usuários do Facebook que tiverem acesso ao conteúdo dos links compartilhados por estes 

usuários-leitores, maior será a chance de aumentar suas audiências, e, desse forma, crescer o 

número de anúncios entregues aos leitores. Os sites ainda apostam nessa superdistribuição 

para fazer crescer o número de leitores fiéis, aumentando igualmente sua presença nos sites de 

redes sociais. A escolha pelo Facebook para os sites de notícias se fazerem tão presentes não é 

aleatória e está sobretudo baseada na maciça presença de usuários. 

3.4.2 O paywall e a rentabilidade de compartilhamentos

Ao analisar os tipos de interação propostos pelos sites de notícias a partir dos usos dos 

botões e  plugins do Facebook, identificamos aqueles que se configuram por utilizar menos 

recursos de espalhamento automático e oferecer mais opções para gerenciamento do conteúdo 

ao usuário-leitor. Essa característica foi percebida com mais relevância nos sites que adotam o 
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modelo de negócios  paywall.  Baseado no consumo ilimitado para os assinantes da versão 

disponibilizada no website do jornal, esses sites, cujo modelo de negócios estabelece acesso 

restrito  a  não-assinantes,  priorizam  o  empoderamento  da  figura  do  consumidor  leal  e 

participativo. 

Nesses veículos, o estímulo ao aumento do número de seguidores da página do veículo 

no Facebook não se faz tão forte, por isso o pouco uso de plugins que estimulam os usuários-

leitores a “curtirem” a presença do jornal online naquela plataforma. Em geral, os veículos 

que já estabeleceram o modelo de negócios pago já alcançaram um número maior de leitores 

e, consequentemente, de “curtidores” da página no Facebook. Os principais botões e plugins 

encontrados  nos  veículos  que adotam o  paywall são aqueles  que  permitem aos  usuários-

leitores compartilharem conteúdos do jornal e participar dos comentários estando conectado 

ao perfil do Facebook. 

Esses  botões  reforçam  a  ideia  de  consumo  social  colaborativo,  ao  garantir  a 

participação de integrantes da rede de contatos  como importantes  fontes de circulação de 

notícias. Mesmo tendo a participação de usuários-leitores ocorrida em conteúdos externos ao 

Facebook, os plugins estabelecem uma conexão direta ao perfil do usuário, que retransmite a 

mensagem para os membros da lista de amigos. Clay Shirky (2011) observa que o uso de sites 

de redes sociais para a circulação de notícias, como o Twitter e o Facebook, provocou uma 

diminuição do número de acessos às home-pages dos jornais online. 

Em substituição, segundo o pesquisador, essa nova audiência é construída não a partir 

da figura monopolizadora dos grandes jornais, mas a partir da recomendação de membros da 

própria audiência desses veículos. Dessa forma, parte do consumo de notícias por usuários do 

Facebook ocorre a partir do conteúdo compartilhado por integrantes de suas redes de contatos, 

e não a partir do acesso direto à fonte das informações. Esse conteúdo compartilhado, seja 

através dos botões e plugins integrados aos sites na web, seja através de links selecionados e 

publicados  diretamente  pelos  usuários,  serve  como  fonte  de  informação  cada  vez  mais 

requisitada por esses usuários. Esse consumo de notícias através dos sites de redes sociais 

explicam, inclusive, parte do sucesso destes sites. 

Os veículos que adotam o  paywall utilizam menos ferramentas do Facebook em sua 

versão original e empregam mais botões personalizados. Assim, eles integram os botões às 

suas arquiteturas ao seu modo, oferecendo a possibilidade dos usuários-leitores interagirem 

com os conteúdos publicados a partir de seu perfil no Facebook. O uso moderado dos botões 

garante a participação dos usuários-leitores com os conteúdos, ao mesmo tempo que mantêm 

os acessos oriundos dos links disponibilizados no Facebook, resultado das interações com as 
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ferramentas. 

Sobre  a  audiência  através  dos  links  disponibilizados  no  Facebook  é  importante 

salientar que alguns sites de notícias que adotam o modelo  paywall flexibilizam o “muro 

poroso” para buscas realizadas través de sites buscadores ou através de links espalhados em 

sites de redes sociais. Essa estratégia mantém o acesso para usuários não fiéis ao site, que 

chegam ao veículo através dos inúmeros caminhos disponíveis na web. A grande vantagem 

apontada pelos sites que adotam o modelo paywall é garantir a receita oriunda dos assinantes 

digitais, sem abrir mão do lucro da exibição de publicidade. 

Ou seja, os sites que utilizam o  paywall querem conquistar o lucro através de uma 

cartela de assinantes e manter a receita da exibição de publicidades, que é garantida graças a 

uma maior circulação de conteúdos. A comercialização da publicidade online é aferida através 

do Custo por mil  impressões (CPM), que estabelece um valor para cada mil  exibições de 

anúncios.  Como  o  muro  poroso  só  estabelece  a  cobrança  ao  conteúdo  a  partir  de  um 

determinado limite de consumo, grande parte dos consumidores sequer esbarra nesse limite. 

Esse tráfego que se mantém através dos acessos diretos ou através dos sites de redes sociais 

faz com que os sites que utilizam o paywall não sofram uma queda tão brusca no número de 

pageviews, como são chamadas as exibições de páginas.

O número de  pageviews é uma das principais métricas de valoração dos sites e uma 

das referências para o mercado publicitário. A publicidade online utiliza o número de entrega 

de visualizações como uma das garantias de que os leitores entraram em contato com a marca 

a ser propagada. Por isso, o modelo paywall, ao mesmo tempo que permite o fechamento do 

conteúdo  para  assinantes,  garante  o  livre  fluxo de  leitores  até  um determinado  limite  de 

consumo. Com isso, os sites garantem o compromisso de oferecer informação ilimitada para 

os leitores dispostos a pagar por isso, e também daqueles que acessam o site eventualmente e, 

por  isso,  raramente  esbarrarão  no  muro  poroso.  Dessa  forma,  a  análise  não  confirma 

totalmente a hipótese de que os sites que utilizam o paywall evitam um espalhamento maior 

dos seus conteúdos.

O Zero Hora estabelece o limite de 30 artigos mensais (começando no primeiro até o 

último dia do mês) para leitores não-assinantes da versão digital do jornal. A partir da leitura 

do trigésimo artigo, o site informa que, a partir daí, o leitor terá de tornar-se assinante para 

consumir  novos  conteúdos.  No  entanto,  desde  a  sua  implantação,  o  jornal  gaúcho  não 

contabiliza as notícias acessadas através destes links no cômputo total que estabelece o limite 

do acesso para não-assinantes. 

Esses  botões  ainda  operam  a  circulação  da  marca  do  jornal  em  uma  plataforma 
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bastante acessada. Por esse recorte, foi analisado o compartilhamento da logomarca do jornal 

junto ao conteúdo espalhado através dos botões e plugins. A ferramenta responsável por esse 

espalhamento mantém, como opção de imagem a ser partilhada, a marca do jornal junto ao 

link para o conteúdo noticioso. Dentre todos os sites analisados, em 100% dos veículos a 

marca  do  jornal  aparecia  como uma opção de imagem a  ser  compartilhada.  Porém,  nem 

sempre  essa  circulação  tornou-se  eletiva  ao  usuário-leitor  que  realizou  o  espalhamento. 

Prioritariamente,  a  marca  torna-se  espalhável  nos  conteúdos  que  não  possuem  imagens 

publicadas  junto  ao conteúdo.  Nesses  casos,  não detectou-se diferença  entre  os  sites  que 

adotam modelos de negócios distintos, seja paywall, signwall ou publicidades online. 

3.4.3 Signwall: sem custos, mas não completamente aberto

No período de experimentações de modelos de negócios que viabilizem a existência 

dos jornais online, o signwall teve como grande representante no Brasil o jornal O Estado de 

S.  Paulo53.  Este  modelo  se  caracteriza  por  apresentar  gratuitamente  o  conteúdo 

disponibilizado aos leitores, exigindo em troca, porém, a realização de um cadastro para que a 

participação seja efetivada em toda sua potência. Entre os jornais analisados nesta pesquisa, 

cinco deles disponibilizam o conteúdo gratuitamente, mas impõe o cadastro de usuário como 

a chave para romper alguma barreira no consumo. O Estado de S. Paulo, quarto em número de 

circulação pelo IVC (2014), implantou o modelo signwall em dezembro de 2012, em que o 

acesso ao conteúdo do jornal online é livre até cinco notícias, sendo exigido a partir daí a 

realização de um cadastro. 

A implantação  do  signwall pelo  Estadão  foi  apontado  como  um  caminho  para  a 

chegada do paywall. A fase de transição funcionaria como uma estratégia para não afugentar 

os leitores e é realizada junto à reformulação do site do jornal e da renovação das versões para 

tablets e  smartphones (SACCHITIELLO, 2013). O caminho para a cobrança do conteúdo 

pelo Estadão seguiu na contramão das campanhas de defesa do conteúdo gratuito pelo inglês 

The Guardian, cujo modelo de negócios permanece livre, embora estabeleça o registro de 

usuário para que os leitores tenham acesso a algumas permissões no site. Porém, se alinha aos 

grandes jornais do país, O Globo, Zero Hora e Folha de S. Paulo, que já haviam adotado o 

modelo. 

53 Como já dito anteriormente, durante o período de observação e análise realizado nesta pesquisa, o jornal   O 
Estado de S. Paulo utilizava o modelo signwall como forma de acesso ao conteúdo publicado na sua versão digital. 
Porém, em outubro de 2014, o jornal completou sua transição para o modelo  paywall, o que confirma uma das 
nossas observações de que o signwall situa-se em um momento de transição entre a oferta gratuita de conteúdo e a 
cobrança pelo acesso.
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A principal dessas restrições relacionadas ao conteúdo e que é imposta aos leitores 

ocorre em relação à publicação de comentários nas notícias, operação realizada apenas por 

aqueles que possuem cadastro no jornal. O mesmo ocorre com o jornal chileno La Tercera e 

com o argentino  Clarín,  cuja  principal  vantagem dos  leitores  cadastrados  é  relacionado à 

participação  via  publicação  de  comentários.  Esses  três  jornais,  diferente  do  Estadão,  não 

restringem o consumo de notícias, apresentando um soft-signwall.

O jornal El País é um dos que recuaram na implantação do paywall, modelo seguido 

pelo seu principal concorrente o El Mundo, e líder no mercado espanhol. A diminuição no 

número de leitores únicos é apontado como o principal fator que freou a caminhada rumo ao 

“muro poroso”. Já a participação dos leitores é mediada através de uma rede social própria do 

jornal,  o  Eskup,  que  permite  a  criação  de  um perfil,  seguir  os  perfis  de  outros  usuários, 

monitorar  a  participação  de em conteúdos publicados  pelo  El  País,  compartilhar  temas e 

exibi-las para sua rede de amigos, entre outras ações. Sem a criação de um perfil válido no 

Eskup,  os leitores são impossibilitados de ter acesso às áreas restritas ao site, embora seu 

conteúdo permaneça gratuito.

Em relação aos usos dos botões e plugins, os cinco sites categorizados no modelo de 

negócios  signwall,  ou  seja,  que  exigem  a  criação  de  um  cadastro  para  interagir  com  o 

conteúdo publicado, apresentam características que os posicionam num lugar intermediário 

em comparação aos sites de modelo aberto e  paywall.  A semelhança maior destes jornais 

online, porém, ocorre com os sites que cobram pelo acesso ao conteúdo. A própria criação de 

um cadastro no site de notícias reforça a figura do assinante, que se identifica para o banco de 

dados do site através de dados pessoais, pleiteando acesso privilegiado ao conteúdo, embora 

gratuito. 

É no momento desse acesso privilegiado que os sites de notícias que adotam o modelo 

paywall utilizam o Facebook como filtro para a validação da construção do perfil do usuário. 

Exceto o El País, que se vale de uma rede social própria, os outros quatro sites permitem a 

identificação do leitor através do seu perfil no Facebook. Assim, a participação dos usuários-

leitores junto ao conteúdo publicado é permitida pela validação do perfil naquela plataforma 

social. Dos 21 sites que exigem registro de usuários para realizar comentários, nove permitem 

o login no Facebook como registro válido para fazê-lo. Destes, três são do modelo signwall, 

seis do modelo aberto e um do paywall.

Os sites analisados que fazem parte do modelo de negócios signwall, assim como os 

do “muro poroso”, não reforçam suas presenças no Facebook, com a mesma intensidade como 

fazem os  de modelo  aberto,  cuja  circulação  nesta  plataforma social  é  requisitada  junto  a 
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botões do tipo Curtir. O La Tercera e o El País, possuem o botão “curtir” distribuído, seja na 

homepage, seja nas singles, e apenas um site, o La Tercera, possui a Caixa Curtir, que reforça 

a presença do veículo no Facebook. A circulação de conteúdo está muito mais direcionada à 

escolha do usuário-leitor, que o faz ao acionar os botões de compartilhamento distribuídas nas 

singles. Os cinco sites do tipo signwall, portanto 100% dos jornais online analisados, possuem 

ícones de compartilhamento de notícias, contra 44% do modelo aberto e 100% do modelo 

paywall.  Nesses  casos,  a  marca  do  jornal  online  circula  entre  as  opções  de  imagens, 

identificando a URL, título e subtítulo do conteúdo compartilhado.

3.5 Apontamentos finais

O  trabalho  de  análise  realizado  nesta  pesquisa  teve  como  objetivo  identificar  as 

estruturas  de  participação  do  usuários-leitores  no  processo de  circulação  das  notícias  dos 

veículos, alinhadas às estratégias de usos dos botões e  plugins do Facebook e suas relações 

com os modelos de negócios adotados pelos jornais digitais. Analisar essa dinâmica é parte de 

um esforço de entendimento do jornalismo contemporâneo e da complexidade das estratégias 

de circulação de notícias em sites de redes sociais, do fortalecimento dos vínculos com os 

leitores e das estratégias de sustentabilidade dos negócios. 

Os usuários-leitores são estimulados a potencializar o alcance das publicações através 

de ferramentas – esta pesquisa restringiu à observação dos  plugins e botões do Facebook – 

que, por sua vez, alcançarão outras audiências que navegam em sites de redes sociais e são 

atraídas pelos links espalhados. Estes sites de redes sociais ganharam mais relevância diante 

das  transformações  sofridas  nas  empresas  jornalísticas  tradicionais,  que,  entre  outras 

mudanças, incluem novas formas de atribuir valor aos jornais e aos sites através de acessos, 

tempos de permanência, reprodução e reverberação de conteúdos. Isso tudo levou os jornais a 

estruturarem novas formas de estimular essa circulação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa analisou o uso dos botões e plugins do Facebook em 25 sites de notícias. O 

estudo partiu das hipóteses de que essas ferramentas são utilizadas pelos sites de notícias para 

atuar  como  engajadoras  da  participação  dos  leitores  na  circulação  dos  conteúdos  e  para 

reforçar os modelos de negócios adotados por esses veículos. A primeira hipótese baseou-se 

na observação de que a aplicação de ferramentas capazes de espalhar os conteúdos reforça o 

envolvimento dos leitores na circulação, tornando as informações menos restritas aos sites 

jornalísticos, além de permitir oferecer conteúdos personalizados aos leitores. Essa circulação 

ocorre de várias formas e pode ser observada a partir das características de cada ferramenta.

A segunda hipótese considerou que a aplicação dessas ferramentas nos sites de notícias 

estaria diretamente relacionada ao formato de rentabilidade do veículo, e seria utilizada para 

acentuar o espalhamento de informação – não apenas de notícias, como também da marca dos 

jornais  –  e  para  reforçar  o  vínculo  com  os  leitores  através  da  oferta  personalizada  de 

conteúdos.  Essas  ferramentas  são,  então,  apresentadas  como elementos  participativos  das 

estratégias de negócios dos sites nos quais estão inseridas. A pesquisa tomou como objeto de 

análise os três principais modelos de negócios utilizados pelos sites de notícias analisados: 

paywall, signwall e publicidade online.

Nesse sentido, como um dos objetivos específicos, foram mapeados os usos possíveis 

desses componentes pelos sites de notícias dentro das perspectivas da circulação jornalística e 

também  da  personalização  de  conteúdos  para  o  usuário-leitor.  Quando  considerados  os 

números de participação cada vez maiores dos sites de redes sociais na fatia de audiência dos 

veículos,  percebe-se  que  essas  ferramentas  que  auxiliam no  espalhamento  dos  conteúdos 

atuam como engajadores de acesso e participação do público.  Assim, os botões e  plugins 

seriam disponibilizados pelos sites de notícias para promover o espalhamento dos conteúdos e 

aumentar a visibilidade da marca do jornal.

Uma  vez  “logado”  no  Facebook,  os  botões  e  plugins instalados  nos  cibermeios 

oferecem  informações  personalizadas  ao  usuário-leitor.  Como  exemplos,  pode-se  citar 

sugestões de artigos e notícias a partir da recomendação feita por amigos. Essas informações 

são exibidas a partir da identificação do perfil do usuário-leitor e recolhidas dos integrantes da 

lista de contatos ou do próprio usuário. A partir do rastreamento dos dados fornecidos por 

esses usuários, o Facebook consegue filtrar informações de possível interesse de leitura e, 

assim,  os  sites  podem  oferecer,  através  dos  botões  e  plugins,  opções  de  conteúdos 

personalizados. 



137

A pesquisa buscou analisar de que forma essas ferramentas são eficazes para oferecer 

conteúdos  personalizados.  Os  plugins tornam  os  sites  de  notícias  mais  próximos  da 

experiência  realizada  no Facebook,  ao  transportar  a  possibilidade  de “curtir”,  comentar  e 

compartilhar para o ambiente de consumo de notícias. Rostos de amigos e recomendações de 

artigos a partir do interesse de leitura dos amigos podem levar a uma maior participação dos 

usuários-leitores através de comentários, botões para compartilhar, entre outros. Porém, para 

os sites de notícias, depender das ferramentas do Facebook como investimento exclusivo na 

personalização ou da circulação dos conteúdos pode vir a ser uma estratégia arriscada.

Isso  porque  os  sites  de  notícias  acabam  tornando-se  dependentes  de  ferramentas 

criadas pelo Facebook, cujas regras e interesses comerciais podem, em algum momento, ser 

conflitantes  com  as  dos  veículos.  A  partir  do  entendimento  de  que  a  circulação, 

principalmente, é uma etapa decisiva do consumo de informações, basear as estratégias de 

negócios online apenas nessas ferramentas de espalhamento pode levar à perda do controle 

desse  processo  pelos  veículos.  Além disso,  como o  Facebook  tende  a  proteger  os  dados 

relacionados ao consumo de informações pelos usuários-leitores, os jornais online participam 

de uma entrega de conteúdo às cegas, em que pouco ou nada se conhece sobre a ponta final do 

processo de produção da notícia.

Nesse sentido, estratégias semelhantes as do Zero Hora, ao utilizar o serviço Disqus, 

ou ao La Tercerca, com o Viafoura, serviços que permitem o acompanhamento de métricas de 

engajamento dos usuários de redes sociais, podem ser opções para aumentar a circulação de 

conteúdos para além dessas ferramentas. Outra aposta que vai na mesma direção é o caso do 

El País, que desenvolveu sua própria rede de participação dos leitores, o Eskup, que permite a 

criação de perfis para participação nas discussões online. Essas estratégias podem servir como 

alternativas para mudanças na execução de botões e plugins do Facebook, por exemplo, além 

de conferir maior controle aos veículos sobre a etapa de circulação e ampliar as possibilidades 

de espalhamento de conteúdo pelos leitores.

Enquanto parte dos veículos restringe o acesso aos conteúdos atrás de muros pagos ou 

cadastros de assinantes, para o Facebook, a livre circulação de informações, que alimenta 

diariamente parte das conversações entre os usuários, é fundamental. Por isso, a utilização das 

atuais ferramentas de espalhamento e participação do Facebook pode servir para fortalecer as 

estratégias dos veículos, porém, parece ser fundamental que estes mantenham-se preparados 

para eventuais mudanças ou embates comerciais.

As  ferramentas  estudadas  podem  ser  utilizadas  pelos  usuários-leitores  para  gerar 

conteúdo  (User-Generated  Content),  para  participar  mais  ativamente  do  processo  de 
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circulação de notícias, produzir novas informações, reverberar temas relevantes e atuar como 

gatewatchers. No entanto, é importante ressaltar que a simples presença das ferramentas do 

Facebook inseridas nos sites de notícias não garantem per si a participação dos usuários no 

processo de circulação. A interação esbarra em várias questões que envolvem desde a falta de 

conhecimento técnico de como operar os botões e plugins, até mesmo a ausência de um perfil 

naquele site de rede social. Há estudos que apontam que o uso de ferramentas de participação, 

a exemplo dessas estudadas nesta pesquisa, funcionam apenas como estratégias de marketing 

e  muito  pouco para  garantir  o  empoderamento  dos  usuários-leitores  na  interação  com os 

conteúdos.

A pesquisa observou as transformações pelas quais vem passando o jornalismo digital 

na última década, com a migração das receitas de publicidade dos veículos em papel para o 

meio  digital  e  o  consequente  acirramento  da  concorrência,  o  surgimento  de  modelos  de 

negócios  exclusivamente  pensados  para  os  sites  de  notícias  e  o  aumento  do consumo de 

conteúdos através de sites de redes sociais, seja através da web ou em dispositivos móveis. 

Foi realizado um levantamento das etapas do webjornalismo para entender as estratégias e os 

desafios dos publishers em meio às profundas alterações no ecossistema jornalístico atual. 

Uma das características que mais podem ser observadas no jornalismo digital nessa 

década de transformações tomada como contexto da pesquisa é a própria instabilidade da 

tecnologia, no sentido de experimentações, tentativas e erros, e adaptações aos seus usos. A 

adoção de softwares de publicação nas redações, a utilização dos sites de redes sociais pelos 

jornalistas  e  pelos  próprios  jornais,  e  a  exploração  de  conteúdo para  dispositivos  móveis 

marcam a própria necessidade do jornalismo em descobrir novas formas de se conectar com 

sua audiência, produzir conteúdos mais ricos e principalmente garantir fonte de receita.

Essa constante mutabilidade pode direcionar  ao uso de tecnologias que,  em pouco 

tempo, se tornam obsoletas ou precisam ser modificadas. Os botões e  plugins do Facebook 

são exemplos de aplicações cujos usos são constantemente revisados e atualizados de acordo 

com as necessidades de cada site de notícia, conforme verificado na análise. Por isso, uma das 

possibilidades é que essas ferramentas sejam reapropriadas, descontinuadas ou intensificadas 

de acordo com as mudanças que ocorrem com o próprio veículo. Durante a pesquisa, porém, 

não foram detectadas  mudanças  relacionadas  aos  botões  e  plugins do Facebook nos  sites 

analisados. Também não houve o lançamento de uma nova ferramenta pelo Facebook nesse 

período. 

Exemplo  dessa  constante  inquietação  do  mercado  foi  percebida  na  mudança  do 

modelo de negócio adotado pelo jornal O Estado de S. Paulo, que passou de um formato 
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signwall para o paywall. A mudança para um modelo de cobrança pelo conteúdo já havia sido 

anunciada pela direção do jornal como um processo natural  de transição. No entanto, sua 

ocorrência em outubro de 2014, período de elaboração desta pesquisa, levou a um momento 

em que chegou a ser cogitado retirar o veículo do processo de análise. Decidiu-se, porém, 

manter na dissertação as observações feitas referentes à adoção dos botões e plugins utilizados 

pelo site, que não sofreram mudanças, por risco de comprometimento de toda a análise que já 

havia sido produzida antes da transição para o modelo paywall. 

O processo de convergência modificou as relações de trabalho nas redações, assim 

como as formas de produção, distribuição e consumo de conteúdos jornalísticos. Transformou 

ainda  a  forma de se  pensar  a  narrativa  jornalística,  a  apresentação dessas  informações,  e 

deslocou o papel da audiência em direção a um maior grau de participação em relação ao 

conteúdo produzido pelos grandes veículos de comunicação. Nesse ponto, os sites de redes 

sociais estão situados dentro desse processo de convergência, espaço onde os leitores podem 

participar com maior controle do processo de produção e circulação jornalística.

A aplicação  das  fichas  de  categorização  em sites  de notícias  espalhados  por  nove 

países  (Argentina,  Brasil,  Chile,  Espanha,  Estados  Unidos,  França,  Inglaterra,  Portugal  e 

México)  buscou  identificar  os  tipos  de  usos  dos  botões  e  plugins nos  mais  variados 

cibermeios.  Apesar  desta  pesquisa  não  se  propor  a  analisar  as  variações  do  uso  das 

ferramentas de um país para outro, a escolha de veículos diferentes permitiu ampliar a análise 

para um maior  e  mais  variável  espectro  de dados,  além de poder  observar  as  estratégias 

adotadas pelos sites de notícias e de que forma botões e plugins estavam inseridos dentro dos 

modelos de negócios adotados pelos veículos. 

A pesquisa buscou mapear como cada um dos modelos de negócio explora os botões e 

os plugins e quais são os desafios por trás do emprego dessas ferramentas. Identificou-se que 

os  sites  de  notícias  que  utilizam  as  publicidades  online  como  principal  fonte  de  receita 

reforçam suas presenças no Facebook como uma forma de atingir a audiência cada vez mais 

pulverizada nos sites de redes sociais, aplicativos e dispositivos móveis. Nesse sentido, os 

botões para curtir a  fanpage e os botões de compartilhamento de notícias são empregados 

como uma forma de espalhar o conteúdo e assim aumentar a participação dos leitores que 

chegam aos sites de notícias através dos links espalhados. 

O modelo  signwall funciona como um modelo intermediário entre o formato aberto 

dos  sites  que buscam a  superdistribuição  e  os  modelos  mais  concentradores,  que  adotam 

muros  de  cobrança  pelos  seus  conteúdos.  O  signwall utiliza  cadastros  de  usuários  para 

oferecer,  em  geral,  conteúdos  personalizados,  para  formar  um  banco  de  informações  a 
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respeito dos leitores e para utilizar os dados para comercializar anúncios e outros tipos de 

materiais segmentados. 

Observou-se ainda que o sigwall pode servir como um modelo de transição do formato 

gratuito para o formato pago, como realizado pelo jornal O Estado de S. Paulo, que utilizou 

esse modelo entre 2012 e 2014, até mudar para o paywall. Os veículos que adotam o signwall 

utilizam botões que os caracterizam, ora similares aos de modelo aberto, ora como os que 

adotam o  muro  de  pagamento.  Foi  observado que não  há  um reforço  tão  intenso  para  a 

formação de “curtidores” da página do veículo no Facebook, ao passo que há um uso maior de 

botões  que  reforçam uma participação  individual  e  mais  personalizada,  centrada  em uma 

figura similar ao assinante. 

Já os veículos que adotam o  paywall como modelo de negócios buscam fortalecer a 

atuação dos usuários-leitores sobre os conteúdos através de botões personalizados, em que os 

links compartilhados atuam como uma isca para manter os índices de audiência – e assim 

servir para a base de entrega de anúncios, já que parte da receita se mantém com a publicidade 

online,  embora  de  forma  menos  dependente  do  que  os  que  mantêm  o  modelo  aberto, 

totalmente exclusivo desse tipo de receita. Porém, ao contrário do que inicialmente pensado, 

os acessos oriundos dos sites de redes sociais mantêm-se como importante fonte de tráfego 

para os sites com “muro poroso”, já que a entrega de publicidade também é fonte de receitas 

para esses veículos. Esses sites alcançaram uma maior variedade de exploração de receitas, e 

costumam  casar  entrega  de  publicidades,  receita  de  assinantes  e  projetos  de  marketing 

especiais para empresas.

Apesar disso, uma grande integração de ferramentas dos sites de redes sociais em sites 

de notícias tende a ser mais vantajosas para os veículos que exploram as publicidades online 

como  fonte  de  receitas,  uma  vez  que  o  espalhamento  aumenta  as  chances  de  que  esses 

conteúdos sejam mais consumidos. Embora o ato de circular as notícias através dos botões 

não  implique  necessariamente  no  consumo –  aqui  entendido  estritamente  como o  acesso 

através  do clique que garante  a exibição dos anúncios veiculados  à  página do veículo –, 

mesmo a exposição do link no Facebook gerado por aquela ferramenta indica o espalhamento 

da marca do jornal. 

É importante considerar que algumas pesquisas recentes buscam diferenciar os tipos 

de consumo de notícias a partir dos níveis de engajamentos dos leitores. Clicar e ler uma 

notícia é diferente de buscar,  monitorar,  ou simplesmente checar através dos  smartphones 

cada vez mais  utilizados para acessar conteúdos jornalísticos.  Ferramentas como botões e 

plugins permitem executar diversos tipos desse consumo, seja um mais superficial, que pode 



141

ser representado por um leitor que compartilha notícias que supõe serem importantes mesmo 

sem ler, até níveis mais fortes de participação, como comentar e acompanhar discussões entre 

usuários-leitores. Ao transformar o conteúdo publicado nos sites de notícias em elementos 

similares ao Facebook, isto é, que podem ser “curtidos”, comentados, compartilhados, essas 

ferramentas  acabam permitindo tipos  de  interação  semelhantes  aquelas  já  desempenhadas 

pelos usuários-leitores naquele site de rede social.

Por fim, os estudos de casos dos jornais Correio e Zero Hora permitiram observar com 

mais aprofundamento e detalhamento a realidade dos objetos pesquisados. Para isso, tomou-se 

como referencial teórico a definição de modelo de negócio, e das pesquisas sobre os modelos 

comerciais adotados pelos sites de notícias. Essa categorização permitiu mapear e analisar as 

estratégias adotadas por esses veículos para sustentar o duplo desafio de garantir a audiência – 

cada vez mais dispersa – e aumentar as receitas. 

Foram analisados as particularidades das estratégias de uso dos botões e plugins nesses 

dois  sites  de  notícias,  que  adotam  modelos  de  negócios  diferentes,  respectivamente, 

publicidade online e  paywall. O estudo de caso permitiu analisar, em profundidade, outras 

características relacionadas ao uso das ferramentas do Facebook a partir de entrevistas com 

editores de sites de notícias, além de ajudar a compreender as estratégias dos grupos dentro de 

um contexto empresarial, no qual as empresas de comunicação estão inseridas. 

Os botões e plugins atuam como gatilhos para que a informação seja espalhada entre 

potenciais  consumidores.  Eles  não  garantem,  porém,  a  eficácia  da  entrega  aos  seus 

destinatários. A decisão sobre o tipo de consumo que será feito através do link para a notícia 

gerado pelo botão obviamente depende de cada leitor. Outra característica que pode apontar 

para a aplicação maior dessas ferramentas nos jornais online refere-se ao baixo custo para os 

veículos que as utilizam. Embora algumas empresas voltadas para o monitoramento e gestão 

de informações ofereçam aos cibermeios  softwares capazes de identificar comportamentos 

dos usuários a partir do consumo e compartilhamento de notícias, a maioria das ferramentas 

que  possibilitam  esse  maior  engajamento  dos  leitores  com  os  conteúdos  ainda  são 

disponibilizadas gratuitamente. 

Como  estratégia  de  negócio,  porém,  depender  exclusivamente  das  ferramentas 

oferecidas pelo Facebook como forma de economizar na gestão da circulação e consumo é 

indicativo de que os sites de notícias ainda recebem investimentos menores do que os jornais 

impressos.  Em  um  grande  veículo  impresso,  a  etapa  de  distribuição  envolve  detalhado 

planejamento ao considerar inúmeras variáveis, que vão desde o maior ou menor consumo de 

jornais em determinados dias, até questões como logística de entrega em dias de chuva, ou em 
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domingos  e  feriados.  Aplicando  pensamento  semelhante  ao  uso  de  ferramentas  de 

espalhamento e participação nos cibermeios, a falta de planejamento e de um estudo sobre as 

características de cada veículo pode tornar o uso dos botões e  plugins ineficientes para as 

estratégias que se deseja reforçar, seja como divulgação da marca dos veículos, aumento de 

participação  dos  usuários  ou  busca  por  maior  interação  e  consumo,  para  citar  alguns 

exemplos.

Já  do  ponto  de  vista  dos  leitores,  os  botões  e  plugins funcionam  ainda  como 

ferramentas de recomendação com as quais os leitores podem desviar da função de filtro que 

os  grupos  de  comunicação  exercem  na  distribuição  de  informações,  e  exercerem,  eles 

mesmos,  o  papel  de  controladores  do  fluxo  de  circulação  de  conteúdo.  No  entanto,  é 

importante ressaltar o papel centralizador exercido pelo Facebook, por onde passa o fluxo de 

informações. Essa mudança no padrão de consumo e participação na circulação de informação 

ocorre  ainda  que  essas  ferramentas  estejam  a  serviço  dos  meios  de  comunicação.  As 

informações compartilhadas, uma vez publicadas nas páginas pessoais dos usuários-leitores 

do Facebook, são ressignificadas nesse espaço de conversação em que estão sujeitas a novos 

comentários, compartilhamentos e “curtidas”.

Alguns estudos futuros podem ser desdobrados a partir dos resultados obtidos por esta 

dissertação. Como exemplo, um estudo que analise o uso dos botões e plugins do Facebook 

em  aplicativos  agregadores  voltados  para  dispositivos  móveis.  Esse  estudo  pode  buscar 

identificar características específicas das ferramentas analisadas nesses produtos agregadores 

como forma de promover a circulação de informações. Outro desdobramento pode dar origem 

a uma pesquisa que aborde outros modelos de negócios e formatos de rentabilidade que não 

foram  analisados  neste  estudo,  como  micropagamentos,  crowdfunding ou  parcerias  de 

exibição de conteúdos em sites terceiros, e as novas relações de consumo e circulação de 

conteúdos consequentemente criados a partir dos usos dos botões e plugins do Facebook. 

Do ponto de vista da participação dos usuários-leitores, é possível desenvolver uma 

pesquisa  que  analise  os  tipos  de  interação  com  os  cibermeios  através  das  ferramentas 

estudadas nesse trabalho a partir de conceitos como jornalismo participativo. Considerando a 

constante  instabilidade  das  estratégias  dos  veículos  para reforçar  suas  áreas  comerciais,  e 

diante do surgimento cada vez mais frequente de estruturas cujas funções são promover o 

espalhamento de informações, dar continuidade a esses estudos que tratam de novos modelos 

de negócios dos cibermeios parece indicar que se tornarão cada vez mais frequentes.
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O Povo 28/07 12h00 www.opovo.com.br O Povo Ceará/Brasil 2001 Publicidade Online

Jornal do 
Comércio 

28/07 9:30 http://jconline.ne10.uol.com.br
/

Jornal do 
Commercio/Uol

Pernambuco/ Brasil ? Publicidade Online

Diário de 
Pernambuco 

28/07 23h http://www.diariodepernambu
co.com.br/

Diários 
Associados

Pernambuco / Brasil ? Publicidade Online

O Estado de 
Minas 

30/07 22h http://www.em.com.br/ Diários 
Associados

Minas Gerais/Brasil Paywall

O Tempo 30/07 22h30 www.otempo.com.br/ Sempre Editora Minas Gerais/Brasil ? Publicidade Online

A Crítica 30/07 23h http://acritica.uol.com.br Grupo RCC/Uol Amazonas/Brasil ? Publicidade Online



O Estado de 
S.Paulo 

03/08 18h www.estadao.com.br/ Estado São Paulo/Brasil Signwall

Folha de 
S.Paulo 

03/08 20h www.folha.uol.com Folha/Uol São Paulo/Brasil Paywall 

O Dia 04/08 21h45 www.odia.ig.com.br/ Ig Rio de Janeiro/Brasil Publicidade Online

O Globo 04/08 23h www.oglobo.globo.com Infoglobo Rio de Janeiro/Brasil Paywall 

Zero Hora 06/08 19h zh.clicrbs.com.br/rs/ RBS Rio Grande do Sul/Brasil Paywall 

Clarín 06/08 19h45 www.clarin.com/ Clarín Argentina Signwall. 

Correio 
Braziliense

06/08 23h www.correiobraziliense.com.b
r/

Diários 
Associados

DF/Brasil Paywall

La Tercera 09/08 18h www.latercera.com/ Copesa Chile Signwall 

El Universal 09/08 19h www.eluniversal.com.mx/ El Universal México Publicidade Online 

The New 
York Times 

09/08 21h www.nytimes.com/ New York 
Times

Estados Unidos Paywall

Los Angeles 
Times 

10/09 8h www.latimes.com Los Angeles 
Times Media 

Group

Estados Unidos Paywall 

The Guardian 10/09 11h www.theguardian.co.uk Guardian Media 
Group

Reino Unido 1999 Signwall

El Pais 11/08 19h30 elpais.com/ PRISA Espanha Signwall 

El Mundo 11/08 21h Elmundo.es Unidad Editorial Espanha Paywall

http://Www.oglobo.com/


Le Monde 11/08 22h Lemonde.fr Le Monde França Paywall

Público 12/08 23h30 www.publico.pt/ Sonae Portugal Paywall

Correio da 
Manhã 

12/08 23h www.cmjornal.xl.pt/ Cofina Portugal Paywall 

TABELA 2. BOTÃO CURTIR

VEÍCULO POSSUI

BOTÃO 
CURTIR

LOCAL 
(HOME, 
SINGLE, 
AMBAS)

POSSUI
BOTÃO 

RECOMENDA
R

ATRELADO 
AO BOTÃO 

CURTIR

 MANTÉM 
FORMATAÇÃ
O ORIGINAL

EXIBE 
Nº DOS 

QUE 
CURTE

M A 
PÁGINA 

OU A 
SINGLE

EXIBE 
IMAGENS 
DOS QUE 
CURTEM 

A PÁGINA 

EXIBE 
INFORMAÇÕES 
PERSONALIZA

DAS PARA 
USUÁRIO 

LOGADO EM 
SEU PERFIL

PERMITE 
COMPARTILH

AR A 
INFORMAÇÃO 

DE QUE SE 
CURTIU A 

PÁGINA OU A 
SINGLE

PERMITE 
ADICIONAR 
COMENTÁRI
O JUNTO AO 

ATO DE 
CURTIR A 

PÁGINA OU 
SINGLE

POSSUI O 
BOTÃO 
CURTIR 

EM 
OUTRO 
IDIOMA

QUAL IDIOMA 
UTILIZADO

(INGLÊS, 
ESPANHOL, 

PORTUGUÊS, 
FRANCÊS ETC)

Correio (BA) - - - - - - - - - - Português

A Tarde (BA) - - - - - - - - - - Português

O Povo (CE) X HOME - X - - - X - - Português

Jornal do 
Comércio 

(PE)

X Single - x X (single) - - X Single x - Português



Diário de 
Pernambuco 

(PE)

X Home - X X 
capa

- - X X - Português

O Estado de 
Minas (MG)

- - - - - - - - - - -

O Tempo 
(MG) 

X Ambas - X X amb - -- X X - -

A Crítica 
(AM)

X Single - X X sing - - X X - -

O Estado de 
S.Paulo (SP)

- - - - - - - - - - -

Folha de 
S.Paulo (SP)

- - - - - - - - - x Port | esp

O Dia (RJ) X Ambas - X X capa - - - - - port

O Globo (RJ) - - - - - - - - - - -

Zero Hora 
(RS)

- - - - - - - - - - -

Clarín (ARG) - - - - - - - - - – -

Correio 
Brasiliense

- - - - - - - - - - -

La Tercera 
(CHL)

X single - - X sing - - automático X - espanhol

El Universal 
(MEX)

X Single - X X sing - - - - - espanhol



The New 
York Times 

(EUA)

- - - - - - - - - - ingles

Los Angeles 
Times (EUA)

X ambas - - X capa - - - - - ingles

The Guardian 
(ING)

- - - - - - - - - - -

El Pais (ESP) X Blogs - X X - - - - - espanhol

El Mundo 
(ESP)

X Blogs - X X - - - - - espanhol

Le Monde 
(FRA)

- - - - - - - - - - -

Público 
(POR)

X Home - X X - - - - - -

Correio da 
Manhã 
(POR)

X X - X X - - - x X Inglês

TABELA 3. FEED DE ATUALIZAÇÕES

VEÍCULO POSSUI FEED DE 
ATUALIZAÇÕES

LOCAL (HOME, 
SINGLE, 
AMBAS)

IDENTIFICA TIPOS DE 
ENGAJAMENTO DE 

USUÁRIOS DO FACEBOOK 
NAS NOTÍCIAS

IDENTIFICA 
PERIODICIDADE DA 

ATUALIZAÇÃO

EXISTE 
HIERARQUIZAÇÃO 

NA EXIBIÇÃO

AS INFORMAÇÕES 
SÃO EXIBIDAS DE

1 A 2 DIAS
2 A 7 DIAS
7 A 15 DIAS



15 A 30 DIAS
1 A 3 MESES
3 A 6 MESES

Correio (BA)  - - - - - -

A Tarde (BA) - - - - - -

O Povo (CE) - - - - - -

Jornal do Comércio (PE) - - - - - -

Diário de Pernambuco 
(PE)

- - - - - -

O Estado de Minas 
(MG)

- - - - - -

O Tempo (MG) - - - - - -

A Crítica (AM) - - - - - -

O Estado de S.Paulo 
(SP)

- - - - - -

Folha de S.Paulo (SP) - - - - - -

O Dia (RJ) - - - - - -

O Globo (RJ) - - - - - -

Zero Hora (RS) - - - - - -

Clarín (ARG) - - - - - -



Correio Braziliense - - - - - -

La Tercera (CHL) - - - - - -

El Universal (MEX) - - - - - -

The New York Times 
(EUA)

- - - - - -

Los Angeles Times 
(EUA)

- - - - - -

The Guardian (ING) - - - - - -

El Pais (ESP) - - - – - -

El Mundo (ESP) - - - - - -

Le Monde (FRA) - - - - - -

Público (POR) - - - - - -

Correio da Manhã 
(POR)

- - - - - -

TABELA 4. FEED DE RECOMENDAÇÕES

VEÍCULO EXIBE TIPOS DE 
ATUAÇÕES DOS 

USUÁRIOS NA PÁGINA 

LOCAL (HOME, SINGLE, 
AMBAS)

IDENTIFICA TIPOS DE 
ENGAJAMENTO DE 

USUÁRIOS DO 

IDENTIFICA 
PERIODICIDADE DA 

ATUALIZAÇÃO

EXISTE HIERARQUIZAÇÃO 
NA EXIBIÇÃO



DO SITE FACEBOOK NAS 
NOTÍCIAS

Correio (BA) - - - - -

A Tarde (BA) - - - - -

O Povo (CE) - - - - -

Jornal do Comércio (PE) - - - - -

Diário de Pernambuco 
(PE)

- - - - -

O Estado de Minas 
(MG)

- - - - -

O Tempo (MG) - - - - -

A Crítica (AM) - - – - -

O Estado de S.Paulo 
(SP)

– - - - -

Folha de S.Paulo (SP) - - - - -

O Dia (RJ) - - - - -

O Globo (RJ) - - - - -

Zero Hora (RS) - - - - -

Clarín (ARG) - - - - -

Correio Braziliense - - - - -



La Tercera (CHL) - - - - -

El Universal (MEX) - - - - -

The New York Times 
(EUA)

- - - - -

Los Angeles Times 
(EUA)

- - - - -

The Guardian (ING) - - - - -

El Pais (ESP) - - - - -

El Mundo (ESP) - - - - -

Le Monde (FRA) Compartilhamentos Home e single Compartilhamentos- 24 horas Mais compartilhadas

Público (POR) Recomendações Home X recomendações - sete dias Mistura recomendações com 
atualização

Correio da Manhã 
(POR)

- - - - -

TABELA 5. CAIXA CURTIR

VEÍCULO POSSUI 
CAIXA 
CURTIR

EXIBE IMAGENS 
DE USUÁRIOS DO 
FACEBOOK QUE 

CURTEM A 
PÁGINA DO 

TAMANHO DA 
CAIXA DO PLUGIN 

NA CAPA
P (ATÉ 5 PERFIS) 

M (ATÉ 10 PERFIS) 

EXIBE 
IMAGENS 

DE 
USUÁRIOS 

DO 

TAMANHO 
DA CAIXA 

DO PLUGIN 
NA SINGLE

P (ATÉ 5 

O PLUGIN 
EXIBE 
PERFIS 

DIFERENTES 
QUANDO 

EXIBE 
INFORMAÇÕ

ES 
PERSONALI

ZADAS 

EXIBE 
PUBLICAÇÕE

S 
REALIZADAS 
PELA PÁGINA 

EXIBE 
CABEÇALHO 
“ENCONTRE-

NOS NO 
FACEBOOK”



JORNAL NA 
PÁGINA 

PRINCIPAL DO 
VEÍCULO

G (MAIS DE 10 
PERFIS)

FACEBOOK 
QUE 

CURTEM A 
PÁGINA DO 

JORNAL 
NAS 

SINGLES 
DE 

NOTÍCIA: 

PERFIS) 
M (ATÉ 10 
PERFIS) 

G (MAIS DE 
10 PERFIS)

NÃO 
ESTANDO 

LOGADO NO 
FACEBOOK

PARA 
USUÁRIO 

LOGADO EM 
SEU PERFIL

DO JORNAL 
NO 

FACEBOOK

Correio (BA)  X X 17 capa G X G 10  X X - -

A Tarde (BA)  X X 16G - - X X - -

O Povo (CE) X X 20G X GX X X - -

Jornal do Comércio (PE) X X 15G - - X X - -

Diário de Pernambuco 
(PE)

 X X 39G - - X X - -

O Estado de Minas 
(MG)

X X 10M - - X X - -

O Tempo (MG) X X 10M X 10M X X - X

A Crítica (AM) X - - X 10M X X X -

O Estado de S.Paulo 
(SP)

- - - - - - - - -

Folha de S.Paulo (SP) - - - - - - - - -

O Dia (RJ) - - - - - - - - -

O Globo (RJ) - - - - - - - - -



Zero Hora (RS) X - - X 5p X - - -

Clarín (ARG) - - - - - - - - -

Correio Braziliense X X 15G - - X X - -

La Tercera (CHL) X - - - - - - X -

El Universal (MEX) - - - - - - - - -

The New York Times 
(EUA)

- - - - - - - - -

Los Angeles Times 
(EUA)

- - - - - - - - -

The Guardian (ING) - - - - - - - - -

El Pais (ESP) - - - - - - - - -

El Mundo (ESP) - - - - - - - - -

Le Monde (FRA) X X 10M X 10M X X - -

Público (POR) - - - - - - - - -

Correio da Manhã 
(POR)

- - - - - - - - -

TABELA 6. BOTÃO COMPARTILHAR



VEÍCULO POSS
UI

LOC
AL 
(HO
ME, 

SING
LE, 

AMB
AS)

OFERECE 
OPÇÕES DE 
DIRECIONA

MEN-TO 
DO ENVIO 

DO 
CONTEÚDO

EXIBE O 
NÚMERO 

DE 
COMPAR

TI-
LHAMEN

TO DA 
INFOR-
MAÇÃO

POSSUI 
ÍCONE 

DE 
COMPAR

TI-
LHAME

NTO

PERMIT
E 

COMPA
RTI-

LHAR A 
PÁGINA 

NO 
FACEBO

OK 
ATRAVÉ

S DO 
SITE

 INFORM
A-ÇÃO 

COMPAR
-

TILHAD
A 

MANTÉ
M 

TÍTULO

INFOR
MA-
ÇÃO 
COM-
PARTI-
LHADA 
MANT

ÉM 
LINHA 

DE 
APOIO

PERMIT
E 

ADICIO
NAR 

COMEN
TÁ-RIO 
JUNTO 

AO 
CONTEÚ

-DO 
PUBLIC

A-DO

HÁ OPÇÕES 
DE 

IMAGENS 
NA 

INFORMAÇ
ÃO 

COMPARTIL
HADA

HÁ 
VEICUL
AÇÃO 

DA 
MARCA 

DO 
VEÍCUL

O NO 
CONTEÚ

-DO 
COMPAR

-
TILHAD

O

HÁ 
IDENTIFICA

ÇÃO DA 
URL NA 

INFORMAÇ
ÃO 

COMPARTIL
HADA

É POSSÍVEL 
EDITAR O 
TEXTO DA 
INFORMAÇ

ÃO 
COMPARTI

LHADA

PERMITE 
ADICIONAR 
COMENTÁRI
O JUNTO AO 
CONTEÚDO 
PUBLICADO

Correio (BA) X Single - - - - X X X X X X - X

A Tarde (BA) - - - - - - - - - - - - - -

O Povo (CE) - - - - X 
SINGLE

X X X X X X - X

Jornal do Comércio 
(PE)

- - - - - - - - - - - - - -

Diário de Pernambuco 
(PE)

- - - - X 
SINGLE

X X X X X X X - X

O Estado de Minas 
(MG)

– - - - X Single - X X X - X X - X

O Tempo (MG) - - - - - - - - - - - - - -

A Crítica (AM) - - - - X X X X X X - X - X

O Estado de S.Paulo 
(SP)

- - - - X - X X X - X X - X



Folha de S.Paulo (SP) - - - - X - X X X - X X - X

O Dia (RJ) - - - - - - - - - - - - - -

O Globo (RJ) - - - - X - X X X X X X - X

Zero Hora (RS) - - - - X - X X X X X X - x

Clarín (ARG) - - - X X - X X X X X X - X

Correio Braziliense - - - - X - X X X X X X - X

La Tercera (CHL) - - - - X - X X X - X - X x

El Universal (MEX) - - X - X - X X X X X - - x

The New York Times 
(EUA)

- - X - X - X - X X X X - X

Los Angeles Times 
(EUA)

- - - - X - X X X x - - - x

The Guardian (ING) - - X X X - X X X X X X - X

El Pais (ESP) - - X X X - - - X X X X - X

El Mundo (ESP) - - x X X - X - X X X X - X

Le Monde (FRA) X Sing X X lista 
com 5 
plus 

partage

X - X - X X X X - X

Público (POR) X Sing X X X - X X X X X X - X

Correio da Manhã X X X X X - X - X X X X - X



(POR)

TABELA 7. BOTÃO RECOMENDAR

VEÍCULO POSSUI 
BOTÃO 

RECOME
NDAR

LOCA
L 

(HOM
E, 

SINGL
EOU 

AMBA
S)

OFERECE 
OPÇÕES DE 
DIRECIONA
MENTO DO 
ENVIO DO 

CONTEÚDO

CONTEÚDO 
COMPARTIL

HADO 
MANTÉM 
TÍTULO 

ORIGINAL

CONTEÚD
O 

COMPARTI
LHADO 

MANTÉM 
LINHA DE 

APOIO 
ORIGINAL

PERMITE 
ADICION

AR 
COMENT
ÁRIO  AO 
CONTEÚD

O 
PUBLICA

DO

PERMITE 
ALTERAR 

IMAGEM DA 
INFORMAÇÃ

O 
COMPARTIL

HADA

EXIBE 
MARCA DO 
VEÍCULO 

COMO OPÇÃO 
DE IMAGEM 

DO 
CONTEÚDO 

COMPARTILH
ADO

IDENTIFICA 
URL DO SITE 

NO 
CONTEÚDO 
COMPARTIL

HADO

PERMITE 
EDITAR O 
TEXTO DO 

CONTEÚDO 
COMPARTIL

HADO

EXIBE 
INFORMAÇÕE

S 
PERSONALIZ
ADAS PARA 

USUÁRIO 
LOGADO EM 
SEU PERFIL

Correio (BA) - - - - - - - - - - -

A Tarde (BA) X SINGL
E

X X PUXA 
LEAD

X - - X - -

O Povo (CE) X SING  - X LEAD X - X X - -

Jornal do 
Comércio 

(PE)

- - - - - - - - - - -

Diário de 
Pernambuco 

(PE)

- - - - - - - - - - -

O Estado de - - - - - - - - - - -



Minas (MG)

O Tempo 
(MG) 

- - - - - - - - - - -

A Crítica 
(AM)

- - - - - - - - - - -

O Estado de 
S.Paulo (SP)

- - - - - - - - - - -

Folha de 
S.Paulo (SP)

X SING - X X lead - - - X - -

O Dia (RJ) X Sing - X X - - X X - -

O Globo (RJ) - - - - - - - - - - -

Zero Hora 
(RS)

- - - - - - - - - - -

Clarín (ARG) - - - - - - - - - - -

Correio 
Braziliense

- - - - - - - - - - -

La Tercera 
(CHL)

- - - - - - - - - - -

El Universal 
(MEX)

- - - - - - - - - - -

The New 
York Times 

(EUA)

- - - - - - - - - - -



Los Angeles 
Times (EUA)

- - - - - - - - - - -

The Guardian 
(ING)

- - - - - - - - - - -

El Pais (ESP) - - - - - - - - - - -

El Mundo 
(ESP)

- - - - - - - - - - -

Le Monde 
(FRA)

X Sing - X - X - - X - -

Público 
(POR)

X S - X X X - X X - -

Correio da 
Manhã 
(POR)

- - - - - - - - - - -

TABELA 8. LIVE STREAM

VEÍCULO POSSUI: EM CASO DE RESPOSTA 
POSITIVA: 

EXIBE INFORMAÇÕES 
PERSONALIZADAS PARA USUÁRIO 

LOGADO EM SEU PERFIL?

POSSUI O BOTÃO CURTIR 
EM OUTRO IDIOMA:

Correio (BA) - - - -

A Tarde (BA) - - - -

O Povo (CE) - - - -



Jornal do Comércio (PE) - - - -

Diário de Pernambuco (PE) - - - -

O Estado de Minas (MG) - - - -

O Tempo (MG) - - - -

A Crítica (AM) - - - -

O Estado de S.Paulo (SP) - - - -

Folha de S.Paulo (SP) - - - -

O Dia (RJ) - - - -

O Globo (RJ) - - - -

Zero Hora (RS) - - - -

Clarín (ARG) - - - -

Correio Braziliense - - - -

La Tercera (CHL) - - - -

El Universal (MEX) - - - -

The New York Times (EUA) - - - -

-Los Angeles Times (EUA) - - - -

The Guardian (ING) - - - -



El Pais (ESP) - - - -

El Mundo (ESP) - - - -

Le Monde (FRA) - - - -

Público (POR) - - - -

Correio da Manhã (POR) - - - -

TABELA 9. BOTÃO ENVIAR

VEÍCULO POSSUI
: 

EM 
CASO 

DE 
RESPOS

TA 
POSITIV

A:

OFERECE 
OPÇÕES DE 

DIRECIONAM
ENTO DO 
ENVIO DO 

CONTEÚDO:

A 
INFORMAÇÃ

O 
COMPARTIL

HADA 
MANTÉM 
TÍTULO

A 
INFORM

AÇÃO 
COMPA
RTILHA

DA 
MANTÉ

M 
LINHA 

DE 
APOIO:

PERMITE 
ADICION

AR 
COMENT

ÁRIO 
JUNTO 

AO 
CONTEÚ

DO 
PUBLICA

DO:

HÁ OPÇÕES DE 
IMAGENS NA 
INFORMAÇÃO 
COMPARTILHA

DA

HÁ 
VEICULAÇÃO 
DA MARCA DO 
VEÍCULO NO 
CONTEÚDO 

COMPARTILH
ADO

HÁ 
IDENTIFICA
ÇÃO DA URL 

NA 
INFORMAÇÃ

O 
COMPARTIL

HADA

É 
POSSÍVEL 
EDITAR O 
TEXTO DA 
INFORMA

ÇÃO 
COMPART
ILHADA

EXIBE 
INFORMAÇÕES 
PERSONALIZA

DAS PARA 
USUÁRIO 

LOGADO EM 
SEU PERFIL?

Correio (BA)  - - - - - - - - - - -

- Tarde (BA) - - - - - - - - - - -

- Povo (CE) - - - - - - - - - - -



Jornal do 
Comércio 

(PE)

- - - - - - - - - - -

Diário de 
Pernambuco 

(PE)

- - - - – - - - - - -

O Estado de 
Minas (MG)

- - - - - - - - - - -

O Tempo 
(MG) 

- - - - - - - - - - -

A Crítica 
(AM)

- - - - - - - - - - -

O Estado de 
S.Paulo (SP)

- - - - - - - - - - -

Folha de 
S.Paulo (SP)

- - - - - - - - - - -

O Dia (RJ) - - - - - - - - - - -

O Globo (RJ) - - - - - - - - - - -

Zero Hora 
(RS)

- - - - - - - - - - -

Clarín (ARG) - - - - - - - - - - -

Correio 
Braziliense

- - - - - - - - - - -



La Tercera 
(CHL)

- - - - - - - - - - -

El Universal 
(MEX)

- - - - - - - - - - -

The New 
York Times 

(EUA)

- - - - - - - - - - -

Los Angeles 
Times (EUA)

- - - - - - - - - - -

The Guardian 
(ING)

- - - - - - - - - - -

El Pais (ESP) - - - - - - - - - - -

El Mundo 
(ESP)

- - - - - - - - - - -

Le Monde 
(FRA)

- - - - - - - - - - -

Público 
(POR)

- - - - - - - - - - -

Correio da 
Manhã 
(POR)

- - - - - - - - - - -

TABELA 10.1 COMENTÁRIO



VEÍCULO POSSUI 
SISTEM

A 
PRÓPRI

O DE 
PUBLIC
AÇÃO 

DE 
COMEN
TÁRIO

POSSUI 
PLUGIN 

DE 
COMEN
TÁRIO 

DO 
FACEBO

OK

OFERECE A 
POSSIBILIDA

DE DE 
COMENTAR 

UTILIZANDO 
PERFIL NO 

FACEBOOK: 

EM CASO 
POSITIVO, 

ONDE ESTÁ 
INSERIDO:

É 
POSSÍV

EL 
PUBLIC

AR 
COMEN
TÁRIO 

DISSOCI
ADO DO 
PERFIL 

NO 
FACEBO

OK:

INFORMA 
QUE O 

COMENT
ÁRIO 

FICARÁ 
VISÍVEL 

NA 
TIMELIN

E:

É POSSÍVEL 
ESCOLHER SE 
DESEJA QUE O 
COMENTÁRIO 

SE TORNE 
VISÍVEL NA 
TIMELINE:

PERMITE 
INSERIR 

COMENTÁRIO
S EM 

PUBLICAÇÕES 
JÁ FEITAS POR 

OUTROS 
USUÁRIOS?

PERMITE 
REALIZAR 

ALGUM 
TIPO DE 

VALIDAÇÃO 
A 

COMENTÁRI
OS 

PUBLICADO
S?

POSSUI 
RANKING 

DE 
VALIDAÇ
ÃO NOS 

COMENTÁ
RIOS?

ESTÃO 
SUJEITOS À 

MODERAÇÃO?

Correio (BA)  X - - - x - - - X PRÓPRIO - X

A Tarde (BA) X - - - x - - - - - X

O Povo (CE) X - X SINGLE X - - - - - X (mas facebook 
comments sem 

moderação)

Jornal do 
Comércio 

(PE)

X - - - x - - - - - X

Diário de 
Pernambuco 

(PE)

X X X Single X X X X X - X

O Estado de 
Minas (MG)

X - - - x - - - - denunciar - X

O Tempo 
(MG) 

X - X S X X X - X - X



A Crítica 
(AM)

X - - - X - - - x - x

O Estado de 
S.Paulo (SP)

X – - - X - - - - - X

Folha de 
S.Paulo (SP)

X - - - X - - - x - X

O Dia (RJ) - X X Single X (yahoo, 
aol, 

hotmail

- - X X - -

O Globo (RJ) X - - - X - - - - - X

Zero Hora 
(RS)

Disqus - X Single X tt, 
disqus

- - X X X -

Clarín (ARG) X - X Single Tt, g+ - X X X - -

Correio 
Braziliense

X - - - X - - - - - X

La Tercera 
(CHL)

X - X Single X tt, g+ - X X X - X

El Universal 
(MEX)

- X X Single - X X X X X -

The New 
York Times 

(EUA)

X - - - X - - X - - -

-Los Angeles 
Times (EUA)

viafoura - - - X - - X X - Não sabe

The Guardian X - X Single X - - X - - -



(ING)

El Pais (ESP) X - - - X - - X - - x

El Mundo 
(ESP)

X - - - X - - X - x x

Le Monde 
(FRA)

X - - - X - - X - - X

Público 
(POR)

X - - - X - - X - - X

Correio da 
Manhã 
(POR)

X - - - X - - - X X X

TABELA 10.2 COMENTÁRIO

VEÍCULO EXIBE 
INFOR

MAÇÕE
S 

PERSO
NALIZ
ADAS 
PARA 

USUÁR
IO 

LOGAD
O EM 
SEU 

PERFIL

EXIBE 
QUANT

OS 
COMEN
TÁRIOS 

NA 
PÁGINA 
[PADRÃ

O DE 
EXIBIÇÃ

O]:

A EXIBIÇÃO 
DE 

COMENTÁRI
OS OBEDECE 
CRITÉRIOS:

MAIS 
RECENTES, 

MAIS 
CURTIDAS, 

MAIS 
ANTIGAS

POSSUI 
FILTRO 

GRAMÁTICO
?

PERMIT
E 

CURTIR 
OS 

COMEN
TÁRIOS 
FEITOS 
PELOS 
LEITOR

ES 
ATRAVÉ

S DO 
FACEBO

PERMITE 
COMPAR
TILHAR 

COMENT
ÁRIOS 
FEITO 
PELOS 

LEITORE
S

AS 
VALIDAÇÕES 

DOS USUÁRIOS 
DO FACEBOOK 

SÃO 
UTILIZADOS 

PARA RANKING 
DE EXIBIÇÕES

USA 
REGISTRO DE 

USUÁRIO 
PARA 

PERMITIR 
COMENTÁRIO

S

PERMITE 
UTILIZAR O 
FACEBOOK 

COMO 
REGISTRO 

DE 
USUÁRIO

IDENTIFIC
A O 

PERFIL 
DO 

USUÁRIO 
DO 

FACEBOO
K COMO 

UM 
USUÁRIO 
REGISTRA

DO NO 
SISTEMA 

DE 

PERMITE 
IDENTIFICAR E 

ACESSAR A 
PÁGINA 

PESSOAL DO 
LEITOR 

ATRAVÉS DO 
COMENTÁRIO



? OK PUBLICAÇ
ÕES DO 

SITE

Correio (BA)  - 10 RECENTES - – - - - - - -

A Tarde (BA) - 3 RECENTES - - - - X - - -

O Povo (CE)  - 8 RECENTES  - - - - X APENAS P 
COMENTAR

X -

Jornal do 
Comércio 

(PE)

- 5 RECENTES - -- - - - - - -

Diário de 
Pernambuco 

(PE)

- 5 RECENTES - X X - X APENAS 
COMENTAR

X X

O Estado de 
Minas (MG)

- 1 NÃO EXIBE - - - - X - - -

O Tempo 
(MG) 

- 4 RECENTES - - - - X X X -

A Crítica 
(AM)

- 10 ANTIGAS - - - - - - - -

O Estado de 
S.Paulo (SP)

- 2 RECENTES - - - - X - - -

Folha de 
S.Paulo (SP)

- 3 Recentes - - x - X - - -

O Dia (RJ) - 5 Recentes - X - - X X X X

O Globo (RJ) - 5 Antigas - - - - X - - -



Zero Hora 
(RS)

- 30 Recentes - - X X X disqus X disqus X disqus -

Clarín (ARG) - 20 Recentes - - X - X X X -

La Nación 
(ARG)

- 2 Recentes - - - - X - - -

La Tercera 
(CHL)

- 20 Recentes - - - X X X X -

El Universal 
(MEX)

- 5 Curtidas - X - X X X X X

The New 
York Times 

(EUA)

- 25 Recentes - - X - X - - -

Los Angeles 
Times (EUA)

- 20 Recentes - X X X X - - -

The Guardian 
(ING)

- 20 Antigas - - X X X X - -

El Pais (ESP) - 20 Antigas - - - - X X - -

El Mundo 
(ESP)

- 10 Recentes - - - - - - - -

Le Monde 
(FRA)

- 10 Recentes - - - - X - - -

Público 
(POR)

- 10 Recentes - - - - X X registro 
pago

- -



Correio da 
Manhã 
(POR)

- 10 Recentes - - - - X X - -

TABELA 11. OUTRAS QUESTÕES

VEÍCULO POSSUI 
BOTÕES 

DE 
OUTRAS 
REDES 

SOCIAIS: 

POSS
UI 

OUT
RAS 
FOR
MAS 
DE 

COM
PART
ILHA

R 
CON
TEÚ
DO 

DIRE
TO 
DO 

SITE:

BLOGS E 
OUTROS 

CONTEÚDO
S 

ESPECIAIS 
POSSUEM 
BOTÕES?

POSSUI 
BOTÕES 
PERSON
ALIZAD

OS A 
PARTIR 

DAS 
FERRAM
ENTAS 

ORIGINA
IS DO 

FACEBO
OK? DE 

QUE 
TIPO?

EM 
CASO 

POSITIV
O, 

QUEM 
DESENV
OLVEU 

O 
BOTÃOE
M CASO 
POSITIV

O, O 
DESENV
OLVEDO

R 
TAMBÉ
M CRIA 
PUBLICI

DADE 
OU 

SUGERE 
CONTEÚ

DOS A 
PARTIR 

DE 
INFORM
AÇÕES 
OBTIDA

 HÁ 
BOTÕES 
DISTRIB
UÍDOS 

NAS 
HOMES 
PARA 

CURTIR, 
COMPA
RTILHA

R OU 
COMEN
TAR AS 
NOTÍCI
AS EM 

DESTAQ
UE

POSSUI 
ÁRA 
PARA 

VERSÃO 
DIGITALI

ZADA 
DA 

VERSÃO 
IMPRESS

A

POSSUI 
BOTÕE
S PARA 
CURTI

R, 
COMPA
RTILH
AR OU 
COME
NTAR 

VERSÃ
O 

DIGITA
LIZAD
A DO 

JORNA
L 

IMPRE
SSO 
NO 

SITE

OS 
BOTÕES 
INSERID
OS EM 
ÁREAS 
FIXAS 

OU SÃO 
ESTRUT

URAS 
MÓVEIS 

NA 
ARQUIT
ETURA 

DO 
SITE?

POSSUI 
MAIS DE 

UMA 
PÁGINA NO 
FACEBOOK? 

EM 
CASO 

POSITIV
O, 

POSSUI 
BOTÕES 
DIRECIO
NADOS 
PARA 
CADA 
UMA 
DAS 

PÁGINAS 
NO SITE?

POSSUI 
ÁREA 

RESERVADA 
PARA OS 
SITES DE 

REDES 
SOCIAIS:

EXIBEM 
INFORMAÇ

ÕES 
PERSONALI

ZADAS 
PARA 

USUÁRIO 
LOGADO 
EM SEU 
PERFIL?

O SITE 
MONITORA 

ATRAVÉS DE 
FERRAMENT

AS DO 
PRÓPRIO 

FACEBOOK O 
NÚMERO DE 
COMPARTIL
HAMENTO 

DAS 
INFORMAÇÕ

ES PELOS 
BOTÕES:



S 
ATRAVÉ
S DOS 
PERFIS 

NOS 
SITES 

DE 
REDES 

SOCIAIS
?

Correio (BA)  X - X - - - X - Fx X - - - NÃO 

A Tarde (BA) X email X X Ñ - X - Fx X X X - NÃO SABE

O Povo (CE)  X X X X Ñ - X - Fx X X X - NÃO SABE

Jornal do 
Comércio (PE)

 X ORKUT X 
EMAI

L

x X curtir 
página 

facebook

ñ - x x Fx  - - - - NÃO SABE

Diário de 
Pernambuco (PE)

X ORKUT, 
TT, 

PINTERES
T..

X X X 
GOSTO, 
CURTIR 
PÁGINA

- - X - Fx - - - - NÃO SABE

O Estado de 
Minas (MG)

X ORKUT, 
TT

X 
EMAI

L

X X ícone não - x - Fx x - - - NÃO SABE

O Tempo (MG) TT, G+ X 
EMAI

L

X - NAO - X - Fx X - - - NÃO SABE

A Crítica (AM) - X X X - - X - Fx X - - - NÃO SABE



O Estado de 
S.Paulo (SP)

X X X x - x x - Fx x - - - NÃO SABE

Folha de S.Paulo 
(SP)

x X x x - - X - Fx X x - - Não sabe

O Dia (RJ) X G+, tt X - - - X - Fx x - - - Não sabe

O Globo (RJ) X Tt, g+ - X - - X - Fx X - - - Não sabe

Zero Hora (RS) X E-
mail, 
tt, g+

X X - - - - Fx X - - - -

Clarín (ARG) X X - fora do 
clarín

X share, 
curtir pg

- X - - Fx X X - - Não sabe

Correio 
Braziliense

x x X x - - X - Fx X X - - -

La Tercera (CHL) X X X X - - X - Fx - - - - NÃO SABE

El Universal 
(MEX)

X X X X - - X - Fx X X - - -

The New York 
Times (EUA)

X X X X - X X Não foi 
possível 

saber

Fx X X - - -

Los Angeles 
Times (EUA)

X X X X - X X - Fx X X - - -

The Guardian 
(ING)

X X X X - - X - Fx X - ?? - -

El Pais (ESP) X X X X - - X - Fx X X X - -



El Mundo (ESP) X X X X - - X - Fx X X - - -

Le Monde (FRA) X X X X - - X - Fx X - X - -

Público (POR) X X X X - - X - Fx X X - - -

Correio da 
Manhã (POR)

X X X X - X X - Fx - - - - -


