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RESUMO

O objeto de pesquisa nesta tese é a Mensuração Editorial. Trata-se do processo de monitoramento dos
hábitos de interação das pessoas com produtos jornalísticos nas redes digitais, realizado por
profissionais dentro das redações, para reconhecimento, sistematização e uso das preferências do
público para definir formatos e conteúdo. É um condicionador organizacional que engendra rupturas
e potencializações nas rotinas de produção ao influenciar a seleção, transformação e disseminação de
informações jornalísticas, e estimular a formação de novas competências profissionais para lidar com
dados e métricas e criar padrões de análise e significação que se relacionem com a cultura jornalística.
Propõe-se o conceito Mensuração Editorial como parte do processo de seleção que emerge e altera os
conjuntos de procedimentos de rotina que permitem a construção de produtos e informações
jornalísticas. Adota-se como objetivo principal desta investigação perceber quais são as unidades de
mensuração que organizações jornalísticas usam para estruturar o fluxo de informações e, partindo
dessa clarificação, investigar como os dados sobre as preferências manifestadas pelo público influem
nas decisões editoriais, mudanças no perfil profissional e nas rotinas de produção jornalística. Três
metodologias foram combinadas para que, através de diferentes processos de coleta e análise de
dados, fosse possível ilustrar os argumentos. Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa Documental e Estudo
de Caso compõem a conjunção de métodos explorados. Buscou-se uma abordagem mais ampla do
fenômeno, principalmente nas etapas das pesquisas bibliográfica e documental, assumindo, assim, a
interdisciplinaridade do objeto. Orientando-se pelo modelo híbrido de pesquisa, realizou-se a revisão
e crítica da literatura e de documentos, somou-se os resultados à descrição da realidade percebida por
meio de observações sistemáticas a distância, da aplicação de questionário em 16 organizações
jornalísticas brasileiras e entrevistas com 44 profissionais de 29 organizações jornalísticas no Brasil
e em Portugal. As conclusões desta investigação estão divididas em quatro partes, em que são
abordados os desafios que emergem no desenvolvimento da Mensuração Editorial. A primeira parte
aborda desafios na formação de novas competências profissionais motivadas pelo uso de métricas e
dados do público nas redações. A segunda apresenta propostas de ações de Mensuração Editorial nas
etapas de produção de informação jornalística. A terceira parte aproxima o conceito de inovação
usado em investigações sobre comunicação e jornalismo do conceito de Mensuração Editorial. A
última parte aborda o desafio de perceber a Mensuração Editorial por meio de uma categorização
tridimensional e discute as tendências evolutivas do conceito.
Palavras-chave: Jornalismo, Jornalismo Digital, Mensuração Editorial

TORRES, Vitor. Editorial Measurement. The use of metrics and audience data in the production of
news. Thesis (PhD) – Communication Faculty, Bahia Federal University, Salvador, 2017.

ABSTRACT

The research object in this thesis is the Editorial Measurement. It is the process of monitoring people’s
interaction habits with journalistic products on digital networks, performed by professionals inside
newsrooms, for identification, systematization and use of the public’s predilections in order to
determine formats and content. It is an organizational conditioner that generates ruptures and
potentialization in production routines by influencing the selection, transformation and propagation
of journalistic information, and stimulation of forming new professional capabilities to deal with data
and metrics and create patterns of meaning and analysis that are associated with journalistic culture.
The concept of Editorial Measurement is proposed as part of the selection process that surfaces and
transforms the set of routine procedures that allows the construction of journalistic products and
information. Adopted as the main goal of this investigation is the comprehension of which are the
unities of measurement used by journalistic organizations to structure the flow of information and,
based on this exposition, explore how data on the exhibited predilections of the public have influence
over editorial decision-making, changes in professional profile and in the routine of journalistic
production. Three methodologies were combined in order to, through different gathering processes
and data analysis, demonstrate the arguments. Bibliographic Research, Documentary Research and
Study Case constitute the conjunction of methods explored. A broader approach to the phenomenon
was sought, mainly in the bibliographic and documentary research stages, thus assuming the
interdisciplinarity of the object. Modeled by the hybrid research model, the literature and documents
were reviewed, the results added to the account of reality perceived through systematic observations
at a distance, and application of a survey in 16 Brazilian journalistic organizations and interviews
with 44 professionals from 29 Brazilian and Portuguese journalistic organizations. The outcomes of
this investigation are sectioned into four pieces, in which are covered the challenges that surfaced in
the development of Editorial Measurement. The first piece covers challenges in the formation of new
professional capabilities motivated by the usage of metrics and data from the public in the newsroom.
The second one introduces proposals for actions of Editorial Measurements in the stages of
production of journalistic information. The third piece brings the concept of innovation used in
investigations about communication and journalism closer to the concept of Editorial Measurement.
The last piece addresses the challenge of distinguishing Editorial Measurement through a threedimensional categorization and debates the evolutional tendencies of the concept.
Keywords: Journalism, Digital Journalism, Editorial Measurement
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INTRODUÇÃO

2
CONTAR CLIQUES E HISTÓRIAS1

Ao entrar na redação, via-se à esquerda três mesas compridas, organizadas paralelamente,
todas elas com computadores, papéis com anotações, canetas, agendas e outros objetos pessoais dos
repórteres e editores que ali trabalhavam. Era a redação de um produto jornalístico português recémfundado. Com pouco menos de um ano de criação já era o jornal nativo digital mais acessado do país.
Na parede à esquerda, depois das mesas e cadeiras, havia dois televisores, sintonizados em canais de
notícias 24 horas. Mais à frente, na parede perpendicular, além de um letreiro com a logomarca do
jornal, outro televisor ainda maior. Neste, porém, não se assistiam programas de notícias.
Estrategicamente posicionado para que todos os presentes o pudessem ver, o televisor era usado para
divulgar dados em tempo real sobre o desempenho do site e sobre o público que acessava o site. Entre
algumas dezenas de informações insistentemente anunciadas por meio de gráficos coloridos no
aparelho de 48 polegadas, podia-se ler quantas pessoas estavam simultaneamente interagindo com o
conteúdo, quais eram as matérias mais lidas naquele momento, quais tinham o maior tempo de
atenção dedicada pelo público, quais eram as taxas de recirculação de cada peça informativa
publicada, se o usuário chegou ao site digitando o URL na barra do navegador ou clicando em um
link. Se fosse a primeira vez que uma pessoa acessasse o site usando um determinado dispositivo, a
tela indicava que se tratava de um visitante novo. Se fosse alguém que acessava o site repetidas vezes
em dias diferentes era classificado como visitante leal.
Naquele dia, início de novembro de 2014, por volta das 17h, registrou-se no televisor um novo
recorde de pessoas acessando simultaneamente o site da organização jornalística Observador, com
sede em Lisboa. Houve uma breve comemoração de funcionários presentes. Monitorar o público era
parte da rotina e aquele televisor informando dados compunha a estrutura da redação, sendo
impossível ignorar sua presença. Os dados ali apresentados eram entendidos como incentivadores
para se alcançar uma melhor qualidade de produção, percebidos como argumentos para decisões de
edição, como auxiliares para a formação de critérios editoriais. Profissionais contratados para analisar
e propor significados aos dados dividiam espaços da redação com os repórteres e editores. O software
de análise usado naquela redação para avaliar o site e escrutinar o público chama-se Chartbeat,
produto de uma empresa estadunidense com sede em Nova Iorque. O software destaca-se no mercado
por ser especializado em monitorar e mensurar interações das pessoas com sites jornalísticos. Com
menos de dez anos de atuação no mercado, o Chartbeat é usado por organizações jornalísticas no
Esta investigação é parte do Projeto Laboratório de Jornalismo Convergente (PPP Nº 0060 FAPESB/CNPq) coordenado
pela professora doutora Suzana Barbosa. O autor da tese foi bolsista de doutorado CNPq (Proc Nº 141350/2013-0) e
bolsista Capes pelo Programa Institucional de Bolsas de Doutorado Sanduíche no Exterior (Proc Nº BEX 6988/14-8).
1
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mundo todo, do tradicional The New York Times ao site da Al Jazeera, do francês Le Monde ao baiano
Correio 24 horas.
Sabe-se que o primeiro impulso para o desenvolvimento de métodos que identificam as
preferências de conteúdo e formato manifestadas pelo público, especificamente em organizações
jornalísticas, aconteceu nos departamentos comerciais. Ali, a complexidade das condições que
determinam essas preferências foi reduzida a um ponto funcional. Basta saber o suficiente para
garantir a circulação de anúncios publicitários e assegurar o financiamento da empresa. Essas
manifestações de preferência do público, em geral momentâneas, são usadas para indicar situações
coletivas que se movem de acordo com os contextos nos quais estão inseridas, influenciados, em
muitos casos, pelo próprio jornalismo. E as ações que apontam as preferências são limitadas pelas
características do produto que por sua vez segue normas do ambiente que faz parte. No jornalismo
impresso, conta-se a tiragem e se realiza pesquisas de audiência, como grupos focais e aplicações de
questionários. Nas redes digitais, percebe-se a preferência por meio do registro de ações como o
clique em um hiperlink ou o tempo de permanência do usuário em uma página. Mesmo que
escrutinadas, todas essas ações não esgotariam a noção de preferência do público, pois, tratam-se de
situações pontuais. Nesta investigação, porém, quando a ideia de preferências do público for
manifestada, fará referência a essas ações que são observadas, analisadas e traduzidas dentro das
organizações jornalísticas para indicar os gostos do público2 - a quantidade de cliques em um link ser
o fator usado para classificar o conteúdo como o mais lido, por exemplo.
Os dados resultantes dessas estratégias de identificação ainda são parte fundamental da rotina
de trabalho dos funcionários destes departamentos. Sabe-se também que em um modelo tradicional
de produção jornalística, cobra-se que departamentos editorial e comercial devam operar de modo
independente um do outro para que se mantenham livres de qualquer influência de ordem moral e
econômica. Acredita-se que essa delimitação de fronteiras, além de sensata, é uma das causas para o
surgimento de um comportamento hostil por parte dos jornalistas para com os processos de
identificação do público, que, por fim, estende-se ao próprio público.
Gans (1979) comenta que desde que as notícias são produzidas comercialmente, imagina-se
que os editores estão sob constante pressão para selecionar informações jornalísticas que irão atrair o
Na sociologia, o conceito de preferências manifestadas pelo público por meio de práticas de consumo e interação com
bens culturais é trabalhada por Pierre Bourdieu (1983) em suas pesquisas sobre gosto de classe e estilos de vida. Não é a
intenção desta investigação aprofundar-se nessa temática. O termo preferência aqui é usado como uma indicação daquilo
que é preferido pelo público em um determinado momento, que se relacione com produtos jornalísticos e que sejam
percebidas nas organizações jornalísticas por meio do uso de métricas e software de análise. Opta-se por desviar da
complexidade do conceito para usar o termo de modo coloquial, como muitas vezes é usado em conversas dentro das
redações. Gostos e interesses do público serão tratados como sinônimos de preferências.
2
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público mais rentável. Entretanto, orientado por suas análises, afirma que na prática acontecia o
contrário. Na busca por entender as rotinas produtivas, chegou à conclusão que “embora alguns
[profissionais de departamentos comerciais] acreditem que os jornalistas não entendem o que a
audiência quer, eles também sabem que não podem interferir”3 (GANS, 1979, p. 214). Os jornalistas,
comenta Gans (1979), produziam orientando-se por supostos “padrões de audiência” - os funcionários
do escritório, a esposa que cuida dos filhos, etc. Estes eram a única “audiência conhecida”, disse um
editor ao pesquisador em 1978, que concluiu4: “Eu sei que tenho 20 milhões de consumidores, mas
eu não sei quem eles são. Eu não sei o que a audiência quer e isso não me interessa. Eu não tenho
como saber, então, não me importo”. Na obra, lê-se também o comentário de um repórter afirmando
que “a concepção de nossa audiência é um reflexo de nós mesmos”. O repórter, que se define como
“egocêntrico”, característica que também transfere aos seus colegas de redação, afirma acreditar que
é função do jornalista delegar o que o público precisa, uma vez que eles “não têm fontes
independentes para alcançar as notícias”5 (GANS, 1979, p.237). O autor percebeu que os profissionais
das organizações jornalísticas, e não somente os jornalistas, não consideravam os dados sobre as
preferências do público da época como confiáveis para indicar a qualidade das produções.
Na era das redes digitais, há registros de opiniões de jornalistas semelhantes às relatadas por
Gans (1979). MacGregor (2007, p.291), em estudo sobre o jornalismo britânico, ouviu de um editor
que “se eu selecionasse apenas o que os usuários na internet querem clicar, faríamos apenas histórias
sobre pornografia e futebol”. Para o autor, o uso de tecnologias de monitoramento e dados sobre o
público era um ato de reação dos jornalistas para um movimento de aumento dos espaços de
participação do público em ambientes on-line. Usher (2013), em pesquisa etnográfica na Al Jazeera,
percebeu uma certa insatisfação com a necessidade de adaptar-se a modelos de produção orientados
pelos interesses do público. A autora atribuiu isso a uma tentativa por parte dos jornalistas em manter
seu instinto editorial e autonomia.
A centralização da tomada de decisões é consequência dos mecanismos de socialização das
organizações jornalísticas (fortemente hierarquizadas), e também da presença da subjetividade no ato
de imaginar o público por parte dos jornalistas. O conceito de audiência presumida do telejornalismo
de Alfredo Vizeu (2005) busca identificar esses regimes afirmando que a construção da imagem de
Original: “Although some feel that journalists do not understand what the audience wants, they also know that they
cannot interfere.” (Todas as traduções nesta tese são do autor).
4
Original: You do the show for a cell of people - the office staff, the wife, and the kids. These are the only know audience.
I know we have twenty million viewers, but I don't know who they are. I don't know what the audience wants, and I don't
care. I can't know, so I can't care”.
5
Original "Ego-centered as we are," one reporter commented, "we think we are the delegates of the audience to what is
happening. The audience doesn't have independent resources for getting the news; we do it for them”.
3
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quem é público é feita “a partir da cultura profissional, da organização do trabalho, dos processos
produtivos, dos códigos particulares (os manuais de redação), da língua e das regras do campo das
linguagens para, no trabalho da enunciação, produzirem discursos” (VIZEU, 2005, p.94). Nesta
perspectiva, a audiência é pensada como um objetivo final e a ela não é permitido agência. Essa
audiência presumida apenas obedeceria, de forma passiva, às decisões editoriais, consagrando o
sistema de estímulo e resposta.
No presente, quando os jornalistas se servem de informações sobre o público para elaborar
critérios que influenciam decisões editoriais, usando dentro das redações programas especializados
em monitorar hábitos de interação das pessoas com sites e aplicativos, revela-se uma transformação.
Em março de 2015, o repórter de uma organização jornalística brasileira relatou em entrevista ao
autor desta pesquisa ter uma rotina que envolve técnicas de monitoramento do público. “Nós temos
metas” disse ele, referindo-se a objetivos de recirculação e cliques. Continuou: “Diariamente eu envio
um relatório de fechamento do meu dia, com minhas metas, as matérias que eu fiz, quantas pessoas
estavam lendo essa matéria, quantos por cento ela teve de recirculação, se as pessoas a partir das
minhas matérias navegaram pelo site e como foi no Facebook” (Repórter, Zero Hora, Entrevista ao
Autor, 25/03/2015). O site da organização que o repórter representa teve média mensal em 2015 de
39 milhões de páginas visualizadas e oito milhões de visitantes únicos6. Em julho de 2016, a
coordenadora de projetos da mesma organização comentou sobre metas em entrevista para o autor:

Na reunião dos editores a gente olha para a semana e consegue saber resultado de
jornal digital exclusivo para tablets, de site, olhamos também para métricas7 de
newsletters, taxa de abertura, taxa de inscrição, olhamos para audiência social e
conversão de assinatura digital - qual conteúdo converteu, qual conteúdo levou o cara
a assinar o digital. Tudo isso a gente olha todas as semanas, às terças-feiras a tarde.
Temos metas diárias, pautadas pelas metas mensais. Repórteres conhecem as metas,
editores conhecem as metas e todas as terças-feiras a gente olha se o placar está verde,
vermelho ou amarelo e decidimos onde temos que investir. (Zero Hora, Entrevista
ao Autor, 21/07/2016).

Dados do Instituto Verificador de Comunicação (IVC Brasil). Os dados estão disponíveis para análise no site oficial do
Instituto, disponível em <http://ivcbrasil.org.br/allmedias/certificados/certificadosAuditoriaWeb.asp>. Acesso em 25 fev.
2016.
7
Métrica é um termo importante para este trabalho. Deve ser entendido, neste contexto, como representações
processáveis de situações objetivas e subjetivas que acontecem em ambientes sociais.
6
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Nos Estados Unidos, o site Gawker8, alcançou somente em janeiro de 2016 a marca de 72
milhões de páginas visualizadas9. Em 2015 apareceu no relatório State of the News Media como um
dos 50 sites jornalísticos mais acedidos em todo o mundo. A pesquisadora Caitlin Petre (2015), da
Universidade de Columbia, motivada pelos dados de acesso do Gawker fez um trabalho etnográfico
na organização para entender como eles usavam métricas e registrou que a organização adaptou a
técnica conhecida como custo por mil impressões (eCPM), usada por empresas de marketing para
definir valores de anúncios publicitários em produtos on-line, para avaliar a produção dos repórteres,
entendida naquele contexto como a medida de quantos dólares um repórter ganhava de salário para
cada 1.000 visitantes únicos que suas produções traziam para o site. Era, de acordo com o relato da
pesquisadora, esperado que os jornalistas mantivessem um eCPM inferior a US$ 20. Quem excedia
esse valor corria risco de demissão. Como dito, a métrica eCPM é comumente usada por profissionais
de marketing para avaliar rendimentos de anúncios on-line, mensurando quantos cliques um anúncio
publicado em um site recebe para cada mil visitantes. A apropriação dessa metodologia por
profissionais da redação evidencia a aproximação entre culturas editorial e comercial.
Páginas visualizadas, visitantes únicos, eCPM e recirculação são métricas. Métricas são
representações processáveis de situações reais. Empresas jornalísticas usam métricas para perceber,
sobretudo, a quantidade de pessoas que interagem com seus produtos, assim como a qualidade dessas
interações. Usam métricas para revelar o tamanho e as virtudes do público. Para o jornalismo, a
relação entre métricas, monitoramento e mensurações com o público foi nutrida historicamente por
questões comerciais. Equações que envolvem tiragens de jornais impressos, televisores ligados e
rádios sintonizados, cliques em sites e downloads em lojas de aplicativos são usadas por profissionais
de departamentos comerciais para perceber possibilidades de monetização de projetos. Há uma
tendência evolutiva provocada pelas redes digitais de aproximação entre métricas e questões
editoriais.
Essa história começa no início do século XIX, com o surgimento dos primeiros jornais
impressos vendidos a preços populares nos Estados Unidos da América. Antes disso, a principal fonte
de renda das organizações jornalísticas era justamente a receita oriunda da venda de exemplares e das
assinaturas. Com jornais mais baratos que os existentes, essas novas organizações precisaram apostar

Por motivos judiciais, o site Gawker.com encerrou suas publicações em agosto de 2016. De acordo com o fundador, os
funcionários foram transferidos para outros produtos da mesma empresa que é proprietária do Gawker. Uma publicação
explicando os motivos do encerramento está publicada no site. Disponível em: <http://gawker.com/how-things-work1785604699>. Acesso em: 17 fev. 2017.
9
Antes do final do site, as métricas do Gawker eram de livre acesso (através da plataforma Quantcast) e estavam
disponíveis em: <https://www.quantcast.com/gawker.com#trafficCard>. Acesso em: 25 fev. 2016.
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em outras estratégias de financiamento. A parceria entre jornalismo e publicidade, representada na
venda de espaço para anúncios nos produtos jornalísticos, fortalece-se nesse contexto de
transformações, no qual um novo modelo de negócio para indústria foi introduzido. Jornais baratos
circulam mais, alcançam mais pessoas e isso atrai a atenção de anunciantes. E a receita resultante da
veiculação de anúncios permite que essas organizações mantenham o preço do jornal abaixo da
média, o que faz a circulação aumentar e a roda seguir girando. Foi assim que em 1833 nasceu o
jornal nova-iorquino The Sun custando até seis vezes menos que seus principais concorrentes e dois
anos depois de sua criação registrava uma tiragem diária três vezes maior que o segundo jornal mais
vendido no país.
No contexto industrial, usam-se métricas para mensurar performances e gerenciar empresas e
pessoas. Empresas adaptam seus mecanismos de produção baseando-se em significações alcançadas
por meio do processamento de métricas. Pessoas orientam suas rotinas de trabalho por essas
representações que tentam indicar a qualidade de suas atividades dentro das empresas. Pode-se
empregar métricas para comunicar em termos interpretáveis situações de trabalho objetivas, como a
quantidade de horas trabalhadas, mas também para situações complexas, como as noções de
competência e desempenho.
Esta pesquisa encontrou evidências de que a indústria jornalística, representada pelas
organizações jornalísticas que circulam suas produções nas redes digitais, estão realizando
aproximações entre métricas, jornalistas e editores por meio, principalmente, do uso de programas
que oferecem dados sobre as interações do público em tempo real, chamados de web analytics ou
software de análise. Esses dados sobre as preferências do público continuam sendo influentes nos
departamentos comerciais, catalisando decisões guiadas por dados para monetização. Mas agora,
também presentes na redação, passam a ser parceiros de quem trabalha com a produção de
informações. São também um catalisador de decisões editoriais.
No desenho da história natural dos jornais, Robert E. Park (1923) posicionava a circulação
como fator determinante para existência do jornalismo. Escrito em um contexto de mudanças
estruturais nos sistemas de comunicação, com reflexos potenciais no jornalismo moderno, o
pesquisador afirmava que circulação e influência são indissociáveis. Uma das mutações jornalísticas
observadas por Park (1923) está registrada na crítica ao jornalismo orientado por estratégias de
simplificação dos sistemas de produção e circulação. Na imprensa marrom (the yellow press) a
fórmula era simples - “amor e romances para as mulheres; esportes e política para os homens”
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(PARK, 1923, p. 287)10 - e com objetivos rudimentares: circular muito para lucrar mais. Robert E.
Park (1923) argumenta que o poder da imprensa pode ser mensurado pelo número de pessoas que a
leem (PARK, 1923, p. 274)11. Ou seja, o fortalecimento da imprensa marrom relatada devia-se
também às escolhas do público leitor. A história natural dos jornais era uma história de sobrevivência
de espécies. E uma das estratégias de sobrevivência era a adaptação estrutural das rotinas produtivas
e orientação editorial para as “preferências” dos leitores.
Da metade do século XIX em diante, a expansão urbana, o incentivo à alfabetização e o
desenvolvimento tecnológico, acelerado pelas máquinas a vapor inglesas, consolidaram uma forte
indústria jornalística, que era alicerçada por fatores que em geral mantêm um setor em pé: a similitude
de métodos entre um grupo relativamente pequeno e uniforme de empresas e a incapacidade de
alguém de fora desse grupo de criar um produto competitivo (ANDERSON, BELL, SHIRKY, 2013).
O modelo fordista de produção jornalística atingiu seu auge em acúmulo de capital financeiro e
simbólico no século XX e consagrou métodos de produção e distribuição que operavam de forma
centralizada, mantendo uma hierarquia rígida entre os participantes.
Até os anos 1960, o modelo de fabricação industrial de informações jornalísticas era, ou ao
menos pretendia ser, fundamentalmente unilateral. Porém, a associação dos meios de comunicação
com os meios de processamento de dados contribuiu para a geração da informática e uma série de
novas tecnologias que puseram em xeque a hegemonia da indústria jornalística, provocando a perda,
progressivamente, de parte do controle das etapas de produção. Tradicionalmente listadas como
apuração, produção, edição, distribuição e circulação, estas etapas são entendidas como parâmetros
essenciais para a organização de modelos de produção de conteúdo jornalísticos (MACHADO,
PALACIOS, 2007, p. 01). A internet, como principal exemplo de nova tecnologia emergida desta
associação entre meios de comunicação e de processamento de dados, liberou e democratizou o polo
de emissão (LEMOS, 2002), facilitando a criação de novas estratégias e produtos jornalísticos
competitivos, estimulando a concorrência e fragmentando além da oferta de informação jornalística,
também o público leitor. Por conta disso, a forte indústria jornalística enfraqueceu, perdeu capital
simbólico e financeiro e precisou desenvolver métodos de produção adaptados a um mundo
emergente, pós-industrial, caracterizado por ser multiplataforma, convergente, com informação
abundante.

Original: “the formula was: love and romance for the women; sports and politics for the men”.
Original: “A newspaper it is not merely prited. It is circulated and read. Otherwise it is not a newspaper. The struggle
for existence, in the case of the newspaper, has been a struggle for circulation. The newspaper that is not read ceases to
be an influence in the community. The power of the press may be roughly measured by the number of people who read
it”.
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Este mundo, ao que parece, valoriza no lugar de uma sequência de etapas de produção um
processo em que estas etapas permanecem, contemplando-se como em permanente jogo
circunstancial, podendo interferir e condicionar-se mutuamente (SILVA JR, 2008). Hoje, a indústria
caminha em direção à produção dinâmica, automatizada e flexível, cada vez com mais organizações
objetivando segmentar e adaptar sua produção para atender à demanda por diferenciação. Apesar das
mutações dos últimos anos, pode-se argumentar que em algumas organizações jornalísticas foi
mantida a mesma estratégia de orientação editorial para as “preferências” dos leitores da yellow press,
mas com ferramentas de precisão auxiliando a entender as preferências e ultrapassar percepções de
audiência presumida e tipificada.
Apesar das fronteiras borradas, a etapa da circulação de notícias mantém uma relativa
autonomia e é dotada de uma regulação própria que transforma em ordem funcional os ruídos
provenientes de contextos externos. Ou seja, a estrutura mutante dos sistemas de circulação supõe
uma estratégia que incorpora uma ordem na desordem por meio de uma adaptação contínua ao
ambiente em que circula (MACHADO, 2000). Essa ordem, no entanto, não pode significar o
engessamento dos sistemas. O que significa uma organização jornalística propor metas e cobrar
relatórios? O que é alterado na hierarquia de influências para decisões editoriais quando salários são
calculados através do cruzamento de dados das redes de circulação? Respostas para estas perguntas
estão escondidas nas rotinas de produção e na estrutura dos software de análise.
Google Analytics, Chartbeat, CrazyEgg, Visual Revenue, Kissmetrics, Omniture e Wordpress
Stats são alguns exemplos de software de análise. Seus códigos de acompanhamento estão inseridos
nas linhas de comandos de diversos sites jornalísticos. Do estadunidense The New York Times ao
baiano Bocão News (ambos usam o Google Analytics), do catariano Al Jazeera aos portugueses
Público e Observador e brasileiros Folha de S.Paulo, Zero Hora e Correio (as seis organizações se
apoiam nos dados capturados pelo Chartbeat). Do nativo digital BuzzFeed ao tradicional El País (o
software Omniture está inserido nos códigos destes dois sites). Da imprensa conservadora à imprensa
cor-de-rosa (o software Visual Revenue é utilizado pela Fox News e também no site da revista Caras).
Do jornalismo ativista do Jornalistas Livres ao jornalismo de tecnologia do Vale do Silício do
TechCrunch (as duas organizações apoiam-se nos dados do Wordpress Stats). Não é exagero afirmar
que se trata da categoria de software com maior profundidade de utilização por diferentes
organizações jornalísticas em toda história do jornalismo nas redes digitais.
Um site jornalístico brasileiro tem em média 30 rastreadores inseridos em suas linhas de
comandos. Destes, aproximadamente 30% representam software de análise e têm a função primária
de monitorar os hábitos de interação dos leitores e usuários com o produto jornalístico. A maioria dos
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rastreadores, em torno de 60%, são publicitários. São estes trackers os responsáveis por indicar
publicidade de aluguel de carro e quartos de hotel na cidade de Salvador instantes após você efetuar
a compra de uma passagem aérea para a capital baiana. Os outros 10% constituem rastreadores de
terceiros, como institutos verificadores de circulação (por exemplo, o tracker da ComScore ou do IVC
Brasil), e rastreadores de sites sociais (por exemplo, o rastreador do Facebook, que permitirá você
comentar em uma notícia utilizando seu perfil nessa rede social)12.
A presença ubíqua de rastreadores e códigos de acompanhamento em sites jornalísticos
auxiliou o desenvolvimento de uma cultura nas redações vinculada a dados e software de análise. As
métricas oferecidas em tempo real são mais um elemento disponível para sustentar decisões do
jornalista quando este precisa identificar as versões que estão em jogo em um acontecimento,
pesquisar e sistematizar evidências e selecionar fatos.
Graças às funcionalidades presentes em websites, sites de redes sociais e motores de busca,
acessar a primeira página de um jornal on-line e selecionar um dos artigos expostos hierarquicamente
é somente uma de diversas maneiras que o usuário-leitor tem para interagir com as notícias. Salaverría
(2014) afirma não ser o elemento principal o fato dos hábitos de consumo estarem em processo de
mutação, ou nem sequer que as próprias tecnologias de produção e de função informativa estejam
passando por uma evolução tão rápida. O fundamental é que está mudando todo o processo de
apropriação da informação por parte da sociedade contemporânea. É essa apropriação que precisa ser
entendida.
Organizações jornalísticas mensuram seus objetos. Mas os resultados que emergem deste
processo de mensuração, assim como as operações empíricas usadas para medi-las são variáveis. Se
cada organização tem um foco específico, o propósito de uso das métricas também deve ser
específico. Orientar-se pela “viralidade” dos acontecimentos formam os eixos do BuzzFeed. Ser
global constitui a base do britânico The Guardian. Produzir jornalismo investigativo de interesse
público é como a Agência Pública se define. Quantificar páginas visualizadas pode ser o objetivo do
BuzzFeed. Mensurar atenção o do The Guardian. Perceber impacto o da Agência Pública.
Para alcançar o fluxo das informações jornalísticas nos sistemas de circulação, é necessário
avançar sobre as métricas que calculam pontos de cliques, que propõe medidas para influência e
engajamento nas redes sociais, que traçam limites do que significa impacto social. Visitantes únicos
e páginas visualizadas, sessões, visitas e recirculação, engajamento, curtidas, comentários e
Estes dados foram coletados pelo autor dessa pesquisa no primeiro semestre de 2016. A partir da listagem 315 sites,
realizou-se a contagem de rastreadores para alcançar as médias. No capítulo 4 desta tese, os resultados dessa análise serão
descritos com detalhes.
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compartilhamentos são alguns exemplos entre centenas de unidades de mensuração existentes para
indicar interações entre o público e os produtos jornalísticos. Se o poder de um jornal deve ser
mensurado pela quantidade de pessoas que o leem, como disse Robert E. Park (1923), hoje deve-se
recuar e perguntar o que significa ser lido nas redes digitais.
A função primeira da introdução de tecnologias de monitoramento que capturavam dados
implicitamente e em tempo real, que não dependiam da colaboração e capacidade de memória do
público, como entrevistas por telefone ou o preenchimento de diários, era perceber os melhores
horários para veiculação de anúncios publicitários, de acordo com os gostos e preferências de público.
Mas não tardou para que as organizações de mídia percebessem que poderiam também orientar o
planejamento das grades de programação pelos dados capturados. Também não demorou para que
surgissem críticas ao monitoramento em jornais para orientações editoriais (MCMANUS, 1994). Não
priorizar conteúdos “sérios” em relação a informações frívolas e de entretenimento, minar a barreira
ética que separa departamentos comerciais das redações e não conseguir fazer jus às funções sociais
do jornalismo, pondo em risco a democracia, eram as principais posições daqueles que se opunham
à introdução de técnicas de monitoramento em redações de jornais impressos.
Pouco mais de duas décadas após a publicação de Gans (1979), Attaway-Fink (2004) fez
também um trabalho etnográfico em redações, entrevistou repórteres e editores e concluiu que, na
prática, algo havia mudado. A indicação principal dessa transformação era a constatação que novas
seções no jornalismo impresso foram criadas orientadas pela introdução de pesquisas de marketing
nas redações. Beam (1998), apoiando-se em uma metodologia diferente, sem a observação de campo,
mas por meio da observação sistemática à distância, concretizada com aplicações de questionários a
406 profissionais do jornalismo, registrou a frequência com que jornais impressos utilizam técnicas
de pesquisas e marketing, organizando grupos focais, aplicando questionários, entre outras
estratégias. Na tabela abaixo, apresenta-se os dados colhidos por Beam (1998) durante dois anos de
investigação, dividindo a regularidade de aplicação entre pequenas, médias e grandes organizações
jornalísticas (a tiragem em proporção à população atingida definia a classificação).
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Tipos de Pesquisa

Pequena

Média

Grande

Clip out/mail back surveys

65.50%

90.20%

78.60%

Focus Groups

49.50%

83.60%

100.00%

Informal Surveys

51.60%

73.80%

60.70%

Scientific telephone surveys

46.20%

80.30%

96.40%

Internet “chats” with editors

18.30%

39.30%

57.10%

“Call the editor” nights

14.00%

37.70%

32.10%

Scientific in-person surveys

10.80%

34.40%

71.40%

Tabela 1- Porcentagem de pesquisas de audiência realizadas durante dois anos em pequenas, médias e
grandes organizações jornalísticas. Fonte: (BEAM, 1998)

Os resultados apresentam um cenário de constante preocupação com o público. As técnicas
utilizadas demandavam investimento financeiro na contratação de profissionais especializados na
captura e tabulação dos resultados. Hoje, organizações contratam data scientists para dar sentido aos
dados – tanto para storytelling como para os dados sobre o público, ampliando a demanda por
habilidades profissionais e trazendo consequências para as rotinas de produção (LEWIS e
WESTLUND, 2015). Com estratégias digitais, pode-se colher informações ainda mais precisas e de
modo implícito, atingindo quase a totalidade daqueles que interagem com os produtos.
Enquanto objeto de pesquisa, rastrear efeitos de interferências externas às organizações
jornalísticas, como as preferências do público no processo de produção das informações também não
se configura como uma novidade acadêmica. Pesquisas apoiadas nas premissas das Teorias da Agenda
(McCOMBS e SHAW, 1972) e do gatekeeping (WHITE, 1950), para citar apenas dois exemplos
seminais de investigações no campo da Comunicação com foco em Jornalismo que tinham as pressões
de contextos exteriores à instituição jornalismo como objeto. O que há de atual na discussão são as
possibilidades metodológicas de análise de grandes quantidades de dados, da aferição das
preferências do público realizada pelas organizações em tempo real e, especialmente, ser possível
classificar o ato de mensuração como uma atividade editorial, uma ação jornalística.
Esta mudança na intervenção, de atividade externa para interna, tem reflexos, a começar pelo
sentido de audiência exteriorizado pelo profissional jornalista contemporâneo. Antes, o público era
percebido majoritariamente pela disposição geográfica e por meio de coletas organizadas em
amostragens e publicadas com grandes intervalos de tempo. Hoje, mescla interesses, hábitos de
interação, preferência temáticas, tudo isso em tempo real. A ideia de audiência pode então ser
questionada, pois, apontar o público, o usuário, os leitores é referir-se a mais coisas que o significado
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imediato de audiência pode inferir. O público passa então a ser entendido como uma comunidade,
como participantes dos processos de produção. E seu reconhecimento é feito por meio de unidades
de mensuração cada vez mais detalhistas.
Uma série de investigações encontraram evidências do uso de diferentes unidades de
mensuração para indicar quem é o público. Brian Abelson (2013), por exemplo, conduziu uma
investigação sobre pageview como métrica principal em produtos jornalísticos, tendo a organização
The New York Times como corpus de pesquisa. Os trabalhos de Sardá et al. (2015), de Tandoc Jr e
Jenkins (2016) e de Dolors Palau-Sampio (2016) argumentam sobre processos de circulação de
conteúdos em sites de redes sociais, dialogando de certo modo com a noção de engajamento como
métrica. Nielsen e Cherubini (2016) entrevistaram editores de organizações estadunidenses e de
diversos países europeus para discutir, entre outras especificidades, a possibilidade de mensurações
do impacto social causado por produções jornalísticas em diferentes comunidades. A organização de
jornalismo investigativo Chalkbeat, especializada na cobertura de avanços na área da Educação,
desenvolveu em 2014 uma plataforma para mensurações de impacto chamada MORI, sigla em inglês
para mensurações da influência de nossas reportagens.
No entanto, pouco se sabe acerca do quanto a disponibilidade de tais dados sobre o público
afeta as decisões editoriais na redação ou se os jornalistas estão dispostos a adotar efetivamente as
preferências do público como critério editorial ou ao menos que tipos de ajustes editoriais estão
dispostos a assumir. São os efeitos da mensuração das preferências realizadas dentro das redações
que constituem a questão de pesquisa nesta investigação: Como os dados sobre as preferências do
público em relação a formato e conteúdo de produtos jornalísticos, capturados por meio de programas
especializados e registrado como métricas, influem em decisões editoriais, mudanças no perfil
profissional dos jornalistas e nas rotinas de produção jornalística?
Adota-se, portanto, como objetivo principal desta investigação perceber quais são as
unidades de mensuração que organizações jornalísticas usam para estruturar o fluxo de informações
e, partindo dessa clarificação, investigar como os dados sobre as preferências manifestadas pelo
público influem em decisões editoriais, mudanças no perfil profissional e nas rotinas de produção
jornalística. Será também apresentada a definição operacional de Mensuração Editorial, conceito que
será traçado observando-se características das estratégias adotadas nas redações para monitorar as
preferências do público nas redes digitais. São objetivos específicos desta investigação:
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•

Descrever o desenvolvimento dos sistemas de mensuração da produção de informações
jornalísticas nas últimas décadas;

•

Contextualizar a discussão acerca da tipificação do público no jornalismo;

•

Questionar a percepção de produção e circulação como sistemas sem estruturas definidas,
apresentando e conferindo ordem às controvérsias e desafios catalisados pela Mensuração
Editorial.

Durante entrevistas com repórteres e editores, coordenadores e diretores, com analistas de
dados e métricas, notou-se um certo contraste entre o entusiasmo que externavam pela possibilidade
de perceber por meio de métricas cada vez mais especializadas as preferências do público e a
preocupação que um jornalismo com orientações editoriais focadas nos leitores fosse classificado
como antagônico às noções de qualidade. Uns pontuavam que as indústrias tradicionais sempre
tiveram modelos de métricas e metas. O jornalismo, por sua vez, não tinha estruturas que permitissem
essa inovação. Mas, agora, auxiliado pelo desenvolvimento de tecnologias de monitoramento, tem
condições de ter. Aqueles que negavam as vantagens, argumentavam que é fácil “dar audiência” com
mau jornalismo e as metas fundamentadas em unidades de mensuração, sobretudo quantitativas,
levariam o jornalismo por esse caminho. Longe ainda de alcançar respostas definitivas, pode-se partir
da premissa que dados e métricas representam ações de pessoas em ambientes on-line, mas não são
as pessoas. Os padrões que definem essas representações continuam a ser moldados, em um processo,
talvez, intermitente, mas que evoluí de forma contínua e no qual participam diferentes atores,
empresas e instituições, com motivações variadas.
A questão de pesquisa e os objetivos, geral e específicos, buscam aproximar os estudos em
Comunicação de um tema ainda pouco conhecido. Esta pesquisa, como outras de caráter exploratório,
cujo “objetivo é o de descrever determinado fenômeno ou as características de um grupo, as hipóteses
não são enunciadas formalmente” (GIL, 2002, p.39). Porém, alerta Gil (2002, p.38), é possível
assinalar hipóteses subjacentes, “uma vez que as hipóteses são rigorosamente necessárias em todas
as investigações”, indicadas, justamente, nos enunciados do problema e dos objetivos da pesquisa.
Ao questionar e propor perceber como as práticas de monitoramento do público e de mensuração de
suas preferências influenciam em decisões editoriais, moldam perfis profissionais e as rotinas de
produção, ficam implícitas as hipóteses que (H1) organizações jornalísticas monitoram o público e
mensuram suas preferências e interesses de formato e conteúdo dentro das redações, que esse
processo (H2) gera mutações nas especializações dos profissionais jornalistas, assim como (H3)
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provoca rupturas e potencializações nos mecanismos de produção da informação jornalística.
Ademais, pautando-se pela revisão de literatura e construção do conceito da pesquisa, soma-se às três
hipóteses subjacentes uma quarta hipótese explícita: (H4) considerando o jornalismo em redes
digitais, ações de Mensuração Editorial aumentam a influência das preferências do público no ajuste
de critérios de noticiabilidade.

•

H1: Organizações jornalísticas monitoram o público e mensuram suas preferências e
interesses de formato e conteúdo dentro das redações;

•

H2: O monitoramento do público e mensurações de suas preferências geram mutações nas
especializações dos jornalistas;

•

H3: O monitoramento do público e mensurações de suas preferências provocam rupturas e
potencialidades nos mecanismos de produção da informação jornalística;

•

H4: Considerando o jornalismo em redes digitais, ações de Mensuração Editorial aumentam
a influência das preferências do público no ajuste de critérios de noticiabilidade.

APRESENTAÇÃO DOS PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Neste estudo, de caráter exploratório, três metodologias foram combinadas para que, através
de diferentes processos de coleta e análise de dados, fosse possível fundamentar os argumentos e
testar as hipóteses. Pesquisa Bibliográfica, Pesquisa Documental e Estudo de Caso compõem a
conjunção de métodos explorados. Em relação à última etapa, em substituição ao modelo
convencional, aplicou-se o Estudo de Caso como Figura (MACHADO, PALACIOS, 2005), tendo
como principais consequências o formato do trabalho, pois as descobertas estão distribuídas ao longo
de toda a tese, e a quantidade de produtos observados.
Os três métodos foram combinados para constituição do estado da arte referente à ação de
mensuração da produção de informações jornalísticas nas redes digitais, processo identificado através
da formulação do conceito de Mensuração Editorial. Buscou-se o tratamento de uma abordagem mais
ampla do fenômeno, principalmente nas etapas das pesquisas bibliográfica e documental, assumindo,
assim, a interdisciplinaridade do objeto. Orientando-se pelo modelo híbrido de pesquisa, realizou-se
a revisão e crítica da literatura e de documentos, somou-se os resultados à descrição da realidade
percebida por meio de observações e entrevistas, alcançando, assim a criação de conceito.
A Pesquisa Bibliográfica concentrou-se, sobretudo, em estudos sobre Comunicação Social,
Jornalismo e Publicidade e Propaganda, mas também em produções científicas das áreas da Ciência
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da Computação, da Psicologia, das Ciências Econômicas e da Administração e Gestão. A Pesquisa
Documental foi utilizada como método para tratamento analítico de relatórios de institutos de
pesquisa do público em mídias impressas, radiofônicas, televisivas e on-line, assim como de termos
de uso dos principais software de análises e políticas de privacidade de rastreadores, entre outros.
Há também o estabelecimento de um conjunto de procedimentos para a coleta de dados (ou
técnicas de coleta). São seis diferentes técnicas assumidas nesta investigação, a saber: (a) o truque de
Wittgenstein (BECKER, 2007) para elaborar a definição operacional de Mensuração Editorial; (b)
construção da linha do tempo do desenvolvimento de mecanismos de monitoramento das preferências
do público para delimitação do conceito; (c) listagem e descrição de rastreadores usados em produtos
jornalísticos; (d) registro das divergências nas preferências temáticas entre jornalistas e público em
sites jornalísticos e páginas no Facebook de organizações jornalísticas; (e) aplicação de questionários
com perguntas abertas e fechadas a profissionais de organizações jornalísticas independentes; (f)
realização de entrevistas semiestruturadas em profundidade com profissionais de organizações
jornalísticas independentes e do mainstream. A seguir, serão apresentados os detalhes de cada técnica.

(a) Truque de Wittgestein:
Howard S. Becker (2007) diz que, ao ler um trecho da obra Investigações Filosóficas, de
Ludwig Wittgenstein, que tratava de problemas filosóficos da intenção e da vontade, leu a seguinte
observação: “Não nos esqueçamos disto: quanto 'eu ergo meu braço', meu braço se levanta. E surge
o problema: o que resta se eu subtrair o fato de que meu braço se levanta do fato de que ergo meu
braço?”. Essa é a essência do que Becker (2007) propõe como uma estratégia para alcançar definições
operacionais de conceitos e chama por Truque de Wittgenstein: “se eu retirar de um evento ou objeto
X alguma qualidade Y, o que sobra”, pergunta Becker (2007. p. 180). Este método, diz o sociólogo,
ajuda a eliminar o que é parte de uma ideia por acidente ou contingência daquilo que está em seu
núcleo; ajuda a separar o que é central para a imagem de um fenômeno de um exemplo particular em
que ele está inserido.
A definição operacional de Mensuração Editorial seguiu a estratégia de Becker (2007). A lista
de traços característicos, os elementos que destacam o conceito, além de um exemplo específico,
assim como a própria definição operacional, estão expostos no primeiro capítulo desta tese.

(b) Linha do tempo:
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A construção visual de linhas do tempo é metodologia frequentemente aplicada em trabalhos
de design e de projetos de produtos. Mike Baxter (2000), por exemplo, propõe uma abordagem prática
para o desenvolvimento de um novo produto. A construção de linhas do tempo, cujo objetivo é
perceber possíveis continuidades, potencializações e rupturas no processo evolutivo de um produto,
pode ser entendida como uma ferramenta, pois, o autor recomenda a análise do contexto histórico do
produto em questão para que, assim, busque-se perceber tendências evolutivas. Identidade está
diretamente relacionada com contexto e memória, diz Cardoso (2011). Para entender um objeto é
preciso situá-lo no tempo-espaço.
Esta investigação apropriou-se da estratégia metodológica de construções de linhas do tempo
para perceber tendências evolutivas de um objeto – técnicas de mensuração e monitoramento dos
hábitos de interação do público com mídias – e propor um conceito. A listagem em ordem cronológica
de fatos marcantes e de ações iniciais do que posteriormente foi assumido como padrão de
monitoramento e mensuração está no primeiro capítulo deste trabalho.

(c)

Lista e análise de rastreadores:
O método de Observação Simples, aqui influenciado pela definição de Pádua (1998), foi

utilizado nesta investigação como um método de observação sistemática à distância, destacado por
Machado e Palacios (2005) como alternativa aos modelos de pesquisa de campo. A esfera
contemplada aqui é a do produto (MIELNICZUK, 2003; BARBOSA, 2007) e, nesta etapa, de caráter
exploratório (GIL, 2002), buscou-se listar e descrever os principais rastreadores utilizados por
produtos jornalísticos nas redes digitais.
No primeiro semestre de 2016, o autor fez visitas, de modo sistemático, a 317 sites
jornalísticos brasileiros e estrangeiros. Para formulação da lista de produtos orientou-se por rankings
de acesso organizados por serviços de monitoramento e por institutos de pesquisa de mídia e
jornalismo – rankings do Instituto Verificador de Comunicação (IVC) no Brasil, do serviço Alexa
pertencente à empresa estadunidense Amazon, do relatório State of the News Media da Pew Research
Center, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) em Portugal e da Agência
Pública de Jornalismo Investigativo. Por meio de uma extensão de navegador, chamada Ghostery,
teve-se acesso a quais rastreadores estavam acrescentados como componentes dos sites acessados.
Com a extensão instalada em um navegador Firefox 49.0.2, acessou-se todos os sites da amostra pelo
menos cinco vezes, em dias e turnos diferentes, registrando em planilhas quais eram os trackers
percebidos pelo Ghostery versão 7.0.1.4 em cada visita. A extensão tem em sua base de dados 2.127
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rastreadores registrados, divididos em oito categorias, apresentadas no quarto capítulo desta
investigação.
A partir dos rankings, dividiu-se os 317 sites em seis categorias: (1) sites jornalísticos
auditados pelo IVC Brasil; (2) Sites jornalísticos brasileiros presentes na lista de 500 sites mais
acessados do Brasil da lista da Alexa; (3) Sites jornalísticos brasileiros listados no mapa do jornalismo
independente da Agência Pública de Jornalismo Investigativo; (4) Sites jornalísticos brasileiros mais
acessados em cada um dos 26 Estados do Brasil e Distrito Federal presentes na lista da Alexa; (5)
Sites jornalísticos apresentados como os mais acessados em todo o mundo pelo relatório State of the
News Media da Pew Research Center for Journalism; e (6) Sites jornalísticos portugueses analisados
pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) em Portugal. As repetições – sites
presentes em mais de uma lista – foram eliminadas. Todos os 317 sites analisados tinham rastreadores
embutidos em suas linhas de código. A lista completa dos produtos observados está na seção de
anexos deste trabalho.

(d)

Divergência entre jornalistas e público:
O livro The News Gap, com autoria de Pablo Bockzkowski e Eugenia Mitchelstein (2013),

tem como objetivo principal identificar as principais histórias selecionadas pelos jornalistas, as
principais histórias selecionadas pelo público, compará-las e, assim, identificar divergências nas
inclinações temáticas. A metodologia assumida era simples. As seleções das preferências jornalísticas
consistia nas dez primeiras histórias da primeira página do site, contando da esquerda para direita e
do topo para a base. A quantidade de histórias foi influenciada por investigações que categorizam as
notícias “acima da dobra” no jornalismo impresso como as que carregam o maior valor-noticia. Para
indicar as preferências do público registrou as “notícias mais lidas” indicadas em sistemas de
recomendação de notícias dos próprios produtos. As listam variavam entre quatro, cinco e dez
histórias. Estas listas são a diferença fundamental entre análises em sites e em outras mídias,
principalmente o impresso.
Cada publicação foi avaliada de acordo com duas variáveis. Primeiro, os analistas olharam
para o conteúdo de cada publicação e a classificaram como questões de maior interesse público ou
questões de menor interesse público. Política, economia e situações próximas a essas duas editorias
eram posicionadas na categoria maior interesse público. Todo o resto na categoria menor interesse
público. Segundo, os analistas examinaram o formato de cada peça e as categorizaram de acordo com
cinco possibilidades de padrões: notícias, reportagens (entrevistas), opinião, blog e conteúdo gerados
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pelo usuário. Deste modo, os autores buscaram analisar a divergência nos dois principais aspectos do
jornalismo: formato e conteúdo.
Esta investigação, influenciada pela metodologia The News Gap, buscou registrar
divergências nas inclinações temáticas entre jornalistas e público nas páginas oficiais de organizações
jornalísticas no Facebook. Durante de dez dias de fevereiro de 2016 (entre 15/02 e 24/02), repetiu-se
a aplicação da metodologia do livro The News Gap (2013) em dois sites jornalísticos brasileiros,
Estadão e Zero Hora, apontados como líderes de taxas de engajamento nas redes sociais pela
plataforma de aferição de presença, análise de sentimento, comparação de perfis e construção de
rankings Torabit13. A suposta posição em destaque justifica a seleção dos produtos. Três vezes ao dia
foram coletadas as principais informações publicadas na primeira página dos sites das duas
organizações, assim como as peças presentes nas listas de mais lidas.
Para desvelar divergências no modelo de circulação por unidade, registrou-se todas as
publicações realizadas pelas duas organizações no Facebook. Neste modelo de circulação atômica
não há hierarquia, como nos sites. Por ser assim, aplicou-se a categorização (maior e menor interesse
público) em todas as publicações realizadas nos dez dias de observação: 636 postagens do Estadão;
722 da Zero Hora. A própria seleção para circular a informação no Facebook foi considerada como
elemento definidor de preferência editorial. Para definir as preferências do público, seguiu-se o
padrão vigente reconhecido por jornalistas, organizações jornalísticas e também pela academia: os
eventos. As quantidades de ações permitidas pelo Facebook foram somadas em cada uma das 1.359
publicações – curtidas, comentários, respostas a comentários e compartilhamentos. Trata-se, também,
da metodologia adotada pelo Torabit para apontar o Estadão e a Zero Hora como líderes de
engajamento. No total, foram registrados mais de 1 milhão e meio de eventos em dez dias (808.912
eventos na Zero Hora e 714.495 no Estadão). Diferentemente da investigação de Bockzkowski e
Mitchelstein (2013), analisou-se apenas o aspecto conteúdo.

Estadão
290

Zero Hora
290

Publicações listadas como mais lidas

145

290

Publicações na página no Facebook

636

722

467 265

638 958

Publicações no site

Curtidas registradas nas publicações no Facebook

A plataforma Torabit foi criada e desenvolvida no Brasil. Suas funcionalidades estão descritas no site oficial. Disponível
em <http://www.Torabit.com.br/>. Acesso em: 08 mar. 2017.
13
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Total de eventos registrados no Facebook

714 495

808 912

Tabela 2- Quantidade de publicações e eventos analisados no Estadão e Zero Hora. Fonte: Elaboração
própria.

(e) Questionário:
À metodologia de observação sistemática à distância, soma-se a aplicação de questionário
com perguntas abertas e fechadas. Com esse questionário, objetivou-se perceber aproximações de
organizações jornalísticas brasileiras com as chamadas técnicas de mensuração de impacto. Este tipo
de mensuração surgiu em organizações de jornalismo independente, principalmente de jornalismo
investigativo, nos Estados Unidos. Estas organizações buscavam afastar-se de métodos comerciais,
pautados por mensurações de tempo real e por padrões vinculados à circulação de anúncios
publicitários. Por isso, o corpus de pesquisa nessa etapa é formado por organizações jornalísticas
listadas no “Mapa do Jornalismo Independente no Brasil”, iniciativa da Agência Pública de
Jornalismo Investigativo. No total, 17 profissionais de 16 organizações jornalísticas listadas no Mapa
responderam às perguntas do questionário. As perguntas (ver apêndices) foram adaptadas de um
documento desenvolvido pelo Tow Center for Digital Journalism da Universidade de Columbia
(EUA) no âmbito do projeto de pesquisa NewsLynx14 sobre jornalismo investigativo e mensurações
de impacto nos EUA. O questionário foi enviado para 58 organizações, ou seja, a taxa de retorno foi
de quase 30%. Os critérios assumidos pela Agência Pública para seleção das organizações listadas
no Mapa foram a origem em projetos coletivos e não ligados a grandes grupos de mídia, políticos,
organizações e empresas, além do caráter alternativo de financiamento. As análises das respostas
estão distribuídas em toda a tese, principalmente nos capítulos dois, três e cinco. A lista de
respondentes, em ordem alfabética, está abaixo:

ORGANIZAÇÃO

CIDADE - ESTADO

Agência Acurácia Fotojornalismo
Agência Agência Lupa
Aos Fatos
Cidades para Pessoas
EcoDesenvolvimento
Farol Jornalismo
Instituto Envolverde
Jornalismo B
Jota

Porto Alegre – RS
Rio de Janeiro – RJ
Rio de Janeiro – RJ
São Paulo – SP
Salvador – BA
Porto Alegre – RS
São Paulo – SP
Porto Alegre – RS
Brasília – DF

14

NewsLynx é um software de análise para mensuração de impacto desenvolvido no Tow Center for Digital Journalism.
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Livre.jor
Move That Jukebox
Nexo Jornal
Projeto Draft
Periferia em Movimento
Projeto #Colabora
Revista Calle2

Paraná – PR
São Paulo – SP
São Paulo – SP
São Paulo – SP
São Paulo – SP
Rio de Janeiro – RJ
São Paulo – SP

Quadro 1- Organizações e questionário. Fonte: Elaboração própria.

(f) Entrevista semiestruturada em profundidade:
Para complementação da observação sistemática a à distância, buscou-se entrevistar membros
de redações, principalmente profissionais que tivessem contato direto com métricas em suas rotinas.
Entendeu-se que se tratavam de personagens portadores de conhecimentos e informações de interesse
para essa investigação, domínios técnicos e cuja representação de mundo, construída também por
meio da atividade que desenvolve, pode influir nos usos de software de análises e de significações
para unidades de mensuração nas organizações jornalísticas. O método assumido foi de Entrevistas
Semiestruturadas em Profundidade, característico de investigações qualitativas. As entrevistas foram
realizadas face-a-face, por meio de programas de troca de mensagens e por telefone, conduzidas pelo
autor da investigação e pela pesquisadora do Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-line (GJOL),
Talyta Singer15. O roteiro de questões-guia dividia-se em três eixos: (1) percepções do uso de métricas
para fins editoriais; (2) questões profissionais, de formação e especialização em torno do uso de
métricas nas redações; e (3) monitoramento e mensuração da circulação em sites de redes sociais. O
uso de uma matriz é característica deste modelo de entrevista, que “parte de certos questionamentos
básicos, apoiados em teorias e hipóteses que interessam à pesquisa, e que, em seguida, oferecem
amplo campo de interrogativas, fruto de novas hipóteses que vão surgindo à medida que se recebem
as respostas do informante” (TRIVINOS, 1990, p.146).
Para seleção das organizações que receberiam o convite para colaborar com a investigação,
utilizou-se o mesmo método para escolha dos produtos que tiveram os produtos analisados, resultando
na lista de rastreadores. O autor orientou-se por rankings de acesso organizados por serviços de
monitoramento e por institutos de pesquisa de mídia e jornalismo – rankings do Instituto Verificador
de Comunicação (IVC) no Brasil, da Alexa da Amazon, do relatório State of the News Media da Pew
Research Center, da Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) em Portugal e da
Talyta Singer é Mestre e doutoranda em Comunicação e Cultura Contemporâneas pel PósCom da Universidade Federal
da Bahia. É graduada em Comunicação Social - Jornalismo pela Universidade Federal de Mato Grosso. Participa do
Grupo de Pesquisa em Mídias Interativas Digitais e do GJOL - Grupo de Pesquisa em Jornalismo On-line. Desenvolve
pesquisa sobre a cultura digital e jornalismo de tecnologia sob a orientação da professora doutora Malu Fontes. Link para
o Curriculum Lattes <http://lattes.cnpq.br/4642703689692761>. Acesso em: 11 mar. 2017.
15
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Agência Pública de Jornalismo Investigativo. Foram selecionadas 315 organizações e todas
receberam um pedido de colaboração por meio de uma mensagem de e-mail. No total, foram
realizadas 44 entrevistas, com profissionais de 29 organizações jornalísticas de dois países: Brasil e
Portugal. O autor, por questões de privacidade, optou por não citar o nome dos profissionais nesta
investigação, indicando somente a organização jornalística representada e o cargo ocupado. A lista de
organizações colaboradoras, em ordem alfabética, está abaixo:

ORGANIZAÇÃO

CARGO(S)

ESTADO

A Gazeta
Acurácia
Agência Pública
Amazônia Real
Aos Fatos
Cidades para Pessoas
Correio

Editor Executivo
Fundador
Coordenador de Comunicação
Editor
Editor
Fundador
Editor de Inovação; Editor Online; Repórteres; Ativista de
Engajamento em Mídias
Sociais
Editor
Editor On-line; Editor
Assistente de Redes Sociais
Editor On-line
Editor de Mídias Convergentes
Editor de Conteúdo
Editor Executivo de Conteúdos
Digitais
Editor On-line
Fundador
Editor On-line
Editor; Editor de Audiência,
Dados e Métricas; Secretário
Assistente de Redação para
Área Digital
Coordenador de Inteligência de
Mercado
Editor; Repórter
Editora de Redes Sociais
Editores; Repórter
Editores
Editor de Mídias Sociais
Editor-Chefe
Editor de Audiência
Editor-Chefe

Mato Grosso
Rio Grande do Sul
São Paulo
Amazonas
Rio de Janeiro
São Paulo
Bahia

Correio da Manhã
Diário de Pernambuco
Diário do Pará
Diários Associados (Uai, EM)
Ego G1
Estadão
Extra
Farol Jornalismo
Folha PE
Folha de S.Paulo

Gazeta do Povo
Hipernotícias
HuffPost Brasil / Veja.Com
iBahia
Livre.jor
Agência Agência Lupa
Metrópoles
O Povo
O Tempo

Portugal
Pernambuco
Pará
Minas Gerais
Rio de Janeiro
São Paulo
Rio de Janeiro
Rio Grande do Sul
Pernambuco
São Paulo

Paraná
Mato Grosso
São Paulo
Bahia
Paraná
Rio de Janeiro
Distrito Federal
Ceará
Minas Gerais
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Observador
Público
Zero Hora

Editores; Repórter
Editor; Repórter
Editor-Chefe; Coordenador de
Projetos; Editor; Editor de
Redes Sociais; Repórter

Portugal
Portugal
Rio Grande do Sul

Quadro 2- Organizações, cargos e entrevistas. Fonte: Elaboração própria.

ESTRUTURA DA TESE

A tese está dividida em cinco capítulos, além da Introdução e das Conclusões. Com a adoção
do Estudo de Caso Ilustrativo como estratégia metodológica, os resultados obtidos por meio da
revisão bibliográfica, da análise de produtos, da observação em redações e das entrevistas com
profissionais de organizações jornalísticas, estão distribuídos em todos os capítulos, inclusive na
conclusão. Abaixo, apresenta-se os objetivos e as análises realizadas em cada capítulo, além dos
conceitos e principais autores abordados.

Capítulo Um – O que é Mensuração Editorial:
O primeiro capítulo está dividido em três tópicos. O primeiro destes tópicos apresenta o
conceito que guia esta investigação, a Mensuração Editorial. Alcançou-se a definição operacional por
meio da proposta de uma lista de traços característicos, entendida como um índice de afirmações que
corporificam os resultados empíricos da pesquisa. Trata-se de uma estratégia metodológica proposta
por Howard S. Becker (2007).
O objetivo do segundo tópico é construir uma linha do tempo dos sistemas de mensuração da
distribuição e circulação no século XX para delimitar o conceito. Selecionou-se o desenvolvimento
de sistemas construídos para monitorar os hábitos dos ouvintes de rádio como principal exemplo. As
pesquisas de Beville (1988) e Webster (2006) influenciam a análise.
O terceiro tópico complementa o objetivo do anterior, discutindo o uso de sistemas de
mensuração por organizações jornalísticas nas redes digitais, nos anos 1990 e 2000. Cita-se os
principais trabalhos acadêmicos que cercam problemas com objetos semelhantes ao deste trabalho
(MACGREGOR, 2007; GRAVES e KELLY, 2010; ANDERSON, 2011; USHER, 2013; LEE, LEWIS
e POWER, 2014; VU, 2014, BACCIN e TORRES, 2015, CANAVILHAS, TORRES e LUNA, 2015;
PETRE, 2015; CHERUBINI e NIELSEN, 2016).
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Capítulo Dois – Por que mensurar sistemas de produção jornalística:
O tema do segundo capítulo é o reflexo do uso de sistemas de mensuração por organizações
jornalísticas, resumido na pergunta “por que mensurar sistemas de produção de informações
jornalísticas?”. A partir da tentativa de perceber diferenças entre distribuição e circulação (tópico 2.1),
objetiva-se discutir sobre a tipificação do público por parte dos jornalistas e das organizações e a
ultrapassagem desse hábito de imaginação em direção a um estado de monitoramento sistemático
(2.2), para, no último dos três tópicos (2.3), analisar as interferências da Mensuração Editorial nos
critérios de noticiabilidade.
Nos três tópicos a investigação se apoia na teoria do gatekeeping como principal referencial
teórico, tendo como guia os trabalhos seminais de Lewin (1947) e White (1950), além da extensa
pesquisa de Shoemaker (e REESE, 1996; e VOS, 2011; e JOHNSON, SEO, e WANG, 2008). A
discussão sobre circulação de informações jornalísticas e suas singularidades tem como principal
referência a pesquisa de Machado (2008). Para debater as mudanças neste processo, sobretudo a
conceito de curadoria, o trabalho de Saad Corrêa e Bertocchi (2012) serve como referência basilar.
O segundo tópico tem como modelo os trabalhos de Sumpter (2000) e Vizeu (2005) no que se
refere ao debate sobre tipificação da audiência, sobre audiência presumida e suas interseções com o
jornalismo. No terceiro tópico, apresenta-se o diálogo entre o conceito de Mensuração Editorial e
critérios de noticiabilidade. O método e estruturação das análises realizadas por Herbert Gans (1979)
configura-se como o principal modelo nesta parte do trabalho. Neste tópico estão expostas pela
primeira vez no texto as respostas alcançadas por meio das entrevistas realizadas pelo autor.

Capítulo Três – Como mensurar a circulação de informações jornalísticas nas redes digitais
No terceiro capítulo desta investigação, dois tópicos organizam a discussão sobre o uso de
métricas e software de análise estatística na rotina de produção em diferentes organizações
jornalísticas. O primeiro tópico, “Software de análise comercial e software de análise jornalísticos”
apresenta reflexões a respeito da emergência de software de análises especializados em monitorar a
interação do público com produtos jornalísticos. Esses programas oferecem métricas e significados,
apropriando-se de comuns do campo jornalístico, inserem na rotina conceitos, ações e profissionais
que em outras épocas eram atores externos às organizações jornalísticas.
O início do segundo tópico apresenta uma discussão sobre como a transformação de um fato
em uma narrativa se desenvolve de acordo com certas regras e, orientando-se pelas análises de
McQuail (2013) relacionadas à dificuldade intrínseca dos profissionais jornalistas de conhecer um
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público grande e diversificado, questiona-se como métricas moldam e são moldadas por essas
regulações de sentido. Para oferecer conclusões, a pesquisa apoia-se no diálogo construído por meio
das entrevistas em profundidade.

Capítulo Quatro – Dimensões da Mensuração Editorial
São dois tópicos no quarto capítulo, sendo que o segundo divide-se em cinco partes. Explorase as interseções de uma suposta cultura de dados com o reconhecimento dos hábitos e preferências
do público no tópico um, da moldagem e proteção do mito do faro jornalístico à presença ubíqua de
unidades de mensuração indicando comportamentos e apontando caminhos para produção. Através
do auxílio de programas especializados em desvelar rastreadores instalados nas linhas de códigos de
sites, o primeiro tópico apresenta uma lista com os principais trackers utilizados por organizações
jornalísticas, assim como suas funções e singularidades. Cita-se as análises de McQuail (2013) sobre
cultura e comunicação; de Manovich (2001), acerca da tecnologia enquanto forma cultural, discussão
aprofundada por Barbosa (2007) na proposição do Paradigma Jornalismo Digital em Base de Dados.
O objetivo central deste capítulo é apresentar a proposta de dimensões do conceito de
Mensuração Editorial. Trata-se de uma tentativa de clarificar os padrões vigentes na atualidade que
resultam no uso auxiliar das significações para selecionar fatos, partilhar versões, diagnosticar níveis
de interação, e projetar os resultados de eventos futuros relacionados à produção de conteúdos
jornalísticos. A visualização por meio de dimensões revelará que em um mesmo produto jornalístico
é possível perceber e combinar mais de uma categoria e suas características e, a ser assim, conseguir
variadas significações para as interações do público. Propõe-se definições operacionais para cada
dimensão – clique, atenção e impacto -, além de unidades de mensuração comuns. Por meio de uma
ilustração, demonstra-se a proposta de categorização tridimensional da Mensuração Editorial.

Capítulo Cinco – Controvérsias na Mensuração Editorial
No capítulo final, exploram-se as controvérsias que emergem da influência preponderante
exercida pelo Google sobre outros sistemas de monitoramento e mensuração e a imprecisão dos
padrões de monitoramento impostos; da exploração da economia da atenção como estratégia editorial
e a economia da distração como sequela; do transporte das noções de mensuração de engajamento e
impacto de outras áreas para o jornalismo. O objetivo é tentar perceber complementos às
caracterizações das categorias Clique, Atenção e Impacto, apresentadas no capítulo anterior.
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O capítulo está dividido em quatro tópicos: (5.1) Imprecisão dos padrões; (5.2) A vaidade na
quantidade de cliques; (5.3) O leitor engajado e a economia da distração; e (5.4) A gênese da
mensuração de impacto no jornalismo brasileiro. O primeiro relata a dificuldade em reconhecer
padrões de mensuração que indiquem hábitos e comportamento em ambientes dinâmicos como as
redes digitais. No segundo e no terceiro tópicos, a discussão gira em torno de estratégias de produção
jornalística que emergiram como efeito da busca por padrões, como as chamadas técnicas de caça
clique e as definições de engajamento como ações de interação com botões sociais. Além da revisão
bibliográfica, relatos dos profissionais entrevistados são usados nessa parte do trabalho. Cita-se as
considerações de Palacios (2003) sobre continuidades, rupturas e potencializações das práticas
jornalísticas nas redes digitais; de Salaverría (2005) e também de Rodrigues (2006) sobre os
principais aspectos da apresentação de informações em produtos jornalísticos para ambientes on-line;
de Lanham (2006) sobre a economia da atenção; de Boczkowski e Mitchelstein (2013) sobre a
divergência nas preferências temáticas entre jornalistas e público. O último tópico apresenta,
principalmente, respostas de um questionário aplicado a profissionais vinculados às organizações
jornalísticas independentes.

Conclusões
As conclusões desta investigação relacionam as discussões propostas nos capítulos e apresenta
os desafios que o processo de mensuração sistemática das preferências do público faz emergir.
Discute-se, inicialmente, a definição de mídia propagável, principalmente com base nas conjecturas
de Jenkins, Ford e Green (2013) para pensar alterações nos processos de monitoramento em
ambientes onde notícias se movem, a mídia está espalhada e o público fragmentado. Partindo da
conclusão que pluralidade não garante pluralismo – múltiplos canais não garantem diversidade
temática e de pontos de vista – e que métricas podem influenciar esse processo de homogeneização
das significações, dividiu-se a conclusão em quatro tópicos: (a) novos cargos; (b) inserção de métricas
em todas as etapas de produção; (c) métricas e inovação; e (d) métricas insubstituíveis e a quarta
dimensão incomensurável.
O primeiro é encarado com o entendimento de que o público neste ambiente de mídia
propagável está organizado em camadas, dividido em mais de uma dimensão e nunca será estável.
Através de métricas é possível organizar a coleção de individualidades para propor significações ao
coletivo em momentos singulares, nunca em definitivo. Há, no final do primeiro tópico, uma listagem
de funções profissionais que se mostram a partir da inserção de ações de Mensuração Editorial na
rotina de produção. Não se trata, porém, de profetizar substituições de profissões e profissionais. Esta
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investigação não assume posições de enaltecimento na automação plena, mas reconhece que novas
competências serão cobradas. Métricas participam desse processo potencializando a relação do
profissional com dados sobre o público.
O segundo desafio relaciona-se com inserção técnicas de monitoramento e significações
pautadas em unidades de mensuração em todo o processo de produção das informações. Por questões
metodológicas, optou-se pela divisão das etapas de produção em três categorias (apuração, produção
e circulação) para que fossem apresentadas possibilidades de inserção dos dados na rotina. Para a
etapa de apuração, as argumentações são embasadas nas pesquisas de Lage (2001), Machado (2003)
e Bradshaw (2016). A discussão está concentrada na ideia de que métricas podem auxiliar a selecionar
a matéria-prima abundante nas redes digitais que é a informação, por meio de técnicas como análise
de sentimento (SALUSTIANO, 2016). Para a produção, discute-se questões de construção de
narrativas, pautadas, principalmente, pela ideia de Leal (2014) de que o jornalismo é um modo
peculiar de narrar, pela noção explorada por Pavlik (2005) e Barbosa (2013) da estruturação da
narrativa jornalística a partir dos dados e pela proposta de um sistema narrativo no jornalismo digital
de Bertocchi (2014). Para a circulação, indica-se o trabalho de Silva e Amaral (2016) e fundamentase a proposta de definição de personas para entendimento de quem é o público que interage com as
informações. Por fim, o tópico enfatiza que é preciso perceber o processo sem fronteiras.
No terceiro tópico da conclusão trabalha-se os possíveis vínculos das ações de Mensuração
Editorial com o conceito de inovação. Parte-se do relatório da organização jornalística The New York
Times, circulado em 2014. Neste documento, cujo objetivo principal era apontar caminhos de
inovação que deveriam ser adotados pela organização estadunidense, as duas principais
recomendações relacionavam-se diretamente com o uso de métricas na rotina de produção: o
desenvolvimento de estratégias de interação com o público através da produção e criação “analytics
teams”. Editores, disseram os profissionais responsáveis pelo relatório, devem ser o primeiro filtro.
O público, o segundo. Desta análise, são citadas as dimensões de inovação discutidas nos trabalhos
de Franciscato (2010) e Kung (2015), buscando notar a existência de um caráter analítico para estudos
de inovação e jornalismo. Cita-se também a investigação sobre inovação e jornalismo para tablets de
Palacios, Barbosa, Firmino e Cunha (2015). Da relação entre estes trabalhos, propõe-se três diálogos
entre Mensuração Editorial e inovação: (1) métodos para mensurar inovação; (2), métricas como
processo de inovação; (3) métricas como limitadoras de inovação.
O último tópico – métricas insubstituíveis e a quarta dimensão incomensurável – transporta
para a contemporaneidade a afirmação de Park (1923): “O poder da imprensa pode ser mensurado
pelo número de pessoas que a leem” para discutir a representação das métricas em um cenário de

28
fragmentação do sentido de “ser lido”. Clicar, comentar, compartilhar, curtir, interagir, participar são
hoje sinônimos de ler? Propondo um caráter singular para as métricas, aponta-se na última parte do
trabalho previsões para a relação entre jornalismo e a Mensuração Editorial.

DEFINIÇÃO OPERACIONAL

A definição operacional do conceito proposto nesta tese é16:
Mensuração Editorial é o processo de monitoramento dos hábitos de interação das pessoas com
produtos jornalísticos nas redes digitais, realizado por profissionais dentro das redações, para
reconhecimento, sistematização e uso das preferências do público para definir formatos e conteúdo.
É um condicionador organizacional que engendra rupturas e potencializações nas rotinas de produção
ao influenciar a seleção, transformação e disseminação de informações jornalísticas, e estimular a
formação de novas competências profissionais para lidar com dados e métricas e criar padrões de
análise e significação que se relacionem com a cultura jornalística.

A lista de traços característicos que orientam a definição operacional do conceito será apresentada no tópico 1.1. do
primeiro capítulo desta tese.
16
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CAPÍTULO UM
O QUE É MENSURAÇÃO EDITORIAL
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Na introdução, foram apresentados o tema e a questão de pesquisa propondo um enfoque
alternativo no campo do jornalismo para a percepção estrutural de mecanismos de produção nas redes
digitais, especialmente de sistemas de circulação e recirculação. A proposta busca perceber as
unidades de mensuração que organizações jornalísticas utilizam para tentar estruturar a produção e
perceber o fluxo das informações produzidas. Para isso, esse trabalho apoiou-se nas categorias Clique,
Atenção e Impacto. As discussões sobre métricas e metodologias de mensuração servirão como base
para outras discussões em capítulos posteriores, como hierarquização de notícias e métricas de
vaidade, monitoramento além do produto e orientação pelos dados, além de questões profissionais,
de rotina, de economia da atenção e de impacto social, de inovação e das imagens construídas sobre
o público no jornalismo contemporâneo. Essa tese parte do pressuposto de que as pesquisas sobre
rupturas e potencializações do jornalismo nas redes digitais e acerca de sistemas de produção e
interação com informações jornalísticas na contemporaneidade serão beneficiadas por esse tipo de
contextualização.
Esse capítulo apresenta dois objetivos principais: primeiramente, introduzir a definição
operacional de Mensuração Editorial, conceito desenvolvido através do diálogo com os dados
empíricos levantados nessa pesquisa. Serão listados os traços característicos do fenômeno, costurados
a partir de critérios e compreensões partilhadas por profissionais e pesquisadores do jornalismo
contemporâneo e observadas em pesquisas de campo e por meio de entrevistas. O segundo objetivo
deste capítulo é organizar um relato histórico do desenvolvimento das metodologias de mensuração
de sistemas de distribuição e circulação de informações nas últimas décadas.
A análise concentra-se nos métodos desenvolvidos para aferir o público e a apropriação de
informações jornalísticas em dispositivos radiofônicos, principalmente no início do século XX.
Veremos que as técnicas e tecnologias utilizadas para mensurar a distribuição e a circulação no rádio
ultrapassaram noções utilizadas para medir o público leitor de mídias impressas e influenciaram
pesquisas e conceitos aplicados no processo de mensuração de mídias posteriores, particularmente a
televisão e a internet. Será possível perceber que a evolução atual das estratégias de monitoramento
do público nas redes digitais assemelha-se com o processo de desenvolvimento de técnicas de
mensuração do público do rádio. O capítulo será concluído com a discussão acerca dos sistemas de
mensuração nas redes digitais e com a apresentação de aplicações destes métodos, registrados tanto
na literatura como em organizações jornalísticas contemporâneas.
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1.1. O CONCEITO DE MENSURAÇÃO EDITORIAL

Organizações jornalísticas orientam estratégias de apuração, produção e distribuição,
principalmente para as redes digitais, as quais refletem nos sistemas de circulação e recirculação de
informações jornalísticas, apoiando-se em dados resultantes do monitoramento sistemático dos
hábitos de interação do público com produtos jornalísticos. Essas estratégias buscam adequar a
produção através do equilíbrio de significados alcançados por meio do cruzamento de métricas,
entendidas como variáveis caracterizadas pela diversidade e dependentes das circunstâncias para
revelar suas partes constituintes. Elas são utilizadas para descrição analítica de um conjunto qualquer
que quantificam e qualificam características, dinâmicas e tendências, levando-se em consideração o
que quer que estejam tentando maximizar.
Quando o conjunto analisado por intermédio de métricas são as interações do público com
produtos e informações jornalísticas e que resultam no uso auxiliar das significações para selecionar
fatos, partilhar versões, diagnosticar níveis de interação, e projetar os resultados de eventos futuros
relacionados à produção de conteúdo jornalístico, denomina-se o processo de Mensuração Editorial,
conceito que guia e justifica esse trabalho. Esta definição operacional foi desenvolvida por meio de
entrevistas, de pesquisa exploratória, de análises de organizações, de produtos, processos e atores
envolvidos neste fenômeno de monitoramento e mensuração. Almejava-se com essa estratégia propor
uma lista de traços característicos do conceito, organizada seguindo orientações metodológicas de
Howard S. Becker (2007). Formada de múltiplos critérios e compreensões partilhadas por
pesquisadores também debruçados sobre o mesmo fenômeno, além de nossos juízos, consequências
da pesquisa exploratória, trata-se de um índice de afirmações que corporificam os resultados
empíricos da pesquisa.
A configuração e o uso de software de análise são práticas comuns em pequenas, médias e
grandes organizações jornalísticas brasileiras e estrangeiras. A popularização deste tipo de ferramenta
incentivou o surgimento de alguns software de análise especializados em mensurar o envolvimento
de usuários com conteúdo exclusivos de sites jornalísticos. Há diferentes culturas organizacionais
para uso e aplicação dos significados alcançados através do cruzamento de métricas. Algumas
organizações estimulam jornalistas e editores a produzirem relatórios de monitoramento das
interações do público com os produtos jornalísticos – sites, perfis em redes sociais, aplicativos para
dispositivos móveis – e orientam decisões pautando-se por eles.
Existe uma relação direta entre a quantidade de software de análise utilizados por uma
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organização jornalística com a quantidade de páginas visualizadas oficialmente e divulgadas pela
própria organização – mais pageviews registrados por meio de relatórios, mais software de análise
presentes nos códigos do produto. Outra percepção diz respeito à hierarquização das informações na
primeira página, ação que é influenciada por métricas, principalmente quantitativas. Já a prioridade
de mensuração através de métricas quantitativas é resultado da percepção de mercado por parte dos
produtores dos software de análise, em detrimento de métricas qualitativas.
A diminuição da divergência na escolha de informações jornalísticas por jornalistas e o
público, tema investigado por Boczkowski e Mitchelstein (2013) é, atualmente, influenciada pela (1)
emergência de novos produtos jornalísticos nas redes digitais – principalmente perfis e páginas em
sites de redes sociais – e (2) pela capacidade de monitoramento das interações realizadas nestes
produtos – ação entendida como a resposta metodológica para traduzir as preferências dos leitores.
As operações empíricas para mensuração da circulação variam em torno de três principais
metodologias de captura, entendidas neste trabalho através das categorias Clique, Atenção e Impacto.
A criação de novos cargos para profissionais com a orientação de engajar e monitorar os usuários é
reflexo da experimentação à volta destas operações.
Nas redes digitais há a substituição definitiva de técnicas de mensuração por amostragem,
comum em mídias impressa e eletrônica no século XX, por técnicas que buscam mensurar a totalidade
do público, além de valorizar as interações individuais de cada usuário. Substitui-se também o desejo
de perceber padrões de consumo por esclarecimentos relacionados a hábitos de interação. Antes
restritos aos departamentos comerciais e com reflexos parcos e apenas na etapa de distribuição,
resultados da mensuração do público ultrapassam barreiras físicas nas redações, sendo utilizadas
também pelos departamentos editoriais, e barreiras teóricas da percepção do funcionamento dos
mecanismos de produção (critérios de noticiabilidade e valores-notícia, principalmente) refletindo
seus resultados em todas as etapas – apuração, produção, distribuição e circulação.
Estas são as afirmações que auxiliam a concretizar os resultados alcançados na exploração do
fenômeno. Portanto, quais seriam os traços característicos do conceito de Mensuração Editorial
aplicado em organizações jornalísticas? Segue abaixo a proposição em tópicos:

•

Utilizar um ou mais exemplares de software de análise estatística;

•

Tomar decisões editoriais orientando-se por dados capturados por meio do suo de software de
análise;

•

Ter a presença de editores de audiência nas redações – ou equipes híbridas, compostas de
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cientistas de dados, publicitários e, principalmente, jornalistas;
•

Ter equipes de análise de dados e métricas nas redações;

•

Incentivar repórteres e editores a produzir relatórios de mensuração orientando-se por
métricas;

•

Incentivar editores a cobrar relatórios de métricas e utilizá-los como influência na seleção dos
fatos;

•

Minerar dados em busca dos melhores horários para publicar notícias e entender os melhores
meios de envolver-se com o público;

•

Identificar tendências temáticas nas conversações em sites de redes sociais e partilhar os
resultados com editores e jornalistas;

•

Utilizar técnicas de SEO – Search Engine Optimisation;

•

Arquitetar estratégias de circulação e recirculação em sites de redes sociais;

•

Ter a preocupação em auxiliar, com a criação de recomendações, todos os profissionais da
organização jornalística a gerenciar perfis em sites de redes sociais;

•

Ter a preocupação sistemática de responder e moderar comentários dos leitores no site e em
perfis e páginas oficiais.;

•

Incentivar ações que promovam uma cultura de dados na redação;

•

Usar métricas para comunicar em termos interpretáveis situações da rotina de produção.

Conceitos são generalizações empíricas, não são ideias, ou especulações (BECKER, 2007).
Dessa forma a definição conceitual, aqui apresentada, é moldada pela coleção de casos apresentados
nesse trabalho e para com ela pensar sobre o problema. A definição de Mensuração Editorial repousa
no que há em comum em nossos exemplos, elementos que procuram-se sistematizar através dos traços
característicos listados. Mensuração Editorial é o processo de monitoramento dos hábitos de interação
das pessoas com produtos jornalísticos nas redes digitais, realizado por profissionais dentro das
redações, para reconhecimento, sistematização e uso das preferências do público para definir
formatos e conteúdo. É um condicionador organizacional que engendra rupturas e potencializações
nas rotinas de produção ao influenciar a seleção, transformação e disseminação de informações
jornalísticas, e estimular a formação de novas competências profissionais para lidar com dados e
métricas e criar padrões de análise e significação que se relacionem com a cultura jornalística.
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Perceber como este processo se desenvolveu nos últimos anos é objetivo desta tese. Descrever
a evolução dos sistemas de mensuração da distribuição de informações no rádio durante o século XX,
meta do próximo tópico, ajudará a compreendê-lo.

1.2. O INÍCIO DOS SISTEMAS DE MENSURAÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO E
CIRCULAÇÃO NO SÉC. XX

Frank N. Staton presidiu por 25 anos umas das mais importantes redes de televisão e rádio
nos Estados Unidos, a Columbia Broadcasting System (CBS). Sua atuação profissional é marcada
pela criação dos primeiros debates presidenciais televisionados na história estadunidense. Onze anos
antes de assumir o cargo, publicou sua tese de doutoramento pela Universidade do Estado de Ohio,
cujo objetivo era perceber como os ouvintes de rádio reagiam ao conteúdo dos programas produzidos
em seu país. Quando o ouvinte utiliza o dispositivo? Por quanto tempo ele o usa? Quais estações são
preferidas? Qual a idade, gênero, poder econômico e escolaridade do ouvinte? Quais outras atividades
ele realiza enquanto ouve o rádio? Quais são seus programas preferidos? O que o ouvinte faz com a
informação que ouviu?
O trabalho, publicado em 1935, surpreende quando percebem-se que os problemas de pesquisa
de Staton (1935) são similares aos questionamentos feitos por pesquisadores, produtores de
informação e proprietários de organizações de mídia que tentam mensurar e perceber padrões de
consumo e interação na contemporaneidade, independentemente da mídia que está em foco. As
perguntas que guiam as estratégias de mensuração pouco mudaram nos 81 anos que se passaram.
Quem são os usuários que formam o público?
O mesmo não pode ser dito sobre a evolução das tecnologias que também sustentam as
técnicas de mensuração. As possibilidades de monitoramento e a precisão de captura atuais são
incomparavelmente superiores às capacidades técnicas enfrentadas e analisadas por Staton na década
de 1930. Cenários sociais, contextos políticos e econômicos, acesso e apoio às pesquisas científicas
e poder midiático também se ampliaram e somam-se aos avanços tecnológicos, os quais constituem
o que hoje entendemos por mecanismos de produção de informações, pesquisas e dados sobre o
público, padrões de engajamento, de interação etc.
Nos anos 1920 e 1930, profissionais vinculados a estações de rádio e pesquisadores
universitários concentraram esforços para desenvolver e aplicar técnicas rudimentares, tentar estimar
o alcance das transmissões radiofônicas, perceber o tamanho do público e características dos usuários.
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Antes disso, organizações de mídia impressas mensuravam suas capacidades de cobertura registrando
tiragens e localizações geográficas de pontos de venda. Estações de rádio também calculavam o
número de receptores vendidos em determinadas regiões, mas a essência das mídias era muito
diferente. Conta-se a quantidade de jornais vendidos todos os dias. No entanto, não há como fazer o
mesmo com informações transmitidas através de ondas de rádio.
Tanto na mídia impressa como na radiofônica, cartas de leitores e ouvintes eram o principal
meio de perceber o que o usuário fazia com a informação recebida e o único modo de tentar monitorar
hábitos de consumo qualitativamente. Em 1929, a NBC recebeu em torno de 1 milhão de cartas e 2
milhões no ano seguinte (BEVILLE, 1988). Ainda assim, havia pouca rigidez metodológica na
sistematização dos comentários partilhados pelo público através das cartas. Por parte das
organizações, não existia nenhum tipo de controle sobre o método. Ademais, analisar e projetar
significações nos conteúdos partilhados através de cartas demandava esforços profissionais e
financeiros não condizentes com a realidade da época.
Organizações de mídia impressa desenvolveram e consolidaram técnicas de mensuração
focadas na distribuição. A motivação primeira era taxar valores para comercialização de espaços
publicitários. Apesar da comprovada rigidez dos métodos e do investimento estrutural para verificar
esses dados, a transposição dessas técnicas para mensurar a distribuição de informações no rádio era
impraticável. Em ambas, como dito, perceber a circulação ainda estava distante. A quantidade de
cartas não tinha relevância para o mercado da propaganda. Assim sendo, era necessário inovar.
A academia tem papel importante nesse período de transição. O professor doutor Daniel
Starch, de Harvard, comissionado pela NBC, conduziu uma extensa pesquisa em 1928 – 17 mil
entrevistas em 105 cidades e 68 condados rurais nos Estados Unidos – e mostrou que 34,6% das
famílias estadunidenses tinham um aparelho de rádio (BEVILLE, 1988). A pesquisa teve impacto no
cenário da propaganda, que viu no crescimento da nova mídia oportunidades de negócios. Era preciso,
então, investimento para inovações. Tratava-se de um debate importante, pois, referindo-se ao rádio,
não existia tecnologia com capacidades básicas de mensuração. No entanto, no impresso perceber a
distribuição já era realidade – conta-se a quantidade de jornais impressos e vendidos. Para o rádio,
calcular o número de aparelhos comercializados era muito pouco. Como saber se o rádio comprado
está sendo usado? Como o usam?
Foi preciso distanciar-se do impresso. E o rádio construiu contextos e lógicas que refletiram
em como é mensurado o público que consome informações através da televisão e também nas redes
digitais. James Webster (2006) e Hugh Malcolm Beville (1988) relatam alguns casos destacados de
investimento em técnicas de mensuração realizadas ainda na primeira metade do século XX. Em
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1927, a NBC encomendou um estudo para determinar não apenas o tamanho de seu público, mas os
principais dias e horários de consumo, mapeando o que posteriormente ficou nomeado como “horário
nobre”. A organização estadunidense também buscou modos de capturar informações relacionadas à
situação econômica dos ouvintes, prenunciando o uso de "demografia", hoje métrica primordial em
pesquisas de consumo e interação.
Em 1930, a CBS desenvolveu mapas de cobertura através de uma estratégia de mensuração
que pretendia controlar o envio de cartas. Assim, solicitou que ouvintes escrevessem para as estações
locais partilhando dados pessoais e hábitos de consumo, oferecendo brindes em troca das
informações. Com as cartas enviadas, desenvolveu-se um mapeamento com dados populacionais de
cada região. Entretanto, apesar do pioneirismo, nenhum desses métodos eram precisos ou regulares,
também permitiam significações exageradas e não alcançavam padrões de mensuração para sustentar
decisões comerciais e principalmente editoriais a médio e longo prazo.
Parte responsável pela ineficiência das estratégias devia-se à necessidade de colaboração do
público e de confiança na memória e boa-fé dos ouvintes colaboradores. Outra parte respondia ao
intervalo de tempo existente entre a captura e o tratamento dos dados. O telefone, em um primeiro
momento, utilizado como ferramenta para auxiliar pesquisas de público, tentou solucionar parte
desses problemas. A primeira proposta de uso do telefone surgiu em 1930. Numa alternativa aos
diários, acelerou o processo de captura de informações sobre o público e os hábitos de interação. Os
trabalhos de Webster (2006) e Beville (1988) relatam com precisão o uso e a importância do telefone
para a comunicação e para o desenvolvimento de técnicas e pesquisas sobre o público, distribuição e
circulação de informações. A extensa pesquisa de Gleick (2015) também é recomendada para
perceber a importância do telefone nos contextos econômicos, políticos e sociais do mundo ocidental
no início do século XX.
O telefone influenciou no desenvolvimento de empresas de monitoramento assim como
ajudou a ampliar os lucros das rádios e houve a institucionalização do processo de mensuração no
rádio. Archbald Crossley, pesquisador e empresário especializado em pesquisas de opinião, fez a
primeira sugestão à Associação Nacional de Anunciantes (ANA – Association of National Advertisers)
para que o telefone pudesse ser utilizado como ferramenta para mensurar os ouvintes de rádio. Um
documento por ele escrito, intitulado “Os anunciantes olham para o rádio”, foi amplamente divulgado
e teve boa recepção por parte dos membros da ANA que não hesitaram em pagar mensalmente uma
taxa para apoiar o investimento e tentar aprimorar as pesquisas sobre as preferências do público ao
ouvir programas de rádio. Logo, outra importante associação estadunidense, a Associação Americana
de Agências de Propaganda (AAAA - American Association of Advertising Agencies), também

37
concordou em investir nas pesquisas (WEBSTER, 2006).
Assim surge o CAB, um novo serviço, oficialmente chamado de Cooperative Analysis of
Broadcasting, com início em março de 1930. Liderado por Croosley, ficou conhecido como “the
Crossley ratings”. Com crescimento exponencial, a metodologia CAB consistia em fazer medições
periódicas através do telefone. O método consistia em entrevistar os colaboradores com questões
relacionadas ao consumo nas horas antecedentes à ligação – ligava-se por volta de 12h15 e perguntava
sobre o consumo entre meia-noite até a hora da ligação. Depois, por volta das 17h15 para questionar
sobre as estações ouvidas entre 12h15 e 17h. O mesmo era feito em ligações às 20h15 e às 09h,
sempre perguntando sobre a interação nos intervalos de tempo entre as ligações anteriores. Cobravase dos anunciantes 70 dólares mensais pela informação capturada e tratada. Em relatório publicado
em 1936, foram feitas mais de 226 mil entrevistas entre os meses de outubro de 1935 e abril de 1936.
A ilustração 1 mostra um relatório que só foi recebido pelo comprador mais de um ano depois da
finalização das entrevistas, em maio de 1937.
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Figura 1- Exemplo de Relatório CAB, distribuído em 1936. Além da apresentação metodológica,
também era divulgado o corpus de pesquisa. É possível perceber que os dados eram apresentados sem
nenhum recurso de visualização. Fonte: AmericanRadioHistory.com (01/12/2016)

Apesar da inovação, o CAB apresentava falhas. Primeiro, nem todos tinham telefone. Quando
o serviço foi planejado existia a relação entre donos de aparelhos de rádio com donos de aparelhos de
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telefone, ligação criada pelo poder monetário. Era caro ter linhas telefônicas exclusivas e também
possuir aparelhos de rádio. Com o tempo, o rádio se popularizou e esta relação se perdeu. A segunda
e principal imperfeição relacionava-se à continuação da dependência na memória e na boa-fé dos
voluntários, presente também no preenchimento de diários.
George Gallup, estatístico estadunidense e também pesquisador especializado em medições
da opinião pública, trouxe a ideia de “tempo real” para as técnicas apoiadas no telefone e “solucionou”
o problema da memória e da boa-fé. A Telephone Coincidental – como ficou conhecida sua
metodologia inovadora – provocou o desenvolvimento de novas empresas e metodologias
concentradas no tempo real de captura (mas não de significação). “Você está ouvindo o rádio agora?”,
perguntava o pesquisador ao ligar para um voluntário. Nesta metodologia, não interessava o consumo
anterior ao momento da ligação.
Umas das empresas nascidas nesse novo contexto, a C.E. Hooper, aprimorou a metodologia
de Gallup e questionou alguns resultados alcançados através da CAB, incentivando discussões sobre
precisão e confiabilidade. Claude E. Hooper, e suas metodologias que ficaram conhecidas como
Hooperatings, são importantes para a história da mensuração da distribuição e da circulação. O
empresário é responsável pelo desenvolvimento de métricas ainda hoje populares – audience shares,
por exemplo, que ele chamava de percent of listeners (a relação entre a quantidade de ouvintes e a
quantidade de empresas atuando no mercado). Antes de aventurar-se no universo de mensuração dos
ouvintes de rádio, Hooper era proprietário de uma empresa de mensuração da distribuição de revistas
impressas, a Clark-Hooper. Montogomery Clark era o sócio de Hooper nesta empresa e não
partilhava o mesmo otimismo do parceiro em relação aos investimentos em técnicas de mensuração
de rádio, deixando o mercado em 1938.
Apesar do início com pouco apoio institucional, comparando-se aos investimentos feitos na
empresa de Crossley, a C.E. Hooper ganhou espaço e confiança dos anunciantes por meio da técnica
de “tempo real” e comprou as patentes da CAB em 1950. A estratégia de questionar a precisão dos
métodos da CAB funcionou. Em 1941, o doutor Matthew N. Chappell, professor de Psicologia da
Universidade de Columbia, foi contratado como consultor de Hooper. O pesquisador examinou e
comparou os métodos de Hooper e da CAB. Um dos problemas encontrados que afetava a mensuração
por telefone era a significação de “sem resposta” ou “ligação perdida”. Na metodologia de Hooper
(coincidental) este dado transformou-se em “ninguém em casa” que significava “rádio desligado”, e
utilizou este dado para cruzamentos e mensurações. Juntos, Hooper e Chappell escreveram um livro
sobre metodologias de mensuração do público.
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Figura 2- Exemplo de relatório Hooperatings, distribuído no verão de 1948. Como no relatório
CAB, a apresentação dos dados era realizada sem nenhuma exploração visual. Este relatório tem
58 páginas no total. Fonte: AmericanRadioHistory.com. (01/12/2016).

Foram 20 anos de investimentos e inovações. A segunda guerra mundial ajudou no
crescimento econômico dos EUA, que refletiu no poder de compra dos cidadãos e fez do mercado
publicitário uma indústria bilionária. Mas a chegada da televisão mudou o cenário de consumo de
informações. Aqui surge outra personagem fundamental, que se junta a Croosley e Hooper. Arthur C.
Nielsen e sua empresa AC Nielsen, especializada em medições nacionais, compra a C.E. Hooper, que
mantinha a concentração no mercado local, também em 1950.
Arthur C. Nielsen, apesar da formação em Engenharia Elétrica, fez carreira no mercado de
medições da opinião pública. O primeiro passo da atividade se deu na indústria farmacêutica, o
negócio prosperou e logo a empresa AC Nielsen tornou-se referência nacional em pesquisas de
mercado e consumo. A aproximação de Nielsen com os sistemas de mensuração da distribuição e da
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circulação de informações se deu em 1936. Naquele ano, o pesquisador Robert Elder, vinculado ao
MIT - Massachusetts Institute of Technology, proferiu uma série de palestras para apresentar o
resultado do projeto de pesquisa que ele havia desenvolvido nos últimos três anos. O objetivo desse
projeto era perceber a efetividade de propagandas veiculadas em rádios e desenvolver tecnologias
para aperfeiçoar os métodos de mensuração do público existentes.
Elder, conjuntamente com o engenheiro Louis F. Woodruff, desenvolveu e testou em
ambientes controlados, entre em 1933 e 1935, um dispositivo que acoplado a aparelhos de rádio
percebia automaticamente o tempo de uso e quais estações foram ouvidas. Chamaram o dispositivo
de Audimeter. Esta é a gênese de todo um sistema de planejamento de mensuração e monitoramento
de modo implícito dos hábitos de consumo e interação do público com informações distribuídas e
circuladas no rádio, na televisão e nas redes digitais. Em 1936, então, Nielsen assiste a uma das
palestras de Robert Elder e negocia a compra da patente do Audimeter17.
Com a negociação confirmada, Arthur C. Nielsen dedicou-se ao aprimoramento do dispositivo
e em angariar financiamento e apoio institucional de associações. Em 1942, lança um radio index,
que estimava o público das estações de rádio nos EUA usando como amostragem 800 dispositivos
Audimeter instalados em rádios de diferentes residências por todo o país. Em 1947, AC Nielsen e o
Audimeter conseguiam representar por amostragem 68% de todas as residências com aparelhos de
rádio nos EUA. Um ano depois a cobertura era de 97%. A captura minuto a minuto elevou o nível de
cobrança para técnicas em tempo real. Audimeter é o responsável pela queda de Hooper, do telefone
e da necessidade de confiar na memória dos usuários. O crescimento da televisão também é parte
responsável pela substituição dos métodos e personagens envolvidos no cenário. Apenas oito anos
após a introdução do Audimeter no mercado radiofônico, Nielsen desenvolve um novo produto com
as mesmas propriedades, mas com foco no monitoramento do uso de aparelhos de televisão.
No Brasil, durante muito tempo, a única averiguação das preferências do público no rádio era
feita pela técnica da “entrevista flagrante”, modelo que seguia as metodologias do telephone
coincidental. O IBOPE - Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística, apoiava-se em duas
técnicas: flagrante e retrospectiva, seguindo os métodos de Hooper e Crossley, respectivamente. A
significação dos dados era dificultada pela precisão das metodologias. O IBOPE, que até 1981 só
realizava a pesquisa flagrante, descobriu que o número de ouvintes de rádio chega quase ao dobro
quando comparada aos dados alcançados com a pesquisa retrospectiva (ORTRIWANO, 1985). É
somente nos anos 1980 que passam a ser aplicadas técnicas mais sofisticadas para avaliar que público
Parte da história sobre o desenvolvimento do dispositivo Audimeter pode ser lida no site oficial da Nielsen em um
especial sobre os 90 anos da empresa. Disponível em: <http://sites.nielsen.com/90years/>. Acesso em: 07 mar. 2017.
17
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está exposto às mensagens radiofônicas. Abaixo, apresenta-se a linha do tempo que resume os
contextos históricos, ideias e inovações que se relacionaram com o desenvolvimento dos sistemas de
mensuração do público entre o final do século XIX e início do século XXI.
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Figura 3 - Linha do Tempo (parte 1). Fonte: Elaboração Própria.
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Figura 4 - Linha do Tempo (Parte 2). Fonte: Elaboração Própria.
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Figura 5 - Linha do Tempo (parte 3). Fonte: Elaboração Própria.
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1.3. O USO DE SISTEMAS DE MENSURAÇÃO POR ORGANIZAÇÕES JORNALÍSTICAS
NAS REDES DIGITAIS

Técnicas por amostragem são essenciais para o mercado de pesquisa do público, assim como
estratégias de mensuração também o são. Criar um universo de estudo orientando-se por categorias
pré-definidas já mostrou ser uma técnica funcional. Porém, é bastante diferente quando se tenta
mensurar as preferências do público registrando o que eles estão assistindo na televisão, ouvindo no
rádio ou visitando na internet. Tal diferença está justamente no universo desta pesquisa. Todas as
pessoas que visitam sites ou utilizam aplicações nas redes digitais são passíveis de terem seus dados
registrados em um servidor. E mais, após um primeiro registro, existe a possibilidade por parte de
quem captura os dados manter ativo o processo de monitoramento dos hábitos de interação de forma
individualizada.
O servidor pode, de fato, produzir um censo de todos os usuários do site, eliminando a
necessidade de amostragem completamente. Na verdade, uma das primeiras formas de medir os
hábitos e as interações do público na internet era contar o número de "hits" que o servidor recebeu.
Contudo “hits” é uma medição imprecisa – 100 “hits” podem indicar que 100 pessoas diferentes
visitaram o servidor, ou que uma pessoa tenha visitado 100 vezes (WEBSTER, 2006). A solução desta
situação inicia-se em junho de 1994, quando Louis Montulli, um jovem programador norte-americano
então com 21 anos de idade, funcionário na companhia de tecnologia Mosaic Communications
Corporation, estava concentrado no desenvolvimento de um site de e-commerce para um cliente que
gostaria de registrar com maior controle os usuários que acessassem o seu site e, assim, pudesse
oferecer experiências mais adequadas de compra.
Até aquele momento, cada visita a um site, cada clique em nova página ou link era percebido
pelos servidores como um evento único, como se fosse a primeira a vez. Por ser assim, um site de ecommerce precisaria realizar todo o processo de compra, do início ao fim, em uma única página. Além
de ser uma opção pouco confortável, os métodos existentes para o armazenamento de informação nos
endereços web (URL) não eram suficientes para resolver a situação. Os dados precisariam ficar
registrados em algum outro lugar que não fosse a URL (DONALDSON, 2008). Montulli solucionou
o problema inventando o “carrinho de compras”.
Para oferecer essa opção, hoje comum em qualquer site de comércio on-line, o programador
criou um simples arquivo de texto. A solução era enviar ao disco rígido do usuário que visitasse pela
primeira vez um site este arquivo de texto. Uma espécie de cartão de identificação. Todas as vezes
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que este usuário retornasse ao site, usando o mesmo computador onde o arquivo de identificação
estava armazenado, o navegador o reconheceria. Para o cliente proprietário do site de e-commerce, a
invenção de Montulli era definitiva, uma vez que o comprador poderia visitar o site quando quisesse
que suas preferências seriam sempre lembradas.
Este arquivo de texto ficou conhecido como “cookie”, rendeu reconhecimento ao seu criador,
alterou a natureza da navegação na web – antes anônima e hoje plenamente monitorada –,
revolucionou a relação entre proprietários de sites e seus clientes e, consequentemente, o modo como
a web desenvolveu-se nos últimos 20 anos. Parte fundamental dessa revolução deu-se por outra
criação com participação de Louis Montulli. A Mosaic Communications Corporation tornou-se a
Netscape Communications Corporation e lançou, ainda em 1994, o navegador web Netscape 1.0,
programado para funcionar em harmonia com a tecnologia dos cookies. Em pouco tempo o navegador
tinha uma taxa de penetração de mercado de pouco mais de 80% (DONALDSON, 2008), o que
garantiu o sucesso da estratégia de registro de navegação. Todos os navegadores posteriores ao
Netscape 1.0 funcionavam sob a lógica de utilizar cookies para registrar e armazenar dados dos
usuários.
A prática de instalar os arquivos de texto no computador de usuários e registrar seus hábitos
de navegação surgiu cercada de controvérsias, principalmente relacionadas ao desenvolvimento de
novas estratégias de publicidade e a violação dos direitos de privacidade dos usuários. No início, a
Netscape não se preocupou em avisar quem utilizava o navegador sob a tecnologia de identificação.
Não havia qualquer tipo de notificação sobre a instalação dos cookies ou a necessidade do
consentimento do usuário para realização do procedimento. Além disso, sabia-se pouco sobre quais
dados eram capturados e armazenados, mesmo entre especialistas. De todo modo, em sua primeira
versão, Montulli e a Netscape tiveram a preocupação de que os cookies, após instalados, só pudessem
ser lidos pelos servidores do site que realizou a instalação, sendo o domínio do site a “senha” para
acesso ao cookie instalado (DONALDSON, 2008). Mas essa medida de privacidade durou pouco.
Logo, empresas de publicidade e propaganda on-line começaram a explorar brechas no sistema de
registro e alguns sites passaram a instalar arquivos para vender as informações armazenadas.
Nomeados como “third-party cookies”, estes arquivos eram instalados no disco rígido dos usuários
ao visitar um site, mas com o domínio de uma outra página. Ou seja, ao visitar o site “exemplo1.com”,
eram instalados os cookies referentes a este domínio. Porém, o site “exemplo1.com” poderia instalar
também cookies nomeados ao site “exemplo2.com” e vender o acesso a estes arquivos ao proprietário
do site “exemplo2.com”.
Um estudo do Wall Street Journal apontou que os 50 sites mais visitados na internet, entre
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eles sites de organizações jornalísticas como CNN e Yahoo! News, instalavam, em média, 64 cookies
de rastreamento numa primeira visita. Uma busca pelo termo “depressão” no site Dictionary.com
resultará na instalação de mais de 200 cookies no computador. Grande parte desses cookies é vendida
para que outros sites possam apresentar anúncios de antidepressivos (PARISER, 2012). Este tipo de
utilização dos cookies tornou-se a espinha dorsal da publicidade e do monitoramento na internet,
criando uma nova geração de modelos de negócios e marketing, condicionada, sobretudo, na ação de
clicar.
A solução de Montulli resolveu em parte o problema de identificação individual do usuário,
registrando o browser e evitando confusões na medição. Além dos cookies, os servidores podem
também registrar o endereço de IP do acesso, garantindo eficiência na contagem de visitas. Todas
essas técnicas são chamadas de “server-centric” (ou census-data) e hoje configuram-se como sendo
o principal método de captura e registro de visitas a sites e aplicativos.
Durante os primeiros anos de desenvolvimento da internet, o método de mensuração orientado
por amostragens também era utilizado, numa clara transposição de técnicas usadas em mídias
anteriores. Chamada de “user-centric” ou “panel-data”, os dados são recolhidos através de um
software instalado, geralmente de forma voluntária, no computador do usuário. Todos os hábitos de
uso são registrados. Tem como restrição a pequena amostragem e a universalização é alcançada
estatisticamente. Outro método, ainda utilizado por empresas de pesquisas e monitoramento nas redes
digitais, é o registro de provedores, conhecidos como “ISPs Data”. Hoje, com a emergência dos
dispositivos móveis, outras técnicas começam a ganhar evidência, como os dados registrados em lojas
de aplicativos. As principais empresas de pesquisa na atualidade, focadas em usuários da internet,
optam por realizar a técnica conhecida como híbrido. É o resultado da combinação entre diferentes
técnicas de mensuração, principalmente entre os métodos “Panel Data” e “Census Data”.
As organizações jornalísticas presentes na web e com aplicativos para dispositivos móveis,
em sua maioria, contratam empresas para realizar as mensurações de seus produtos. Dentro das
organizações, em alguns casos, há profissionais especializados em criar significados para estes dados.
Graves e Kelly (2010) pontuam que a junção destas duas práticas é principalmente realizada por
organizações que têm a publicidade como principal fonte de renda. Quando pesquisou
etnograficamente a redação on-line da organização árabe Al Jazeera, Nikki Usher (2013) fez uma
constatação semelhante. Apesar da Al Jazeera ter uma empresa especializada em monitoramento
como parceira, não há dentro da redação um departamento especializado em observar os hábitos de
interação do público com as informações. A principal fonte financeira da Al Jazeera são investidores
privados e não a venda de espaços publicitários. Em geral, afirmam Graves e Kelly (2010), a
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mensuração é realizada para cobrir três objetivos:

•

Entender o comportamento das pessoas, tanto para tomada de decisões editoriais como para
o desenvolvimento comercial;

•

Superar os competidores;

•

Venda de espaço publicitário, bem como a fixação de taxas e valores para os anúncios.

Em cada organização, o papel mais básico dos serviços de mensuração, reconhecido por
diretores e editores, é o de alcançar um consenso sobre o número de pessoas que leem, assistem ou
ouvem um conteúdo jornalístico – e os anúncios que eles carregam – (GRAVES e KELLY, 2010).
Petre (2015) fez um trabalho etnográfico em uma empresa de monitoramento, a Chartbeat,
especializada em produtos jornalísticos e em oferecer dados em tempo real (o nome da empresa é
uma alusão aos batimentos cardíacos) e o realizou por acreditar que no caso dos estudos sobre
métricas e jornalismo, a pesquisa acadêmica concentrou suas questões nos interesses e princípios dos
jornalistas que utilizam ferramentas de análise, mas não muito sobre os programadores, cientistas de
dados, designers, desenvolvedores de produtos, comerciantes e vendedores que fazem e vendem esses
tipos de software. Os questionamentos da autora giravam em torno do entendimento de como estas
outras personagens decidem quais os aspectos do comportamento do público devem ser medidos e
como medi-los.
A questão inicial de Petre (2015) faz emergir outras. Focar a atenção também nas empresas
de análise poderia ajudar os críticos e acadêmicos na compreensão de qual é a noção, por parte dos
profissionais que trabalham nessas empresas, tanto sobre as pessoas que eles estão monitorando
quanto sobre aqueles que usarão estes dados para produzir a informação. A mesma pergunta que
Canavilhas et al. (2015) fizeram quando buscaram reconhecer se os tecnoatores que trabalham dentro
das redações dividiam o mesmo conceito de notícia dos jornalistas, caberia também ser feita aos
profissionais que trabalham desenvolvendo software como o Chartbeat.
De certo modo, as observações de Petre (2015) ajudam a responder essa dúvida. O Chartbeat
não faz recomendações sobre o tipo de conteúdo que deve ser produzido ou sobre a hierarquização
das notícias nas páginas. Essa omissão não se deve a limitações tecnológicas ou porque tal
característica seria ineficaz no tráfego de seus clientes. Ao contrário, é uma tentativa consciente de
evitar interferências no conceito de valor notícia dos jornalistas. Quando a pesquisadora indagou um
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membro da equipe de desenvolvimento do Chartbeat sobre este assunto, ele comentou:

Nós temos um concorrente que desenvolveu uma ferramenta que faz
sugestões de pautas e hierarquização aos editores. Funciona assim: ‘coloque
essa notícia aqui, promova aquela pauta ali’. E os editores nos dizem: ‘Nós
não estamos usando essa porcaria... isso está me recomendando dar destaque
para conteúdo que eu nunca colocaria em destaque’. E nós respondemos,
‘veja, nossa função não é tirar o seu trabalho. Nossa função é aumentar sua
capacidade na tomada de decisões’18(PETRE, 2015, on-line).

Certa vez, lembra Petre (2015), o editor do jornal The Economist, Kenneth Cukier, e o
professor da Universidade de Oxford, Viktor Mayer-Schönberger, escreveram: “O maior impacto do
big data será que decisões baseadas em dados estão prestes tanto a aumentar ou a anular o julgamento
humano”. A ferramenta concorrente referida pelo desenvolvedor do Chartbeat chama-se Visual
Revenue, que hoje pertence à empresa Outbrain. Conhecidos como Predictive Analytics, estes
programas orientam o profissional na hierarquia das publicações e até mesmo na escolha de
chamadas. O editor pode “testar” diferentes manchetes, alterar normas de construção de narrativas
jornalísticas (BACCIN e TORRES, 2015) e, orientando-se por bases de dados, o software responde
qual das chamadas resultará em maior índice de acesso.
No trabalho de Petre (2015) também há o relato de uso de Predictive Analytics. Apesar do
entrevistado valorizar a técnica de “premonição”, desta vez as recomendações do software foram
negadas pelo editor, que explicou:

É uma ferramenta realmente valiosa, mas a única coisa que eu sempre disse a
Dennis (fundador e CEO da Visual Revenue) ... é que você tem que ignorá-lo
às vezes. Grande exemplo, na semana passada: o novo Papa foi escolhido e o
software nos dizia, gritando para nós, que ninguém está interessado nesta
história! As pessoas estão muito mais interessadas na história Katy Perry
(celebridade norte-americana). Coloque isso acima do Papa. Coloque o Papa
mais para baixo, na parte inferior de sua página inicial. Ninguém quer
realmente lê-lo em seu site. E, claro, nesse ponto o ser humano tem de intervir
e dizer: ok, eles podem estar mais interessados em Katy Perry usando um

Original: “We had a competitor who made a tool that made suggestions to editors …And it was like, “put this here,
promote this story.” And editors were like, “I’m not using this damn thing …You’re telling me to put stuff in the lead spot
I would never put there.” So we said, “listen, we’re not taking away your job; we’re enhancing your ability to make those
decisions”.
18
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biquíni. No entanto, o Papa é uma história muito mais importante.19 (PETRE,
2015, on-line).

Este relato mostra que a cultura organizacional molda o uso das métricas. Algumas empresas
de pesquisa buscam orientar-se pelas normas jornalísticas para pensar que tipo de mensuração deve
ser feita, e como os dados devem ser oferecidos. E a multiplicidade de normas, princípios jornalísticos
e valores-notícia dificultam a produção dos dados. Ou seja, se há uma orientação editorial pelas
métricas, Petre (2015) mostra que a captura dos dados também é guiada pelos princípios editoriais.
Sobre a metodologia do software Visual Revenue, comentou um desenvolvedor do Chartbeat: “Nós
não sentimos que é assim que os dados devem ser utilizados”20 (PETRE, 2015, on-line). Há também
subjetividade nas decisões dos empresários de monitoramento.
A velocidade com que o Chartbeat oferece as métricas de acesso e a capacidade de prever
reações do público, como faz o Visual Revenue, são possibilidades recentes no mercado de
monitoramento, alcançadas com o avanço das tecnologias envolvidas no processo. Se analisarmos,
por exemplo, as entrevistas realizadas por MacGregor (2007) a apenas dez anos atrás, é possível
perceber essa evolução. Sobre a literatura que combinava jornalismo, pesquisas sobre o público e
tecnologias, classificado por MacGregor (2007) como “modesta”, o foco estava em três situações: A
vaga noção que os jornalistas têm sobre quem é o seu público; o desejo dos jornalistas de autonomia
e independência em relação às pessoas; e a falha no uso de tecnologias para testar as hipóteses dos
jornalistas sobre as preferências do público. Schlesinger (1987), 20 anos antes da publicação de
MacGregor (2007), já argumentava que não havia métodos satisfatórios de feedback que permita ao
jornalista tornar-se mais consciente de quem era seu público. O autor classificava como o elo perdido
(the missing link) a relação entre as organizações, principalmente entre profissionais dos
departamentos editoriais, e o público.
No ano em que foi publicado o trabalho do pesquisador britânico (2007), já era dito que
grandes organizações costumam terceirizar o monitoramento, mas com relatórios entregues aos
editores prontos, feitos por empresas especializadas em captura de dados através do registro de
Original: “It’s a really valuable tool, but the one thing I’ve always said to Dennis is that you kind of have to ignore it
sometimes. Great example, last week: New Pope [was elected, and] Visual Revenue is telling us, screaming at us, nobody
is interested in this story! They’re far more interested in the Katy Perry story. Put that above the Pope. Put the Pope way
down at the bottom of your home page. Nobody really wants to read it on your website.” And of course, at that point—
and there’s lots of examples of that every day of the week—the human being has to intervene and say, okay, they may be
more interested in Katy Perry in a bikini today. However, the Pope is a far more important story”.
20
Original: “We don’t feel that’s how data should be used”.
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servidores. Em alguns casos, antes de chegar aos editores, o relatório era enviado aos departamentos
comerciais. A significação era parcialmente feita pela empresa contratada, pelos profissionais do
departamento comercial e, por último, pelo editorial.
Editores trabalhavam diariamente com dados mais simples, como número de visitantes e os
jornalistas preocupavam-se com o número de “cliques” em suas matérias. Nas organizações
observadas por MacGregor (2007), quase todas experimentavam certo atraso na obtenção dos dados.
O lapso de tempo médio era de 24 horas. Normalmente, pontua o autor, um conteúdo raramente seria
reeditado, republicado ou removido orientando-se por métricas. O intervalo de um dia ou mais para
que os dados fossem acessados pelos editores era longo demais, maior, às vezes, que o tempo de
publicação de um conteúdo na homepage, por exemplo. MacGregor (2007, p. 287) argumenta que
“algumas evidências sugerem que se os dados pudessem ser obtidos em tempo real, os jornalistas
reagiriam mais diretamente ao seu estímulo”21. Em dez anos, muito mudou.
Mas não se trata apenas de adaptações às tecnologias. Há também transformações culturais
provocadas pela inserção de ferramentas de monitoramento em tempo real nas redações. Quinn e
Trench (2002) que realizaram observações em organizações jornalísticas europeias buscando
entender rotinas produtivas em redações com produção na web, perceberam um sentimento de
“hierarquia” que devia ser respeitado entre jornalistas e público. Não era apenas o delay. Mudanças
culturais foram importantes para alterar percepções do ambiente on-line como sendo uma
continuidade e, a ser assim, carregar noções de técnicas e estratégias de relação com o público vindas
de outras mídias. Há potencializações, mas existem também rupturas. Um dos entrevistados por
MacGregor (2007), profissional da BBC, cita como exemplo de alterações fundamentais a
interatividade dos ambientes digitais, a personalização e organização do público em nichos.
“Conhecer sua audiência é mais importante do que nunca”22, completa o jornalista. Ou seja, a
evolução dos métodos de monitoramento é fundamental para que tenhamos situações como as
registradas por Petre (2015). Mas a transformação cultural da relação entre jornalistas e o público
também é.
A tentativa por parte dos investigadores de evitar o determinismo tecnológico foi observada
por Anderson (2011) em uma extensa revisão de literatura. Tanto as novas tecnologias quanto os

Original: “Some evidence suggests that if the data are obtained in real time, journalists react more directly to its
stimulus”.
22
Original: “In the good ‘‘ol’’ days you might have been able to get away without being conscious of your audience but
in the new media world where we talk about interactivity, personalization and niche audiences, knowing your audience is
now more important than ever”.
21
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modos como os jornalistas percebem a si mesmos e o seu público têm um papel importante na
construção de rotinas produtivas. A audiência tipificada (SUMPTER, 2000) e presumida (VIZEU,
2005) para Anderson (2011) é resultado de uma construção industrial da imagem do público. Sua
argumentação é moldada pela discussão presente em Turow (2005), quando este diz que os modos
como os criadores de materiais de mídia percebem o público que consome suas produções tem
importantes implicação no resultado final do conteúdo. O argumento de Anderson (2011), quando
conclui a revisão bibliográfica, é que um certo equilíbrio entre inserir novas tecnologias e adaptar-se
a mudanças culturais seria fundamental para que os sistemas de monitoramento passem a ser
importantes na rotina produtiva. Em situações nas quais as tecnologias, o clima geral dos negócios e
culturas jornalísticas básicas permanecem constantes, as decisões gerenciais desempenham um papel
importante na determinação de como as tecnologias de monitoramento do público serão utilizadas
para encorajar ou desencorajar determinadas formas de comportamento dentro da redação.
Em redações que encontraram esse equilíbrio, as consequências das métricas já podem ser
percebidas na estruturação do produto, esta é a conclusão de Lee, Lewis e Powers (2014). A
consideração central dos autores é que as métricas têm influência na mudança de hierarquia das
informações no decorrer de um dia. Isso implica na necessidade de repensar as complexas relações
entre as preferências do público, dados e rotinas produtivas, principalmente no contexto da teoria do
gatekeeping. Sendo este um dos únicos trabalhos científicos produzidos com foco no produto,
justificam-se novas investigações com o mesmo objetivo e metodologia semelhante. A presente tese
encaixa-se nessa brecha. O trabalho de Welbers, Arreveldt, Kleinnijenhuis, Ruigrok e Schaper (2016),
das Universidades de Amsterdã e Roterdã também seguiram essa pista para propor questões de
pesquisa. No artigo “News Selection criteria in the digital age: Professional norms versus on-line
audience metrics”, os autores perceberam que as matérias indicadas como “mais lidas” e expostas em
rankings conhecidos como Sistemas de Recomendação de Notícias têm mais chances de ganhar
desdobramentos. Enquanto Lee, Lewis e Powers (2014) concentraram-se em perceber interferências
na hierarquização das notícias, Welbers et al. (2016) analisaram as influências nos critérios de
noticiabilidade. Os pesquisadores concluíram que a orientação por métricas pode causar problemas
para consolidações desses critérios.
A metodologia de Vu (2014) foi a entrevista estruturada, procedimento realizado através da
distribuição e análise de questionários. E o resultado da pesquisa mostra um cenário em que a inserção
de tecnologias de monitoramento ganha força, e a cultura de “hierarquia” entre jornalistas e público,
com o “instinto jornalístico” lutando para também manter-se forte. Dos editores entrevistados que
eram responsáveis pela edição de produtos on-line ou que acumulavam a editoria de produtos

54
impressos e on-line, 84% disseram ter o hábito de monitorar o tráfego de seus sites constantemente.
Mais da metade destes respondentes (52%) disseram fazer checagens com frequência média de 1
hora. Mas, quando questionados sobre os motivos pelo qual faziam este trabalho, a principal resposta
valorizava o faro jornalístico: “Apenas para escrutinar o comportamento dos leitores” foi a resposta
de 58%. Em compensação, 31% assumiram utilizar métricas para planejar produções e hierarquizar
informações. O comentário de um dos respondentes ilustra esse contexto de métricas versus instinto:
Utilizo ferramentas de monitoramento “para perceber o que os leitores querem, e usar isso para
equilibrar a julgamento do que os leitores precisam”23 (VU, 2014, p. 1.105).
Pedro Doria, jornalista brasileiro, era o e editor-executivo do jornal O Globo quando
Moretzsohn (2014) fez um estudo etnográfico na redação da organização. Antes, Doria trabalhou
como editor de conteúdos digitais do jornal O Estado de S. Paulo. Com vasta experiência de trabalhos
nas redes digitais, o jornalista valorizava o equilíbrio para inserir novas tecnologias na redação de O
Globo, buscando, assim, transformar a cultura jornalística da organização, que se tornou referência
no jornalismo móvel ao lançar o produto exclusivo para tablets “O Globo a Mais”. Perceber o público
e seus desejos parecia importante para Doria, e Moretzsohn (2014) notou a preocupação. A autora
questionou a estratégia dos editores para alinhar-se à exacerbação do imediatismo do usuário de redes
sociais, como Facebook e Twitter, “que lê apenas o título do link e já está comentando um texto que
desconhece. Quer interagir sem ler” (MORETZSOHN, 2014, p. 71).
A técnica percebida pela autora era não “entregar” a informação no título (como todo bom
título, tradicionalmente, deveria fazer, enfatiza a autora), mas suscitar a curiosidade, no estilo “foram
atravessar a rua e veja o que aconteceu”, muito comum em publicações no Facebook. Na pesquisa
sobre narrativas e métricas de Baccin e Torres (2015), há uma observação diferente. Dizem os autores
que uma estratégia comum na construção de chamadas em impressos é “não denunciar a partida sobre
o que se trata a matéria”. O leitor também era convencido pela curiosidade. A fala é de um jornalista
do jornal português Público. Para os autores, pautados pelo depoimento do jornalista, a
burocratização dos sistemas de busca parece não permitir esse tipo de prática e relatam que na
transição para o site do Público das matérias produzidas originalmente para o impresso, o jornalista
contou-lhes que “muitas vezes passava para o site [a mesma chamada]. Continua a passar, mas já
passa menos. Hoje há o cuidado de fazer títulos para que eles sejam apanhados pelos motores de
busca”. Para o jornalista entrevistado, com a normatização desse tipo de estratégia, “perde-se em
poesia, mas ganha-se em eficiência” (BACCIN e TORRES, 2015, p. 10).
23

Original: “To judge what readers want, which is then balanced against what readers need”.

55
Nota-se que a estratégia para entender o produzir orientado pelas métricas é variável,
dependendo de como a organização enxerga os desejos de seus leitores e o uso de tecnologias. Em O
Globo, ao contrário do Público, havia uma forte tendência de adaptar a produção para circular em
redes sociais atraindo cliques com chamadas pouco objetivas. Já no Público, a preocupação maior era
produzir com a intenção de ser capturado por sistemas motores de busca, tática que cobra objetividade
na escolha das palavras. Segundo Doria, os usuários de redes sociais representam 15% do público do
jornal e, desse percentual, o Facebook é responsável por 90%. Os números justificavam a opção de
se guiar pelo público presente nestes sites. O editor executivo à época, porém, dizia rejeitar a hipótese
de transformar o jornal numa máquina de produzir público, uma vez que “nem do ponto de vista
comercial isso é bom, porque é uma audiência rala” (MORETZSOHN, 2014). Nota-se mais uma vez,
a busca pelo equilíbrio entre tecnologias, métricas e autonomia na tomada de decisões.
Além de orientar as estratégias de circulação para as redes sociais, outra preocupação em O
Globo provocada pelo uso de sistemas de monitoramento era a competição gerada entre os jornalistas
da mesma redação e de outras pertencentes à mesma organização (o Grupo O Globo). Todos os
veículos competem para publicar seus links nO Globo.com, diz Moretzsohn (2014). A autora
percebeu que após uma matéria recircular neste site, tinha muito mais visualizações. Ela conta que
esse controle é feito através do Google Analytics. De acordo com os depoimentos registrados, uma
matéria que está sendo lida por, digamos, 200 pessoas, passa a ser lida por 1.500, 3 mil, 10 mil quando
entra nO Globo.com. Outra crítica da autora foi que essa situação acaba pautando os jornalistas,
“interferindo nos apelos que eles precisam utilizar no próprio texto para tornar a sua matéria atraente
para o portal” (MORETZSOHN, 2014, p. 73). Em contextos assim perde-se autonomia em detrimento
do aumento de tráfego. Isso significa valorizar o público? Tandoc Jr. (2014a; 2014b) acredita que não.
O autor reforça que estratégias formuladas com a orientação por métricas com a finalidade de
aumentar o número de visitas ao site e de cliques nas matérias transformam o público em mercadoria.
Há a valorização de capital econômico para as organizações, e perda de capital simbólico que está
agregado ao sentimento do público de sentir-se contemplado pela oferta de informações. Esta é uma
conclusão que gera controvérsias, principalmente quando alcançada por investigadores sem a
observação direta do público.
A inserção de metas na rotina produtiva pode ser o exemplo de racionalização progressiva do
processo de construção de notícias e aplicação da ciência (métricas) na organização do trabalho,
características que De Masi (2000) diz ser fundamentais na normatização de uma sociedade industrial.
Quando entrevistaram editores, Canavilhas, Torres e Luna (2015), disseram perceber certa habituação
ao uso de métricas nas tomadas de decisões. Quando questionaram o editor da organização portuguesa
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Observador, site de notícias nativo digital, sobre em que medida a cultura das métricas influenciava
suas decisões, o editor foi categórico ao afirmar que estes dados influenciam decisivamente o dia a
dia do jornal em relação às escolhas editorais. Ainda assim, pontuam os autores, a importância das
métricas é relativizada:

Não significa que aquilo seja lido como uma tábua rasa, e não nos impede de
fazer textos que nós sabemos, pelas mesmas razões, que as pessoas não vão
agarrar. Mas nós agarramos nesses temas porque eles são importantes e
porque, independentemente de haver muita ou pouca gente a ver, aquilo faz
parte do que são as escolhas editoriais que o jornal quer fazer. Na escolha dos
destaques na homepage procuramos sempre criar alguma dinâmica entre os
temas que nós achamos muito importantes para as pessoas e aqueles temas
que nós sabemos que as pessoas querem. Isso permite-nos fazer uma grelha
mais diversificada do que se não tivéssemos o analytics (Editor do
Observador; CANAVILHAS, TORRES e LUNA, 2015, p. 14).

A posição do editor do Observador remete mais uma vez à tentativa por parte de alguns
profissionais de equilibrar a orientação por métricas com o que diz o instinto profissional. Em 2007,
um editor comentou com MacGregor (2007) que caso suas decisões editoriais fossem todas pautadas
pelos desejos do público escreveria apenas sobre soft porn e futebol. Em 2015, o editor de O Correio
da Manhã, jornal português que está entre os sites de informação mais visitados de Portugal, e que
tem o maior número de “curtidas” no Facebook entre perfis de organizações jornalísticas portuguesas,
tem a mesma opinião. “Se a métrica me disser ‘o que as pessoas querem ver é isto’, então vamos ver
se vale a pena investirmos nisso”, comentou o editor. “Mas se no site há outro assunto que nós
gostamos, que achamos importante as pessoas terem acesso, então agarramo-lo”, completou
(CANAVILHAS, TORRES e LUNA, 2015, p. 15). No Público, assim como na Zero Hora, percebese como o uso das métricas varia de meio para meio. Na primeira organização, os dados sobre o
público e suas preferências são apenas mais um dado a ter em conta:

Isto funciona um bocado ad hoc, isto é, caso a caso e não de uma forma
sistemática. O jornal onde trabalho tem escolhas editoriais muito próprias e,
portanto, uma ação desse género (decisões editorias guiadas por métricas)
muitas vezes entra em conflito com a política editorial. Nós temos essa
postura, embora nem sempre seja verdade (jornalista do Público.
CANAVILHAS, TORRES e LUNA, 2015, p. 15).
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No jornal brasileiro, as métricas são um elemento fundamental na definição das políticas
editoriais.

Hoje uma redação digital sem métricas deixa de existir. Não é só contar
histórias e ver o que acontece. Tem que ter esse pensamento de hierarquia
(jornalista da Zero Hora. CANAVILHAS, TORRES e LUNA, 2015, p. 15).

Foi essa variação que determinou a escolha do corpus de pesquisa de Petre (2015). Além do
Chartbeat, empresa desenvolvedora de tecnologias de monitoramento, Gawker e The New York Times
representavam as organizações jornalísticas. A primeira, menos conhecida que a segunda, é um site
jornalístico especializado em notícias sobre celebridades e entretenimento. Enquanto o uso de
métricas na primeira pode ser caracterizada como proeminente, restrição seria a característica da
segunda. O Gawker oferece publicamente o rank dos jornalistas que produzem as matérias com mais
acesso. Como em uma tabela de futebol, setas vermelhas e verdes indicam a posição dos profissionais
em listagens anteriores. O The New York Times, apesar de ser assinante de alguns software de
monitoramento, como o próprio Chartbeat e o Google Analytics, só autoriza alguns funcionários,
especialmente editores, o acesso aos dados.
A variação de uso gera transformações nas culturas jornalísticas particulares. No Gawker,
assim como na Zero Hora, usam-se metas como forma de estímulo. No The New York Times a
restrição de acesso às métricas gera um “mercado negro de métricas”. Um dos entrevistados pela
pesquisadora norte-americana confessou a prática de distribuição de relatórios com dados gerados
pelos software de monitoramento “por debaixo dos panos”. Outro jornalista, apesar de se declarar
indiferente em relação ao número de visitantes em suas publicações, comentou que há certos usos
que podem ser benéficos:

Eu não tenho como saber quantas pessoas clicaram em minhas matérias. Eu
até fico curioso, mas não há um modo fácil para alcançar esses dados. Mas eu
iria adorar saber em que parágrafo meus leitores desistiram de ler o que eu
escrevi, pois eles podem não estar lendo até o fim, mas eu escrevo com o
pensamento que eles estão. As métricas poderiam solucionar questões assim.24
(jornalista do The New York Times. PETRE, 2015, on-line).
Original: “I don’t easily know how many people click on my stories. I would be curious to know that but I don’t have
a way of easily knowing. I would love to know [by] what paragraph my readers start to give up on me, because you know
they’re not reading ’til the end, but we write it like they are, right? …And traffic could unlock those answers”.
24
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Um dos editores do The New York Times justificou a moderação no acesso às métricas,
respondendo ao questionamento da investigadora (ibidem, 2015, on-line) com outra pergunta: “Se
uma matéria tem 425 mil acessos e outra tem 372 mil, essa diferença é significativa? Quando começa
a ser importante e quando não é?”. No Gawker, a diferença de 53 mil acessos entre uma matéria e
outra pode significar ficar sem emprego ou ganhar uma promoção.
Estratégias de Mensuração Editorial que se movem além do uso genérico de software de
análise e buscam desenvolver comportamentos estratégicas alinhadas as prioridades editoriais e as
rotinas de produção caminham em direção ao que Federica Cherubini e Rasmus Kleis Nielsen (2016)
chamaram de Editorial Analytics, em oposição ao que denominaram como abordagens rudimentares
de uso dos dados. Os pesquisadores, vinculados ao Reuters Institute for the Study of Journalism,
publicaram em janeiro de 2016 um relatório sobre como organizações jornalísticas estão
desenvolvendo e usando métricas e dados da interação do público com produtos jornalísticos. São
mais de 30 entrevistas com editores de organizações da Europa e América do Norte. A análise das
declarações permitiu aos autores indicar conclusões.
Perceberam que algumas organizações jornalísticas estão desenvolvendo formas particulares
de observação sistemática de dados, principalmente quantitativos, de diferentes aspectos do
comportamento do público. Esse avanço é o símbolo do afastamento do uso genérico de software de
análise. As estratégias de organizações dos Estados Unidos da América e do Reino Unido, líderes em
circulação, servem como exemplos para outras organizações da América do Norte e Europa, apesar
de não existir um modelo ideal de aplicação. A ampliação de possibilidades de emprego dos dados
para orientar preferência editoriais e na configuração das rotinas produtivas está diretamente ligada
as variações de objetivos de cada organização. Por fim, Cherubini e Nielsen comentam que os
entrevistados afirmam não confiar plenamente nos dados resultantes dos software de análise,
principalmente aspectos quantitativos. Todavia, argumentam que os jornalistas hoje não só precisam
de métricas para se guiar em ambientes de circulação de informações jornalísticas cada vez mais
competitivos em busca de atenção do público. Os jornalistas, dizem os pesquisadores, após um
período anterior de ceticismo superaram a desconfiança e deram lugar ao interesse em como os dados
e métricas podem ajudar redações atingir seus objetivos e produzir com mais qualidade.
As conclusões de Cherubini e Nielsen são semelhantes a alguns entendimentos, também
alcançados nesta pesquisa, principalmente, através de entrevistas. O capítulo seguinte partirá de uma
pergunta: Por que mensurar sistemas de produção jornalística? A questão será respondida pautandose, justamente, na análise de 44 entrevistas realizadas com profissionais de 29 organizações

59
jornalísticas no Brasil e em Portugal. O conceito de Mensuração Editorial permeará toda o debate,
solidificando-se como parte do processo de seleção que emerge e altera os conjuntos de
procedimentos de rotina que permitem a construção de produtos e informações jornalísticas.
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CAPÍTULO DOIS
POR QUE MENSURAR SISTEMAS DE PRODUÇÃO JORNALÍSTICA
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O que sobra se subtrair do conceito de Mensuração Editorial o fato de organizações
jornalísticas utilizarem software de análise para perceber a performance de suas produções e também
monitorar hábitos de interação dos usuários com seus produtos? No capítulo anterior, este exercício
metodológico, proposto pelo sociólogo Howard S. Becker (2007) ao inspirar-se pelos trabalhos de
Ludwig Wittgenstein, guiou-nos na elaboração de traços característicos que auxiliaram a corporificar
o que significa Mensuração Editorial. Trata-se de um truque que ajuda a separar o que há de basilar
para imagem de um fenômeno além de um exemplo particular. Nessa pesquisa, o monitoramento
sistemático dos usuários através de software de análise configura-se como uma relevante
particularidade do caso, porém, existem outras. Além do uso de software, também foi realizada a
listagem de dez atributos que complementam a definição operacional do conceito. São essas
qualidades que sobram da subtração do simples uso de software de análise da compreensão de
Mensuração Editorial.
Ainda no capítulo anterior, foi apresentado o histórico dos sistemas de mensuração no século
XX e dissertou-se sobre características do uso destes sistemas por organizações jornalísticas nas redes
digitais, já no século XXI. Neste segundo capítulo, expõem-se reflexos destes usos, resumidos na
frase “por que mensurar sistemas de produção de informações jornalísticas”. Há um objetivo
principal. Partindo da diferenciação entre distribuir e circular informações jornalísticas, o presente
texto abordará um debate acerca da tipificação de audiências, sobre a ultrapassagem desse hábito de
imaginação para um estado de monitoramento sistemático (da amostragem para totalidade) para,
enfim, analisar interferências da Mensuração Editorial nos critérios de noticiabilidade.

2.1. DISTRIBUIÇÃO CENTRALIZADA / CIRCULAÇÃO DESCENTRALIZADA

Com aproximadamente 40 anos de idade e 25 anos de profissão como jornalista, o editor de
um jornal matutino estadunidense, cuja tiragem, também aproximada, era de 30 mil jornais, numa
cidade com então 100 mil habitantes, selecionava de uma avalanche de informações enviadas por três
agências de notícias quais iriam compor a primeira página do produto jornalístico que ele editava.
David Manning White (1950) formulou questões de pesquisa que buscavam entender por que este
editor, o qual chamou de “gate keeper”, selecionava ou rejeitava as informações. Qual o papel dos
valores-notícia, das crenças pessoais do editor e do conceito de audiência assumido pelo profissional
na tomada de decisões?
A metáfora do Getekeeper ofereceu aos pesquisadores em ciências sociais aplicadas que
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analisam objetos no campo da Comunicação, um modelo para avaliar a maneira como ocorre a seleção
e a razão pela qual alguns itens são escolhidos e outros são rejeitados (SHOEMAKER e VOS, 2011).
A teoria do gatekeeping também ofereceu uma estrutura para o estudo de outros processos além da
seleção, como, por exemplo, a forma como o conteúdo é modelado e estruturado, posicionado,
cronometrado e distribuído e quais serão os reflexos destas decisões no fluxo de informação em
sistemas de circulação e de recirculação. O termo Getekeeper, originalmente cunhado pelo sociólogo
Kurt Lewin (1947) para pensar mudanças nas estruturas sociais no pós-guerra25, foi introduzido, como
dito, nos estudos sobre jornalismo por David M. White (1950). Em seu trabalho pioneiro, White
(1950) descreveu o processo de seleção e estruturação de notícias e notou que certas decisões de
editoria eram tão subjetivas que em um dia comum o editor rejeitava um terço dos conteúdos pautado
unicamente por seus sentimentos pessoais em relação à informação.
O conceito de gatekeeping e a metáfora do Getekeeper, em sua plenitude de extensões,
oferecem um aporte teórico que auxiliará durante o percurso dessa pesquisa a pensar e avaliar a forma
como a Mensuração Editorial insere-se nos conjuntos de procedimentos de rotina e interferem na
estruturação e seleção das informações em um produto jornalístico. Walter Lippmann (1922), quase
três décadas antes da publicação de White (1950), discursava sobre o processo de seleção de notícias
e mecanismos de produção afirmando que “todo jornal quando alcança o leitor é resultado de toda
uma gama de seleções de quais itens serão impressos, em que posição serão impressos, quanto espaço
cada um deverá ocupar, e a ênfase a ser dada” (LIPPMANN, 1922, p. 63). Os trabalhos de Lippmann
(1922) e White (1950) são exemplos de pesquisas seminais sobre a seleção e transformação de
informações jornalísticas e ambas destacavam a subjetividade dos jornalistas nestas ações de seleção.
O modelo de fabricação industrial de informações jornalísticas é, ou ao menos pretende ser,
fundamentalmente unilateral. Neste modelo, os jornalistas, repórteres e editores, baseiam-se em
rotinas estabelecidas para apurar, produzir e distribuir informações jornalísticas pois, acreditam que
sejam atraentes ao público. Um desses ritos é a dependência dos jornalistas aos valores-notícia como
uma espécie de abstração daquilo que o público valoriza (BREDD, 1955; TUCHMAN, 1978,
SHOEMAKER e VOS, 2011). As expectativas do público, quando presumidas e tipificadas em
função da criação de uma suposta audiência por uma organização jornalística, tornam-se valoresnotícia de referências, entendidos como aqueles que estão efetivamente em vigor (GUERRA, 2014).
Através de processos de socialização, os profissionais jornalistas internalizam esses valores.
Para White (1950), o editor do jornal representa o final dessa cadeia de produção, o último e
Lewin utilizou a metáfora do processo entre a produção e consumo de alimentos, destacando o papel dos gatekeepers
– dona de casa, seu marido e filhos – na decisão de quais alimentos seriam consumidos pela família.
25
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também mais importante Getekeeper. Para Shoemaker, pesquisadora que desde o início dos anos 1990
ocupa-se com a tentativa de contextualizar a teoria do gatekeeping com os processos jornalísticos
contemporâneos, uma compreensão completa do processo deve incluir ambos os papéis de coletor e
processador de notícias. “Quando uma mensagem chega a um processador de notícias, uma outra
pessoa já estabeleceu que esse item atende um padrão básico do valor de notícia” (SHOEMAKER e
VOS, 2011, p. 72). Há autores que expandem essa dualidade entre coletor e processador e indicam o
público como parte fundamental do processo de gatekeeping (SHOEMAKER, JOHNSON, SEO, e
WANG, 2008, 2010; LEE, LEWIS e POWER, 2014; DIAKOPOULOS, 2014; BASTOS et al., 2014).
As reflexões acerca do Getekeeper secundário, proposta por Singer (2014), tentam
compreender justamente o papel que o público exerce ao interagir com produtos jornalísticos e
revalorizar as informações jornalísticas, partilhando-as em plataformas digitais como sites de redes
sociais. Em contextos assim, diz Singer (2014, p.67) “decisões editoriais para incluir ou rejeitar um
item no produto jornalístico são influenciadas pelas decisões do público”26, o que, de acordo com
Canavilhas, Torres e Luna (2016, p.141), garantiria ao ao público “uma certa autoridade editorial em
relação aos conteúdos que circulam dentro da sua comunidade de referência nas redes sociais”, por
exemplo.
Bruns (2011) considera as pessoas que realizam ações de curadoria ao partilhar informações
são também responsáveis por atividades de produção. Tratam-se de práticas que modificam a lógica
do gatekeeping e apontam para processos que ultrapassam os limites físicos da redação do jornal.
Bruns (2011) chama estes processos gatewatching e define:

Os usuários envolvidos em organizar e fazer a curadoria das matérias noticiosas
disponíveis e das informações que têm valor como notícias que estão atualmente
disponíveis em multidão de canais, não têm condições de guardar – de controlar – os
portões de quaisquer destes canais; entretanto, o que eles têm condições de fazer é de
participar em um esforço distribuído e folgadamente organizado de observar – de
acompanhar – quais as informações que passam por esses canais.” (BRUNS, 2011, p.124).

A motivação da audiência para desempenhar essas funções levanta a possibilidade de existir
de uma nova organização no processo de gatewatching ou secondary gatekeeping, a exemplo dos
níveis do processo tradicional de gatekeeping descritos anteriormente por Shoemaker e Reese (1996)
como uma hierarquia de influências. Na análise dessas influências, percebe-se a importância dada a

Original: “The result is a two-step gatekeeping process, in which initial editorial decisions to reject or include an item
in the news product are followed by users decisions to upgrade or downgrade the visibility of that item for a secondary
audience”.
26
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um suposto conjunto de regras imparciais, estabelecidas por meio dos processos de socialização, que
controlariam as passagens pelos portões.
Em Deciding What’s News, Herbert Gans (1979) registrou comentários fundamentais para
comparações do comportamento do jornalista de hoje e do profissional de 35 anos atrás. Em uma das
entrevistas, um editor foi perguntado sobre estratégias de monitoramento do leitor e respondeu que o
produto jornalístico é pensado orientando-se por supostos “padrões de audiência” - os funcionários
do escritório, a esposa que cuida dos filhos etc. Estes eram a única “audiência conhecida”, disse o
editor em 1978. “Eu sei que tenho 20 milhões de consumidores, mas eu não sei quem eles são. Eu
não sei o que a audiência quer e isso não me interessa. Eu não tenho como saber, então, não me
importo”27 (GANS, 1979 p.234). Essa característica de centralização da tomada de decisões era
consequência dos mecanismos de socialização das organizações jornalísticas (fortemente
hierarquizadas), e também da presença da subjetividade na tipificação do público por parte dos
jornalistas. Shoemaker, Reese e Vos (1996; 2011) nomeiam essas regras como rotinas de
comunicação.
A associação dos meios de comunicação com os meios de processamento de dados contribuiu
para a geração da informática e uma série de novas tecnologias que puseram em xeque a hegemonia
do jornalismo industrial, provocando a perda, progressivamente, de parte do controle das etapas de
produção. Acredita-se que a ação de circular, destacada pelo jornalismo moderno como uma etapa do
mecanismo de produção, inicia-se na organização de sistemas de disseminação que, supõe-se, são
resultados das associações estabelecidas pelas organizações jornalísticas em conjunto com
indivíduos, frequentemente apontados como consumidores. Tal pressuposto, quando aplicada aos
conceitos e observado nas práticas do jornalismo digital, pode ser negado ou apontado como, no
mínimo, incompleto, por diversos aspectos. Evidenciam-se, sobretudo, dois ângulos.
Primeiro: as tradicionais etapas dos mecanismos de produção jornalística – apuração,
produção, distribuição, circulação e consumo – entendidas como parâmetros essenciais para a
organização de modelos de produção de conteúdos jornalísticos em sociedades complexas
(MACHADO & PALACIOS, 2007), não podem ser visualizadas como categorias isoladas,
imaginando-se existir fronteiras muito bem demarcadas entre elas. Parece claro, como bem afirmou
Silva Jr (2008), que no lugar de uma sequência de etapas, há um processo no qual estas categorias
permanecem, mas podem ser contempladas como em permanente jogo circunstancial, podendo

Original: "You do the show for a cell of people - the office staff, the wife, and the kids. These are the only know
audience. I know we have twenty million viewers, but I don't know who they are. I don't know what the audience wants,
and I don't care. I can't know, so I can't care”.
27
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interferir e condicionar-se mutuamente, sugerindo reconfigurações, análises e reinterpretações. Sendo
assim, a circulação de informações jornalísticas não teria início no processo organizacional de
sistemas de disseminação, ação que hipoteticamente se realizaria após as etapas de apuração,
produção e distribuição serem finalizadas.
Segundo: seria imperfeito reduzir a ação de disseminar informação como resultado apenas das
tipificações resultantes das associações entre organizações jornalísticas e o público. De fato, sistemas
de circulação são resultantes da interação entre instituições, indivíduos e o contextos no qual estão
envolvidos. Além disso, há outros elementos que constituem essa equação com força similar, senão
superior, principalmente na contemporaneidade e que ainda serão destacados nessa obra e serão
denominados como não humanos. A disseminação de notícias sempre foi resultado da cooperação
entre humanos e não humanos. Do jornalista ao carteiro. Da máquina de escrever aos software de
análise e as métricas. É esta cooperação que de certa forma dita o ritmo das intervenções das pessoas
na esfera pública e, como disse Machado (2008), produzem a sensação de periodicidade. Tinha-se a
impressão de uma ação centralizada e assim consolidada. Porém, as redes digitais acabaram com a
ilusão de controle por parte das organizações jornalísticas.
Propostas como parâmetros para o jornalismo, as tradicionais etapas de produção são
comumente descritas como consecutivas. O modo como redações de instituições jornalísticas são
organizadas, ou como as pesquisas em jornalismo são desenvolvidas, refletem esta clássica divisão.
Numa redação, a etapa de circulação é geralmente designada para um setor diferente daquele que
apura e produz a informação. Na academia é raro encontrar pesquisadores que se dediquem a analisar
tanto a produção da notícia quanto a circulação de conteúdo noticioso. As tentativas de purificação
estão enraizadas nas rotinas jornalísticas e nas pesquisas sobre jornalismo.
Se no modelo fordista da informação jornalística as etapas estavam separadas, essas fronteiras
se borram na nova mídia (PALACIOS, 2008). O modelo industrial de produção jornalística,
incentivador de sistemas uniformes de produção e divisões entre categorias, dá sinais de cansaço no
século XXI. Há pouco tempo, havia uma indústria jornalística forte, que se mantinha em pé por fatores
que em geral mantêm um setor em pé: a similitude de métodos entre um grupo relativamente pequeno
e uniforme de empresas e a incapacidade de alguém de fora desse grupo de criar um produto
competitivo (ANDERSON et al., 2013). Era o auge do jornalismo moderno. A internet liberou o polo
de emissão (LEMOS, 2002), facilitando a criação de produtos jornalísticos diversos, incentivando a
concorrência e fragmentando o público que interage com as notícias.
Sistemas de circulação, em algumas vertentes, são compreendidos como estáticos e dinâmicos
(MACHADO, 2008). Os canais tradicionais, como a circulação de um jornal impresso para
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assinantes, bancas de jornal ou em prateleiras de supermercados e lojas de departamento, são
chamados estáticos. Os mecanismos dinâmicos são aqueles que fogem ao controle da organização,
principalmente a partir da apropriação do público pela informação que circula nos meios jornalísticos,
por exemplo, quando uma notícia publicada originalmente em um jornal impresso é discutida e
recirculada no Twitter através de fotografias da peça impressa (ZAGO, 2010).
Na internet, a distinção entre circulação estática e dinâmica ganha ainda mais evidência, uma
vez que é a partir de sua expansão que verificamos uma nova ecologia comunicativa se desenvolver
e que reflete em como nos comunicamos e nos relacionamos na cultura contemporânea: em
coletividade, em conexão, em colaboração e em participação (SAAD, 2013). A internet
potencializaria um suposto modelo híbrido de circulação, que concentraria a ação de circular
conteúdo jornalístico no diálogo e nas associações estabelecidas entre quem produz e quem
compartilha informação noticiosa. Para Machado (2008), a caracterização dos sistemas de circulação
depende da forma como os usuários são incorporados nas etapas de produção.

A circulação de informações jornalísticas, que nas organizações jornalísticas
convencionais, estava a cargo de profissionais especializados, vinculados aos
departamentos de distribuição em conexão com as redes de postos de venda,
tornou-se, na atual etapa processo de produção, um fato social,
descentralizado, pelo qual todos os participantes destes sistemas são
responsáveis (MACHADO, 2008, p. 19).

Machado (2008) define jornalismo digital como a modalidade de jornalismo que utiliza o
ciberespaço para produzir, armazenar e difundir informações e que incorpora os usuários ao longo de
todas as etapas de produção. Neste sentido, está nos usuários o elo entre as etapas de produção,
oferecendo-lhes a possibilidade de assumir um importante papel neste modelo descentralizado e
tornando o modelo ainda mais complexo. Henry Jenkins, Sam Ford e Joshua Green (2013) afirmam
que este fenômeno assinala um movimento em direção a um modelo mais participativo de cultura,
que vê o público não apenas como consumidores de mensagens previamente construídas, mas como
pessoas que estão moldando, compartilhando e propagando conteúdo. Não há mais sentido em
classificar o indivíduo que interage com o conteúdo na internet como aquele que apenas lê, ouve e vê
sem participar. É preciso ultrapassar os significados que audiência e consumidor insistem propor
como limite.
Uma consequência da mudança de paradigma dos modelos de circulação, atualmente mais
dinâmicos e descentralizados e com maior participação do público, somados à ideia de transição de
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notícias que vendem para notícias que se movem, é o que se tem chamado excesso informativo,
reflexo imediato do que pesquisadores classificam como o fenômeno do “big data”. Este fenômeno
faz referência à produção e ao armazenamento de dados em grande escala, que estão disponíveis
digitalmente para serem relacionados e, no caso do jornalismo, transformados em informação
estruturada e de relevância social. E quando instituições de toda espécie - e não somente os meios
tradicionais de informação e comunicação - partilham dados digitais na rede, multiplicando a oferta
informativa para seus indivíduos, constata-se uma abundância informativa (SAAD CORRÊA &
BERTOCCHI, 2012).
Este tsunami de dados e o overload de informação provocam a sensação de urgência do
estabelecimento de filtros para organizar (ou reorganizar) estes dados. É preciso mais uma vez
evidenciar que seria imperfeito reduzir a ação de circular informação noticiosa nas redes digitais
como resultado da associação entre organizações jornalísticas e o público. De fato, sistemas de
circulação são resultantes da interação entre instituições e indivíduos. Porém, nesse processo de
excesso informativo emergem os algoritmos como elemento insubstituível para auxiliar a ação de
seleção, transformação e, sobretudo, disseminação de informações. Trata-se do principal exemplo de
não humanos que participam da ação de disseminar informações.
Compreendidos como uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido
(FORBELLONE & EBERSPACHER, 2000) ou como a descrição de um método pelo qual uma tarefa
será comprida (GOFFEY, 2006), o algoritmo, assim como o ator humano que lê e compartilha
conteúdos digitais, assume importante papel nos modelos dinâmicos de circulação. Um sistema
algorítmico empregado em um agregador de notícias, por exemplo, tem como objetivo recircular
informações jornalísticas e auxiliar a prática de novos sistemas de circulação. Neste caso, como dito,
não há substitutos para os sistemas inteligentes, evidenciando sua importância.
Desta constatação emerge o desenvolvimento do personagem curador de informação
(ROSEMBAUM, 2011; BHARGAVA, 2012, SAAD CORRÊA & BERTOCCHI, 2012a, 2012b,
2012c; TORRES, 2013), que cumpriria um papel social bastante específico, selecionando
informações digitalizadas e distribuídas em base de dados na internet e gerenciando e reordenando
sua exposição, alterando e potencializando o efeito da introdução das bases de dados no processo de
circulação das notícias (MACHADO, 2007, 20008; BARBOSA, 2007, 2008, 2009; BARBOSA &
TORRES, 2013). Curadoria não é um termo novo, mas foi recentemente apropriado e entrou na
categoria dos ciber-significados de uma forma impactante (SAAD CORRÊA & BERTOCCHI, 2012).
A curadoria está também inserida como um novo elemento no conjunto de procedimentos de rotina
que permitem a construção de produtos jornalísticos. O curador é também um Getekeeper.
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Na contemporaneidade, o curador de informação assume o papel de um novo personagem
inserido no processo de circulação de conteúdo, dinamizando comportamentos e formatando sistemas
e estratégias de circulação. Independentemente destes aspectos, se mantêm inalteradas as
características da ação de curar, traduzida historicamente como o processo de seleção e organização,
zelando-se sempre pela qualidade do objeto curado. Tratando-se de curadoria de notícias,
concordamos com Rosembaum (2011) que a noção de qualidade se torna ainda mais relevante, caso
contrário, teríamos somente uma pilha de informações descontextualizadas e sem relação evidente
entre elas.
O papel da simetria na análise de fenômenos sociais é possibilitar uma valorização coerente
dos atores que participam de uma ação especifica e dá ao observador a chance de reinterpretar tais
valores. Antes, estas medidas, em alguns casos, já estavam contaminadas pelos contextos,
principalmente a caracterização dada aos atores não humanos, encarados como meras ferramentas
passivas de uso e apropriação do homem. A reinterpretação dos fatos a partir da simetria entre atores
é, então, fundamental para que se renovem seus sentidos. Em um modelo híbrido de circulação,
descentralizado e dinâmico, que visa dar conta da abundância informativa contemporânea, assumese que o papel de curadoria de informação é fundamental para sua excelência. E são curadores deste
sistema os profissionais de instituições jornalísticas, os usuários que leem e compartilham os
conteúdos noticiosos e os algoritmos, ora auxiliares, ora protagonistas, deste singular modelo. Todos
posicionados horizontalmente.

2.2. DA AUDIÊNCIA IMAGINADA PARA MENSURAÇÃO EDITORIAL

Para Lewin (1951), o processo de gatekeeping é controlado por um Getekeeper e este é
orientado por um conjunto de regras, descritas pelo sociólogo como constantes e imparciais. No
âmbito do jornalismo, tais regras foram nomeadas como rotinas de comunicação por Shoemaker,
Reese e Vos (1996; 2011). São práticas adotadas de forma sistematizada, padronizações dos modos
de socialização entre profissionais de uma organização jornalística com as produções e produtos,
entre eles, e também com o público. No início dos anos 1970, Ruth C. Flegel e Steven H. Chaffee
(1971) objetivaram aprimorar a teoria do gatekeeping através de análise de níveis de influência.
Descobriram que repórteres de jornais impressos diziam ser influenciados, sobretudo, por suas
próprias opiniões. Shoemaker e Vos (2011) acreditam que a revelação alcançada por Flegel e Chaffee
(1971) emerge de um processo de subestimação dos repórteres para o quanto um modelo padronizado
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de socialização faz escolhas por eles.
A tipificação do público, termo proposto por Sumpter (2000), é um exemplo da sistematização
das práticas. Em um contexto de produção jornalística para produtos impressos, para o rádio e
televisão, os indivíduos jornalistas eram (e de modo menos acentuado ainda são) expostos ao seu
público de forma moderada. Quais são as motivações que levam os indivíduos leitores a buscar
determinados tipos de informação, como o entretenimento, a política, a economia. Guerra (2003)
apoia-se nessa questão para discutir a gênese do Jornalismo moderno e encontra respostas na
sistematização dos entendimentos de competências profissionais, na função e nos usos da informação
jornalística. Para o autor, o Jornalismo seleciona os fatos em decorrência da expectativa alimentada
pelos indivíduos, expectativa que é determinada justamente pelo uso que o público faz das
informações disseminadas. Aqui, alerta Guerra (2003), por uso deve-se entender a motivação.
Concordamos também com Guerra (2003) que a relevância de um fato avaliada pelos
jornalistas decorre do discernimento inicial de que nem todos os fatos do mundo têm os mesmos
apelos junto aos indivíduos, portanto, nem todos precisam ser apurados, transformados em
informação jornalística e disseminados. Esse processo de seleção do que deve ser noticiado configurase a partir de um conjunto de parâmetros constituídos pelas rotinas de comunicação que tornam os
fatos relevantes ou não. Os produtores de informação atuam, assim, avaliando a adequação dos fatos
às abstrações propostas em forma de valores-notícia. Essa adequação implica um julgamento de
mérito, que determina o valor noticioso de um fato tornando-o digno de divulgação. Os valoresnotícia são, portanto, atributos que também são extraídos de uma presumida e tipificada expectativa
de uso do produto por parte dos indivíduos, nos quais os produtores de informação se baseiam para
selecionar os fatos.
Por criar padrões de relevância para o que deve ser notícia e o que não deve, o jornalismo
cumpre um papel social específico e conquista a legitimidade social para reproduzir as ocorrências
cotidianas (FRANCISCATO, 2003), e é essa legitimidade dada pelo público que permite a
classificação do jornalismo como uma instituição social. O processo de institucionalização da
atividade jornalística perpassa por situações que, da mesma forma que o descuido com a verdade
pode comprometer a solidez do contrato de mediação, o não atendimento das expectativas de uso do
público pode igualmente pôr em risco o investimento dos diferentes atores sociais nesse mesmo
contrato por não se sentirem contemplados pela oferta disponibilizada (GUERRA, 2003). A
emergência de produtos jornalísticos nas redes digitais mostrou que este processo tinha equilíbrio
instável, uma vez que a percepção tipificada do público sofreu alterações fundamentais com a
exposição das vontades e preferências dos usuários através de métricas cada vez mais precisas. A
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divergência na preferência de notícias, antes opaca, tornou-se evidente.
Hoje é possível saber mais sobre o público do que em qualquer outra época da história do
jornalismo. Ainda assim, os software de análise permanecem distantes de padrões de confiabilidade
e precisão. Alguns autores, como Napoli (2011) e Usher (2013), discutem sobre uma possível
institucionalização do processo de criação de audiências, comentando que a mensuração feita por
software de análise é, na realidade, criada por departamentos comerciais, os quais desenham
perspectivas de investimento através desses programas de forma que os significados possam ser
facilmente integrados com questões econômicas da indústria do jornalismo. Trata-se de uma vertente
de pesquisa que precisa ser citada, mas não é nossa intenção escrutinar as linhas de código dos
software de análise.
Investigadores do Jornalismo percebem o uso de software de análise, que passaram a fazer
parte das rotinas de comunicação, principalmente em duas vertentes interpretativas. Em uma das faces
o argumento é que a atenção às métricas cria um mundo onde notícias fúteis, de pouco interesse
público, um mundo de Caetanos atravessando ruas28, sobrepõem-se a assuntos mais importantes. Para
os apoiadores dessa vertente, as métricas são um grande risco para o jornalismo investigativo e,
consequentemente, para a manutenção da democracia. Por outro lado, os defensores da tomada de
decisão orientada por dados argumentam que as métricas mudam o equilíbrio do sistema emissorreceptor, criando, justamente, um sistema mais democrático no qual a opinião e as crenças dos leitores
importam tanto quanto a de repórteres e editores.
A institucionalização do jornalismo se origina de um processo de tipificação, de ações ou
atores, em situações sociais que são compartilhadas (FRANCISCATO, 2003). A conquista de
legitimidade que cerca o processo de institucionalização perpassa espaços de interação nos quais
regras foram instituídas, assim como posições são estipuladas aos sujeitos participantes. Franciscato
(2003) apontou que havia dois suportes do processo de institucionalização do Jornalismo: um deles
voltado para as relações sociais geradas e estabelecidas em ambientes internos e externos à
organização e outro para as relações econômicas, ou seja, voltadas para o atendimento de demandas
de mercado a partir da produção de uma forma específica de produto, a notícia. Como o
monitoramento sistemático da performance e das interações se ajustam a essas regras?
As métricas, e o fenômeno da “era do big data” (BARBOSA e TORRES, 2013; BARBOSA,

Matérias sobre o artista baiano Caetano Veloso circulando pelas ruas do bairro carioca Leblon ganharam destaque na
mídia nacional. Originalmente publicada pelo portal Terra, jornais tradicionais, como a Folha de S. Paulo, chegaram a
noticiar o evento: Disponível em: <http://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2014/04/1438917-caetano-veloso-seprepara-para-atravessar-uma-rua-do-leblon.shtml>. Acesso em: 27 ago. 2016.
28
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TORRES e ALMEIDA, 2016), do qual as métricas fazem parte, são comumente descritas como uma
força de racionalização do público e do jornalismo, ou seja, elas permitem que os gatekeepers tomem
decisões que se afastam da subjetividade, adotando resoluções pouco emotivas para seleção de
informações. Ao invés de valorizar a “intuição” ou “faro jornalístico”, prioriza-se a significação dos
dados. Dentro das redações convive-se com o que Moretzsohn (2014) considera ser a busca do
equilíbrio entre o que o leitor deseja e o que o jornal considera informação relevante.
Em trabalho etnográfico recente, Petre (2015) conclui que a inserção de métricas no cotidiano
das redações inspira uma gama de fortes sentimentos nos jornalistas, tais como excitação, ansiedade,
dúvida, triunfo, competição e desmoralização. O contrário de uma suposta racionalização. A
investigação foi feita em duas redações dos Estados Unidos (das organizações Gawker e The New
York Times) com estratégias de uso das métricas divergentes (uma incentiva a produção orientada
pelos dados, a outra, não), apesar de ambas assinarem o mesmo software de análise (Chartbeat). Ao
alcançar essa conclusão, a autora aconselha que na elaboração de políticas internas para o uso de
métricas, os gestores da redação devem considerar os efeitos potenciais dos dados relativos ao tráfego,
não só no conteúdo editorial, mas em todos os procedimentos de rotina, inclusive na consciência
íntima dos trabalhadores da organização.
Seguindo o ponto de vista de Petre (2015) as métricas quando introduzidas na ação de fazer
jornalismo como auxiliares efetivos e os efeitos na intuição e percepção dos jornalistas, levantam
questões éticas, de posicionamento, de estratégia, de cobertura de expectativas de uso e de
comprometimento com a credibilidade, de servir como porta-voz para as ocorrências cotidianas.
Josenildo Guerra (2011, p. 04) afirma que tal credibilidade é fundamental para que o jornalismo
realize quatro papéis essenciais para as sociedades democráticas contemporâneas, são elas:

1) informar, com veracidade, os fatos; 2) fiscalizar e conferir visibilidade aos
poderes públicos constituídos; 3) agendar os temas relevantes e 4)
proporcionar a pluralidade e a diversidade de pontos de vistas. Há obviamente
graus diferenciados – de cidade para cidade, de país para país, de jornal para
jornal, etc. – De contemplação desses papéis na experiência cotidiana da
atividade. Mas, um significativo reconhecimento existe, pois caso contrário
não haveria organizações jornalísticas, colapsadas que estariam pelo
descrédito experimentado. (GUERRA, 2011, p. 04).

Se o público interfere nos processos de produção de notícias, afeta também os papéis
assumidos pela instituição jornalismo. O uso cada vez mais frequente de informações provenientes
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de programas específicos para traçar perfis e informar sobre os passos que os leitores dão dentro do
ecossistema mediático digital demonstram a aproximação cada vez maior das preferências e gostos
do público na definição dos conteúdos que serão publicados em sites, aplicações e redes sociais. Esse
uso não parece interferir na veracidade das informações, muito menos na função de fiscalizar os
poderes públicos constituídos. Entretanto, se concordarmos com Petre (2015), a orientação por dados
toca sensivelmente no agendamento dos temas relevantes e na pluralidade dos pontos de vista.
Tuchman (1974, 1978) diz que gatekeepers agrupam os eventos em categorias como uma
forma de lidar com uma tarefa essencialmente incontrolável – selecionar, no meio da vasta quantidade
de itens de notícias, aqueles poucos que de fato serão circulados. Se a quantidade de informações a
serem processadas aumenta rapidamente, então, de acordo com o ponto de vista do processamento de
informações, a qualidade de processamento perde o vigor e decai. (SHOEMAKER e VOS, 2011).
Independentemente se o público representa ou não uma força de mercado, orientar-se pelos dados de
software de análise supostamente ajudaria na manutenção da qualidade deste processamento, mesmo
com o aumento da quantidade de informações a serem processadas. A função social de criar padrões
de relevância para o que deve ser notícia e o que não deve é ameaçada por essa orientação? Tende-se
a acreditar que não, afinal, as métricas por si só não constroem uma nova cultura nas organizações,
como foi discutido no capítulo anterior. Elas representam um novo elemento dentro de uma cultura
já existente, e que ainda depende da criação de significados. A interpretação dos dados é relativa a
socializações internas e externas nas redações.
Esse comportamento, como qualquer ação, causa uma reação. Há consequências para a
socialização entre repórteres, editores e diretores de organizações jornalísticas com os usuários e os
dados. “Os jornalistas constroem antecipadamente a audiência” (VIZEU, 2005, p.94) e fazem isso
pautando-se por diversos processos. O conceito de audiência presumida do telejornalismo de Alfredo
Vizeu (2005) busca identificar esses regimes afirmando que a construção da audiência é feita “a partir
da cultura profissional, da organização do trabalho, dos processos produtivos, dos códigos
particulares (os manuais de redação), da língua e das regras do campo das linguagens para, no trabalho
da enunciação, produzirem discursos” (VIZEU, 2005, p.94). Nesta perspectiva, a suposta audiência
é pensada como um objetivo final e a ela não é permitido agência. Essa audiência presumida apenas
obedece, de forma passiva, às decisões editoriais, consagrando o sistema de estímulo e resposta,
possibilitando um “falso efeito de participação, na verdade uma participação ilusória porque as
diversas vozes que constituem a sociedade não estão presentes” (VIZEU, ROCHA e SIQUEIRA,
2010, p.08). Cabe ao profissional jornalista operar sob esses regimes, estruturar e selecionar as
notícias.
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A metáfora do Getekeeper oferece aos pesquisadores da comunicação e do jornalismo uma
metodologia para pensar e avaliar o modo através do qual ocorre esta estruturação e seleção. Parte-se
da premissa de que o jornalista, ao aplicar critérios de noticiabilidade e julgamentos de ordem
subjetiva, decidem que notícias serão escolhidas para publicação, deixando de fora outras
(SHOEMAKER e VOS, 2010). “O processo de gatekeeping começa quando um profissional da
comunicação transforma a informação sobre um evento em uma mensagem. Esse é o primeiro portão
do evento” (idem, p. 37). Shoemaker e Reese (1996) delinearam um método de cinco níveis de
influências sobre gatekeepers, ao qual chamaram de hierarquia de influências. Argumentaram que o
processo de gatekeeping não acontece em apenas um portão, mas em vários.
O primeiro nível, tratado também como o de menor influência, foca em fatores particulares
do jornalista como experiências pessoais e crenças. Em um segundo nível, consideram-se as rotinas
da organização de mídia, como orientações editoriais e rotinas produtivas. O terceiro nível concentrase nas influências organizacionais. Forças externas às organizações constituem o quarto nível: e é
neste que se posicionaria, finalmente, o público. Outros exemplos citados pelos autores como forças
externas são o controle governamental e a concorrência de mercado. O último nível é a media
ideology. Neste modelo, os níveis sobrepõem-se, sendo o último mais importante que o primeiro.
Assim sendo, os pesquisadores sugerem uma relativa importância à força que o público tem no
processo de construir notícias.
Shoemaker e Vos (2010) também propõem cinco níveis para o estudo do gatekeeping em
contextos contemporâneos. Semelhantes ao regime de produção de discursos de Vizeu (2005) e aos
níveis de hierarquia de influênci de Shoemaker e Reese (1996), o primeiro nível proposto pelos
investigadores é o individual (a influência dos comunicadores individuais, tais como antecedentes
pessoais). O segundo são as rotinas (a influência das normas de comunicação, como a pirâmide
invertida e a pirâmide deitada29). O nível organizacional é o terceiro (a influência da dinâmica ao
nível do grupo, como a propriedade dos media). O social institutional é o quarto nível (a influência
de fatores extra organizacionais, tais como anunciantes ou governo), e, por último, o sistema social
(ou seja, a influência da ideologia e da cultura).
Ao investigar, na atualidade, o uso de métricas em organizações jornalísticas, é necessário
posicionar as observações no nível organizacional, posto que novas dinâmicas de trabalho,
influenciadas pelo monitoramento sistemático dos hábitos de leitura, são percebidas em diferentes
redações. A introdução de novos profissionais no expediente de produtos jornalísticos, como os
Paradigma proposto por Canavilhas (2006) para se pensar uma arquitetura de informações jornalísticas especialmente
produzidas para circular em redes digitais.
29
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gestores de comunidades, analistas digitais e editores de audiência, pode caracterizar exemplos de
mudanças nos níveis organizacionais de influência sobre o que deve ser notícia e o que deve ser
rejeitado. Equipes de monitoramento, especialistas em SEO, designers e programadores ganham
forças editorias nesse contexto. Canavilhas et al. (2014) nomeiam estes personagens como
tecnoatores e dizem que, apesar do jornalista ainda ter lugar central no funcionamento da redação, “é
evidente que a sua dependência em relação aos tecnoatores está crescendo” (CANAVILHAS et al.,
2014, p.93).
Percebem-se também as alterações que a cultura das métricas pode provocar no nível social
institucional, principalmente pela força externa do público (e sua presença nas redações simbolizadas
pelos dados oferecidos por software de web analytics) nas decisões editoriais e de hierarquização das
informações em jornais on-line e impressos. Revisões da teoria do gatekeeping apontam para
emergência nas redes digitais do audience gatekeeping (SHOEMAKER, JOHNSON, SEO, e WANG,
2008, 2010; LEE, LEWIS e POWER, 2014; DIAKOPOULOS, 2014; BASTOS et al., 2014), processo
em que leitores conseguem facilmente recircular suas preferências, tornando-as visíveis. As ações de
recirculação indicam também a influência em decisões concentradas em produtos externos ao site,
mas integrados à operação digital das organizações – as páginas do Facebook são exemplos destes
produtos que deslocam a notícia como unidade. Os sites, enquanto produtos “carros-chefes”, ou com
maior valor de representação do que perfis de organizações jornalísticas em redes sociais, já dedicam
sua atenção para esta ação quando anunciam em seus produtos as “notícias mais lidas” “mais
compartilhadas”, os chamados Sistemas de Recomendação de Notícias (BARBOSA, 2007; SILVA,
2010) e começam a planejar as estratégias de produção alinhadas com as métricas.
Os modelos de hierarquia de influências foram pensados observando-se a mídia tradicional,
ambiente em que os jornalistas profissionais, considerando os relatos como os capturados por Gans
(1979), mantinham-se distantes do público. Presentemente, o jornalista tem em mãos uma abundância
de informações relacionadas aos hábitos do leitor que acessa um determinado site e como o conteúdo
produzido por este profissional circula, desde quantas pessoas estão a ler a informação jornalística
em tempo real (ou a média diária, semanal, mensal, etc.), até quanto tempo o leitor demorou em ler o
conteúdo ou o momento exato em que deixou de acompanhar uma reportagem em texto ou de assistir
uma notícia em vídeo. Mudanças nos contextos cultural e tecnológico aumentaram a concorrência e
fragmentaram o público. Dados e métricas podem evidenciar, ainda mais, a importância do público
na hierarquia de influências.
A digitalização do jornalismo possibilitou a construção de um novo modo de observar o
público e seus hábitos. A ser assim, alterou também o modo como esse conhecimento interfere sobre
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a produção jornalística. O gerenciamento de bases de dados que colecionam informações com o
feedback da circulação e recirculação é cada vez mais visível nas redações. Há evidências30 que
organizações jornalísticas monitoram e mensuram hábitos de interação com o conteúdo em seus
produtos. E todos apontam como os desejos do usuário são rigorosamente avaliados de modo
qualitativo nas redes digitais. Pode-se dizer que basear-se em audiências presumidas se torna
incoerente?

2.3. MENSURAÇÃO EDITORIAL E CRITÉRIOS DE NOTICIABILIDADE

O que faz com que um fato receba o estatuto de acontecimento jornalístico?31 A produção de
informações jornalísticas deve ser percebida em um contexto que agrega o conjunto de regras das
organizações jornalísticas, as práticas institucionais e os valores que orquestram a estrutura social na
qual a instituição está inserida. O cruzamento e o equilíbrio entre essas práticas e esses valores
definem os critérios de noticiabilidade, determinantes para percebemos quando se eleva o fato a
acontecimento jornalístico. A Mensuração Editorial, enquanto parte do processo de seleção, emerge
do conjunto de regras das organizações jornalísticas e se instaura como conceito nas práticas
institucionais.
Uma série de trabalhos, de pesquisadores brasileiros e internacionais, discute os diferentes
enfoques que pautam as teorias sobre a noticiabilidade32. Não é intenção dessa tese, entretanto, pôr
em xeque, questionar essas perspectivas ou sugerir sistematizações para critérios de noticiabilidade
ou demarcações de traços característicos dos conceitos de noticiabilidade, valores-notícia e seleção33.
Por questões operacionais, assentimos com Marcondes Filho (2009) quando define que critérios de
noticiabilidade são o conjunto de procedimentos de rotina que permitem ao jornalista construir o texto
noticioso e consequentemente formatar o produto jornalístico.

Relatos são encontrados na literatura , por exemplo em Moretzsohn, 2014; Lee, Lewis & Powers, 2014; Tandoc Jr,
2014a, 2014b; Tandoc Jr & Thomas, 2014; Usher, 2013; Anderson, 2011; Peters, 2010; MacGregor, 2007; Boczkowski,
2004.
31
Trata-se de um problema de pesquisa exaustivamente abordado por pesquisadores em Comunicação e Jornalismo.
Desatacamos as investigações de Marcia Benetti (2010), Virginia Pradelina da Silveira Fonseca (2010), Beatriz Marocco
(2012), Christa Berger (2012), Ronaldo Henn (2012) Silva (2014), Marcos Paulo da Silva (2014), Josenildo Guerra
(2014) e Carlos Franciscato (2014).
32
Pamela Shoemaker fez um levantamento exaustivo sobre a teoria do gatekeeping e é também referência nessa tese para
os estudos de critérios de noticiabilidade. No Brasil, destacamos as pesquisas de Gislene Silva (2014), Marcos Paulo da
Silva (2014), Josenildo Guerra (2014) e Carlos Franciscato (2014).
33
No artigo “Para pensar critérios de noticiabilidade”, Gislene Silva (2014) faz a proposta de tabela de valores-notícia
para operacionalizar análises de acontecimentos noticiados.
30
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Partindo desta definição, nota-se o papel do público desvelado através de métricas e dados,
do monitoramento dos hábitos de interação deste público e de performance dos conteúdos para a
estruturação das regras organizacionais e práticas institucionais, consequentemente, entender se há
interferências no processo de seleção dos fatos. No tópico anterior, foi apresentada a proposta de
hierarquia de influências de Shoemaker e Reese (1996). No esquema dos pesquisadores
estadunidenses, o público está posicionado como uma interferência externa e limitado ao “ato de
ouvir”. Esta é uma vertente de posicionamento do público recorrente em trabalhos publicados até o
final do século passado e início do século XXI. A potencialização dos métodos de observação dos
hábitos de interação permitiu novas interpretações. Dentre as estratégias metodológicas possíveis,
essas mudanças podem ser percebidas através de revisão bibliográfica, comparando-se análises, e
também por meio da observação direta em organizações jornalísticas das rotinas produtivas e através
de entrevistas com editores, repórteres e tecnoatores.
Hebert Gans (1979) fez a proposta de uma classificação para as teorias que tratam sobre a
origem das informações noticiosas em quatro conjuntos, diferenciados pelo enfoque dado ao que se
acredita ser o principal fator determinante para o que deve ser noticiado e o que não deve. Semelhante
à proposta de “hierarquia de influência”, o primeiro conjunto são as teorias que centram o fator
decisório no jornalista. O clássico trabalho de David M. White (1950) pode ser inserido nesse grupo.
Mas não se pode dizer o mesmo das atualizações da teoria do gatekeeping que buscaram, justamente,
afastar-se dessa limitação. O segundo grupo teórico apontado por Gans (1979) são de pesquisas
centradas em perceber a rotina produtiva como elemento definidor para decisões de seleção e
proposição de valores-notícia. Com tradição estadunidense, os trabalhos clássicos de Warren Breed
(1955) e Gaye Tuchman (1978) seguem essa abordagem.
O terceiro modelo de aproximação apontado por Gans (1979) fundamenta-se na própria
natureza dos fatos. Marcos Paulo e Silva (2014) relembra que os defensores deste paradigma da
imparcialidade reúnem-se em grupos teóricos conhecidos como teoria do espelho, mas salienta que,
devido às fragilidades de suas premissas, é considerada hoje uma ideia superada. Finalmente, é do
quarto conjunto de teorias apresentado por Gans (1979) que se percebe a influência do público (na
época entendidos como os leitores, ouvintes e telespectadores. Hoje, agregam-se a eles os usuários)
no processo de seleção noticiosa. O autor ainda destaca os contextos tecnológicos e economicistas
como outros exemplos de forças citados nas teorias que se apoiam nesse tipo de argumentação.
O livro Deciding What's News, de Herbert Gans (1979), é também reconhecido pelo exaustivo
estudo de caso, metodologia aplicada pelo pesquisador na busca pela resposta de como funciona o
processo de seleção dos acontecimentos noticiosos. No trabalho (1979, p.237) há o comentário de um
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repórter: “A concepção de nossa audiência é um reflexo de nós mesmos”. O mesmo repórter, que se
define como “egocêntrico”, característica que também transfere aos seus colegas de redação, afirma
acreditar que é função do jornalista delegar o que o público precisa, uma vez que o público” não tem
fontes independentes para alcançar as notícias”34.
Na pesquisa de MacGregor (2007), apesar da distância temporal entre as entrevistas, há a
resposta de um jornalista da CNN semelhante às ouvidas e registradas por Gans (1979):

Obviamente nós não vamos contar uma história que ninguém vá ler, mas, não
podemos ser guiados somente por esta lógica. Sendo franco, se eu selecionasse
apenas o que os usuários na internet querem clicar, faríamos apenas histórias sobre
pornografia e futebol. Somos uma organização jornalística e temos que cobrir fatos
que nem sempre terão grande apelo junto ao público35 (MACGREGOR, 2007, p.
291).

A Editora-Chefe de uma organização brasileira nativa digital concordaria com o jornalista
britânico. Quando perguntada se métricas mudam rotinas e interferem nas práticas das redações, foi
categórica: “Elas acabam orientando e repercutindo na produção, no trabalho dos editores,
principalmente. A gente agora já sabe que tem alguns assuntos que tem repercussão, outros que não
repercutem nada” (Editora-Chefe, Metrópoles, Entrevista ao Autor, 24/06/2016). A jornalista estaria
se referindo às histórias sobre “pornografia e futebol”?

Se a gente for pensar somente em audiência, só vai ter notícia boba, notícia fútil,
porque é isso que gera clique. Mas, se fizermos somente a coisa séria, aquilo dá a
credibilidade para a gente, se a gente adotar essa postura de não entender que aquele
ambiente pede também outro tipo de post, a gente não vai ter clique, só vai ter
notícias importantes e não vai ter audiência de ninguém. (Editora-Chefe, Metrópoles,
Entrevista ao Autor, 24/06/2016).

Dessa forma, a pressão do mercado, e a concorrência interferem. O “ambiente” que a EditoraChefe se refere são os sites de redes sociais. Produtos jornalísticos precisam ter perfis em redes
sociais? A pressão de mercado provoca essa suposta necessidade? Toda história tem seu valor-notícia?

Original: "Ego-centered as we are," one reporter commented, "we think we are the delegates of the audience to what is
happening. The audience doesn't have independent resources for getting the news; we do it for them”.
35
Original: “Obviously we are not going to do a story if nobody is going to read it but we are not led purely by that. To
be perfectly frank if I just wanted to chase what people on the Internet wanted to click on, I would do stories about soft
porn and football and nothing else. We are a news site so we have to be treated as news and we have to cover stories
which do not always have mass appeal”.
34
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O clique tornou-se o símbolo de um modelo de produção jornalística nas redes digitais. Fizeram do
clique, como foi comentado no capítulo anterior, a espinha dorsal para venda de anúncios publicitários
na web nos anos 1990, início dos anos 2000 e com reflexos ainda hoje. Para produtos jornalísticos
não foi diferente. Mas, para os anunciantes, o clique era uma régua. Para este modelo de produção
jornalística, consolidado aparentemente sob uma pressão de mercado, o clique era o objetivo.
O Editor-Chefe de outra organização brasileira, também nativa digital e com 15 anos de
existência, confessou: “Uma das coisas que mais me magoa é que as métricas que usamos não são
pensadas por nós, jornalistas, mas pelo mercado que identifica o trajeto e nós corremos atrás” (EditorChefe, iBahia, Entrevista ao Autor, 16/06/2016). Neste modelo, cujo símbolo é o clique, busca-se o
equilíbrio entre futilidades e seriedade. O público é a moeda dessa balança que põe em jogo a
credibilidade da Instituição.
Nas entrevistas, os entrevistados responderam a seguinte questão:

“como é possível

estabelecer o equilíbrio?”. A Editora-Chefe da mesma organização brasileira citada acima respondeu
com um exemplo.

Tem uma notícia que está no nosso Analytics desde ontem, sem parar. Uma mulher,
do interior de SP, que estava com problemas financeiros, tornou-se garota de
programa. O marido ficou desconfiado e planejou um encontro como se fosse um
cliente. Quando ela foi até o local e viu que era o marido, teve um infarto. Ela tem
37 anos. Não morreu, mas, enfim, foi um susto. É uma história pitoresca, mas, não
deixa de ser uma notícia. Ao mesmo tempo que tem isso, lá no site também têm as
notícias sobre o ex-governador que está tentando derrubar todas as ações que citam
ele em uma operação importante aqui para o Estado. (Editora-Chefe, Metrópoles,
Entrevista ao Autor, 24/06/2016).

Um exemplo banal, porém, com um fator complicador. A “história pitoresca” citada pela
entrevistada é uma mentira que foi partilhada na forma de notícia em sites de redes sociais.
Provavelmente, a Editora-Chefe não sabia disso e confiou na apuração do repórter que reproduziu a
informação no site. Outras organizações jornalísticas, como a Folha de S.Paulo, também publicaram
a mentira (no caso da Folha de S.Paulo, houve o reconhecimento de erro após a publicação36). Assim
como banal, o exemplo pode ser também descrito como um exemplo isolado? A URL para o conteúdo
com a informação falsa no site jornalístico da Editora-Chefe entrevistada tinha mais de 17 mil
compartilhamentos no Facebook em setembro de 2016.

Disponível em: <http://f5.folha.uol.com.br/voceviu/2016/06/10002778-garota-de-programa-sofre-infarto-aodescobrir-que-marido-seria-proximo-cliente.shtml>. Acesso em: 05 set. 2016.
36
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Há consequências, mas não há receitas para manter o equilíbrio. Entretanto, ao que parece,
métricas são um ingrediente fundamental da fórmula. A produção também sofre interferência. Editora
On-line de uma organização brasileira com origem no impresso, ainda no século XIX, disse que
“algumas vezes, quando é uma matéria que merece ser lida e fica abaixo do esperado, nós reeditamos:
mudamos o título, o lide, o horário em que ela é chamada no Facebook” (Editora On-line, Diário de
Pernambuco, Entrevista ao Autor, 01/07/2016). Questionada se o clique seria o objetivo para definir
o que “se esperar de uma matéria”, a jornalista respondeu que “as métricas que importam mudam de
tempos em tempos”. Não gostava de valorizar o pageview e disse preferir o tempo de leitura, a atenção
cativada no usuário. Ademais, disse também que o objetivo final no uso de software de análise estava
na missão de proporcionar alcance para um determinado conteúdo e não em usar conteúdos para
angariar cliques.

O que eu vejo de mais interessante no conhecimento das métricas é pegar uma
matéria boa e fazer com que ela seja lida, colocando no horário nobre do Facebook,
fazendo uma chamada mais atraente de acordo com cada rede social, publicando no
site em uma quarta à tarde e não em uma sexta à tarde. Assim, conseguimos que mais
pessoas leiam uma matéria que tem conteúdo e é uma prestação de serviço à
sociedade. (Editora On-line, Diário de Pernambuco, Entrevista ao Autor,
01/07/2016).

O Editor de um produto jornalístico independente no Brasil concorda e articula que “se
notarmos que um assunto gerou tráfego, e ainda tiver o que extrair jornalisticamente dele, segundo
nossos moldes de trabalho, insistiremos na pauta. Mas nunca faríamos isso só para perseguir cliques”
(Editor, LivreJor, Entrevista ao Autor, 27/06/2016). Clique é o vilão. Para alguns jornalistas tornouse um termo pejorativo, um símbolo que precisa ser evitado. Jornalismo caça cliques é a expressão
que se popularizou para indicar uma iminente morte do Jornalismo37. Essa visão negativa acabou se
estendendo do clique para métricas em geral. Muitos profissionais que foram entrevistados,
principalmente Editores e Diretores, assumiram que enfrentar essa rejeição por parte de alguns
profissionais tornou-se uma prática necessária. Em organizações jornalísticas com origem no
impresso que passaram por processos de convergência de redações esse objetivo é ainda mais
acentuado.

Sylvia Moretzsohn publicou artigo no Observatório da Imprensa com o título “O suicídio do Jornalismo” para tratar,
entre outras coisas, dos perigos que prática de “caçar cliques” causam para o Jornalismo. Disponível em
<http://observatoriodaimprensa.com.br/imprensa-em-questao/o-suicidio-do-jornalismo/>. Acesso em: 05 set. 2016.
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Na medida que o diretor de redação, que o editor-chefe e os principais editores
valorizam isso [de usar métricas como procedimento de rotina], trazem para redação,
usam isso como ferramenta de tomada de decisão e ao mesmo tempo que recebe uma
leva de jornalistas que são nativos digitais, que tem isso incorporado, quer dizer, esse
caldo ajuda a fazer com que isso se torne um ingrediente do nosso dia a dia. E isso
sem nenhuma demonização, sem nenhum sentimento de que estamos sendo
violentados. (Editor-Chefe, Zero Hora, Entrevista ao Autor, 22/07/2016).

A citação acima é do Editor-Chefe de uma organização jornalística brasileira com média de
circulação no impresso acima de 140 mil exemplares em 2015 e média mensal em torno de 7 milhões
de visitantes únicos em seu site em 2016. “Acho nostálgico e retrovisor sentir-se violentado pelo
conjunto de novidades que o digital trouxe” (Editor-Chefe, Zero Hora, Entrevista ao Autor,
22/07/2016), completou. Percebe-se que este tipo de posicionamento desponta como tendência.
A Editora de Audiência, Dados e Métricas da maior organização jornalística do Brasil em
circulação no impresso e no digital foi enfática quando evidenciou sua missão “catequizadora” dentro
da redação e disse que “o jornalista que tem a preparação para o jornalismo impresso é muito teimoso,
'ah, mas o leitor gosta disso', 'ah, mas a gente sempre fez assim'” (Editora de Audiência, Dados e
Métricas, Folha de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 14/07/2016), trazendo à tona conflitos na rotina
produtiva. “Mas, antigamente, não se media” disse ela, como se essa fosse a resposta que estava
costumada a dar aos colegas que a interpelavam. A Editora prosseguiu contando que “de 2010 para
cá a gente tem ferramentas muito potentes para medir e eliminar esse mito de 'todo mundo gosta'.
Não. O leitor não está lendo.” (Editora de Audiência, Dados e Métricas, Folha de S.Paulo, Entrevista
ao Autor, 14/07/2016). Os conhecimentos carregados pela tipificação de audiência são tratados pela
jornalista como generalidades que se deve evitar. O conjunto de procedimentos de rotina é também
moldado pelas métricas. “O conteúdo é importante? Então vamos empacotar ele de outro jeito”
(Editora de Audiência, Dados e Métricas, Folha de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 14/07/2016),
finalizou.
Esta não foi a única profissional entrevistada que tinha a função principal de gerenciar dados
resultantes do monitoramento do público. Existe uma variação semântica do título dado ao cargo, mas
as atribuições são semelhantes. A presença de Editores de Audiência nas redações é um traço
característico relevante para tratarmos a Mensuração Editorial como parte do processo de seleção e
as métricas como parte do conjunto de procedimentos de rotina.
“A cultura de métricas é importante, pois é ela quem vai mudar a cultura de produção da
redação” (Editor de Inovação, Correio, Entrevista ao Autor, 16/06/2016). O jornalista especialista em
jornalismo de dados hoje responde pelo cargo de Editor de Inovação em uma organização jornalística
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brasileira, uma das principais da região Nordeste. A Editora de Audiência, Dados e Métricas também
tem formação em jornalismo. Métricas são parte efetiva de suas rotinas. Cercado de dados, o Editor
de Inovação ficou inquieto quando não soube responder com precisão algorítmica quem eram as
pessoas que interagiam com o jornal que ele representa. Questionado se a presunção da audiência não
bastaria, disse que não.

Se você fizer essa mesma pergunta para o pessoal de marketing eles vão ter um perfil
muito mais preciso de quem é a nossa audiência. E isso é um problema, eu acho. É
um indicativo daquela velha cultura jornalística: o marketing sabe mais da audiência
que a redação, pois a redação não deve se preocupar com isso. (Editor de Inovação,
Correio, Entrevista ao Autor, 16/06/2016).

Para inovar é necessário afastar-se de outras culturas estabelecidas? O Editor de Inovação
usou a mesma expressão da Editora de Audiência, Dados e Métricas para expressar como se sente
introduzindo a cultura de métricas na redação: um catequizador. Salienta, porém, que após o
convencimento, sua função deveria ser extinta. “O que eu faço hoje, olhar dados, montar relatórios,
analisar e provocar editores, isso tem que acabar. Não tenho a menor dúvida. Quem vai fazer isso são
eles próprios” (Editor de Inovação, Correio, Entrevista ao Autor, 16/06/2016). Como um catalisador,
o Editor de Inovação espera que após suas intervenções tornarem-se parte da rotina todos os repórteres
e editores acompanhem métricas por vontade própria.
Há divergências. Na mesma organização da Editora de Audiência, Dados e Métricas, foi
entrevistado um dos Editores, responsável pelas versões impressa e digital do caderno de cultura. Em
meio à conversa sobre possíveis interferências das métricas no conjunto de procedimentos de rotina
declarou que a seção de cultura dos jornais entra em um ponto ainda mais delicado desse tema.
“BBB38 é um assunto para nossa seção?”, perguntou de forma retórica. “Nós tentamos não dar as
fofocas ou coisas assim, a gente dá uma matéria ou outra. Mas não podemos deixar de dar, por menos
audiência que tenha, matérias sobre dança, sobre ópera, por que é a cara do jornal. Fazem parte do
DNA de nossa seção e de nosso jornal e nesse caso a audiência é irrelevante” (Editor de Cultura,
Folha de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 13/07/2016). O Editor não lê relatórios ou acessa software de
análise para acompanhar o público em tempo real e assume enxergar o digital como um espelho do
papel: “Fizeram um anúncio com os milhões de visitantes que temos e colocaram no elevador. É só
por isso que sei” (Editor, Folha de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 13/07/2016). Com 25 anos de
experiência trabalhando na mesma organização, o DNA do jornal aparenta ser um registro de suas
38
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observações. O Editor confia e protege o mito que a Editora de Audiência, Dados e Métricas tenta
desconstruir.
As divergências existem, geram conflitos e reverberam no cotidiano. Editor On-line de uma
organização jornalística com sede no Rio de Janeiro e que teve mais de 300% de crescimento em
visitantes únicos no site do jornal entre 2010 e 201539 disse que quando começou a mapear o público
que interagia com o conteúdo através do WhatsApp “no fundo o que eu queria era entregar para eles
um conteúdo mais adequado, que não tivesse taxa de rejeição. Isso é muito melhor do que eu achar
que eu conheço meu público. Isso é uma arrogância da gente”. O Editor do Caderno de Cultura ao
ser questionado sobre a presença de Editores de Audiência nas redações e sobre o incentivo a
repórteres e editores para produzir relatórios de métricas orientando-se por software de análise e
utilizá-los como influência na seleção dos fatos, o profissional foi incisivo ao responder “eu não me
dou nada bem com esses caras aqui” (Editor, Folha de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 13/07/2016).
Suas críticas eram apontadas para a exigência de coberturas que ele não considerava legítimas. “Eles
vêm cobrar esse tipo de coisa ‘está dando a maior audiência no G1 e no UOL a notícia do Moraes
Moreira que foi internado na Bahia, vamos fazer algo', pois vá se f*, não vamos fazer” (Editor, Folha
de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 13/07/2016). Qual imagem representa uma organização jornalística?
O Editor de Inovação relatou que ficou surpreso quando descobriu que o público do site do
jornal para o qual trabalhava há mais de 10 anos era formado majoritariamente por mulheres.
Perguntado sobre o que esse dado significava, disse: “o leitor é consequência de quem eu sou. A
métrica precisa fazer a gente repensar em quem nós somos, qual o nosso conteúdo” (Editor de
Inovação, Correio, Entrevista ao Autor, 16/06/2016). As métricas são uma representação e a imagem
que ela revela pode ser interpretada como a própria organização jornalística.
O conceito de Mensuração Editorial está ligado aos processos de seleção, transformação e
disseminação de informações jornalísticas, principalmente nas redes digitais, orientados ou
influenciados pelo monitoramento dos hábitos de interação do público com produtos jornalísticos.
Isso faz com que o conceito fique próximo e interfira no conjunto de procedimentos de rotina que
permite a construção do texto noticioso. A Mensuração Editorial deve, portanto, ser percebida no
âmbito de uma prática dentro do processo de seleção: monitorar os software de análise fazem parte
da sistematização dessa prática dentro das redações e os modos como os dados resultantes são
utilizados estão sujeitos a variações. Ou seja, restringir o conceito à ferramenta daria margem a
julgamentos duvidosos. O clique, os cargos e as divergências, as percepções de identidade e os
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sentidos de audiência alcançados através da prática, tudo isso são aspectos do mesmo fenômeno e
assim devem ser observados.
A Editora de Audiência, Dados e Métricas, profissional que trabalha para uma organização
jornalística com sede em São Paulo, acredita que as métricas não podem somente ser examinadas a
posteriori e critica o que ela chama por análise micro: o clique, a matéria mais lida da hora, mais
comentada ou partilhada nas redes sociais. Não se trata, porém, de uma condenação das análises em
tempo real. A jornalista prefere delegar as “análises micros” para os editores, repórteres e para quem
edita a home. Usou da analogia para esclarecer seu ponto de vista: “minha função aqui é tentar não
olhar a árvore, mas olhar a floresta inteira e de cima, tentar achar padrões e definir caminhos” (Editora
de Audiência, Métricas e Dados, Folha de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 14/07/2016). Continuou:

Não é só analisar depois que foi noticiado. A arquitetura da informação e a forma
como a gente entrega é determinante para a audiência consolidar. Não é só escrever,
colocar nas redes sociais e ver o que acontece. Hoje, mais importante que produzir
jornalismo é conseguir entregá-lo.

A Editora de Audiência, Métricas e Dados comentou que a organização que ela representa
estava fazendo uma reforma no gerenciador de conteúdo e as análises das métricas foram
fundamentais para o planejamento da reestruturação. O crescimento de usuários acessando o site
através de dispositivos móveis foi captado pelos software de análise, por exemplo. O diagnóstico foi
que era necessário poupar o pacote de dados do público com fotos menores e layouts mais leves.
O Repórter de um site brasileiro que tem como foco notícias sobre celebridades comentou que
a organização “hoje se preocupa em fazer matérias que tenham uma aceitação no mobile maior, pois
nosso leitor tem esse perfil” (Repórter, Ego, Entrevista ao Autor, 19/07/2016). Assim como a
descrição da Editora de Audiência, Dados e Métricas, o site de celebridades trouxe para o conjunto
de procedimentos de rotina a construção do texto noticioso com fotos otimizadas e com textos não
muito longos, explorando cada vez menos recursos multimídia. “Isso tem mudado a forma como se
faz internet, tem mudado por conta disso”, opinou o repórter. A Editora On-line citada anteriormente
no início desse tópico, ao comentar como as métricas importantes mudam com frequência, disse que
"há dois anos, não prestávamos muita atenção no acesso mobile. Quando ele começou a subir, passou
a indicar que precisávamos de um site com uma interface mais amigável para mobile. Hoje, 60% da
nossa audiência vem de dispositivos móveis" (Editora On-line, Diário de Pernambuco, Entrevista ao
Autor, 01/07/2016).
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Reconhecer padrões a priori e planejar mudanças estruturais são mais importantes do que
produzir e disseminar informações? Quais padrões devem ser reconhecidos para que o espalhamento
funcione? A Editora de Audiência, Dados e Métricas rastreia formatos que não tiveram grande apelo
junto ao público e busca, assim, evitar rejeições. Não é uma estratégia comum. Os profissionais que
exercem cargos de editoria, em geral, apontam os sucessos como guia. “Tentando identificar quem
era o público leal percebemos que ele acessa mais as notícias da nossa cidade” (Editor On-line,
Correio, Entrevista ao Autor, 16/06/2016), disse o Editor On-line da mesma organização brasileira
do Editor de Inovação supracitado. Prosseguiu:

Como Editor, essas informações acabam influenciando na gestão do conteúdo. Indica
também para onde vamos apontar nosso planejamento. É a partir das métricas. Não
foi à toa que começamos a integração das redações pela editoria de Cidades. Era o
nosso forte e onde devíamos atuar com mais intensidade. (Editor On-line, Correio,
Entrevista ao Autor, 16/06/2016).

Olhar apenas para o desempenho da circulação faz a organização jornalística ficar previsível?
A Diretora de um projeto de jornalismo independente com sede no Estado de São Paulo acredita que
“se focarmos somente em ser eficiente, nunca vamos inovar” (Diretora, Cidades para Pessoas,
Entrevista ao Autor, 17/06/2016). Corre-se o risco, segundo a entrevistada, “de ficar mais
especializados naquilo que já fazemos e dificilmente conseguir fazer diferente. Torna-se um eficiente
obsoleto” (Diretora, Cidades para Pessoas, Entrevista ao Autor, 17/06/2016). Para um mundo
complexo basta ser eficiente ou é preciso também gerar eficiência?
O capítulo seguinte aborda como fazer ações de Mensuração Editorial e introduzi-las como
parte efetiva dos conjuntos de procedimentos de rotina. Assim como, prossegue-se a estratégia
metodológica de construir linhas de raciocínio através do cruzamento das opiniões coletadas a partir
das entrevistas. Relatando, também, as rotinas das organizações que formam nosso corpus e suas
percepções do público.
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O título pode sugerir a apresentação de um tratado, um conjunto de regras que cercariam as
dúvidas a respeito de sistemas de monitoramento do usuário e de performance do produto jornalístico
e as responderia em formato tutorial. Não se trata disso. Um grupo de instruções solucionaria apenas
problemas de aplicação técnica, relacionados, por exemplo, à instalação e configuração dos software
de análise. Para o jornalismo, sabemos que a interpretação dos dados resultantes da aplicação dessas
tecnologias é relativa a socializações internas e externas nas redações. Socializações transformam-se
de acordo com os objetivos de cada organização e os contextos no qual estão inseridas. A cultura
organizacional tem moldado o uso das métricas.
No capítulo anterior, analisou-se as interferências da Mensuração Editorial nos critérios de
noticiabilidade. Neste capítulo, destacam-se informações sobre rotinas das organizações que
colaboraram com essa pesquisa, apoiando-nos em observações presenciais, na observação feita em
sites e também nas entrevistas como estratégias metodológicas. Produção de relatórios, monitores de
60 polegadas instalados em posições estratégicas na redação e ofertando dados em tempo real sobre
o público, reuniões de pauta orientadas por estes dados, rankings com as informações mais circuladas
e recirculadas, profissionais especializados em dados contratados para monitorar os níveis de
interação. Será através dos relatos e da análise dos dados colhidos que se constrói a resposta para
como se deve mensurar a produção jornalística em produtos jornalísticos nas redes digitais. A
exposição de diferentes formas do que se tem feito irá auxiliar a sugerir o que se pode fazer. Mas,
primeiramente, propõem-se reflexões a respeito da emergência de software de análises especializados
em monitorar a interação do público com produtos jornalísticos. Esses programas propõem novas
métricas e significados, apropriando-se de termos comuns do campo jornalístico, inserem na rotina
conceitos, ações e profissionais que em outras épocas eram atores externos às organizações
jornalísticas.

3.1. SOFTWARE DE ANÁLISE COMERCIAL E JORNALÍSTICO

Em 1946, quando um pesquisador contratado da empresa C.E. Hooper usava o telefone e ligava para
a residência de um colaborador, em alguma das 36 cidades dos Estados Unidos que compunham a
amostragem do sistema de mensuração de ouvintes de rádio naquela época, a primeira pergunta que
fazia era “você está ouvindo o rádio nesse momento?”. Seguindo os procedimentos da metodologia
de mensuração, chamada Telephone Coincidential, caso a resposta fosse positiva, fazia outras quatro
perguntas: “qual programa você está ouvindo, por favor?”, “qual estação, por favor”, “o que foi
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anunciado?” E, por último, “por favor, quantos homens, mulheres e crianças, incluindo você, estavam
ouvindo o rádio quando o telefone chamou?”. Os resultados obtidos da primeira questão eram
utilizados para computar a porcentagem de “Sets-In-Use”, métrica que indicava a quantidade de
aparelhos de rádios sendo usados em uma determinada faixa de horário. As respostas para outras
perguntas eram tratadas, cruzadas e configuravam métricas conhecidas como Hooperatings40.
Para Claude E. Hooper, cofundador e diretor por muitos anos da empresa de pesquisa, o
objetivo de seu empreendimento era simples de ser explicado: diagnosticar os melhores dias e
horários para anunciar publicidade no rádio. Assim disseram Hooper e Matthew N. Chappell, quando
em 1941 publicaram juntos o livro Radio Audience Measurement: “A necessidade de mensuração da
audiência do rádio data da primeira entrevista em que o “tempo” foi oferecido para venda”.
Negociavam-se segundos e minutos. No jornal impresso, o espaço que uma publicidade iria ocupar
em alguma das páginas do produto poderia ser medido com uma simples régua. O valor para que ali
fosse publicado um anúncio publicitário era proposto cruzando-se os centímetros ocupados, a posição
da página e a tiragem do produto. É fundamental para o negócio de venda de anúncios que o
fornecedor (no caso, a organização jornalística que oferece seu público representado pela tiragem)
seja capaz de demonstrar o quanto ele está oferecendo. Réguas não têm escala para medir tempo. Para
o rádio, foi preciso criar uma transação em que compradores e vendedores usassem o mesmo padrão
de medição. Essa era a finalidade de Hooper quando desenvolveu as métricas Hooperatings.
O fluxo de dados em circulação na internet é chamado de tráfego. Os software de análise
procuram organizar esse fluxo e criar padrões de mensuração para que vendedores e compradores
digitais possam negociar anúncios publicitários. É também impossível medir o fluxo de dados com
uma régua. Nos últimos anos, algumas métricas foram consolidadas como padrões, por exemplo,
páginas vistas, visitantes, visitantes únicos etc. Uma das métricas estabilizadas chama-se direct e faz
referência às dimensões de origem de tráfego. Todo usuário que acessa um site digitando a URL no
navegador é identificado como uma fonte de tráfego “direta”. A definição é simples, mas há
complicadores. Alguns software de análise caracterizam como origem de tráfego a métrica direct
todos os usuários que acessam um site clicando em um link partilhado em uma página segura
(configurada em um protocolo HTTPS, por exemplo). Ou seja, caso o usuário clique em um link
inserido numa mensagem recebida através de um serviço de webmail, a origem será registrada na
mesma dimensão de alguém que digitou o endereço no navegador.
A agregação de ações plenamente distintas em uma mesma métrica acontece por questões de
A história de Clark Hopper, empresário estadunidense pioneiro em pesquisas de mensuração do público no rádio, foi
contada no capítulo 1 deste trabalho.
40
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limitação técnica. Em muitos casos, não há como o software de análise precisar a origem da interação.
Os software de análise apoiam-se em duas metodologias para caracterizar as origens. Primeiro,
analisa-se a URL procurando por parâmetros. Por exemplo, ao fazer a pesquisa no motor de busca
Google pelos termos “metropoles df” temos como primeira, segunda e terceira opções de resposta:
um anúncio com o link para o portal de notícias do Distrito Federal, Metrópoles, o link para o mesmo
portal e a página dessa organização jornalística no Facebook, respectivamente, como mostra a
imagem a abaixo:

Figura 6- Pesquisa no Google realizada em setembro de 2016 para o termo 'metrópoles
df'. Fonte: Google. (01/09/2016).

Se clicarmos no link da primeira opção, seremos direcionados para o site da organização
jornalística com sede em Brasília através de uma URL em que é possível perceber os parâmetros
“utm_source=Google” e “utm_campaign=brand”. Isso indica que a origem do tráfego foi pelo motor
de busca Google através de uma campanha paga, provavelmente, pela própria organização
jornalística. Se optarmos por clicar na segunda resposta oferecida, também vamos ser guiados para a
mesma página de entrada do portal Metrópoles, mas através da URL “http://www.metropoles.com/”.
Nesse caso, não há parâmetros na URL que indiquem a origem de tráfego. Em situações assim, o
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software de análise realiza o segundo procedimento para perceber a origem.
Quando o usuário clica em um link usando um navegador, este requisita ao servidor no qual a
página solicitada está hospedada que carregue-a usando o protocolo HTTP. O navegador, então,
interpreta as informações enviadas e exibe a página para o usuário. Nesse processo, fica registrado
no navegador, entre outras informações, a identificação do endereço de página onde estava o link. Em
nosso exemplo, seria registrado que a origem é o motor de busca Google. Porém, quando a página
está configurada sob um protocolo de página segura, as informações não são repassadas a terceiros,
por exemplo, os software de análise. Na prática, quando os software de análise não tem acesso a
parâmetros descritos na URL ou as informações dos servidores, indica que a dimensão de origem de
tráfego é “direta”.
Permitir possibilidades de significação para uma mesma métrica pode causar confusões no
momento de criação de significados. No caso da métrica direct, é possível perceber a existência de
uma grande margem para falhas de interpretação da origem de tráfego. Links salvos como favoritos
em serviço de bookmarking e partilhados em programas de troca de mensagem também são
registrados como origem “direta” pelo Google Analytics, por exemplo. Aplicativos para dispositivos
móveis não partilham informações de referência, assim como páginas seguras, e também
impossibilitam que o software de análise rastreie a origem da interação. Além disso, questões técnicas
como erros de instalação do software e da criação de parâmetros para URLs também podem
caracterizar, no final do processo, origens de tráfego como direct.
Para organizações jornalísticas, origem de tráfego configura-se como uma informação
relevante. Só assim é possível perceber movimentos de recirculação e entender a participação do
público como agentes efetivos dos mecanismos de produção. Produzir para redes digitais significa
estabelecer contratos com modelos híbridos de circulação, sistemas nos quais a ação está
fundamentada no diálogo e nas associações entre quem produz e quem partilha. Sem a percepção da
origem dessas interações, todo o processo corre o risco de ser descrito através de significados
imprecisos.
A entrada de Hooper no mercado de mensuração no rádio aconteceu também pela pressão de
anunciantes que cobravam por métricas mais precisas. Em 1940, a população dos Estados Unidos da
América representava 6% da população mundial. Quase 40% das estações de rádio e mais de 50% de
todos os aparelhos de rádio do mundo estavam no país norte-americano. A principal metodologia de
mensuração anterior a telephone coincidential, conhecida como recall, possibilitava erros de
interpretações por dois principais motivos: por confiar na memória dos entrevistados, como foi dito
no capítulo 1, e por considerar como universo de pesquisa apenas as pessoas que ouviram programas
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no rádio no dia anterior à entrevista pelo telefone. A metodologia aprimorada por Hooper, por outro
lado, partia de um universo maior, tentando registrar todos os aparelhos de rádio em solo
estadunidense e, por amostragem, perceber quais estavam efetivamente sendo utilizados no momento
da entrevista, trazendo para equação o elemento rádio desligado - “ninguém em casa” e pessoas em
casa, mas com o aparelho desligado. A ser assim, apontava mensurações da percentagem total de
aparelhos em vez de meramente identificar os ouvintes.
Ao questionar se havia ouvintes e quantos eram, independentemente de o aparelho estar ligado
ou desligado, a E.C. Hooper aproximou o processo de mensuração à análise do comportamento do
público. E mesmo com crescimento da metodologia de captura implícita, introduzida no mercado
radiofônico através do Audimeter de Nielsen na década de 1950, Hooper manteve o discurso de
valorização da observação do comportamento do ouvinte. Chappell e Hooper (1941) argumentavam
que um aparelho de rádio pode estar sintonizado por 1 minuto ou por 24 horas, todavia somente o
“testemunho” de um dispositivo de captura implícita não prova que alguém da família estava ouvindo.
Aqueles que concordavam com Hooper acreditavam que “rádio ligado” era uma “métrica”
imprecisa e, por ser assim, permitia interpretações superficiais. Para anunciantes, tal metodologia
favorecia os proprietários de estações de rádio, que inflavam os índices de audiência. Como a origem
de tráfego “direta” nas redes digitais, a junção de muitos significados em um só dado poderia provocar
distorções na percepção de quem era o público. Correligionários de Hooper diziam que considerar
somente o rádio ligado como universo de pesquisa era limitar o campo de observação e eliminar
possibilidades de percepção. O mesmo pode ser dito sobre a ação de creditar a origem de tráfego
como direta ao usuário que deliberadamente acessa um site, em oposição àqueles que chegam ao
produto via links? Qual a diferença de comportamento entre um usuário que digita em um motor de
busca “metrópoles df”, buscando assim o endereço do portal de notícias Metrópoles do Distrito
Federal, e aquele que digita na barra do navegador “metropoles.com”?
Focada em perceber o engajamento do público especificamente com produtos jornalísticos
nas redes digitais, a empresa de monitoramento Chartbeat41 afirma que o comportamento de um
usuário que acessa um produto jornalístico de forma “direta” (digitando o endereço no navegador) e
aquele que pesquisa pelo nome do jornal em um motor de busca e clica no link para a homepage é
muito semelhante. Por isso, propõe a ressignificação da métrica direct. Fixam que usuários que
acessam um produto pela homepage de forma geral, seja digitando no navegador, seja clicando no
link em um motor de busca ou no endereço salvo em serviço de bookmarking, têm condutas de
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Disponível em: https://chartbeat.com/. Acesso em: 08 mar. 2017.
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engajamento similares, tomando como elementos de observação taxas de retorno, profundidade de
leitura e quantidade de artigos acessados. Valorizam, assim, o comportamento do usuário.

Figura 7 - Painel do Chartbeat. Na imagem está o registro de uma versão simplificada dos dados do site
Gizmodo. Fonte: Chartbeat (30/12/2016).

Além disso, tentam “limpar” os dados comumente descritos como origem de tráfego direta,
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por exemplo, acessos em páginas internas nas quais não são possíveis perceber parâmetros na URL
ou ter acesso às informações dos servidores. Em 19 de setembro de 2016, o site da organização Folha
de S.Paulo noticiava em sua homepage a informação sobre um possível ataque a bomba em Nova
Iorque. A URL da publicação era “http://www1.folha.uol.com.br/mundo/2016/09/1814668-policiaprocura-suspeito-de-28-anos-por-ataque-a-bomba-em-nova-york.shtml”. Os analistas da Chartbeat
argumentam que é pouco provável que algum usuário digite URLs de notícias como a citada para
acessar “diretamente”, devido, principalmente, ao caráter dinâmico desses endereços. Trata-se de um
argumento razoável. Mesmo que o acesso tenha acontecido por um motor de busca, como no caso da
pesquisa “metrópoles df”, é também presumível que outras palavras-chave poderiam ser usadas,
como “ataque”, “bomba” e “Nova Iorque”.
O efeito dessa experimentação de análise resultou na divisão dos usuários que não tinham
referencial de origem e eram inseridos na métrica direct em duas categorias. A primeira é direcionada
para pessoas que acessam um produto jornalístico pela página inicial ou para alguma página interna
das seções do jornal (por exemplo, “oglobo.com” e “oglobo.com/economia”). O segundo grupo
agrega todos os usuários que acessam um site por qualquer outra página interna, pois, como dissemos,
argumentam

ser

pouco

provável

que

alguém

digite

URLs

como

“http://oglobo.globo.com/economia/temer-avancara-com-medidas-impopulares-para-reavivareconomia-20142668”. O primeiro grupo continuou sendo categorizado como origem “direta”. Já o
segundo, o Chartbeat ofereceu outra métrica: “direct social”. Como uma categoria interna da métrica
direct, os algoritmos do Chartbeat assumem que se tratam de origens em ambientes sociais –
mensagens enviadas por e-mail, conversas em programas de trocas de mensagem e através de
aplicativos. Uma vez que argumentam ser pouco provável que usuários digitem URLs grandes e de
caráter dinâmico, assumem que o acesso se deu através de um link possivelmente partilhado por um
amigo, parente, colega de trabalho etc.
Entretanto, assim como a classificação de origem direta, propor que são provenientes de
ambientes sociais todas as origens de tráfego que não podem ser identificadas pelo software de análise
e também não são endereços da primeira página ou de páginas principais das seções é também uma
suposição. Não há provas, mas existe a convicção por parte dos analistas e algoritmos do Chartbeat
que as dimensões de interação importam mais para entender movimentos do público do que ações de
origem de tráfego. Assim como Hooper, os profissionais do Chartbeat creditam à observação
sistemática do comportamento do público que fizeram para alcançar suas conclusões.
Chartbeat é uma empresa com sede na Broadway, em Nova Iorque. Seus algoritmos estão
instalados nas linhas de código de 31 dos 50 sites de notícias mais acessados em 2016 (só não tem
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representação maior que o Google Analytics, presente em 38 destes mesmos 50 sites)42.. O foco da
empresa é, principalmente, medir a interação de usuários com produtos jornalísticos. Em sua
publicidade, tentam ultrapassar a imagem de prestadores de serviços e apresentam-se como parceiros
de editores e repórteres que juntos identificariam quais são os conteúdos com maior qualidade, cuja
definição seria “os temas que despertam e prendem a atenção dos leitores”43.
Uma definição simplista. Sabemos que há uma dispersão conceitual sobre o que significa
qualidade em jornalismo. Amplitude e apartidarismo, boas histórias, novidade e ineditismo, ética,
precisão, inovação são alguns modos, de muitos outros existentes, para conceber o que precisa ter um
jornalismo de qualidade. Não é nossa intenção desvelar o conceito de qualidade no jornalismo.
Pesquisadores brasileiros e estrangeiros fazem tal trabalho com dedicação notável. Neles nos
inspiraremos apenas para compor nossas argumentações. Dentre modelos, direções e polos que
organizam as diferentes perspectivas do problema da qualidade em jornalismo, destacam-se dois,
ambos identificados na pesquisa em que Pinto e Marinho (2003, p. 04, 05, 06) buscaram sistematizar
definições operacionais: a) A qualidade como uma característica da organização e do produto; b) A
qualidade vista como um investimento estratégico.
Na primeira perspectiva, a qualidade é entendida e aplicada em acepções variadas, mas
convergentes, na proposição de uma maior eficiência e eficácia organizacional, se possível,
quantificada e medida, controlada e avaliada. Seria possível observar e mensurar qualidade em cada
etapa de produção. Tempo gasto em entrevistas, ida a eventos que servirá para escrever notícias,
frequência de reuniões, debates e formação no quadro da redação, viagens para e de locais onde a
informação é recolhida. Tudo pode ser avaliado para o estabelecimento de atributos de qualidade e
isso precisa ser realizado levando-se em consideração a satisfação do leitor, percebido nesse modelo
como um consumidor.
A segunda direção entende qualidade como investimento estratégico para garantir influência.
Esse modelo põe em evidência que qualidade gera lucro. As dimensões de jornalismo de qualidade e
interesse financeiro, aparentemente antagônicas e inconciliáveis, aproximam-se em propostas de
análises sob a ótica dessa perspectiva. Philip Meyer (2007) é correligionário dessa concepção. O
pesquisador estadunidense, pioneiro do chamado “jornalismo de precisão”, tende a crer que o
jornalismo de qualidade é produto de uma tensão entre a procura do lucro e o assumir de uma

A lista dos sites mais acessados é do relatório States of News Media 2016, do centro de pesquisa Pew. A análise dos
rastreadores foi realizada utilizando-se o software Ghostery.
43
Original: “We partner with editorial teams to identify their highest quality content – the pieces that pique and keep
reader attention”. Disponível em: <https://chartbeat.com/about/>. Acesso em: 08 jun. 2016.
42
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responsabilidade social.
Hoje, os anunciantes pagam cada vez menos aos jornais para publicar em produtos
jornalísticos nas redes digitais. Na perspectiva de quem percebe a qualidade como investimento
estratégico, a diminuição do lucro publicitário resultaria em corte de custo e, assim, sacrificariam a
qualidade. O Chartbeat, enquanto ator desse jogo circunstancial, posiciona-se nessa perspectiva. Essa
desconexão entre métricas e objetivos jornalísticos que busca produzir conteúdo e qualidade levou a
uma web que premia o tráfego vazio, manchetes sensacionalistas e anúncios publicitários que pouca
gente clica. Para o Chartbeat, software de análise jornalístico, clique não indica comportamento. Para
percebê-lo e propor padrões afirmam ser necessário orientar-se pelo engajamento do público, pela
atenção. A observação do comportamento através de métricas deve ser constante, um processo
interno. Monitorar o público necessita ser parte da rotina.

3.2. MÉTRICAS E ROTINA PRODUTIVA

O homem de bigode e vestindo chapéu dirige com aparente pressa. Só no automóvel, liga o
rádio em busca da sensação de companhia. A estação sintonizada transmite as notícias mais
importantes daquela manhã, mas o homem prefere ouvir música. Enquanto sintoniza em busca de
outra estação, o homem percebe a aproximação de outros dois, estes em uma moto com sidecar, como
se fossem Capitão Archibald Haddock e Tintim, mas sem Milu, seu fiel cachorro. Carro e moto estão
emparelhados. Um dos homens ao se aproximar está sentado no carrinho acoplado. Com cachecol
amarado no pescoço, tem nas mãos, papel, prancheta e caneta. Gritando, se apresenta: “Somos da
empresa Hooper Pesquisas, senhor”. Surpreso, o homem de bigode e chapéu vira-se para esquerda e,
mesmo dirigindo, fita nos olhos o homem de cachecol. Como um vidente, o suposto pesquisador da
E.C. Hooper pergunta: “Qual programa você está ouvindo?”.
Tintim, personagem criado pelo artista belga Hergé é um jovem jornalista investigativo. Seus
métodos de apuração pouco convencionais viraram histórias de aventuras registradas na literatura e
no cinema. O homem de cachecol no pescoço, papel e caneta na mão, é uma personagem do cartunista
norte americano George Price. A cena da arriscada pesquisa, que parece ter saído do universo de
Tintim, é a descrição de um cartoon publicado na revista The New Yorker em 1949 (Figura 5), o qual
satirizava o mundo da mensuração do público. Hooper invadia a privacidade e queria saber o que
todos ouviam no rádio.
A rotina de um pesquisador da empresa E.C. Hooper era menos agitada que vida de Tintim e
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até mesmo de Milu. Desde o início do empreendimento priorizou-se a contratação de operadoras de
telefonia que se tornaram, por diferentes motivos, donas de casa e também pessoas com dificuldades
de locomoção, uma vez que as obrigações do trabalho não exigiam esforço físico (NYE, 1957). Os
pesquisadores trabalhavam em turnos, fazendo em média 15 ligações a cada 15 minutos e, então,
descansavam por outros dois minutos, justamente durante os intervalos dos programas. A captura da
informação priorizava o tempo real, elemento satirizado por Price em seu cartoon. Importava o
consumo no momento da entrevista. As análises, porém, eram agrupadas em relatórios geralmente
semestrais. A rotina de trabalho de pesquisadores de empresas de mensuração dos ouvintes de rádio
não influenciava nos princípios que constituíam a rotina de jornalistas que trabalhavam para uma
estação de rádio. Interferências entre as duas atividades só podiam ser percebidas na produção e
análise dos relatórios, ou seja, duas vezes por ano. Nos anos 1940, de todo modo, os diagnósticos
alcançados através dos relatórios tinham muito mais peso em decisões comerciais que editoriais.

Figura 8- Cartoon. Fonte: PRICE (1949).

A produção jornalística se desenvolve de acordo com certas regras. A transformação de um
fato em uma narrativa, com começo, meio e fim, perpassa pelo conjunto de procedimentos de rotina
que permitem essa construção. Normas estilísticas, por exemplo, são elementos desse conjunto.
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Limita a produção, mas não a define. O trabalho jornalístico encontra seu ponto de distinção no
“cotidiano, pela reprodução dos hábitos, formas de linguagem e comportamentos interiorizados pelos
profissionais e pelas limitações institucionais e empresariais que pautam, hoje mais do que nunca, a
ação do jornalista” (BARROS FILHO; MARTINO, 2003, p.179). Relatórios produzidos por
empresas de mensuração contratadas por organizações jornalísticas são ferramentas e, por ser assim,
também circunscrevem a produção. Monitorar, utilizando-se software de análise dentro de redações,
por outro lado, é uma prática que envolve questões profissionais e éticas. Por assim ser, (re)orienta e
(re)define o conjunto de regras. A Mensuração Editorial é parte da rotina e não uma ferramenta. As
rotinas são cruciais na determinação de quais fatos irão se tornar informação jornalística e quais
devem ser rejeitados. Sob as premissas da teoria do gatekeeping, Shoemaker e Vos (2011)
problematizam ao questionar se mesmo quando um indivíduo parece ser um Getekeeper, não devemos
nos perguntar até que ponto ele não está meramente realizando um conjunto de procedimentos
rotineiros. A rotina também é um Getekeeper. Para organizar os elementos constituintes da ação de
selecionar ou rejeitar temas e assim tentar descrevê-los, é preciso ter a clareza que estes fundamentos
obedecem aos critérios específicos de cada organização. O editor, assim como o repórter, exerce
influências individuais e intimistas, mas suas relações com outros agentes irão sempre refletir nas
preferências editoriais.
Na produção da notícia, cada profissional desempenha uma função específica com o objetivo
de acelerar a conclusão do trabalho. Essa rotina estável na produção jornalística de conhecimento,
conforme destaca Machado (2000), acontece com a consolidação da empresa jornalística como uma
indústria no século XX. Dessa emergência nascem conceitos como Edição, que “nos primeiros
tempos de jornalismo, constituía apenas um sinônimo de publicação de conteúdos impressos”
(MACHADO, 2000, p. 358). A especificidade de funções e uma distribuição clara de fronteiras entre
as atribuições são, para Machado (2000), uma característica que permite percebermos essa produção
como “clássica”, em direção ao sentido de uma ação tradicional. O autor sugere que essas fronteiras
foram ou precisariam ser superadas. O jornalismo produzido para circular em redes digitais, para
alguns, possibilitaria essa ultrapassagem. Discutindo a emersão de conceitos provocada pela
digitalização das práticas jornalísticas (Edição, por exemplo), Machado (2000) evidencia também a
“implosão” de conceitos típicos de uma suposta era industrial, como consumo, recepção ou emissão.
Conclui que a extinção dessas definições é resultado da redistribuição horizontal dos poderes dentro
de um sistema interativo de produção que retira o monopólio de decisão do controle dos jornalistas.
A Mensuração Editorial tem gênese na redistribuição das funções e na interatividade entre produtores,
contextos e público.
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Apesar da interação enfraquecer o monopólio, possibilitando a participação efetiva de outros
atores na produção jornalística e borrar fronteiras entre as etapas de produção, é preciso entender que
a dificuldade intrínseca de conhecer um público grande e diversificado contribui para o relativo
isolamento dos jornalistas na construção de rotinas produtivas. A conclusão é de Denis McQuail
(2013), consideração alcançada enquanto desenhava o estado da arte das Teorias de Comunicação de
Massa, concentrando-se sobre trabalhos que etnograficamente descreveram e analisaram as rotinas
jornalísticas em mídias radiofônicas, televisivas e impressas. Imagens abstratas do público
compunham os ingredientes dessa construção. Ambientes de produção para mídias anteriores às redes
digitais têm como característica a exposição de forma modesta do público aos indivíduos jornalistas,
pontuam Shoemaker e Vos (2011). Hoje, porém, sabe-se que o dinamismo carregado por práticas
interativas acrescentou outros elementos na construção das rotinas, como métricas e software de
análise em tempo real, que aproximam o público e borram, em certa medida, os bloqueios que
afastavam jornalistas e público.
Apesar das fronteiras aparentarem certa transparência, possibilitando que percebamos que há
outras etapas e dificultando que se delimite o início e o final de cada uma, ainda não permitem que
se distinguem o que está por detrás do processo. Existe uma força, uma tentativa por parte das
organizações e dos jornalistas de se manter no controle, sobretudo das etapas iniciais. Discute-se na
literatura que no modelo de produção chamado industrial cercava-se o consumo e era possível notar
interferências desse ato na distribuição, com pouca ou quase nenhuma interferência nas outras etapas.
Técnicas de mensuração não afetavam a rotina de produção editorial. Hoje, aparentemente, cerca-se
a interação e tal ação reflete em todas as etapas do processo de produção e suas consequências devem
estar diluídas na rotina.
No dia 17 de abril de 2016, a imprensa brasileira estava concentrada no que acontecia na
Câmara dos Deputados, em Brasília. Naquele dia foi aprovado o prosseguimento do processo de
impedimento da Presidenta Dilma Vana Rousseff. Era um domingo e a sessão especial durou quase
10 horas, terminando pouco antes da meia-noite. Organizações precisaram reforçar suas equipes
durante plantões e alterar rotinas. O Editor de Inovação de uma organização brasileira contou-nos que
naquele dia uma equipe de repórteres do produto digital foi convocada para que um especial fosse
desenvolvido e destacasse a participação na sessão dos congressistas do Estado no qual a organização
tem sede. “Nos concentramos em fazer um conteúdo novo sobre como votaram os deputados e não
percebemos que o que estava circulando muito bem era uma matéria de dois anos que tinha uma lista
dos deputados, feita nas eleições de 2014” (Editor de Inovação, Correio, Entrevista ao Autor,
16/06/2016). O Editor de Inovação só notou a matéria mais lida na manhã do dia seguinte. De fato, a
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nova produção pode ter atingido também o público, mas uma oportunidade de circulação foi perdida.
“É preciso entender os movimentos do leitor para produzir certo” (Editor de Inovação, Correio,
Entrevista ao Autor, 16/06/2016), finalizou. Apesar de borradas, a força das fronteiras e a tentativa de
controle das etapas iniciais ainda se faz presente.
Se a interação do público com o meio demarca a possibilidade de geração de práticas que
orientam mudanças na rotina, serão lançados sinais dessas alterações e assim é possível que se analise
as novidades, mesmo que algumas ações de interação sejam mais brandas, outras mais bruscas.
Explorando as respostas das entrevistas, percebem-se alguns novos hábitos comuns nas rotinas das
39 organizações jornalísticas colaboradoras. Destacamos três hábitos: a segunda tela dos jornalistas;
metas, relatórios e benchmarking jornalístico; o social media como pauteiro nas redes digitais.
Notamos nas respostas dos entrevistados conjecturas construídas apoiando-se em ideias que
são comuns em empresas financeiras cercadas pelos muros da produção industrial, mas estranhas ao
jornalismo. Metas e objetivos, risco, performance e feedback, ROI, KPI, trend e branding são
exemplos de termos e siglas usados pelos profissionais, repórteres e editores nas suas elucidações. A
inserção destes termos no imaginário sinaliza uma aproximação entre redação e departamentos
comerciais, entre jornalistas e profissionais de marketing e publicidade, áreas de origem destas
noções. De todas as entrevistas realizadas para esta investigação, apenas três profissionais não tinham
formação em jornalismo. Eram profissionais com formação em Marketing, Publicidade, e Ciências
Sociais e ocupavam cargos de Coordenadoria de Inteligência de Mercado, Editoria de Mídias Sociais
e Gestão e Desenvolvimento Institucional, respectivamente. Em todos os casos, as profissionais
entrevistadas trabalhavam dentro das redações e em contato direto com repórteres e editores. Todas
as entrevistas foram realizadas em 2015 e 2016, com maior concentração entra março e agosto de
2016. No início das entrevistas, pedia-se que os entrevistados dissessem qual as funções
desempenhavam na organização que representavam. A tabela abaixo lista das respostas,
hierarquizadas por ordem alfabética.

Ativista de Engajamento em Mídias Sociais
Coordenador de Comunicação
Coordenador de Gestão e Desenvolvimento Institucional
Coordenador de Inteligência de Mercado
Coordenador de Projetos
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Diretor
Editor
Editor Adjunto
Editor Assistente de Redes Sociais
Editor-Chefe
Editor de Audiência
Editor de Audiência Dados e Métricas
Editor de Conteúdo
Editor de Inovação
Editor de Mídias Sociais
Editor de Mídias Convergentes
Editor de Redes Sociais
Editor Executivo de Conteúdos Digitais
Editor On-line
Fundador
Repórter
Secretário Assistente de Redação para Área Digital
Quadro 3- Cargos. Fonte: Elaboração Própria.

A variação das funções ajuda a perceber nuances das rotinas. São diferentes olhares e
responsabilidades em busca do mesmo objetivo: produzir e circular informações jornalísticas. Em
comum, as métricas. Os entrevistados disseram ler, minerar, cruzar e se orientar por dados referentes
aos hábitos de interação do público em algum momento de suas horas de trabalho e na tomada de
decisões. Por outro lado, constrangimentos, rejeições e posições hostis, para com as métricas também
foram registradas.
A apropriação pelos jornalistas das ideias alheias, adaptando seus o sentido e incorporandoos ao próprio conhecimento trata-se de um processo de fusão de culturas, ainda em processo de
consolidação. O Chartbeat, software de análise especializado em monitorar interações de usuários
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com produtos jornalísticos, faz também assimilações, introduzindo entre suas métricas a noção de
recirculação, por exemplo. Zago (2011) define como recirculação jornalística a atividade de filtro e
comentário que atores não jornalistas, posicionados fora da organização jornalística, realizam ao
tomar posse das produções e partilharem – às vezes interferindo no conteúdo – em suas próprias
redes. Por outro lado, para o Chartbeat, recirculação refere-se ao ato de um usuário navegar dentro
de um mesmo site. Cada link aberto em um mesmo produto aumenta as taxas de recirculação. Um
mesmo termo e um mesmo universo, porém com dois significados distintos. Resultado de uma recente
combinação de culturas.
A assimilação de termos industriais, outrora estranhos ao jornalismo, é também consequência
dessa fusão cultural, catalisada pelas métricas e pela digitalização do jornalismo. “Hoje, a estrutura
de inteligência e de métricas está dentro da redação. Então, apesar de nós sermos do marketing, a
estrutura está alocada dentro da redação. A gente não fica em prédios separados, estamos juntos com
todos os jornalistas” (Coordenadora de Inteligência de Mercado, Gazeta do Povo, Entrevista ao Autor,
04/07/2016), revelou a Coordenadora de Inteligência de Mercado de um jornal brasileiro da região
sul do país. Dentre as mudanças provocadas por essa aproximação, a Coordenadora destacou:

Nós desenvolvemos seis painéis, dashboards, de acompanhamento, de matérias mais
lidas, de visitors, acumulado de mais lidas do dia, acumulado da última hora, tráfego
de origem, de onde as pessoas estão vindo. Mais por redes sociais? por quais
dispositivos estão acessando, se é desktop ou mobile. E esses painéis ficam em
quatro monitores bem grandes dentro da redação. São televisões de 60
polegadas, mais ou menos, posicionadas na parede, direto para os jornalistas
acompanharem o desempenho de seus conteúdos. (Coordenadora de Inteligência
de Mercado, Gazeta do Povo, Entrevista ao Autor, 04/07/2016, Grifo Nosso).

Segunda tela é um termo que entrou no vocabulário de pesquisadores e profissionais da
Comunicação no final da primeira década dos anos 2000, principalmente no universo em torno do
consumo de conteúdo televisivo. Há mais de uma definição operacional para o termo. Para Silva e
Bezerra (2013), a segunda tela visa adicionar informação complementar ao conteúdo originalmente
veiculado em um programa de televisão através do dispositivo clássico (o aparelho de televisão), que
os autores chamam de tela principal. Nessa perspectiva, urge a reconfiguração dos processos de
produção televisiva para adequar-se ao uso da tela principal e da segunda tela concomitantemente. O
centro de análise está no emissor. Outro foco de investigação pode ser percebido em pesquisas que
objetivam entender a maneira como as pessoas se mobilizam para discutir, comentar e opinar o
conteúdo televisivo por meio de sites de redes de sociais, ao mesmo tempo que assistem programas
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na TV. O centro de análise está no receptor. Ortiz e Dalmonte (2013), observando a emergência da
segunda tela a partir dessa segunda perspectiva, fazem, inclusive, uma proposta de metodologia para
entender o consumo de conteúdo televisivo fundamentada no levantamento de conteúdo gerado por
usuários telespectadores na web, especialmente em sites de redes sociais.
Embora diferenças pontuais sejam perceptíveis na operacionalidade das definições, é também
notório que o elo no tratamento do fenômeno está na participação mais efetiva do público na produção
de informações, sobretudo na circulação. Uma cultura multitelas (MELLO, PELLANDA e CUNHA,
2013) espraiou-se. Telejornais incentivam que telespectadores busquem mais informações sobre um
determinado assunto em seus sites e partilhem impressões usando hashtags especiais. Jornais
impressos criam perfis em sites de redes sociais, fazem entradas ao vivo da redação no Facebook
enquanto participam de tuitaços. A primeira tela e a segunda tela atuam em conjunto e
simultaneamente, sem que uma substitua a outra, dizem Mello, Pellanda e Cunha (2013). Trata-se de
um processo convergente. O telejornal, por exemplo, é a primeira tela, mas o tablet e o smartphone
estando ligados e o usuário usando-os para acessar outros conteúdos referentes ao que se discute no
produto televisivo criaria um modo de interação espontânea e agregativa. Visto assim, não importa se
o conteúdo na segunda tela é produzido pela organização que está sendo acessada através da tela
principal ou se trata de uma apropriação do público. Interessa, sobretudo, a interação.
Os monitores de 60 polegadas instalados nas paredes da redação para que jornalistas
acompanhem a performance de seus conteúdos é também uma segunda tela. A conexão entre as telas
na rotina também está na interação, afinal, os dados que comprovam e limitam o desempenho dos
jornalistas é significado baseando-se nos níveis de comunicação do público com o produto. A união
ainda está no processo de circulação, uma vez as informações processadas fazem referência ao modo
como um determinado assunto é, por exemplo, recirculado pelo usuário. Mas, essa segunda tela não
está na mão do público e o termo não faz referência às maneiras como as pessoas se relacionam com
os conteúdos. O jornalista é o interagente dessa cultura multitelas na rotina e a interferência está em
como o profissional percebe aquele elemento como parte do conjunto de regras para construção de
conteúdo. Mais da metade dos entrevistados comentou, em geral de forma espontânea, sobre a
utilização de telas para destacar em tempo real suas métricas. Era comum, quando perguntávamos
sobre rotina e mensuração, ouvirmos respostas como da Editora-Chefe de um site jornalístico nativo
digital (Metrópoles, Entrevista ao Autor, 24/06/2016): “O Analytics fica o tempo todo ligado ali
naquela televisão”.
Chamamos de segunda tela dos jornalistas o acompanhamento das métricas em tempo real,
simultaneamente a produção de conteúdo, através de monitores estrategicamente posicionados nas

102
redações e de painéis de software de análise acessados por computadores, tablets e smartphones.
“Hoje, em nossa organização, essa cultura das métricas é disseminada” (Editor Executivo de
Conteúdos Digitais, Estadão, Entrevista ao Autor, 05/07/2016). O Editor-Executivo de Conteúdos
Digitais de uma organização jornalística com sede em São Paulo exemplificou: “Agora estou falando
com você e se olho para esquerda temos um ‘visuwall’ na redação e uma das televisões é sobre a
audiência.” O termo em inglês, citado pelo entrevistado, nomeia estruturas formadas por vários
monitores. “[Ali visualizamos] as 20 matérias que estão dando mais audiência, com a comparação da
audiência nesse horário, nesse dia, comparada às últimas quatro terças-feiras nesse mesmo horário,
em número de usuários, de páginas vistas, então eu sei se estou acima, se estou abaixo das últimas
quatro semanas” completou o Editor que, por fim, sentenciou: “Isso fica o tempo inteiro e fica para
todo mundo”.
A apresentação de dados em tempo real é característica primária da segunda tela dos
jornalistas. Comentou a Editora de um portal nordestino que no momento que uma matéria com uma
pauta considerada importante vai ser publicada toda a redação fica atenta na segunda tela “para ver
se estamos tendo a resposta que queríamos. Quando decepciona, pensamos em como trabalhar melhor
ela, pois é a grande notícia do dia” (Editora, iBahia, Entrevista ao Autor, 16/06/2016). Em casos
assim, a segunda tela comporta-se como um termômetro que comprova o estado febril das
informações circuladas e indica a necessidade de que algo seja feito antes que o esforço de produção
seja em vão. Cada conteúdo é monitorado individualmente e assim repórteres e editores sabem o que
está em ascensão ou caindo. O público é a unidade desse aparelho de mensuração de temperaturas.
“Todos os editores trabalham com duas telas e a segunda tela, geralmente, é esse mapa de
audiência” (Editor Executivo de Conteúdos Digitais, Estadão, Entrevista ao Autor, 05/07/2016). Com
uma suposta clareza e precisão, a segunda tela guia editores, revelando-se a representação da
interatividade do público com o produto jornalístico por meio de gráficos, dados e diagramas. Mas é
preciso delimitar as referências e propor destinos, caso contrário, um mapa torna-se inútil. “A gente
deixa o monitor no tempo real para tentar atrair também o jornalista e fazê-lo perceber qual é a força
do que ele está fazendo e do que ele pode fazer” (Editor, O Tempo, Entrevista ao Autor, 20/07/2016),
disse o Editor de uma organização com sede em Minas Gerais. Para ele, a delimitação do uso da
segunda tela é um método de incentivo.
A busca pelo erro parece ser um padrão de configuração da segunda tela como um termômetro.
“O nosso principal foco hoje é tentar entender onde estão nossas falhas” (Editora de Audiência, Dados
e Métricas, Folha de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 14/07/2016). Muitas organizações jornalísticas no
Brasil atualmente têm sofrido com diminuição de suas equipes. Acertar, portanto, é imperativo ou

103
perde-se investimento financeiro e profissional. O referencial para entender o mapa e apontar destinos
parece ser a percepção da fatia da produção que é mal lida ou nunca lida por um determinado perfil
de público. Os critérios são também moldados pelo desvio. A segunda tela ressalta imperfeições para
que imediatamente sejam corrigidas.
Mas é difícil apontar padrões. Em nossas entrevistas, observamos mais especificidades no
entendimento dos dados do que modelos. O padrão está no método – a segunda tela, por exemplo. Já
a configuração do método é variável. Na organização da Editora de Audiência, Dados e Métricas, há
relatórios que são produzidos de acordo com o profissional que irá recebê-lo, divididos
hierarquicamente: “Não adianta nada dar um Ferrari na mão de quem não sabe dirigir, pois a pessoa
vai ficar mais tonta do que conseguir acelerar” (Editora de Audiência, Dados e Métricas, Folha de
S.Paulo, Entrevista ao Autor, 14/07/2016). Por outro lado, há organizações que optam pela
transparência na distribuição dos dados: “Aqui os relatórios são partilhados com toda a redação.
Todos recebem, os dados são abertos. Temos na redação os telões que ficam com a audiência em
tempo real. É aberto e todo mundo é um pouco responsável” (Coordenadora de Projetos, Zero Hora,
Entrevista ao Autor, 21/07/2016). Há diferentes configurações dos dados e, consequentemente,
diferentes níveis de comprometimento.
O Editor que usa a segunda tela como um método de motivação, acima citado, revelou que na
organização não existe um profissional que analisa as métricas, assim como profissionais
responsáveis pela editoria de redes sociais. Com uma equipe enxuta, a responsabilidade de criar
significados às métricas é direcionada para quem também atualiza a homepage do jornal. Sem
especialização, pode um profissional jornalista perceber desvios com mais profundidade que
quantidades de cliques e curtidas?
Na organização da Editora de Audiência, Dados e Métricas, o profissional responsável por
acompanhar o tempo real das métricas no site também é o mesmo profissional encarregado de
hierarquizar a homepage do jornal e coordenar a estratégia para o site, além de estabelecer a mediação
entre redação e TI. Com formação em jornalismo, responde hoje pelo cargo de Secretário Assistente
de Redação para Área Digital e atua na mesma organização desde 1997. Quando questionado sobre
possíveis mudanças na rotina do jornal provocadas pela observação mais sistemática do público nos
últimos 20 anos, foi categórico: “Mudou tudo” (Secretário Assistente de Redação para Área Digital,
Folha de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 18/07/2016).

Até alguns anos atrás, para sabermos o que o leitor achava sobre as matérias que ele
lê, ou para gente descobrir quais assuntos interessavam mais, para entender quais os
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hábitos de leitura e interesse, precisava fazer uma pesquisa com um instituto de
pesquisa, uma coisa super custosa e que era feita a cada três anos. Hoje a cada
segundo eu tenho relatórios pelas nossas ferramentas de audiência que me dizem as
mais lidas, de onde vêm esses leitores e cada vez temos mais ferramentas para
mensurar o tipo de leitor (Secretário Assistente de Redação para Área Digital, Folha
de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 18/07/2016).

Com formação e especializações em jornalismo, o profissional com experiência de editoria
em cadernos de tecnologia é hoje responsável por criar significados para os dados apresentados em
tempo real, resultantes da interação do público com os conteúdos. Em sua rotina, diz estar atento à
métrica “visitantes únicos” em detrimento de páginas visualizadas, que seria “importante para termos
uma noção mais clara do volume de gente que está entrando no site” (Secretário Assistente de
Redação para Área Digital, Folha de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 18/07/2016). Através de suas
observações, conclui que a expansão do universo mobile evidencia ainda mais a relevância dessa
métrica, uma vez que, de acordo com o jornalista, “as pessoas dão menos pageviews no mobile do
que no desktop” (Secretário Assistente de Redação para Área Digital, Folha de S.Paulo, Entrevista
ao Autor, 18/07/2016). O jornalista prossegue e afirma que, apesar de evidenciar os visitantes únicos
e questionar o valor das páginas visualizadas, tenta construir padrões de significação das métricas
apoiando-se em dados de engajamento e recirculação.
Profissionais que lidam com a configuração de métricas de tempo real em suas rotinas
desenvolvem hábitos de consumo destes dados. Antes de chegarem aos monitores e relatórios,
ganharam significados. As manias de interpretação de cada profissional interferem na transmissão
dos resultados de mensuração. “Eu olho o tempo todo para métricas”, disse o Editor On-line (Correio,
Entrevista ao Autor, 16/06/2016) de um produto jornalístico nordestino. “Olho sempre o Google
Analytics que é, historicamente, o software que mais usamos. Então, ainda é a referência de tempo
real, de temperatura do site” (Editor On-line, Correio, Entrevista ao Autor 16/06/2016). Seus hábitos
de consumo possibilitaram que o Editor On-line percebesse padrões de circulação. “Eu sei, por
exemplo, que se o Google Analytics alcançar 4 mil em tempo real até nove horas da manhã vamos
bater 1 milhão de pageviews. É muito certo isso”. Há uma relação estabelecida entre profissional e
software de análise. “É uma ferramenta que eu já tenho domínio e consigo identificar os
comportamentos do leitor pelos dados”, concluiu (Editor On-line, Correio, Entrevista ao Autor,
16/06/2016). O reconhecimento do público através dos dados exclusivos de um software de análise
mantém o Editor On-line confortável em um limite de interpretações. Esse comportamento pode ser
entendido pela estratégia da organização que ele representa, em que o produto impresso tem
privilégios na rotina de produção. Reflexo dessa posição é a distância preservada entre a análise dos

105
dados e decisões editoriais cotidianas. “Algo que a gente publicou de manhã e voltar para ver
repercussão de tarde? Não volta. Às vezes volta, quando os dados saem da curva, mas algo de 24
horas atrás, não. Nunca volta”, disse o Editor On-line (Correio, Entrevista ao Autor, 16/06/2016).
Para selecionar e processar informações, organizações jornalísticas lidam com pressões e
demandas, situações comuns para qualquer instituição posicionada em campos com embates de forças
sociais. O mercado propõe demandas. McManus (1994) sustenta que a probabilidade de um fato se
tornar notícia é inversamente proporcional ao dano que o evento e a informação produzida poderiam
causar aos investidores e anunciantes, assim como ao custo para cobri-lo. Em modelo que o autor
nomeia por Jornalismo Orientado pelo Mercado (Market-Driven Journalism), a possibilidade de uma
questão se tornar notícia é também diretamente proporcional à amplitude do apelo imaginado em
relação ao público. O público, nessa perspectiva, também se constituiria como um critério de
noticiabilidade e elemento criador de pressões e demandas.
Embora o público seja a mais importante das influências em um universo comercial, e também
ator definitivo dos mecanismos de produção jornalística, a pesquisa sobre comunicação de massa
tende a mostrar que em ambientes de produção industrial, os profissionais apresentam um elevado
grau de “autismo” para com o público, termo proposto por Burns (1969) e recuperado pelo
pesquisador britânico Denis McQuail (2013).
McQuail (2013) questiona se há uma hostilidade para com o público nos meios de
comunicação de massa e busca na revisão de literatura respostas para sua inquietação. Cita a pesquisa
de Altheide (1974) cuja conclusão é que a busca por altos níveis de audiência em algumas estações
de televisão levou a uma visão cínica do público, considerando-o burro, incompetente e insatisfeito e
promovendo uma grade de programação de pouca reflexão política, econômica e cultural. McQuail
(2013) cita ainda trabalhos concentrados em objetos produzidos para televisão, não necessariamente
objetos jornalísticos, que propõem resultados de análises semelhantes (ELLIOTT, 1972; BURNS,
1977; SCHLESINGER, 1978, FERGUNSON, 1983; SCHULTS,1998). Há uma tendência, de acordo
com a literatura, de dar mal acolhimento ao público. No campo do jornalismo, Gans (1979) expõe
conclusões parecidas após o estudo em organizações estadunidenses. Mesmo que o público projete
uma suposta pressão sobre os repórteres e editores na tomada de decisões e no ajuste dos critérios de
noticiabilidade, que em um contexto de produção comercial seria justificável que essa ação se
realizasse na tentativa de atrair o público mais rentável, Gans (1979) disse que na prática essa pressão
afasta propositadamente o jornalista, ao invés de intimidar. Assim o profissional evita a necessidade
de inserir o público no conjunto de regras para construção do texto noticioso.
A conclusão de Gans (1979) era que departamentos comerciais e editoriais operavam de forma
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independente um do outro. “Funcionários do departamento de negócios gostariam de influenciar as
decisões editoriais, a fim de aumentar o tamanho do público-alvo e atrair anunciantes, mas eles só
podem apresentar propostas”, dissertou Gans (1979, p.214), que continuou dizendo que embora
alguns destes profissionais das áreas comerciais acreditem que os jornalistas não entendam o que o
público quer, eles também sabem que não podem interferir nas decisões editoriais. Pode-se
argumentar que a mistura de autismo e hostilidade para com o público, recorrente no modelo de
construção industrial do jornalismo, refletem em como as métricas são percebidas hoje quando
introduzidas e associadas a elementos do conjunto de procedimentos de rotina.
A jornalista e Editora de Mídias Sociais de uma revista semanal brasileira com circulação
nacional diz perceber preconceitos com uso de métricas. Justifica sua opinião argumentando possuir
experiências de trabalho em diferentes organizações com diferentes estágios de adaptação a produção
para redes digital. “Tendo passado por redações de vários tipos, daquelas que já fizeram totalmente o
cross para o digital, as que são nativas do digital, outras que nem tanto, mas estão no caminho, eu
vejo que existe muito preconceito com o uso de métricas”, contou e concluiu: “Mas, não podemos
esquecer que as métricas simplesmente são o reflexo do que as pessoas estão lendo. Não é uma
entidade que boia no nada” (Editora de Mídias Sociais, HuffPost Brasil e Veja, Entrevista ao Autor,
11/07/2016). A também Editora de Mídias Sociais, mas em uma organização brasileira do sul do país,
tem a mesma sensação. Com formação em Publicidade e Propaganda e ocupando um cargo de
editoria, estrategicamente posicionada dentro da redação entre repórteres e outros editores,
demonstrou preocupação quanto a possíveis preconceitos com as métricas e disse que “também
existem os vícios dos jornalistas de achar que somente certas coisas são importantes” (Editora de
Mídias Sociais, Zero Hora, Entrevista ao Autor, 23/07/2016). A tipificação da audiência, para a
Editora, é catalisadora do preconceito com as métricas e com o uso de dados. “E ainda tem o
preconceito com a audiência, de pensar que ela só quer BuzzFeed enquanto o próprio BuzzFeed tem
investido em jornalismo sério” (Editora de Mídias Sociais, Zero Hora, Entrevista ao Autor,
23/07/2016).
A existência de uma hostilidade para com o público, inquietação de McQuail (2013) e
conclusão de tantos outros pesquisadores de meios de comunicação de massa, está presente também
na rotina de organizações jornalísticas que produzem para redes digitais. “O que a gente faz aqui é o
mix do jornalismo de qualidade e o jornalismo de audiência”, dissertou o Editor de Mídias
Convergentes (Diários Associados, Entrevista ao Autor, 21/07/2016) de um conglomerado de
comunicação brasileiro, com distribuição de conteúdo na televisão, rádio e mídia impressa, além de
sites e redes sociais. Percebe-se essa oposição entre qualidade e público na opinião de alguns dos

107
profissionais entrevistados. Guiar-se pelas preferências do público enfraqueceria a instituição
jornalismo. Guiar as pessoas sustentaria o contrato social.
A opinião entendida por alguns como hostil para com o público é em parte sustentada pela
exposição de matérias mais lidas em sistemas de recomendação de notícias. Vejamos quais eram as
matérias indicadas nessas listas como mais lidas no dia 15 de fevereiro de 2016 em alguns dos
principais jornais do Brasil:

•

“Investigador da Corregedoria da Polícia Civil espanca lojista” (Estadão)

•

“Thiago Lacerda é visto sem aliança de casado com Vanessa Lóes” (Extra)

•

“Mulher morre após ser baleada em acesso à Dutra” (O Globo)

•

“Inter busca dar resposta à saída de D'Alessandro e quer uma grife” (Zero Hora)

Polícia, celebridades e esportes. Em compensação, a matéria em destaque nesses mesmos
jornais, também no dia 15 de fevereiro de 2016 eram pautas consideradas de maior interesse público,
envolvendo questões políticas e econômicas:

•

“Conselho de Ética entra no STF para manter decisão contra Cunha” (Estadão)

•

“Até o super-herói Zé Lador foi demitido na crise: confira o direito dos desempregados”
(Extra)

•

“Mercado financeiro piora as projeções para a inflação e o PIB de 2016” (O Globo)

•

“Nova ponte do Guaíba está ameaçada por cortes do orçamento” (Zero Hora)

Exemplos pontuais que refletem a conclusão da vasta investigação de Boczkowski e
Mitchelstein (2013). O News Gap indica que há divergências nas preferências dos jornalistas e do
público entre conteúdos de maior e menor interesse público. Em comum na extensa pesquisa sobre o
News Gap e nosso exemplo específico é a dificuldade de entender o que significa “mais lidos”. É de
conhecimento comum que esses parâmetros são definidos de acordo com políticas internas das
próprias organizações, comprometendo, inclusive, a veracidade da hierarquização dessas listas. Na
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pesquisa de Boczkowski e Mitchelstein (2013) ficou clara a diferença que contextos políticos,
econômicos e culturais provocam na visualização do interesse do público através das listas de “mais
lidas”. Em épocas de eleição política para cargos públicos, exemplo usado pelos pesquisadores, a
divergência aproxima-se de zero.
No final de 2015, especialistas em dados da empresa de monitoramento Chartbeat propuseram
uma lista chamada “The Most Engaging Stories of 2015”. Uma alternativa de interpretação do que
significa “matérias mais lidas”, proposta por quem oferece serviços de mensuração. Como
metodologia, registraram publicações em sites de organizações jornalísticas que mantinham ativos
por mais tempo o usuário – clicando em links, interagindo com slides de fotografias ou infografias,
simplesmente descendo a barra de rolagem. Listaram 20 publicações que juntas tinham mais de 1.300
anos de engajamento. Nessa lista, a “mais lida” de 2015 foi uma publicação especial da organização
estadunidense The Atlantic, cujo título é “What Isis Really Wants?”. Trata-se de uma longa
reportagem, com mais de 10 mil palavras e pauta de interesse público.
Quando a empresa de Claude E. Hooper distribuía relatórios semestrais com dados sobre os
ouvintes do rádio para os clientes, todos recebiam os mesmos dados, organizados através da mesma
metodologia. Isso limitava as significações por parte de cada estação de rádio e seus anunciantes e
interferia pouco na moldagem das rotinas, principalmente em questões que envolviam decisões
editoriais. Nas redes digitais, as metodologias de captura variam de acordo com as definições do
software de análise que está dentro da redação e são definidas exatamente pelas rotinas e pelos
conjuntos de procedimentos que viabilizam a construção das informações. As possibilidades de
significação, portanto, são também diversas. Um sinal dessas possibilidades de entendimento e uso
das métricas é que organizações jornalísticas menores, com equipes reduzidas, independentes ou não,
têm mais dificuldade de achar um padrão para inserção da Mensuração Editorial nas rotinas de
produção.
O código de rastreamento do Google Analytics instalado em um site para fins de coleta de
dados do público é oferecido gratuitamente ao contratante para até 10 milhões de hits por mês e por
conta. "Hit" significa a unidade básica que o sistema do Google Analytics processa. Um hit, em geral,
é anotado como a visualização de uma página, o clique em um link, o ato de interação com peças
dinâmicas. A gratuidade do serviço é um dos elementos que fazem do Google Analytics líder de
mercado em número de contratos. Sistemas de gerenciamento de conteúdo gratuitos, com grande uso
por parte de organizações menores, também oferecem sistemas de mensuração sem custos. O mapa
do jornalismo independente, projeto da Agência Pública de Jornalismo, listou 64 iniciativas de
independentes no Brasil. Através de uma aplicação de privacidade e segurança notamos que os
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códigos do Google Analytics estavam presentes em 58 sites destas iniciativas. O Wordpress Stats,
serviço de monitoramento do sistema de gerenciamento Wordpress, era o segundo mais utilizado,
presente em 15 produtos. No início do quarto capítulo instaura-se uma discussão sobre uma cultura
de mensuração. O argumento central será a onipresença de rastreadores em sites jornalísticos no
mundo, independentemente da posição das empresas em relação ao lucro ou questões editoriais.
A Editora e Fundadora de um projeto de jornalismo independente no Brasil, presente na lista
da Agência Pública, revelou sentir-se desconfiada com os dados capturados por serviços gratuitos. A
disparidade dos dados oferecidos causava dúvidas. “O Wordpress tem suas próprias métricas. E nós
usamos também o Google Analytics. E às vezes têm coisas muito esdrúxulas, pois a diferença de um
para outro é muito grande. A gente nunca sabe em quem confiar” (Editora e Fundadora, Amazônia
Real, Entrevista ao Autor, 26/07/2016). Ouvimos relatos de tentativas de implementação e desejos de
instalar software de análise especializados em jornalismo por alguns profissionais que se apoiavam
em serviços gratuitos. O alto custo de alguns destes serviços afastava organizações com menos poder
de investimento. “A gente tem dificuldade de mapear isso a partir das ferramentas que a gente tem
hoje”, revelou a Editora e Fundadora (Entrevista ao Autor, Aos Fatos, 29/06/2016) de outro projeto
de jornalismo independente, com sede no Rio de Janeiro. Na tentativa de observar com mais precisão
o que o público prefere, revelou a Editora e Fundadora que migrariam seus conteúdos para uma
plataforma própria: “Hoje operamos do Medium e consideramos que o analytics do Medium é muito
fraco, ele subestima acessos, subestima leitura, ele aponta métricas que são muito ruins para a gente
e nós não conseguimos definir como é o comportamento do nosso leitor” (Editora e Fundadora, Aos
Fatos, Entrevista ao Autor, 29/06/2016).
A dificuldade de inserir as métricas como parte efetiva das rotinas de produção em
organizações independentes e com menor poder de investimento não se resume a temas financeiros.
Questões profissionais e propostas editoriais também se revelaram como situações de controvérsias.
Uma das organizações que colaboram com essa pesquisa é especializada em checagens. São quatro
profissionais na organização, todos com formação em jornalismo. Além da editora-chefe e fundadora
do projeto, uma subeditora, um repórter e a 'responsável pelas mídias sociais' compõem a equipe. A
profissional que responde pelo cargo de Mídias Sociais concedeu uma entrevista e disse ter inserido
na organização uma “rotina de agência” para lidar com a produção para redes sociais. Com
experiência profissional em agência de publicidade, sentia-se responsável por introduzir no conjunto
de práticas do projeto jornalístico a elaboração de relatórios sobre as preferências e hábitos do público.
Revelou, ainda, que suas abordagens geravam conflitos internos. “Eles têm uma rotina de redação,
eu tenho a rotina de uma agência. Muitas vezes, por conta disso, eu não consigo realizar todas as
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atividades e tarefas que eu gostaria por conta desse atropelamento da rotina produtiva” (Mídias
Sociais, Agência Agência Lupa, Entrevista ao Autor, 22/06/2016). O acúmulo de responsabilidades
provocava tensões. A necessidade de produção de conteúdo para circular em redes sociais dificultava
a significação das métricas por meio de análises.
Noutra organização, também independente, a proposta editorial é a produção de grandes
reportagens. Através de parcerias, a organização publica e circula suas produções em outros produtos
jornalísticos. Essa distribuição espalhada provoca a necessidade de mensurar também republicações.
Entretanto, a dificuldade de acesso aos dados de interação do público com os conteúdos publicados
em outras plataformas refletia na inserção das métricas na rotina de produção, ação quase inexistente.
“Não há um processo normativo de produção de dados sobre a audiência. As diretoras não cobram
que façamos relatórios. Eu venho de uma multinacional, trabalhando com assessoria de imprensa. Lá
tinha que ficar explicando números de audiência para engenheiros, aqui não tem isso” (Coordenadora
de Comunicação, Agência Pública, Entrevista ao Autor, 22/06/2016). A ação de monitorar
republicação limitava-se ao registro de parcerias.
Editores, em geral, aprovam o uso dos dados do público na rotina de produção. Provocar a
sensação de desafio e estímulo, avaliar produções individuais e dos colegas de redação são exemplos
de argumentos usados por profissionais com cargos de editoria para justificar a inserção das métricas
na rotina. Para exemplificar essa constatação, citamos abaixo alguns editores de organizações líderes
em circulação em suas regiões:

Tecnologia vem para facilitar. Facilitar a leitura de quem são essas pessoas. Ignorar
a tecnologia [de métricas] é uma cegueira absurda. Nem acredito que alguém faça
isso hoje em dia. (Editor On-line, Extra, Entrevista ao Autor, 29/06/2016).
Percebemos que quando tem uma matéria sendo muito acessada, todo mundo vibra
muito. E quando está caindo, há uma mobilização para buscar notícias, para circular
nas redes sociais. O televisor provoca uma sensação de desafio. Não acredito que
cause constrangimentos ou desmotivações. (Editora Adjunta, Folha PE, Entrevista
ao Autor, 18/07/2016).
Aqui permite-se o acesso de toda a equipe às métricas por decisão minha quando
assumi a Editoria Executiva. Intenção é estimular os repórteres a avaliar as próprias
produções, assim como a dos colegas. No dia a dia tenho por hábito provocar a equipe
para verificar o desempenho e alcance das reportagens. Muitas vezes, em função da
inexperiência dos jornalistas, estimulo a troca de título e alterações no texto, induzo
a mudança de expressões que podem multiplicar o acesso como também reduzir.
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Deixo no ar por um tempo, avalio e chamo o profissional para verificarmos juntos.
Às vezes sugiro nova troca e nova avaliação. Acredito que muitos jornalistas não se
deram conta do mundo ilimitado que é ofertado pela web, seja em sites ou através
das redes sociais. (Editora Executiva, A Gazeta, Entrevista ao Autor, 05/07/2016).
Eu reúno esses números, faço análises e comparações. Só assim para entender se
estamos no caminho certo, se estamos mesmo produzindo aquilo que o leitor quer
consumir. Um grande diferencial de quem trabalha com jornalismo on-line é ter à
disposição essas métricas e o tempo todo, então não há razão de olhar com achismo
se temos dados concretos. (Editor On-line, Diário do Pará, Entrevista ao Autor,
11/07/2016).
O que a gente faz aqui com a audiência é tentar usá-la como estimulo, jamais como
elemento de cobrança. Quando algum investimento nosso vai muito bem, a gente
avisa o editor, conversa com o repórter, fala “pessoal, isso deu muito certo, foi muito
bem, o que mais podemos fazer nesse mesmo caminho”. (Secretário Assistente de
Redação para Área Digital, Folha de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 18/07/2016).

Como em todo processo hierárquico, em algum momento os editores e o comando de redação
têm mais responsabilidade sobre a criação de significados para as métricas. Mas existe uma aderência,
até surpreendente, dos jornalistas a essas ferramentas. O Editor-Chefe de um jornal brasileiro,
fundado em 1964 e desde 1995 circulando conteúdos através de um site, exemplifica essa adesão ao
uso da segunda tela dos jornalistas, uma vez que na organização o “Chartbeat pode ser acessado e
visto nos painéis da redação ou no computador das pessoas e tem muita gente que mantém ela aberta
o tempo todo. Isso é ferramenta de discussão entre repórteres e editores” (Editor-Chefe, Zero Hora,
Entrevista ao Autor, 22/07/2016). O jornalista confessa que na redação que ele lidera houve uma
grande apropriação da prática de Mensuração Editorial “talvez mais do que a média das redações,
desse ferramental. Rompemos e superamos aquela fase de satanizar, de demonizar isso. A gente
dominou e sabemos usar” (Editor-Chefe, Zero Hora, Entrevista ao Autor, 22/07/2016).
A presença das métricas como elemento definidor do conjunto de procedimento de rotinas
gera discussões no dia a dia. Rankings de matérias mais lidas, circuladas, enviadas por e-mail poderia
incentivar embates ou provocar constrangimentos. O Editor-Chefe prefere não apostar nessas
interpretações. Para ele, a influência das métricas, da segunda tela dos jornalistas, da Mensuração
Editorial, gera discussões “do mesmo modo de quando as decisões no jornalismo eram tão somente
empíricas, era minha opinião contra a tua opinião”. Questionado se havia alguma diferença,
sentenciou que “agora é um confronto de opiniões com os instrumentais de audiência, de preferência,
de expectativa do público em saber mais de determinado assunto” (Editor-Chefe, Zero Hora,
Entrevista ao Autor, 22/07/2016).
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O Editor-Chefe percebe certa nostalgia em discussões sobre a possibilidade de práticas de
Mensuração Editorial coagirem ou causarem mal-estar nos repórteres e editores. Também contou que
na organização que ele representa houve uma resistência no início pelo uso sistemático de métricas,
que existia um receio que a mensuração tirasse o

que classificou como “purismo da atividade

jornalística”. Para superar questões assim, segundo o Editor-Chefe, é preciso dominar as significações
e extrair o melhor disso para a produção. O Editor de um produto nativo para tablets, da mesma
organização do Editor-Chefe supracitado, concorda e exemplifica o que para ele significa melhorias
de produção através do monitoramento das preferências do público:

Quantos parágrafos, numa matéria de dez parágrafos, quantos ele [o leitor] leu? Em
quantos hiperlinks ele entrou? Isso é uma coisa legal e mostra que o repórter e o
editor têm que estar também com a cabeça no on-line e saber onde colocar os
hiperlinks, quantos hiperlinks, e conseguir puxar o leitor para outras matérias… por
que não? Por que não pensar assim? Isso faz parte. Não é o ‘queremos audiência’,
não é isso. É importante e até salutar para o repórter e o editor ver que determinada
matéria, uma bela história, rendeu, repercutiu, que o pessoal compartilhou. Isso é
saudável e o que a gente busca. (Editor, Zero Hora, Entrevista ao Autor, 21/07/2016).

Apesar da aderência de repórteres, alguns profissionais entrevistados sugerem um
descontentamento com a necessidade de seguir o público. O processo de convencimento pelo uso
sistemático dos dados na rotina de produção já é um indício do desagrado. O pleno acesso aos
resultados do monitoramento, seja através da segunda tela dos jornalistas, seja por meio de relatórios
e reuniões, não se configura como garantia de que métricas influenciarão todos os profissionais
uniformemente e irão se tornar um critério de noticiabilidade. “Aqui está o grande desafio da
catequização”, disse a Editora de Audiência, Dados e Métricas. (Folha de S.Paulo, Entrevista ao
Autor, 17/07/2016). “É muito comum que os repórteres que usem métricas o tempo todo sejam
aqueles que nasceram no digital, os repórteres mais novos” (Editora de Audiência, Dados e Métricas,
Entrevista ao Autor, 14/07/2016). Se a análise da jornalista for coerente, há, então, uma curva
ascendente de uso diário das métricas e de ações de Mensuração Editorial? A diversidade de
configurações organizacionais dificulta a comprovação dessa hipótese.
A Repórter de uma organização com sede no Nordeste é sincera quando perguntada como é o
uso de métricas em sua rotina:

Às vezes eu penso que isso de audiência [referindo-se aos processos de mensuração]
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é uma merda. Desculpe-me pela expressão. A gente, no dia a dia, faz matérias que
dão muito trabalho e não rende a metade da audiência de uma nota do BBB. A
audiência nunca deve ser o principal. Eu odeio isso de clique, clique, clique
(Repórter, Correio, Entrevista ao Autor, 12/07/2016).

Trata-se de uma jornalista nativa digital que produz tanto para o produto impresso quanto para
o site, aplicativo e redes sociais. Apesar de ter se formado como jornalista ainda nos anos 2010, já é
vencedora de prêmios internacionais, o que lhe garante certa autonomia e legitimidade. Percebe-se
em seu discurso o uso do termo audiência como sinônimo para dados de software de análise. A
Repórter nota o público como um elemento plenamente mensurável. Adaptada ao uso de redes sociais,
contou que costuma acompanhar a circulação de suas produções nesses ambientes, mesmo que essa
não seja uma função declarada de seu cargo. Diz fazer isso “para ver o alcance, se tem muita curtida,
se tem compartilhamento, quais são os comentários, se há comentários relacionados à matéria,
principalmente, pois muitas vezes as pessoas comentam coisas que deixa óbvio que elas não leram a
matéria” (Repórter, Correio, Entrevista ao Autor, 12/07/2016). A repórter confessou que responder
aos comentários feitos em suas produções nas redes sociais com seu perfil pessoal tornou-se rotina.

Eu me manifesto, respondo os comentários em matérias com temas que eu sou mais
sensível, como violência contra a mulher. É um interesse também pessoal. Comento
para defender um ponto de vista. Sou repórter, mas estou aqui comentando como
leitora. Não acho que o jornal poderia comentar institucionalmente algumas coisas
que eu comento. Já me falaram que eu não posso ser ríspida com o leitor, mas eu
confesso que sou um pouco impaciente com pessoas que são preconceituosas em
comentários e isso é uma questão pessoal (Repórter, Correio, Entrevista ao Autor,
12/07/2016).

Existe a aproximação natural da jornalista com o público através dos comentários em sites de
redes sociais. Há a necessidade de defender visões, questionar a legitimidade de críticas ao seu
trabalho. A Repórter reprova o clique e a mensuração de atenção, mesmo que sem intenção,
transformando as dimensões de mensuração em um elemento para tomada de decisões. Existe
também certa dificuldade para lidar com dados e relatórios de análise. Pode ser um indício da
hostilidade com o clique e métricas quantitativas?

Nosso editor de inovação sempre distribui os relatórios com as métricas e nem
sempre eu entendo, mas tento acompanhar. Hoje eu já tenho o hábito de olhar para o
tempo real na própria plataforma e ver se minhas matérias estão nas listas de mais
lidas. Mas o Chartbeat, por exemplo, que é mais recente, no início eu tinha
dificuldade e ainda não entendo direito algumas coisas. Tivemos um treinamento,
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mas eu não pude ir. (Repórter, Correio, Entrevista ao Autor, 12/07/2016).

A Repórter recebe relatórios de suas produções todos os dias. Um documento produzido por
um Editor com dados individualizados. Apesar da crítica aos dados quantitativos como uma dimensão
de percepção do público, a Repórter confirma que lê os relatórios logo pela manhã, mas reafirma a
dificuldade para lidar com as informações: “Tem uma matéria que eu fiz há dois meses e todos os
dias ela está na lista das minhas 10 mais e eu não entendo o porquê” (Repórter, Correio, Entrevista
ao Autor, 12/07/2016). A dificuldade para desenvolver significações compromete modelos de
orientação pelos dados?
Falar em produção orientada por dados é expor uma ação carregada de significados
transportados de outras práticas; orientar-se pelo mercado, por exemplo. Nesse caso, particularmente,
transportam-se, sobretudo, signos negativos, possíveis situações que colocariam em risco a solidez
dos alicerces que sustentam o jornalismo como instituição. Entre jornalistas, repórteres, editores e
diretores, essa dimensão interpretativa é sustentada em alguns casos e negadas em outros. Há quem
perceba a ideia de orientação pelos dados da interação do público como uma oportunidade de
crescimento de verbas publicitárias e contratos com parceiros e anunciantes, numa relação direta entre
dados e mercado. Do outro lado estão jornalistas que percebem a orientação pelas métricas como uma
oportunidade de otimização do produto jornalístico, usando as informações para desenhar mapas de
preferências técnicas e temáticas.

São duas perspectivas de um único fenômeno. Ambas

percepções refletem na modelagem das rotinas e introduzem elementos ao conjunto de regras.
Produzir informações jornalísticas observando metas aproxima as organizações de rotinas
planejadas levando-se em consideração a aumento direto da receita. Branding Content é o nome para
um procedimento que tem ganhado espaço em organizações jornalísticas. A técnica auxilia os editores
a proporem pautas especiais e o repórter a produzi-las, visando atingir exatamente o público que o
cliente quer capturar. Há empresas consultoras especializadas em treinar jornalistas para se adaptarem
à técnica. “O jornalismo hoje tem passado por muitas transformações”, disse a Editora (iBahia,
Entrevista ao Autor, 16/06/2016) de um portal de notícias brasileiro que pretendia introduzir em 2017
a nova técnica comercial e que trabalha a rotina de produções delimitando pontos a se atingir: “A
gente cobra pageviews e unique visitors. O repórter tem que trabalhar com o analytics aberto”.
Quando questionado sobre reflexos desse modelo de produção para o produto, foi categórica: “O
nosso jornal não segue a linha de jornalismo tradicional e a linha de jornalismo tradicional não serve
mais para um portal de notícias. Então, se a gente não buscar estratégia para pagar as contas, não dá
para viver da ideologia do jornalismo” (Editora, iBahia, Entrevista ao Autor16/06/2016). Tentando
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não perder a essência jornalística de produzir informações, algumas organizações planejam rotinas
casadas com o marketing, com o comercial, interagindo com o público, atraindo o investidor.
Hierarquizar a apresentação das informações jornalísticas orientando-se por dados provoca
situações na rotina particulares de produtos dinâmicos, como sites e aplicativos para dispositivos
móveis. “O nosso jornal criou uma seção de notícias de entretenimento, que agora faz parte da editoria
de cultura, justamente para suprir essa demanda de milhares de pageviews causados pelas
celebridades, do BBB etc.”, relatou o Editor (Folha de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 13/07/2016) de
uma organização do sudeste brasileiro, que ainda revelou: “Uma curiosidade é que em nosso site há
a recomendação de notícias das matérias mais lidas, mas essa seção não entra ali, por que se entrasse
era só ela (Editor, Folha de S.Paulo, Entrevista ao Autor, 13/07/2016). A seção referenciada pelo
Editor raramente tem conteúdos expostos na primeira página do site da organização, mas tem ampla
circulação através dos perfis de redes sociais do jornal. O Editor de um jornal também do sudeste do
Brasil, mas de outro Estado, divulgou que na redação que ele ajuda a coordenar existe a recomendação
para que produções que, por conhecimento adquirido através da observação do público sabe-se que
possuem potenciais de compartilhamento menor, fiquem hierarquicamente próximas de matérias com
pautas que ele classifica como mais promissoras ao compartilhamento e acesso. O Editor deu um
exemplo dessa estratégia:

Hoje a nossa manchete é ‘grupo de funcionários da UFV desviou 2 milhões ao ano,
diz a PF’. Não está entre as cinco mais lidas. Está entre as 10, mas não entre as cinco.
Mas acreditamos que é um conteúdo importante que merece destaque na nossa capa
do portal. Só que embaixo está aqui, ‘morador vira atração em padaria ao levar touro
de estimação’. É a matéria mais lida do portal no momento, a mais compartilhada no
Facebook e a gente está de olho e por isso ela está no alto. Quando a gente recebeu
essa matéria pelo WhatsApp, vinda de um colaborador, já diagnosticamos que era o
perfil de matéria, dentro de nossas métricas, que vai dar acesso. Então a gente acaba
colando essa produção em uma outra matéria que a gente sabe que o potencial de
compartilhamento não é tão grande (Editor, O Tempo, Entrevista ao Autor,
20/07/2016).

Não se trata de uma estratégia inovadora. Capas de jornais impressos, popularmente
conhecidos como sensacionalistas, usam estratégias assim há bastante tempo. Novo é a introdução
das métricas nesse processo, o acompanhamento em tempo real do resultado do planejamento, e a
possibilidade de divisão do produto em unidades que refletem, inclusive, na apresentação da marca
da empresa (a opção de excluir certas matérias das listas de mais lidas, por exemplo). Com a
responsabilidade de aproximar as redações de produtos jornalísticos televisivos, impressos e digitais
de uma mesma organização, o Editor de Mídias Convergentes de um jornal brasileiro expressou a
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ansiedade que as possibilidades de monitoramento podem causar em profissionais jornalistas. Com
décadas de experiência em jornalismo para televisão e acostumado com a mensuração do Ibope,
assustou-se com os rendimentos de software de análise: “É talvez 100 vezes pior, entre aspas, pois
temos uma quantidade tal de informações ao nosso dispor que você pode ficar o dia inteiro só
mexendo com isso e não fazer outra coisa no seu trabalho que não seja estudar a sua audiência”
(Editor de Mídias Convergentes, Diários Associados, Entrevista ao Autor, 21/07/2016).
Arquitetar produtos jornalísticos orientando-se por dados também projeta situações
particulares da produção para redes digitais. Em mídias anteriores, análises sobre o público pouco
refletiam em decisões técnicas e otimizações do produto, principalmente em curto prazo. Pouca
circulação interferiria na construção editorial. A análise por unidade altera esse costume. Taxas de
circulação e interação de um conteúdo abaixo do esperado podem ser usadas como pistas para que
alterações sejam realizadas no modo como especificamente aquele produto está arquitetado. Tempo
de engajamento baixo em um conteúdo com muitas imagens pode significar que o tamanho do arquivo
das imagens seja grande o suficiente para o leitor desistir da interação para poupar o pacote de dados
de seu smartphone. Em casos assim, o repórter retorna ao sistema de gerenciador de conteúdo e não
refaz a matéria, mas redimensiona a imagem, diminui a resolução. Retornar é parte do processo de
produção.
Sabemos que em muitas organizações o retorno para uma matéria já publicada é ação pouco
presente na rotina de produção. Apesar da possibilidade existente somente nas redes digitais, mantêmse a rotina de mídias impressas, televisivas e radiofônicas. Uma vez publicado, resta apenas o
erramos. Notamos que comportamentos assim eram comuns em organizações que não tinham a
presença de especialistas em análise de dados e métricas. Nessas empresas, cabia ao editor e até
mesmo ao repórter acompanhar o desenvolvimento das interações com o produto através dos software
de análise. O risco de más interpretações e perpetuação da hostilidade para com as métricas, herança
da hostilidade para com o público, aumentava em redações sem a presença de profissionais
especializados em observar o público e propor significações.
Organizações com maior capacidade de aplicação de capital decidiram investir em
especialistas e assim emergiu dentro das organizações jornalísticas uma nova função, realizada em
alguns casos por profissionais estranhos às redações: publicitários, profissionais de relações públicas,
administradores, cientistas da computação. De todo modo, parece ser uma tendência que jornalistas
especializados passem a ocupar esses cargos. Em suma, uma mesma atribuição: observar o público e
criar significados para os dados colhidos. Estratégias transformam-se de acordo com especificidades
das organizações, assim como a semântica por trás de titulação do cargo. Em comum, associações

117
com dados, com métricas, com audiência, com sites de redes sociais. É a partir da presença desses
profissionais nas redações, de suas participações em reuniões de pautas, do poder de decisão editorial
a eles transmitidos que se percebe um novo comportamento que aqui foi denominado de observação
além do produto.
A segunda tela dos jornalistas indica um processo de monitoramento em tempo real do produto
jornalístico, uma potencialização dos modelos de observação do público herdados da televisão e do
rádio. Em alternativa à tradicional produção de relatórios por especialistas e apresentação de
significações em reuniões com dados menos urgentes e agora processados dentro da redação. Não
percebemos a existência de um modelo de apresentação e construção dos relatórios, mas em geral, o
cruzamento das informações capturadas em tempo real. Uma das entrevistadas que tinha entre suas
responsabilidades diárias a formatação de relatórios, narrou que “foi difícil entender o melhor
formato” para a distribuição de suas análises. “A gente brinca na nossa equipe que jornalista tem
medo de planilha. É preciso montar de um jeito que a redação entende. Às vezes, eles entendem
melhor um texto corrido com um número do lado do que uma planilha cheia de gráficos. (Editora de
Mídias Sociais, Zero Hora, Entrevista ao Autor, 23/07/2016).
Os analistas, nome dado a todos os profissionais contratados para significar o monitoramento
do público, participam das reuniões de pauta, e oferecem os dados filtrados e com indicativos de
circulação e recirculação. Em uma organização da região nordeste, o Editor Assistente de Redes
Sociais lamentou a pouca frequência com que relatórios eram produzidos naquele jornal. “O que não
se mede, não se gerencia”, disse, citando Peter Drucker, e continuou: “Nessa área das redes sociais,
para direcionar a distribuição de conteúdo, não há dúvidas que é preciso entender quem é o seu
público. Tem que entender qual assunto e conteúdo gera audiência ou rejeição” (Editor Assistente de
Redes Sociais, Diário de Pernambuco, Entrevista ao Autor, 07/07/2016). Dessa suposta necessidade
de entender o público, percebe-se um hábito através do qual quebram-se limites e passam-se a
observar temas e a comparar produções.
Entre as atribuições dos analistas emerge a responsabilidade de se colocar em aproximação as
pautas do produto que ele representa com pautas pensadas por outras organizações jornalísticas, além
de temas organicamente destacados entre usuários de sites de redes sociais, fóruns de debate, motores
de busca e outros ambientes de interação nas redes digitais. “Têm pessoas responsáveis
especificamente nisso, em monitorar o que estão falando e buscar conteúdos”, observou o Editor de
Conteúdo de um site jornalístico brasileiro, pertencente a um conglomerado de Comunicação. O
jornalista referia-se aos analistas contratados pela organização. Perguntado sobre quais eram os
conteúdos monitorados: “Repercussão de notícias internacionais, o que os outros sites estão fazendo,
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buscas no Google, um monitoramento especifico para sabermos o que está acontecendo e assim
gerarmos conteúdo”, respondeu (Ego, Entrevista ao Autor, 19/07/2016). A Editora-Chefe de um
produto nativo digital relatou uma estratégia de rotina semelhante:

Nós não temos uma editoria de Brasil ou Mundo. Usamos Agências. O que os
meninos [da equipe de Redes Sociais] fazem que é muito importante: ajudarem nesse
monitoramento, pois, às vezes, as agências demoram para mandar uma notícia. Por
isso monitora-se nas redes o que está acontecendo no país. Na cidade nossos
repórteres estão no meio da rua, estão aí procurando, estão aí apurando, a gente tem
mais controle. No país, por outro lado, a gente conta muito com esse trabalho da
equipe de Redes, deles monitorarem o que os outros estão dando, o que os jornais
grandes estão dando. Eles têm essa orientação. Quando eles veem algo que é muito
importante, dão um grito! (Editora-Chefe, Metrópoles, Entrevista ao Autor,
24/06/2016).

Comparar níveis de performance e/ou identificar, adaptar e adotar práticas para otimizar seus
modelos de produção é um processo de avaliação recorrente entre empresas e organizações
industriais. Trata-se de um instrumento de gestão nomeado como Benchmarking. A estratégia pode
ser aplicada a produtos, serviços e práticas de uma organização. O objetivo pode ser entendido como
a identificação de gaps de performance com a intenção de modificar (aprimorar ou romper com)
práticas para suprir esse hiato. Robert Camp (1997), precursor na academia de investigações sobre
Benchmarking (termo que emergiu no mercado para posteriormente ser questionado na academia),
traduz: “O propósito do Benchmarking é claro: ganhar vantagem competitiva”. Em organizações
jornalísticas, especialmente dentro das redações e na moldagem de rotinas produtivas, examinar
performance transformou-se em perceber tendências. “A minha manhã na redação era dedicada a
buscar pautas na internet e trazer para dentro da gente (Editora de Mídias Sociais, Entrevista ao
Autor). Comparam-se publicações, guiando-se por métricas e então pautam-se editores e repórteres.
Não é coincidência que as informações circuladas em produtos jornalísticos, sobretudo hoje
nas redes digitais, são muito parecidas. O “benchmarking jornalístico” identifica gaps de preferências
por temas entre público e organização, mas também entre organizações. Faz isso em tempo real, sem
espaço para profundidade. Porém, seria desonesto por nossa parte reclamar ineditismo no
desvelamento desse modelo de produção. Sabemos que se trata de uma função recorrente em
redações. No rádio, por exemplo, principalmente até o final dos anos 1990, havia profissionais com
a responsabilidade de ouvir o que era noticiado em outras estações e relatar aos chefes de redação
suas descobertas, um serviço que ficou conhecido como rádio escuta. O serviço ainda existe, mas
com rupturas na metodologia de monitoramento e comparação. Hoje, no rádio, na televisão, no
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jornalismo impresso e nas redes digitais observam-se as redes digitais, especialmente o público e seus
rastros de interação.
Outro profissional comum em redações, mas que perdeu espaço nos últimos anos, é conhecido
como pauteiro. Geralmente com formação em jornalismo, sua função é propor uma lista com
sugestões de pautas para se cobrir. Normalmente, o pauteiro se baseia nas notícias enviadas por
agências, por colegas jornalistas e fontes, além de conteúdos de assessoria de imprensa. Suas
sugestões são partilhadas durante as reuniões de pauta. Nossas observações e os relatos dos
profissionais entrevistados indicam a hipótese que o pauteiro tradicional foi substituído por software
de análise e analistas de redes sociais. O social media como pauteiro tem por inovação a aproximação
com o público, possibilitada (ou delimitada) pelas métricas, pela mensuração das preferências das
pessoas. Outra mudança é a presença permanente dos analistas na rotina, pautando editores e
repórteres. Como disse o Editor de um jornal do sudeste brasileiro, quando sua equipe de
monitoramento percebe uma “tendência”, um alerta é disparado para toda a redação. “Buzz” e “trend”
foram os termos usados pelo jornalista para registrar o que deveria ser sugerido. Como rotina, conto
que três boletins são produzidos pelos analistas com as preferências do público ditadas pelas métricas.
A Editora de Mídias Sociais de uma organização do sul do Brasil revelou que suas sugestões de
matérias, sempre orientada por métricas, são pensadas para equilibrar o que é “interesse de pauta
jornalística e o que é de interesse da audiência”:

Tem essa situação de ter que lidar os editores e os repórteres, principalmente os mais
velhos, e discutir o que é interesse de pauta jornalística e o que é de interesse da
audiência. Eu participo da reunião de pauta geral do jornal e levo a informação do
que foi bem nas redes sociais no dia anterior, seguindo algumas métricas que
achamos importantes. A gente olha audiência, discute pauta do dia, pauta do
impresso, do site, apostas para redes e outros canais. Depois da reunião tem os
desdobramentos. (Editora de Mídias Sociais, Zero Hora, Entrevista ao Autor,
23/07/2016).

O pauteiro nas redes digitais, função normalmente desempenhada por profissionais que
também monitoram o público e se relacionam com dados e métricas em tempo real, acaba por cumprir
o papel de curadores de informação, entendidos como aqueles que exercem a ação de filtrar temas,
redistribuir conteúdos, selecionar e definir hierarquias de apresentação de informação noticiosa em
ambientes específicos. O comentário supracitado da Editora de Mídias Sociais revela que conflitos
emergem na rotina de produção. São divergências motivadas pelo processo de curadoria orientado
pela mensuração da interação do público. O relato do Editor de Mídias Sociais abaixo, profissional
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de uma organização com produção para o impresso e para redes digitais, fortalece essa hipótese.

A gente começou a sofrer um tipo de assédio das outras editoriais e estamos
aprendendo a lidar. Eles sugerem posts e pautas para a editoria de redes sociais. Às
vezes a gente barra alguns posts e algumas vezes nos rendemos à pressão, postamos
e a publicação dá apenas 5, 10 compartilhamentos. Quando isso acontece, preferimos
apagar. (Editor de Mídias Sociais, Diário de Pernambuco, Entrevista ao Autor,
07/07/2016).

Os conflitos emergem da pouca informação disponível sobre como repórteres e editores
devem lidar com a nova editora de redes sociais? Outra alternativa para perceber o surgimento de
desacordos nas práticas pode estar na expansão de atribuições e fortalecimento de responsabilidades
de analistas, que pautam e editoram repórteres e até mesmo outros editores. Em ambas hipóteses, está
presente a imprecisão de quais critérios orientam o uso de métricas e software de análises por todos
os profissionais nas rotinas de produção. Pode-se argumentar que o desalinho de instruções implique
uma restrição nas possibilidades de utilização de dados sobre a interação do público com produtos
jornalísticos.
O uso de software de análise comerciais incentivou padrões de mensuração distantes de
procedimentos de rotina para produção jornalística tradicional. Como consequência, a infiltração aos
poucos da noção de clique, pensada como uma taxa de conversão no conjunto de características e
valores do marketing digital, como sinônimo de audiência, de leitura e interação do público com
informações jornalísticas. O surgimento de empresas e software de análise que se apresentam como
especializados no monitoramento de produtos jornalísticos pôs à disposição outros padrões de
mensuração, apropriando-se, inclusive, de ideias, termos e noções próprias do jornalismo. Sem negar
pretensões mercantis e propostas de ampliação do lucro para organizações jornalísticas, ganhou
espaço e possibilitou a ampliação do entendimento de práticas de Mensuração Editorial em diferentes
dimensões. Além do clique, a atenção e o impacto. Público, sites de redes sociais, relatórios e
interações monitoradas em tempo real tornaram-se elementos dos conjuntos de práticas para
construção do texto noticioso. Editores de redes sociais, de dados, de métricas, de audiência, de
inovação, de mídias convergentes atuam como ativistas da mensuração, obedecem às normas que eles
próprios escrevem e tentam persuadir repórteres e editores de que monitorar o público pode ajudar a
apurar e escrever.
O objetivo do próximo capítulo é apresentar a proposta de dimensões do conceito de
Mensuração Editorial. Trata-se de uma tentativa de clarificar os padrões vigentes na atualidade que
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resultam no uso auxiliar das significações para selecionar fatos, partilhar versões, diagnosticar níveis
de interação, e projetar os resultados de eventos futuros relacionados à produção de conteúdos
jornalísticos. A visualização por meio de dimensões revelará que em um mesmo produto jornalístico
é possível perceber e combinar mais de uma categoria e suas características e, a ser assim, conseguir
variadas significações para as interações do público.

122

CAPÍTULO QUATRO
DIMENSÕES DA MENSURAÇÃO EDITORIAL
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Métricas são variáveis utilizadas para descrições analíticas de um conjunto. Caracterizadas
pela diversidade, dependem das circunstâncias para revelar suas partes constituintes e auxiliar na
criação de significados para o conjunto analisado. Interpretações catalisadas pelas métricas
equilibram-se nos cruzamentos dos dados e nas metodologias de captura. A título de exemplo,
afastamo-nos do jornalismo para perceber mensurações em campos mais estáveis. Pode-se afirmar
que o ponto de interseção das métricas “população”, enquanto noção aplicada à sociologia, e “área
em quilômetros quadrados” desvela a “densidade demográfica” (significado) de uma “cidade”
(conjunto). Conjunto é a reunião de pessoas, coisas e ideias que formam um todo, unidos por uma
propriedade característica. O cruzamento entre “população” e “renda bruta per capita” (métricas)
permite a visualização do “produto interno bruto” (significado) de um “país” (conjunto). Essas
mesmas métricas, quando cruzado com outras, podem ser utilizadas para se conceber novas
significações, como “crescimento populacional” e “população absoluta”.
No jornalismo, audiência é um significado dos conjuntos “organização” e “produto
jornalístico”. Para “cidade” e “país”, a consolidação de significados dependeu da aceitação de padrões
pelos atores envolvidos em processos de análise. “Rendimento per capita”, por exemplo, é percebido
como um indicador do grau de desenvolvimento econômico de uma região, pois, um certo número de
economistas e sociólogos, políticos e empresários assim acreditam ser e concordam que para alcançar
o significado cruza-se os dados de população e renda bruta. A normatização de um padrão não permite
outras opções de cruzamento. Já para se obter o significado de audiência, como vimos nos capítulos
anteriores, a seleção das métricas depende de circunstâncias internas ao produto jornalístico –
questões comerciais, editoriais, financeiras, organizacionais, questões de rotina – e externas –
contextos econômicos, políticos, sociais. Não há um cruzamento de métricas definitivo para que o
significado de audiência se esgote, principalmente nas redes digitais.
Os entrevistados, em sua maioria, concordam que editores, repórteres e analistas devem se
distanciar da ideia de construir significados pautando-se em um grupo de métricas limitado. Inferem
que a ausência de padrões vigentes cobra experimentações que estejam alinhadas aos objetivos
editoriais de cada organização – e objetivos mudam de acordo com mudanças de contextos. Portanto,
argumenta-se que para um melhor entendimento da interação do público com informações
jornalísticas, e sequentes ações de Mensuração Editorial, é necessário ultrapassar a noção de produto
jornalístico como um conjunto singular. Percebe-se que quando se examina por intermédio de
métricas as interações entre público e produtos e informações jornalísticas, evidencia-se um síncrono
de condições, atributos que interferem na composição das partes das métricas e, consequentemente,
nas significações de audiência e na construção dos produtos jornalísticos. Essas particularidades são
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divididas em três categorias: Clique, Atenção e Impacto.
Propõe-se a tentativa de percepção desses atributos em dimensões ao invés de camadas
sobrepostas. Antes, é preciso evidenciar que não se trata de uma exegese de técnicas de mensuração
do público no jornalismo, mas de uma tentativa de clarificar os padrões vigentes na atualidade que
resultam no uso auxiliar das significações para selecionar fatos, partilhar versões, diagnosticar níveis
de interação, e projetar os resultados de eventos futuros relacionados à produção de conteúdos
jornalísticos. A visualização por meio de dimensões revelará que em um mesmo produto jornalístico
é possível perceber e combinar mais de uma categoria e suas características e, a ser assim, conseguir
variadas significações para as interações do público. Neste capítulo, procura-se clarificar essa
proposta, apresentar as características do Clique, da Atenção e do Impacto e buscar perceber quais
métricas podem compor os cruzamentos nestas três categorias para que significações sejam inferidas.

4.1. CULTURA DE DADOS

A hostilidade para com o público, comportamento identificado em alguns profissionais e
hábito organizacional reconhecido em algumas redações por investigadores, principalmente na
segunda metade do século XX (ELLIOTT, 1972; BURNS, 1977; SCHLESINGER, 1978;
FERGUNSON, 1983; SCHULTS, 1998), é apontada por McQuail (2013) como elemento criador de
pressões e demandas editoriais das organizações de mídia, destacada por Gans (1979) como resposta
ao “medo da audiência”, que construiu a imagem de que o público tem por essência a simpatia por
temas superficiais, de menor interesse público. No final dos anos 1970, Herbert Gans (1979)
questionava tal compreensão indicando que ninguém, nem departamentos comerciais ou editoriais e
até mesmo pesquisadores, possuía a capacidade de provar de modo definitivo serem essas as
preferências do público e listou duas hipóteses para o surgimento dessa forma de argumentação: (1)
uma suposta imprecisão dos dados sobre a interação do público com produtos jornalísticos e (2) a
existência de uma forte relação do profissional jornalista com um imaginado instinto jornalístico.
Da segunda hipótese emergiria o faro jornalístico, um tipo de conhecimento destacado por
Meditsch (2007, p.43) como um modelo mental desenvolvido dentro da profissão e “extremamente
eficaz para identificar o novo e reconhecer o relevante”. Pode-se atribuir a este modelo o papel
incentivador da tipificação das preferências do público por editores de organizações jornalísticas,
como diz Sumpter (2000), e responsável pela ação de construção antecipada da audiência de
telejornais, como lembra Vizeu (2005). Notou-se nas as entrevistas a exploração deste suposto modelo
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como argumento para tratar também com hostilidade estratégias de produção que se apropriem de
dados das preferências do público como um dos critérios para construção de rotinas e produtos.
Lee, Lewis e Powers (2014) observaram produtos jornalísticos estadunidenses e perceberam
que métricas têm influência na hierarquização das informações no decorrer de um dia. Já Welbers et
al. (2016) buscaram reconhecer interferências das métricas no “faro jornalístico” para decisões
editoriais, especificamente deliberações relativas a desdobramentos de pautas. Concentrados no
mercado holandês, os pesquisadores também identificaram atos de intercessão dos dados nas
decisões. Vinculados às Universidades de Amsterdã e Roterdã, foram além e entrevistaram editores
dos produtos analisados (cinco organizações jornalísticas holandesas). Concluíram sinalizando
contradições entre o discurso dos profissionais e os dados capturados e analisados para a pesquisa.
Os profissionais valorizavam o instinto como elemento primordial no conjunto de procedimentos de
rotina, enquanto a observação das métricas e das informações circuladas assinalava uma forte
associação entre métodos de mensuração e a seleção de notícias.
A relação do profissional jornalista com o instinto jornalístico é anterior à presença de métodos
sistemáticos de observação do público nas rotinas das redações e já relativizada com o
desenvolvimento de pesquisas sobre valores-notícia. Quando se introduziram as pesquisas de
interação do público com os produtos nas organizações, via departamentos comerciais, essas eram
caracterizadas por jornalistas pela falta de precisão. Esse processo de identificação negativa dos dados
pode ter ajudado a aumentar a estima dos profissionais para com o suposto instinto e contribuindo
para transferência da hostilidade em relação ao público para os processos de mensuração do público.
Hebert Gans (1979) relata que nos anos 1970 os jornalistas tinham acessos a dados qualitativos sobre
as preferências do público através das cartas de leitores e também de dados quantitativos expostos
nos relatórios produzidos por empresas especializadas. Críticas vazias e amostragens muito pequenas
foram argumentos ouvidos pelo pesquisador para justificar a recusa em acatar os dados como
elementos do conjunto de regras para construção das informações e estabelecimento de rotinas. O
autor, porém, conclui que, sobretudo, os jornalistas recusam aceitar quaisquer argumentos que
coloquem em dúvida seus julgamentos e autonomia profissional.
Esse comportamento trouxe consequências para a formalização das rotinas. A negação da
precisão de pesquisas somada aos custos e a necessidade de especialização para realizar os
procedimentos de mensuração do público valorizou empresas de pesquisas e monitoramento externas
às organizações jornalísticas, delegando assim a elaboração de categorias de análise do público para
áreas estranhas ao jornalismo e até mesmo distante das Ciências Sociais e da Comunicação. E quando
foi necessário digitalizar as práticas de convívio com usuários em ambientes on-line, carregou-se
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significações orquestradas por profissionais de outros campos em momentos anteriores. Porém, se
antes a percepção de que os dados eram imperfeitos por serem capturados em amostragens, há
abundância de dados no presente. Se antes era proeminente o receio que uma suposta superficialidade
das preferências do público pudesse pôr em risco a relação entre jornalistas e o instinto jornalístico,
a produção jornalística orientada por dados potencializa o “faro” no presente.
Estima-se que aproximadamente 50 bilhões de smartphones, tablets, notebooks etc., estarão
conectados à internet em 2020 (EVANS, 2011). O espalhamento destes dispositivos contribui para o
desenvolvimento do universo digital e estimula o aperfeiçoamento dos princípios que regem a cultura
de dados vigente na contemporaneidade. Evans (2011), debruçado sobre a emergência da Internet das
Coisas (IoT), calcula que o tamanho desse universo de dados irá crescer de 4.4 zetabites para 44
zetabites até 2020. São 44 trilhões de gigabytes de informações armazenadas e disponíveis para
análises sociais, econômicas, políticas, culturais. E, quando o conjunto de dados para se investigar
torna-se massivo, passa a ser especialmente valorizado aquele que sabe capturar, preparar, analisar e
agir rapidamente se apoiando nas informações em busca de otimizações.
No contexto atual, afirmam Barbosa e Torres (2013, p.153), a “consolidação das bases de
dados como estruturantes da atividade jornalística permite afirmar a sua preponderância” e autoriza
a verificação de extensões para o modelo teórico Jornalismo Digital em Base de Dados (BARBOSA,
2007), paradigma formulado para a melhor compreensão sobre a participação das bases de dados
(BDs) nos processos de produção do jornalismo contemporâneo. Os autores evidenciam o Jornalismo
Guiado por Dados ou Data Journalism (BRIGS, 2010; BRADSHAW, ROHUMAA, 2011; ROGERS,
2011; GRAY, BOUNEGRU, CHAMBERS, 2012) como um indício da expansão contínua do
chamado Paradigma JDBD. Em artigo publicado em 2013, Barbosa e Torres (2013) inferem que a
orientação por dados materializa, principalmente, modos de narrar e indicam a conformação de
narrativas interativas dinâmicas através de exemplos. O Jornalismo Guiado por Dados e também o
Paradigma JDBD são partes específicas da cultura de dados (MANOVICH, 2001; MACHADO,
2006; BARBOSA, 2007), assim como o conceito de Mensuração Editorial. O argumento de que a
Mensuração Editorial profissionaliza ainda mais a aplicação de valores-notícia e, consequentemente,
o próprio faro jornalístico, pode ser enquadrado nas noções de JGD e JDBD e sua relação com o
jornalismo.
Para definir cultura, McQuail (2013) listou algumas das suas principais características. O
pesquisador partiu do pressuposto que não é possível apresentar uma definição precisa e única de
cultura, pois o termo abrangeria muitos significados e seria usado de formas variadas. A ser assim, só
é permitido extrair pontos essenciais desses diferentes usos. A cultura é formada e sustentada
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coletivamente, diz McQuail (2013). É dinâmica, evolutiva, comunicável e, sobretudo, tem algum
padrão, ordem ou regularidade e, portanto, algumas dimensões de avaliação. Para se perceber esses
padrões é preciso procurar nas práticas. O propósito dessa pesquisa não é desvelar as essências da
cultura de dados e suas interseções com o jornalismo e com a tecnologia (sobre estes dois aspectos
destacam-se os trabalhos de Lev Manovich (2001) e suas discussões acerca de uma “sociedade
computadorizada” e da tecnologia enquanto uma forma cultural, e de Suzana Barbosa (2007), que se
apoia em Manovich (2001) para apresentar o Paradigma Jornalismo Digital em Base de Dados).
Propõem-se, apenas, algumas percepções e intervenções causadas pela Mensuração Editorial no
cruzamento entre cultura, jornalismo e tecnologia. Busca-se, portanto, situar o conceito como parte
da cultura de dados na produção jornalística.
Quais opções são oferecidas como métricas dos software de análise às organizações
jornalísticas para visualizar as relações entre o público e conteúdo? Isso depende de quais são os
rastreadores utilizados para capturar os processos de interação. Ao analista cabe a responsabilidade
de criar atalhos na preparação dos dados, sugerir análises e ações. Mas estará sempre limitado pelo
processo de captura planejado pelas empresas desenvolvedoras de software de análise. Urge saber
quais são essas empresas, entender suas metodologias e perceber interseções no entendimento de
significações.
No primeiro semestre de 2016, foram feitas visitas, de modo sistemático, a 317 sites
jornalísticos brasileiros e estrangeiros. Para formulação da lista de produtos, os pesquisadores
orientaram-se por ranking de acesso organizados por serviços de monitoramento e por institutos de
pesquisa de mídia e jornalismo – rankings do Instituto Verificador de Comunicação (IVC) no Brasil,
da Alexa da Amazon, do relatório State of the News Media da Pew Research Center, da Entidade
Reguladora para a Comunicação Social (ERC) em Portugal e da Agência Pública de Jornalismo
Investigativo. Através de uma extensão de navegador, chamada Ghostery, obteve-se acesso a quais
rastreadores estavam acrescentados como componentes dos sites acessados. Com a extensão instalada
em um navegador Firefox 49.0.2, acessavam-se todos os sites da amostra 5 (cinco) vezes, em dias e
turnos diferentes, registrando em planilhas quais eram os trackers percebidos pelo Ghostery versão
7.0.1.4 em cada visita. A extensão tem em sua base de dados 2.127 rastreadores registrados, divididos
em oito categorias apresentadas abaixo.

Categoria

Descrição

Publicidade

Fornece publicidade ou serviços relacionados com
publicidade, tais como coleta de dados, análise

Trackers registrados
1400
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comportamental ou redirecionamento
Analytics

Coleta e analisa dados relacionados à utilização e
desempenho do site

362

Interação com
Clientes

Inclui bate-papo, mensagens por e-mail, suporte ao
cliente e outras ferramentas de interação

180

Mídias Sociais

Integra recursos relacionados a sites de mídias
sociais

92

Essencial

Inclui gerenciador de marcações, avisos de
privacidade e tecnologias que são fundamentais à
funcionalidade de um site

43

Reprodutor de
áudio e vídeo

Permite que os sites publiquem, distribuam ou
otimizem conteúdo de vídeo e áudio

21

Publicidade
Adulta

Entrega tecnologia de publicidade projetada
especificamente para sites de conteúdo adulto

19

Comentários

Habilita seções de comentários para avaliação de
produtos e artigos

10

Tabela 3- Descrição dos rastreadores. Fonte: Ghostery.

A partir dos ranking, os 317 sites foram divididos em seis categorias: (1) sites jornalísticos
auditados pelo IVC Brasil; (2) Sites jornalísticos brasileiros presentes na lista de 500 sites mais
acessados do Brasil da lista do serviço Alexa; (3) Sites jornalísticos brasileiros listados no mapa do
jornalismo independente da Agência Pública de Jornalismo Investigativo; (4) Sites jornalísticos
brasileiros mais acessados em cada um dos 26 estados do Brasil e Distrito Federal presentes na lista
da Alexa; (5) Sites jornalísticos apresentados como os mais acessados em todo o mundo pelo relatório
State of the News Media da Pew Research Center for Journalism; e (6) Sites jornalísticos portugueses
analisados pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social (ERC) em Portugal. As repetições
– sites presentes em mais de uma lista – foram eliminadas. Todos os 317 sites analisados possuíam
rastreadores embutidos em suas linhas de código.
Entre os 50 sites jornalísticos mais acessados no mundo, de acordo com o relatório de 2016
da Pew Research Center, a média é de quase 34 rastreadores instalados por produto. Registramos 119
rastreadores diferentes no site da Chicago Tribune. Os sites da Gawker, Huffington Post, NPR, Vice,
Time, CBS, NY Post, LA Times, entre outros, estão na lista e tinham mais de 30 trackers acrescentados
como componentes em seus produtos. No site da BBC foi onde se registrou o menor número: 10
rastreadores. Os sites jornalísticos brasileiros presentes na lista do serviço de mensuração Alexa
também tinham média acima de 30 rastreadores por produto. O site de notícias R7, da Rede Record
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de Comunicação, possuía 97 trackers instalados. Os cinco produtos com maior média anual de
páginas vistas no Brasil, de acordo com o IVC, são Folha de S.Paulo, O Globo, Extra, Estadão e
Zero Hora. Estes produtos tinham: 15, 83, 33, 19 e 74 rastreadores instalados, respectivamente. As
médias dos produtos portugueses e dos listados no Mapa do Jornalismo Independente do Brasil
tinham as menores médias. Eram 13 para os sites de Portugal e aproximadamente 7 para os produtos
independentes. A tabela abaixo resume as médias encontradas de rastreadores nas três principais
categorias, diretamente relacionadas às ações de Mensuração Editorial: Publicidade, Analytics e
Mídias Sociais.

Categoria

Rastreadores

Publicidade

Analytics

Mídias Sociais

20

14

2,3

2,5

Lista Alexa (Br)

31,3

23,3

3

3,9

Independentes (Br)

7,3

3,3

1,4

2,2

Estados (Br)

16,6

11,5

1,9

2,4

State of News Media

33,9

26,2

4

1,8

Portugueses

13,1

8,8

1,7

1,9

Auditados IVC (Br)

Tabela 4- Quantidade média de rastreadores. Fonte: Elaboração Própria.

A tabela nos ajuda a perceber que a maior concentração de rastreadores é daqueles com a
função de fornecer publicidade. As maiores médias são, mais uma vez, dos sites mais acessados no
mundo e no Brasil (de acordo com a Pew e Alexa): aproximadamente 26 e 23 trackers de publicidade,
respectivamente. A aproximação destas organizações com estratégias de financiamento através de
anúncios publicitários corrobora os dados capturados. Do mesmo modo que a menor média é a dos
produtos independentes, em torno de três rastreadores dessa categoria por site. As estratégias de
custeio da produção destas organizações dialogam com doações e financiamentos coletivos e afastamse da tradicional relação entre jornalismo e publicidade.
O exame dos rastreadores em sites jornalísticos também revela a onipresença de software de
análise nas linhas de códigos dos produtos, não importando a categoria ou nacionalidade. A média
geral é de pelo menos dois rastreadores de analytics encontrados nos mais de 300 sites estudados. A
mesma média é notada em rastreadores de mídias sociais que têm como função principal estimular a
interação do público com as informações produzidas. Entre os rastreadores de mídias sociais há uma
superioridade incontestável de rastreadores do Facebook, Twitter e Google Plus. No âmbito de
analytics encontramos 47 diferentes trackers de empresas de pesquisas produtoras dos rastreadores,
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quantidade imensamente superior quando se analisam as empresas de monitoramento em outras
mídias. Entre os produtos jornalísticos brasileiros, são reconhecidos 27 diferentes rastreadores em
237 produtos. Foram 10 rastreadores em 30 produtos de Portugal e 34 nos 50 produtos com mais
acessos no mundo. Essa variedade de empresas, principalmente nos produtos estrangeiros, reflete nas
práticas de significações dentro das redações?
Sim e não. Sim, pois, algumas metodologias de captura seguem padrões singulares, em certos
casos protegidos por patentes. Ao cruzar diferentes dados, os analistas, repórteres e editores poderiam
perceber com maior profundidade quem é o público, avistar nuances da interação com os conteúdos
e evitar conclusões precipitadas e únicas. Não em razão de existir também entre os software de
análise, assim como em mídias sociais, a superioridade de alguns rastreadores. O Google Analytics
está presente em 93% dos produtos observados. No Brasil e em Portugal, a presença do software de
análise do Google ultrapassa 95%. No mundo, está presente em 38 produtos de 50 analisados (75%).
Steven Engleherdt e Arvind Narayanan (2016), da Princeton University, foram além e registraram
rastreadores presentes nos códigos de 1 milhão de sites. Encontraram registros do Google Analytics
em 70% dos sites. Doubleclick, serviço de circulação de anúncios publicitários em sites fundado em
1996, comprado pela Google em 2008, estava presente em 50% dos sites. Os cinco rastreadores e
serviços de monitoramento mais comuns apontados pelos pesquisadores pertenciam ao Google.
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Figura 9- Ghostery. Ao instalar a extensão Ghostery no navegador irão aparecer os
rastreadores inseridos nas linhas de código do site durante o processo de carregamento
da página. Por meio de um ícone no canto superior direito é possível ver detalhes de
cada rastreador presente. Fonte: Elaboração Própria (01/12/2016).

No universo jornalístico nas redes digitais, há somente um software de análise que ameaça
questionar a hegemonia de mensuração do público do produto desenvolvido pelo Google. Presente
em 31 dos 50 sites jornalísticos mais acessados no mundo, o Chartbeat, software que se declara
especializado em mensurar interações com produtos jornalísticos, desponta como uma tendência. Em
Portugal, o Chartbeat é utilizado por um terço dos produtos citados no relatório da ERC. No Brasil,
porém, a presença é tímida. Apenas 15 organizações tinham contratos com a empresa de

132
monitoramento estadunidense, entre 237 observadas. Folha de S.Paulo, Correio, Zero Hora e outros
sites de produtos ligados ao Grupo de Comunicação RBS estão entre os brasileiros que também se
orientam pelos dados do Chartbeat.

Figura 10- Google Anallytics 2006 – Em 2005, Google comprou a empresa de monitoramento Urchin. Os
primeiros layouts dos painéis do Google Anallytics seguiam o mesmo padrão de apresentação dos dados do
software adquirido. Fonte: Google Anallytics (01/12/2016).

A abundância de dados sobre o público é a resposta imediata para a ubiquidade de rastreadores
nas redes digitais. A diversidade de empresas capturando dados e propondo significações através do
estabelecimento de métricas, entretanto, parece estar na iminência de ser ofuscada pela vantagem da
Google em relação a todas as outras opções. A emergência do uso de software especializados em
entender e significar interações do público com produtos jornalísticos por parte de importantes
organizações jornalísticas pode indicar uma tendência. Há ainda outro fenômeno, mais incipiente.
Tradicionais organizações estão a desenvolver os próprios software de análise. Há registros dessa
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prática no britânico The Guardian e no estadunidense The New York Times. Todos esses movimentos
estão incluídos em um processo amplo, uma cultura de dados. O conceito de Mensuração Editorial
insere-se nos conjuntos de procedimentos de rotina e interferem na estruturação e seleção das
informações em um produto jornalístico, é catalisado e está dentro dessa cultura. A observação da
prática revela essa inclusão.

4.2. PERCEBER O MONITORAMENTO EM DIMENSÕES

Imaginem o seguinte cenário. A Editora de Métricas é uma das primeiras profissionais a
chegar à redação. É o último dia do mês e, por isso, dois relatórios serão partilhados com os outros
editores e repórteres ainda nas primeiras horas do dia. O relatório “A” registra os dados de
mensuração quantitativa da interação do público com os conteúdos do dia anterior. A lista, distribuída
por e-mail, informa dois diferentes rankings. O primeiro organiza quais publicações receberam mais
cliques, divididas em cinco categoriais: cliques de assinantes, do público geral, de novos leitores e de
leitores leais, além do total; A segunda lista é de quais publicações tiveram maior tempo de leitura,
organizadas através das mesmas cinco categoriais. No relatório também há o registro de interações
com os conteúdos através de dispositivos móveis comparados com outros dispositivos. O relatório
“B” é organizado sempre no final de cada mês. A Editora de Métricas calcula a média de visitantes
leais cruzando as métricas “visitantes” e “visitantes únicos” e compara com o da média de meses
anteriores. Faz o mesmo com as métricas “pageview” e “unique pageview” para tentar perceber a
recirculação interna. Este segundo relatório é partilhado apenas com diretores e editores, inclusive
com a Editora de Audiência.
A Editora de Audiência e a Editora de Métricas participam da primeira reunião de pauta do
dia. Por meio de análises de tendências e dos relatórios já partilhados, propõem aos editores,
principalmente, possibilidades de desdobramentos dos conteúdos. Editores aprovam e reprovam as
propostas e, com as pautas definidas, as Editoras de Audiência e Métricas reúnem-se particularmente
com editores das seções e repórteres para discutir possibilidades de estruturação do conteúdo, tendo
como informação privilegiada as narrativas que tiveram maior aceitação do público nas últimas
semanas. Cabe ao repórter, o criador de conteúdo, apurar e escrever, explorando as alternativas
dinâmicas das narrativas. Para comunicar e dar alcance a sua produção, o Repórter, antes de publicar
nos produtos, testa no próprio Sistema Gerenciador de Conteúdo (SGC) termos para indicar como
tags. O serviço, chamado de Predictive Analytics, cruza informações de big data para alcançar e
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sugerir propostas de “etiquetas”. O Editor, com o texto do Repórter em mãos, usa um serviço
semelhante para definir um título.
Após a publicação, o Repórter tem autonomia para acessar matérias relacionadas com boas
taxas de circulação e inserir links para sua mais nova produção. A inserção segue indicações da
Editora de Métricas que registrou os pontos de bounce do leitor através de análises de scroll depth. O
tipo de link – no corpo do texto ou em linhas finas, por exemplo – também é decidido por orientações
dos dados de preferência do público. Para publicação no site para dispositivos móveis, o Repórter faz
a inserção de mais linhas finas, pois as métricas indicam que esse tipo de estruturação tem maior taxa
de aceitação do público e reorganiza a inserção de imagens, vídeos e materiais interativos, pois o
monitoramento registrou quais conteúdos demandavam maiores gastos com planos de internet móvel
têm menores índices de aceitação. Enquanto isso, o Editor de Primeira Página organiza a
hierarquização dos conteúdos equilibrando faro e significações das métricas.
O passo seguinte é a otimização específica para circulação e recirculação interna e externa.
Além das decisões de SEO tomadas no momento da publicação, cabe ao Repórter retornar à
publicação algum tempo depois para analisar as métricas. Recirculação interna são os índices de uma
publicação referentes à capacidade dela de atrair leitores para outras publicações no próprio produto.
Recirculação externa são as taxas de compartilhamento social da publicação. Cada uma tem possíveis
ações de otimização. Para combater “a fuga” que reflete nas métricas de recirculação interna, o
Repórter faz a inserção de links para conteúdos semelhantes e de possível interesse em áreas de
bouncing, utilizando mais uma vez ferramentas de scroll depth. Em parceria com a Editora de Redes
Sociais, o Repórter edita a publicação e faz propostas de hashtags no final do texto. A recomendação
do Editor é que o Repórter faça algumas análises como essa no decorrer do dia. Após a publicação e
divulgação da matéria nos perfis em sites de redes sociais, a Editora de Redes Sociais consegue
registrar os dados de origem do público e repassa isso ao Repórter e ao Editor que tem liberdade para
interagir com o público nesses ambientes.
A Editora de Audiência pouco participa das decisões diárias de circulação e recirculação
internas e externas, responsabilidade delegada para a Editora de Métricas, para os repórteres e demais
editores. Durante a rotina, a Editora de Audiência busca opções de otimização para a organização
relacionando o tempo real com analises de médio e longo prazo. Assim, tenta equilibrar o
entendimento da equipe sobre quem é o público, afastando-se de audiências presumidas. Suas
significações auxiliam a organização a se posicionar no mercado como marca e entender o retorno
das pessoas. Uma das estratégias de acompanhamento dessa percepção é o registro do impacto das
publicações, seja um comentário de um influenciador no YouTube pautando-se por dados levantados
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com exclusividade pelo jornal, seja uma discussão pública e política motivada por um furo de
reportagem ou o reconhecimento através de prêmios de jornalismo. Os relatórios produzidos pela
Editora de Métricas são registros de significações das relações do público com os conteúdos. Já os
registros da Editora de Audiência dizem respeito, sobretudo, às relações da organização como parte
da instituição Jornalismo.
A ideologia do iluminismo, como lembra Marcondes Filho (2009), conferia ao jornalismo o
caráter de tornar os indivíduos conhecedores dos fatos, em uma espécie de retrato condensado do
mundo em páginas impressas do produto jornal. Modernamente, ao contrário, aceita-se que o
jornalismo é essencialmente seleção e ordenação de importância de acontecimentos, conclui
Marcondes Filho (2009). Fazer jornalismo seria, portanto, uma opção ideológica que tornaria o jornal
um veículo de reprodução apenas parcial da realidade. A ser assim, seria também possível perceber
critérios de noticiabilidade utilizados pelos profissionais para selecionar ou excluir fatos e que
justificariam as escolhas dos jornalistas e da organização. Adequações dos jornais para a expectativa
do público também se inserem como elementos definidores de transformações para o jornalismo
moderno. A crescente atenção dada ao público para as produções configura-se a partir do século XIX
como um critério de seleção dos fatos. Mensurar as informações percebidas e o nível de conhecimento
dos fatos alcançados pela leitura de produtos jornalísticos por cada indivíduo de um público não é
possível. Reconhecer se critérios adotados para selecionar um fato adequam-se às expectativas do
público, por outro lado, é uma situação plenamente mensurável.
As situações de rotina descritas acima são baseadas em declarações de diretores, editores e
repórteres. Exemplificam como é possível perceber as expectativas do público e utilizar as
significações como auxiliares para as decisões cotidianas de seleção dos fatos. Ilustram também como
diversas dimensões e métricas, cruzamentos e significações podem ser usados em diferentes etapas
da produção. “Pageview”, “Unique Pageview”, “Visitantes” e “Visitantes Únicos” são métricas que
se relacionam, principalmente, com o Clique. “Visitantes leais” e “Bounce Rate” são significações
auferidas com o cruzamento dessas métricas. Há mais padrões de mensuração reconhecidos no
Clique, porém, há também muitas controvérsias relacionadas às metodologias de definição e captura.
“Tempo de Sessão” e “Profundidade de Scroll” são métricas da categoria “Atenção”. Significações
de engajamento são concluídas por meio de análise dessas métricas. Os padrões de captura e
mensuração, como veremos, ainda estão em construção. A sistematização proposta pela Editora de
Audiência para reconhecer a relevância das produções conversa com questões de Impacto. Não
existem métricas bem definidas nessa categoria e os padrões serão consolidados com a prática de
coordenação. Está em jogo, atualmente, quem irá ditar esse desenvolvimento.
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4.2.1. Clique

Inserem-se nessa categoria as significações alcançadas através da combinação e análise de
métricas explicitamente quantitativas. Dentre as três categorias apresentadas, há nas significações de
Clique uma maior quantidade de padrões propostos e aceitos pelos atores e instituições envolvidas.
Almeja-se, evidentemente, rastrear a quantidade de pessoas expostas a um conteúdo em um
determinado espaço de tempo.

As controvérsias percebidas nessa categoria são muitas. As

divergências emergem das tentativas de tornar similares os dispositivos utilizados para acessar
conteúdos nas redes digitais e as pessoas que usam esses dispositivos (conta-se a quantidade de
dispositivos expostos a um conteúdo e traduzem como pessoas); do estabelecimento de colaborações
em geral, ação similar a processos de mensuração em mídias anteriores, ao invés de perceber cada
análise como singular; da aproximação com a publicidade e da possibilidade desse ato gerar padrões
falsos para o jornalismo. As principais métricas utilizadas para interpretações de Clique mensuradas
por software de análise são:

•

Pageviews: Quando arquivos são enviados a um navegador, como resultado de uma
solicitação feita através de um dispositivo qualquer e recebida pelo servidor da página web, é
contado um pageview. Essa solicitação pode ser o clique em um link, o digitar de um endereço
URL ou o recarregamento da página;

•

Unique Pageview: A quantidade agregada de vezes que um mesmo dispositivo faz solicitações
durante uma mesma sessão;

•

Visitas: Agrega as interações entre um dispositivo e um produto dentro de um intervalo de
tempo pré-definido. Por padrão, o Google Analytics e outros software de análise delimitam o
final de uma sessão a cada 30 minutos de inatividade ou à meia-noite. “Sessão” é usado como
sinônimo de Visitas;

•

Visita Única: O registro de um dispositivo através de um único e válido identificador (IP,
cookie ou usuário logado) usado para interagir com um produto na web. O registro é reiniciado
à meia-noite;

•

Bounce: A quantidade de visitas a uma única página em site na web. Em português é também
chamada de Taxa de Rejeição.
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Figura 11 - Clique. O Instituto Verificador de Comunicação no Brasil (antigo
Instituto Verificador de Circulação) apoia-se em métricas quantitativas para
apontar o total de tráfego web qualificado e gerar certificados de auditoria para
sites, inclusive produtos jornalísticos. Fonte: IVC Brasil (01/12/2016).

O cruzamento destas métricas pode resultar em diferentes significações. Propõe-se a seguir
uma lista de dado possíveis de se observar na categoria Clique44:

Lista inspirada pelo trabalho de Melody Kramer (2016), Estrategista Digital da NPR e pesquisadora convidada do
Nieman Lab em na Universidade de Harvard. Indicações semelhantes serão realizadas para as duas categorias
apresentadas a seguir: Atenção e Impacto.
44
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•

Número de páginas vistas;

•

Número de páginas vistas em relação à média de número de páginas vistas em conteúdos e
formatos similares;

•

Número de visitantes em uma página;

•

A porcentagem ou número de pessoas que chegaram em uma página através de um link
publicado em outra página;

•

Porcentagem total de páginas vistas;

•

Número de pessoas que assinam newsletters;

•

Número de pessoas que abrem os newsletters e clicam em algo publicado no newsletter;

•

Número de pessoas que se inscrevem ou assinam para ter acesso a conteúdo exclusivos;

•

Número de pessoas que assinam para receber notificações push.

4.2.2. Atenção

Valores que podem ser inseridos nessa categoria tentam aproximar-se de análises qualitativas
da interação por meio do cruzamento de métricas quantitativas somadas à duração em segundos e
minutos da comunicação entre público e produtos jornalísticos. As significações também podem ser
caracterizadas pelo monitoramento das interações em sites de redes sociais e ações de espalhamento.
Há menos padrões estabelecidos, comparando-se a valores da categoria Clique, mas a observação das
normas vigentes e em destaque indicam significações que se relacionam com atividades de previsão
– taxas de propensão de retorno do usuário, por exemplo. Apesar do discurso de que é necessário
afastar-se do Clique, por parte daqueles que incentivam a substituição de mensurações quantitativas
por processos que se aproximem de modelos qualitativos de mensuração, ter atualmente altos níveis
de aceitação entre profissionais jornalistas e analistas, há também quem aponte controvérsias,
evidenciando as complexidades de mensurar algo difícil de definir, como engajamento e influência.
Além de utilizar métricas quantitativas, usam-se outras:

•

Profundidade de Scroll: Mapeia os limites de rolagem vertical em páginas web, indicando
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pontos de parada dos usuários. Os dados são apresentados, em geral, de maneira agregada. A
página é dividida em áreas e se indica a profundidade em percentagens de parada em cada
uma dessas áreas;
•

Comentários: Ação de externar uma opinião acerca de algo ou alguém. Os comentários são
anexados aos conteúdos dos produtos jornalísticos, tornando-se parte do conteúdo. As análises
de comentários podem ser quantitativas e qualitativas;

•

Compartilhamento: Ação de indicar o conteúdo publicado para os próprios círculos sociais
através de sites de redes sociais, serviços e aplicativos de mensagens instantâneas e serviços
de e-mail;

•

Reações: Avaliações de sentimentos. As opções de reações são limitadas pelos serviços de
publicação;

•

Origem de Tráfego: Referências de chegada do usuário a um site na web.
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Figura 12 - Atenção. Análises de profundidade de rolagem (Scroll
Depth) são utilizadas para criar significações de engajamento por
algumas empresas de mensuração nas redes digitais. Partindo da
informação de resolução da tela dos usuários, pode-se calcular
rolagem abaixo da “dobra” da página, por exemplo, indicando maior
tempo dedicado à página. Fonte: Chartbeat (01/12/2016)

Lista-se, a seguir, possibilidades de unidades de mensuração na categoria Atenção:

•

A porcentagem ou número de pessoas que leem mais de uma quantidade previamente
delimitada de publicações relacionada com a quantidade de publicações em um determinado
período de tempo;

•

Total de tempo gasto nas páginas;

•

Total ininterrupto de tempo gasto nas páginas;

•

Número de fontes de origem para uma publicação particular;

•

Número total de compartilhamentos;
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•

Número de compartilhamentos por pessoa que nunca compartilhou anteriormente;

•

Número total de curtidas (likes);

•

Número de curtidas por pessoas que nunca curtiu anteriormente;

•

Número de curtidas por pessoa que não assina (curte) a organização em outras plataformas;

•

Número de compartilhamentos por outras organizações ou profissionais de outras
organizações;

•

Taxa de crescimento de compartilhamentos;

•

Identificação de nichos de compartilhamento em publicações específicas;

•

Número de pessoas que tomam decisões de interação após ver alguma publicação em outra
plataforma que não seja o site;

•

Número total de comentários;

•

Número de comentários fora do site (e-mail enviados, por exemplo);

•

Número de pessoas que mudaram sua percepção sobre um assunto após interagir com uma
publicação (análise de sentimento).

4.2.3. Impacto

Na categoria Impacto, estão inseridos os processos de mensuração qualitativos,
propositadamente aproximados da noção de qualidade em jornalismo. Experimentos e definições
emergem, principalmente, em organizações de jornalismo investigativo e nas interseções com os
conceitos de democracia e transparência. Entre entusiastas prega-se a necessidade de afastamento de
modelos de financiamento tradicionais para evitar contaminações no processo de normatização das
métricas, das dimensões e dos significados. Noções de Impacto dialogam com modelos de
financiamento colaborativos. Contudo, ainda é difícil perceber padrões e adota-se como estratégia de
monitoramento análises de médio e longo prazo, mesclando-se técnicas analógicas e digitais de
documentação. As controvérsias dessa categoria giram em torno de duas questões: A pluralidade de
definições possíveis para qualidade no jornalismo deve refletir nos processos de configuração de
normas para mensuração de Impacto?; O afastamento intencional de técnicas de big data põe em
cheque a capacidade de inovação de organizações que se pautem por significados dessa categoria?
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Por causa da complexidade em perceber padrões, listaremos abaixo propostas de mensuração
de Impacto, ao invés de apontar métricas:

•

MORI: Sigla em inglês para Mensurações da Influência de nossas Reportagens. Trata-se da
plataforma para mensuração de Impacto da Organização sem fins lucrativos Chalkbeat, cujo
foco é a cobertura de avanços na educação. MORI é um plugin para plataforma Wordpress,
livremente partilhado;

•

NewsLynx: Projeto do Tow Center for Digital Journalism desenvolvido por Brian Abelson e
Michael Keller. O resultado do projeto é um software de análise especializado em mensurar
Impacto. Potencializa metodologias de mensuração quantitativa relacionando-as com a
captura e análise de informações qualitativas.

Figura 13- Impacto. NewsLynx foi desenvolvido por investigadores da Tow Center for Digital
Journalism. Fonte: Keller e Abelson (2015).

A lista de possíveis significações na categoria Impacto dialogam com questões políticas e
acadêmicas:
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•

Quais jornalistas e editores estão tendo as melhores performances de clique e atenção?

•

Número de citações em artigos acadêmicos;

•

Número de citações em outras publicações jornalísticas (ou pelo público em geral);

•

Número de organizações do terceiro setor que realizaram projetos a partir de um projeto
original da organização jornalística;

•

Número de organizações do terceiro setor que usaram dados do projeto original da
organização jornalística;

•

Número de leis, audiências públicas, convites governamentais após a publicação de um
projeto original da organização jornalística;

•

Número de pessoas que salvam uma publicação.

4.2.4. Aproximações entre Clique, Atenção e Impacto

Análises demográficas, geográficas e tecnológicas estão nas interseções das categorias. Todas
as significações alcançadas objetivam potencializações de financiamento do processo produtivo. As
particularidades dos modelos de negócios são mantidas, independentemente da categoria. Clique e
Atenção dialogam com anúncios publicitários e têm no público o consumidor. Impacto dialoga,
sobretudo, com doações e sistemas de monetização colaborativos. Clique e Atenção dialogam com
ideias de jornalismo computacional, com algoritmização dos processos de seleção dos fatos e
produções de conteúdo, com questões de machine learning. Clique, Atenção e Impacto interferem em
todas as etapas da produção jornalística.
Dentre os detalhes que afastam e também aproximam as categorias propostas, destaque-se a
noção de tempo real. A dinamicidade dos produtos jornalísticos nas redes digitais cobrou dos
produtores iniciativas de interação inovadoras, pois as existentes e consagradas em outras mídias,
como as cartas, não suportavam a caixa de ressonância que são os espaços sociais na internet. A
amplificação das respostas para um conteúdo publicado afeta imediatamente as capacidades de
circulação e recirculação de um conteúdo, consequentemente, alteram capacidades de decisões
comerciais e editoriais. Clique e Atenção valorizam propostas de produção alinhadas com as
observações em tempo real. Impacto caminha em direção oposta e aposta em observações de médio
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e longo prazo. O quinto capítulo trata das implicações positivas e negativas que o tempo real tem para
a formatação do conceito de Mensuração Editorial.

4.2.5. Categorização Tridimensional

Todos os entrevistados assumiram que em suas respectivas organizações havia a tomada de
decisões editoriais orientadas pela interação do público com os produtos. Os níveis de aplicação
dessas orientações variavam, mas não foram encontrados exemplos que não se encaixassem nesse
modelo de monitoramento do usuário. Todos os 317 sites jornalísticos do mundo ocidental observados
tinham em suas linhas de programação os códigos de diferentes software de análise. Orientações
editoriais e comerciais não interferiam para o espalhamento desse fenômeno.

Organizações

jornalísticas usam rastreadores para perceber os hábitos de interação do público.
Englehardt e Narayanan (2016), da Universidade de Princeton, analisaram 1 (um) milhão de
sites de variados gêneros e perceberam rastreadores de terceiros (third parties cookies) em todos os
produtos estudados. A análise de larga escala revelou ainda a emergência de processos de hegemonia
nas redes. De 81 mil rastreadores identificados, apenas 123 estavam presentes em mais de 1% dos
sites estudados. Além disso, o registro feito por eles considerado o mais importante para essa pesquisa
é que os sites classificados como news tinham a maior incidência de rastreadores. Para fins de registro,
do lado oposto do espectro estavam os sites governamentais, de universidades e organizações sem
fins lucrativos. Os pesquisadores apontam a hipótese que produtos que têm fontes externas de
financiamento podem se absterem da necessidade de monitorar e monetizar o público para vender
anúncios publicitários. Por outro lado, empresas que oferecem conteúdo editorial gratuitamente e não
têm fontes externas de financiamento, apoiam-se na ideia de monetização do público.
Propor categorias é um dos resultados do exercício de descrição do fenômeno. Recomenda-se
descobrir o que não se encaixa em respostas convencionais durante o processo de análise e, portanto,
situações que exigem novas categorizações (BECKER, 2007). Monitorar o público para propor
definições de audiência é uma ação complexa. Apesar da evidente necessidade de diálogo com
interpretações subjetivas, afinal, trata-se de pessoas, fomos acostumados a apontar o público através
de dados quantitativos desde as primeiras estratégias de monitoramento. O produto tem nome, o
público tem números.
Em nossa amostragem, procuramos por casos que não se encaixassem no processo de
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monitoramento do público através das métricas de software de análise. Não foram encontrados. Para
entender a organização dos casos, propõem-se as categorias Clique, Atenção e Impacto, relacionadas
aos meios de captura dos dados, processos anteriores à criação da noção de audiência. Ou seja, não
vamos sugerir categorizações para o público que lê, ouve, vê e interage com informações jornalísticas.
A complexidade desse grupo, dinâmico e por isso mutante, permitiria o desenvolvimento de
categorias infinitas. A categorização por meio das metodologias de captura, por sua vez, pode auxiliar
na percepção das opções de significação que se cria para indicar quem é o público. Deste modo, são
cercadas através das categorias as possibilidades de cruzamento, permitindo que os significados
permaneçam mutantes e dinâmicos. A proposta de uma visualização tridimensional das categorias
origina-se dessa mesma linha de argumentação. Sugerir níveis e hierarquias entre as categorias
poderia ser uma característica limitadora da tentativa de entender as práticas de monitoramento e de
reconhecimentos dos hábitos de interação do público.
Apresentar a visualização dos conjuntos de condições que formam as categorias através de
dimensões é uma alternativa para tentar desviar de “engessamentos” metodológicos. Novos produtos
jornalísticos surgirão nas redes digitais, propondo novos modos de narrar e, consequentemente, de
interação do público com informações jornalísticas. Estratégias de monitoramento e mensuração
serão cobradas e também se desenvolverão. Isso irá ampliar o leque de objetos que podem formar
amostragens em pesquisas futuras e agregar novas categorias às dimensões. Deve-se perceber este
modelo tridimensional como um continuum, não como camadas sobrepostas. O foco inicial de
observação pode indicar diferentes olhares para o mesmo fenômeno.
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Figura 14 - Categorização Tridimensional. O ângulo de observação não
destaca ou desvaloriza métricas de categorias específicas. Configurações
internas e influências externas podem interferir nas opções de cruzamento.
Fonte: Elaboração Própria.

As métricas não definem quem é o público. Métricas quantitativas importam, mas é preciso
cruzar com outras noções para alcançar também significações de Atenção e Impacto. Nenhum
conteúdo jornalístico será considerado socialmente relevante se duas pessoas acessaram o endereço
onde o conteúdo está publicado. A quantidade de leitores interfere nas possibilidades de interação e
maiores são as chances de a narrativa ter interpretações de impacto. Significações de Impacto podem
ter cruzamentos de métricas comuns nas categorias Clique e Atenção. O mesmo vale para qualquer
cruzamento. Não há sentido na métrica isolada. Estas possibilidades de cruzamento podem ajudar
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editores, repórteres e pesquisadores a evitar armadilhas interpretativas. A visualização tridimensional
das categorias voltará a ser discutidas na conclusão deste trabalho.
Percebemos em nossas observações, análises e conversas com os profissionais a existência de
uma espécie de hipocrisia nas redes digitais revelada pelas métricas quando estudadas isoladamente.
Críticas negativas partilhadas pelo público através de perfis em redes sociais sobre pautas específicas
não têm relação com a quantidade de acesso ao conteúdo circulado. Sistemas de recomendação de
notícias revelam com frequência que xingamentos nos comentários de um post no Facebook
interferem pouco na ação de clique do usuário. Editores de redes sociais confirmam também perceber
essa falta de relação. A crítica nos comentários, por outro lado, afeta ações de compartilhamento,
talvez pelo receio de assumir publicamente associações com algum tipo de conteúdo. O Editor
Adjunto de Redes Sociais de um jornal brasileiro com sede na região Nordeste relatou: “Quando
comparávamos os cliques com matérias de políticas, de economia, matérias ditas mais sérias,
percebíamos que matérias dessas editorias tinham muito mais compartilhamentos, mais curtidas e
comentários, mas as matérias de fofoca, mais leves, mesmo com menos compartilhamento, com
comentários negativos, menos curtidas, tinham muito mais cliques” (Editor Adjunto de Redes Sociais,
Diário de Pernambuco, Entrevista ao Autor, 07/07/2016).
Jornalistas vencedores de prêmios, especializados na produção de grandes reportagens,
quando questionados sobre a construção do público através de dados, revelam preferir os cruzamentos
de métricas qualitativas para alcançar significados com maior profundidade interpretativa. Dentre
nossos entrevistados, a Repórter de uma organização com sede também no Nordeste e vencedora de
prêmio jornalístico por um especial produzido em 2015, disse:

O especial gerou uma Audiência Pública, realizada pelo Ministério Público, que
levou à instauração de um inquérito civil público para investigar a rede de assistência
à mulher no Estado, isso levou a gente a receber uma menção de congratulação no
Senado Federal, ganhamos prêmio internacional por isso e ainda hoje recebemos
mensagens do público sobre o tema, pessoas denunciando, contando suas histórias…
isso tem muita mais validade. Eu sinto que o meu trabalho é melhor medido dessa
forma. (Correio, Entrevista ao Autor, 12/07/2016).

Na linguagem de Keller e Abelson (2015), investigadores da Columbia Journalism School e
desenvolvedores do software de mensuração NewsLynx, as “métricas” citadas pela Repórter se
relacionam com noções de mensuração de Impacto. A Repórter, que revelou não conhecer o termo
Impacto como categoria de mensuração e as possibilidades de significação além de Clique e Atenção,
reclamou que nada do que ela considerava uma melhor forma de medir suas produções poderiam ser
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alcançadas de modo estritamente quantitativo. A naturalização de dados quantitativos como símbolos
de representação do público, efeito provocado pela parceria bem-sucedida entre publicidade e
jornalismo em mídias anteriores, dá sinais de enfraquecimento nas redes digitais.
Os rastros estão nas controvérsias. A imprecisão da contagem de cliques e a falta de relação
entre métricas quantitativas (acesso) e ações de gerenciamento de impressões como meio de
influência social (curtidas, comentários, compartilhamentos etc.), por exemplo, pouco atinge os
efeitos dos dados na hierarquização e seleção de notícias por parte das organizações jornalísticas. A
emersão de chamadas clickbait mistura-se com políticas de valorização do imaginado leitor engajado
e da economia da atenção como orientação editorial. Tentativas de qualificação das metodologias de
monitoramento do público podem apropriar-se de elementos de áreas distintas e distantes do
jornalismo. Para propor complementos às caracterizações das categorias Clique, Atenção e Impacto,
no próximo capítulo serão feitas descrições dessas e de outras controvérsias em torno da mensuração
do público nas rotinas de produção jornalística, elencando atores e ações, nós e arestas.
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Por que o Google oferece sua ferramenta de monitoramento, o software Google Analytics, de
graça? Trata-se de uma estratégia de maximização, aplicada em todos os serviços e produtos da
empresa. O Google prefere o grátis, pois, é a forma como se posiciona para atingir o maior mercado
possível, mercado este cuja principal matéria-prima é a informação. Para o Google, quase tudo que
acontece on-line é uma possibilidade de extensão para seus negócios. Cada comentário em um blog
e clique no Google Maps, cada troca de mensagens no Gmail e registro de monitoramento da interação
do público com sites na web representam informações para se indexar no motor de busca e indicativos
de comportamentos na internet. Não é segredo que o Google usa essas informações para investir em
novas estratégias de negócios e gerar lucro. No capítulo anterior, destacou-se que o software de
análise Google Analytics tem presença inquestionável em produtos jornalísticos no Brasil e no
mundo. A pesquisa de Engleherdt e Narayanan (2016) corrobora nossos dados e também exemplifica
a estratégia de maximização do Google: os cinco rastreadores e serviços de monitoramento mais
comuns na amostra de 1 milhão de sites pertenciam a empresa fundada por Larry Page e Sergey Brin.
Chris Anderson (2004, 2009), pesquisador e jornalista, autor do livro A Cauda Longa (2004),
debruçou-se sobre o fenômeno do “grátis” na internet para entender como gera-se lucro oferecendose o que nada custa. Algumas hipóteses estão descritas no livro Free (2009). O Google é um de seus
exemplos mais explorados. Dentre as várias consequências do espalhamento do Google na internet,
o autor enfatiza a sensação causada no público que o custo de acesso a qualquer informação é zero.
Para o Google, na realidade, esta é uma consequência planejada. Apoiando-se na estratégia de
maximização, quanto menor for o custo da informação, mais informação circulará e mais lucro terá a
empresa (ANDERSON, 2009). A ideia de informação sem custo espraiou-se pela internet e atingiu o
patamar de recurso basilar. Outras grandes empresas surgiram no século XXI, instalaram-se nas redes
digitais e fizeram fortunas apostando no “grátis” e na maximização como estratégia de
posicionamento, por exemplo, o Facebook e o Twitter.
Neste modelo de economia, a atenção tornou-se um bem necessário para organizar a
abundância de informação. Richard Lanham (2006) diz que para chegarmos em uma “economia da
atenção”, característica de uma sociedade da informação, foi preciso ultrapassar (mas não substituir)
uma “economia de mercadorias”, particularidade de uma sociedade industrial. Lanham (2006)
fundamenta-se na doutrina da retórica clássica, seu principal objeto de pesquisa, explora, entre outros,
os domínios da arte moderna para indicar a natureza da economia da atenção. Usando como exemplo
os artistas Duchamp, Warhol e Irwin, argumenta que a arte, em toda sua complexidade de definições,
nas obras desses artistas não está nos objetos, mas na atenção dedicada aos objetos.
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Muitas organizações jornalísticas fizeram a transição de produtos para ambientes on-line
orientando-se pelas ideias de circulação de informação sem custos para o usuário e apostando em
estratégias de “custo zero” para produção das informações, apenas transpondo o conteúdo de outras
mídias. Mas quando as receitas publicitárias encolheram e tornou-se comum perceber uma
perturbação financeira do mercado jornalístico, apostou-se na economia da atenção como
possibilidade de estratégia para gerenciamento da crise. Assim surge a noção de leitor engajado, que
pode ser entendido como o usuário que desenvolve um estado mental de motivação com aquilo que
está interagindo e assim valoriza o objeto, no caso do jornalismo, enriqueceria o produto e a
informação jornalística. Porém, ao contrário do Google, do Facebook e do Twitter, a exploração da
abundância informativa como modelo de posicionamento não é irrestritamente benéfica para o
jornalismo. Uma pilha de informações sem contextualização pode comprometer o contrato de
mediação entre o suposto leitor engajado e as organizações.
O presente capítulo abordará as controvérsias que emergem da análise destes fenômenos: a
influência preponderante exercida pelo Google sobre outros sistemas e a imprecisão dos padrões de
monitoramento impostos; a exploração da economia da atenção como estratégia editorial e a
economia da distração como sequela; o transporte das noções de mensuração de engajamento e
impacto de outras áreas para o jornalismo. Assim, objetiva-se perceber complementos às
caracterizações das categorias Clique, Atenção e Impacto, apresentadas no capítulo anterior.

5.1. A IMPRECISÃO DOS PADRÕES

Crossley, Hooper e Nielsen marcaram seus nomes e de suas respectivas empresas na história
do monitoramento do público pelas tentativas em estabelecer modelos para mensuração no rádio45.
Serão lembrados como criadores de metodologias de captura de dados relacionados à interação do
público e pelo desejo de estabelecer padrões de mensuração. O consenso dos padrões propostos por
eles era registrado por autoridades oficiais envolvidas no processo de produção e distribuição de
informações por meio de programas de rádio – as emissoras de rádio, as entidades reguladoras, as
associações de agências de propaganda. Padrão é aquilo que serve como regra e, subjetivamente,
aproxima-se da noção de verdade. Acompanhar a trajetória de Crossley, Hooper e Nielsen ajuda-nos
a perceber que as realidades em uma conjuntura podem ser ultrapassadas pela emergência de novos
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Ver capítulo 1.
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fatos em outras situações.
Contar as histórias dos pioneiros da mensuração do rádio funciona também como ilustração
de que empresas estão sempre a questionar padrões vigentes para qualificar seus próprios métodos.
Antes de Hooper, Crossley, desenhava-se como universo de análise apenas os rádios ligados. A
empresa de pesquisa C.E. Hooper amplificou as abordagens, mesmo mantendo o método da entrevista
por telefone, ao inserir novas métricas, como audience share, além de ampliar o universo de pesquisa,
considerando o total de aparelhos, ligados ou não. Arthur C. Nielsen, por sua vez, contestou as
ligações por telefone como metodologia e inseriu estratégias de captura implícita. O modelo proposto
ao mercado pela empresa de Nielsen nos anos 1940, por meio do dispositivo Audimeter, foi
potencializado e aplicado em mídias futuras e que vemos hoje nas redes digitais por meio dos
rastreadores.
Hoje, reconhece-se que os padrões propostos para mensuração no impresso, no rádio e na
televisão careciam de precisão desde sua origem, na mensuração por amostragem, e também por isso
eram negligenciados por profissionais da redação (GANS, 1979). A cobrança por dados com mais
qualidade de tratamento afastava questões editoriais dos supostos interesses do público. Nas redes
digitais, a eliminação da amostragem e a possibilidade de trabalhar com dados específicos fortaleceu
uma tentativa de aproximação entre produtores e público. Porém, para a atividade jornalística,
historicamente, percebe-se que os padrões de monitoramento do público interessavam mais aos
departamentos comerciais e a valorização dos padrões nos modelos comerciais seguem a lógica do
retorno financeiro. Se um padrão diz que há muitas pessoas lendo, ouvindo ou assistindo a um
determinado anúncio publicitário e as vendas do produto anunciado crescem, registra-se a eficácia do
modelo. Não é possível fazer o mesmo tendo como elemento de avaliação uma notícia ou uma
reportagem, no lugar de um anúncio, por exemplo, pois não há uma mercadoria física. Na transmissão
de informações jornalísticas, o objeto ofertado é a própria informação. Efeitos reais são subjetivos.
Repercussão nem sempre é resultado.
Os padrões de mensuração correntes nas redes digitais passaram a ocupar o imaginário da
produção de notícias – interferindo na rotina e na formação de profissionais, como já foi apresentado
– quando houve a potencialização da ideia de mensurar particularmente atos de interação do público
com as informações e as mensurações de engajamento. Para isso, estabeleceu-se como padrão para
interação o clique e para engajamento o tempo.
Visita e sessão são dois nomes para uma mesma métrica, diretamente ligada à noção de
atenção. Referem-se a um grupo de interações entre usuário e produto que ocorrem em um
determinado período de tempo. Um único usuário pode abrir várias sessões que podem ocorrer no
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mesmo dia ou em vários dias, semanas ou meses. Essas regras foram entendidas pelo mercado como
padrões, principalmente, pela influência do Google. Estabeleceu-se uma fronteira temporal para
definir a quantidade e a qualidade da atenção dedicada a uma informação partilhada nas redes digitais.
Enquanto um usuário solicita respostas a um servidor, principalmente através do clique, pressupõese que a interação que está sendo realizada seja um ato de valorização do conteúdo. O clique em um
link, em um botão social, o envio de um comentário são exemplos de solicitações. Para que uma
sessão ou visita seja considerada encerrada, há a orientação para o vencimento com base no tempo:
depois de 30 minutos de inatividade ou à meia noite46. O padrão de 30 minutos é utilizado pelo Google
Analytics e imitado por outros software de análise. Isso significa que qualquer ação realizada em um
site, que se apoia em algum desses software, nos limites do corte temporal de 30 minutos será contada
como uma visita. E se o usuário solicitar 10 pedidos nesses sites a cada 31 minutos, serão 10 visitas.
Com o intuito de propor o padrão de 30 minutos como corte temporal para que uma visita seja
considerada encerrada, o Google se baseia em um artigo acadêmico chamado “Characterizing
Browsing Strategies in the World-Wide Web”, escrito por Lara Catledge e James Pitkow, publicado
em 1994. Os autores, vinculados ao Instituto de Tecnologia da Georgia, EUA, buscavam estudar
padrões de navegação em produtos hipertextos. O corpus foi formado por alunos do Georgia Institute
of Technology. Havia 250 computadores disponíveis para os alunos nos campi da Universidade e estes
foram usados para perceber os padrões de uso, todos tendo como sistema operacional o SunOS 4.1.3
e como navegador o XMosaic. Foram três semanas de observação, com início em 3 de agosto de 1994.
Um pop-up informava aos alunos que as ações no navegador seriam gravadas para fins acadêmicos,
assim, os autores buscavam evitar o que chamaram de “big brother effect”. No total, 107 alunos
concordaram em participar da pesquisa, ou 63% das pessoas que usaram as máquinas no período
analisado.
As considerações finais publicadas no artigo de Catledge e Pitkow (1994) são rastros que
mostram como padrões de uso da internet mudaram em pouco mais de 20 anos. Para definir os limites
de interação, os pesquisadores usaram como referência o User Interface Design Environment (UIDE)
(SUKAVIRIYA et al., 1993) e concentraram-se em apenas três níveis de eventos: Ação de Aplicativo
(Application Action) – tarefa de alto nível, por exemplo, o download de um arquivo; Ação de Interface
(Interface Action) – tarefa de nível médio, por exemplo, selecionar um item no menu; Técnica de
Interface (Interface Technique) – tarefa de nível básico, por exemplo, o clique do mouse. Em 21 dias

Outro método para o encerramento de uma sessão é a alteração de campanha: Se um usuário entra por meio de uma
campanha, sai e depois volta por meio de outra campanha. Por exemplo: o clique em um anúncio no Google e o clique
em um anúncio no Facebook.
46
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e observando mais de 100 estudantes, somente 43 mil eventos foram registrados. E como surge o
padrão de 30 minutos? Assim explicam os pesquisadores:

Como os usuários geralmente deixam o XMosaic em execução por longos períodos
de tempo sem interagir com ele, é necessário determinar limites de sessão
artificialmente. Com a intenção de identificar esses limites, o tempo entre cada
evento para todos os eventos entre os usuários foi calculado47. (CATLEDGE e
PITKOW, 1994, p. 04).

Calculou-se, então, a média entre cada evento de interface do usuário: 9,3 minutos. Projetando
esse valor para um desvio padrão chegou-se ao tempo de 25,5 minutos como limite para encerrar uma
visita e iniciar outra (CATLEDGE e PITKOW, 1994). Desenvolvedores do Google citam esse
trabalho e, de forma randômica, baseando-se em uma pesquisa de 1994 realizada em um universo de
análise lotado de singularidades, propõem um padrão de 30 minutos para cada sessão. Não é preciso
muito esforço para imaginar as diferenças de navegação na internet em 1994 e em 2016, ou na
quantidade de eventos que podem acontecer durante meia hora de utilização da internet na atualidade.
Independentemente dessa quantidade, somente uma visita será registrada. Muito mudou na
capacidade tecnológica, no comportamento do usuário, nas possibilidades narrativas. Para o
jornalismo, tais mudanças são ainda mais significativas. Qual era o universo jornalístico nas redes
digitais em 1994? O JB On-line, do Jornal do Brasil, considerado o primeiro site de um produto
jornalístico brasileiro, foi lançado somente em 1995.
Há trabalhos que buscam explorar opções para identificação de uma visita e de ações de
interação além de fronteiras temporais randômicas e padronizadas (MEHRZADI e FEITELSON,
2012; GEIGER e HALFAKER, 2013). Em geral, são pesquisas que se concentram em objetos das
áreas de e-commerce e de motores de busca, com financiamento do Google, Yahoo!, Amazon e outras
grandes empresas e apostam em ideias de Machine learning e Deep Learning Algorithms para
registrar atos de interação no momento da ação. Na conclusão dessa tese serão apresentadas algumas
dessas alternativas e como o jornalismo pode se apropriar das inovações propostas.
Hoje é possível saber mais sobre os leitores do que em qualquer outra época. Ainda assim, o
que se percebe até o presente é a dependência em um modelo planejado para monitorar produtos
distantes do jornalismo. Algumas metodologias propostas permanecem alheias a padrões de

Original: “Since users will often leave XMosaic running for extended periods of time without interacting with it,
determining session boundaries artificially was necessary. With the intent of identifying these boundaries, the time
between each event for all events across users was calculated”.
47
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confiabilidade e precisão. Autores, como Napoli (2011) e Usher (2013), discutem sobre uma possível
institucionalização do público, comentando que a mensuração feita por certos software é, na
realidade, criada por departamentos comerciais, os quais desenham perspectivas de investimento
através desses programas de forma que os significados possam ser facilmente integrados com
questões econômicas da indústria do jornalismo e pouco dialoguem com critérios de noticiabilidade
e interesse público.
Em 2011, o site jornalístico mais acessado no mundo, aparentemente, foi o agregador Yahoo!
News. Os dados na figura abaixo são dos institutos Nielsen e ComScore. A métrica utilizada por ambos
para aferir a circulação foi unique audience (visitantes únicos).

Figura 15- Visitantes únicos. Fonte: The State of News Media 2012.

A métrica visitantes únicos tem a função de estimar o número de dispositivos que acessam um
site qualquer. O registro geralmente segue uma entre três metodologias consideradas válidas pela
maioria dos institutos verificadores e empresas de análise, a saber: (1) identificação do dispositivo
pelo IP; (2) identificação do dispositivo através de um cookie instalado no navegador; ou (3)
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identificação por ID/login.
De acordo o Nielsen, o site Yahoo! News teve média pouco maior que 39 milhões de visitantes
únicos em 2011. Para o ComScore essa média foi de quase 86 milhões. Não sabemos qual a
metodologia de captura utilizada pelos institutos, mas há uma diferença nas listas de quase 50 milhões
de dispositivos mensalmente acessando o site listado. As metodologias escolhidas não deveriam
justificar a discrepância. Os desequilíbrios podem ser percebidos nos dados de todos os sites presentes
nas duas listas. Ainda assim, as posições pouco são alteradas, o que pode ser entendido como: apesar
do método, ambas parecem estar corretas. A diferença de 50 milhões de visitantes únicos por mês é
um número bastante expressivo, maior que a população da Espanha, Colômbia ou Coréia do Sul.
Um estudo de 2010 coordenado pelo Tow Center for Digital Journalism, da Universidade de
Columbia, concluiu que as estratégias adotadas por institutos verificadores e empresas de análise
comerciais estão sujeitas a alterações metodológicas inexplicáveis que podem produzir oscilações nos
resultados relatados: “Um paradoxo notável existe no mundo da mensuração nas redes digitais, cuja
matemática molda as fortunas de organizações jornalísticas novas e velhas” (GRAVES, KELLY,
2010, p. 03). Para os autores, o que seria, supostamente, o meio com maior capacidade de mensuração
na história do jornalismo é assolado por um emaranhado de normas técnicas incompatíveis e
resultados contraditórios. Analisando relatórios, os pesquisadores constataram que mesmo estatísticas
tão simples como páginas visualizadas, fornecidos por diferentes serviços, pode variar mais de 100
por cento.
São vários os exemplos de métricas com possibilidade de resultar em interpretações
inadequadas. Concentrando-se apenas nos métodos de captura e significação do Google Analytics já
se percebe a fragilidade de alguns dos padrões atuais. Para indicar a duração de uma visita, por
exemplo, o Google usa o evento de saída como delimitador da interação. A ser assim, o software não
consegue mensurar o tempo gasto na última página visitada, pois não há uma próxima página. Este
tempo, portanto, não é usado para indicar o tempo médio de visita. Outro exemplo: bounce é termo
utilizado para caracterizar o usuário que acessa uma única página em um produto – a página de
entrada. Em casos assim, o tempo da visita é registrado como zero, pois o Google, a priori48, não tem
dados suficientes para precisar quanto tempo durou a interação. Todo bouncer é excluído de
cruzamentos para perceber médias de tempo e de interação. Com ambientes que influenciam a
circulação de informações jornalísticas por unidade, por meio de um tuíte, de um alerta, através de
uma mensagem de e-mail, não é difícil imaginar o hábito de acessar um link, ler o conteúdo exposto
Dizemos “a priori”, pois as configurações do software podem influenciar nos resultados dessas métricas, melhorando
as capacidades de interpretação.
48
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ou parte dele sem realizar nenhum evento, e deixar a aba no navegador aberta. Quantas vezes já
fizemos isso? A depender da configuração do software, nada disso será contado como uma interação.
E quando a informação é o produto oferecido, ler é o ato primordial de comunicação.
Sendo possível afirmar que padrões carregam consequências, limitam permissões para
análises e, consequentemente, ações e reações, estar alerta para suas inconsistências é urgente. Clique
ser o padrão para atos de interação causa armadilhas como links clickbait. Tempo ser medida de
atenção pode alterar as nuances de uma economia da atenção e transformá-la em uma economia da
distração e traduzir apressadamente interpretações de engajamento.

5.2. A VAIDADE NA QUANTIDADE DE CLIQUES

A pesquisa em jornalismo no âmbito das redes digitais é particularmente marcada pela
tentativa de sistematizar as transformações por que passaram a instituição, as organizações e as
práticas jornalísticas neste ambiente (PALACIOS, 2003; MIELNICZUK, 2004; CANAVILHAS,
2006; BARBOSA, 2007). A metodologia, em geral, concentra-se em comparar elementos distintivos
desse novo paradigma com padrões de mídias anteriores. Em mais de 20 anos de evolução, o estado
da arte da pesquisa que tem o jornalismo on-line como objeto alerta que tais sistematizações devem
levar em consideração que nem tudo se relaciona com processos de ruptura. Há também
potencializações e continuidades (PALACIOS, 2003). A revisão de literatura também revela que
determinados conceitos criados por investigadores para apontar tais rupturas, continuidades e
potencializações estabelecem diferenças com conceitos existentes em pequenas coisas.
Curadoria digital, leitor engajado e pós-verdade são conceitos emergidos recentemente e
exemplificam o que queremos apontar. Em comum entre esses novos conceitos, está a opacidade das
fronteiras que os distinguem de outros conceitos semelhantes já existentes. Qual a diferença entre
curadoria e edição, por exemplo. Além disso, há também em comum a noção partilhada de que
pequenos traços característicos, sejam eles rupturas ou não, são suficientes para delimitar novas
fronteiras. Para alguns, as proliferações de conceitos podem provocar tumultos nas discussões dos
processos comunicacionais contemporâneos. Para outros, a falta de um consenso no entendimento
das transformações indica que há mudanças que precisam ser registradas, mesmo que sejam difíceis
de apontar para as particularidades, e este é o argumento para se manter em pauta discussões sobre
conceitos como curadoria digital, leitor engajado, pós-verdade, Mensuração Editorial etc.
Clickbait também se encaixa entre os exemplos. Traduzido para o português como isca de
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clique ou caça cliques, refere-se ao “conteúdo cujo principal objetivo é atrair a atenção e incentivar
os visitantes a clicar em um link para uma determinada página da web”49 (OXFORD, 2016), mais
especificamente a títulos projetados para tornar os leitores propensos a querer clicar em hiperlinks,
especialmente quando esses links direcionam para um conteúdo de valor e interesse duvidosos 50
(MERRIAM-WEBSTER, 2016). O conceito espalhou-se, foi adotado pelo mercado para indicar
mutações na narrativa, inclusive jornalístico (MORETZSOHN, 2014; BLOM e HANSEN, 2015;
TANDOC Jr e JENKINS, 2015; SARDÁ et al., 2015; GOMES e COSTA, 2016), e até mesmo pela
academia para categorizar trabalhos científicos (LOCKWOOD, 2016). Com uma definição fácil de
ser interpretada, clickbait aponta para produção de títulos de conteúdos on-line que tenha como
função atrair o leitor. Mesmo que as singularidades de novos conceitos em alguns casos emergem de
pequenas atitudes, a particularidade do “caça clique” parece desaparecer quando comparada a ideias
tradicionais da narrativa e da titulação de conteúdo. Não é função de todo título informar, atrair e
fascinar quem o lê? A diferença estaria na digitalização? Parece pouco para a criação de um conjunto
de critérios.
Jornalistas e editores apoiam-se em técnicas narrativas para produzir títulos e apontar a
manchete de um produto que motivem o leitor a se interessar pelo conteúdo. Estratégias para tornálo atrativo podem variar do humor (BUCARIA, 2004) ao sensacionalismo, comum em tabloides
(SCHAFFER, 1995). Em geral, manuais recomendam títulos curtos e objetivos. A produção para web
segue o mesmo padrão. Aconselha-se ser objetivo, por meio de um texto breve, e utilizar os principais
aspectos da informação a ser apresentada (SALAVERRIA, 2005; RODRIGUES, 2006). Manuais de
redação orientam os profissionais a concentrar-se no fato que provavelmente mais despertará atenção,
destacando que se trata do anúncio da notícia. Mas o Manual da organização O Globo enfatiza: “é
proibido a esse anúncio prometer mais do que a matéria realmente oferece ou afirmar algo que nela
não existe” (O GLOBO, p.37), opondo-se fortemente a definição de técnicas caça clique.
Editar implica selecionar. A edição abrange a produção do material jornalístico no conjunto
das mídias. A criação de títulos e de manchetes é parte importante do processo de edição: títulos
“devem ser claros, específicos e preferencialmente descrever uma ação em curso”, pois, “a maioria
dos leitores de um jornal lê apenas o título da maior parte dos textos editados” (FOLHA DE S.PAULO,
1984). O manual geral de redação da Folha de S.Paulo (1984) foi publicado observando-se a
produção para a mídia impressa, mas sua premissa pode ainda ser transportada para ambientes onOriginal: “Content whose main purpose is to attract attention and encourage visitors to click on a link to a particular
web page”.
50
Original: “Online material (such as headlines) designed to make readers want to click on hyperlinks especially when
the links lead to content of dubious value or interest”.
49

159
line. Nas redes digitais, a circulação de informações por unidade através de mídias sociais e sistemas
de trocas de mensagens continua a estimular a leitura de forma isolada e resumida no título (ou na
chamada usada para partilhar a informação).
Duas diferenças, entre tantas, dos modos de interação com informações jornalísticas em
mídias impressas e digitais são a perda de sensação de conjunto (DIAZ NOCI e SALAVERRIA,
2003) e, por consequência, da função da primeira página, preocupação de Adriana Barsotti e Leonel
Aguiar (2015) no artigo “O silêncio da primeira página no jornalismo on-line”, publicado nos anais
do III Colóquio Internacional Mudanças Estruturais no jornalismo (MEJOR 2015). Como lembram
os autores, “o preenchimento da primeira página com notícias foi uma das muitas mudanças
introduzidas no jornalismo no século XIX” (BARSOTTI e AGUIAR, 2015, p. 01). Afirmam os
autores que “tal prática foi transposta para o jornalismo on-line: os sites de notícia seguem a mesma
lógica dos jornais impressos: o espaço de suas homepages é composto de manchete e chamadas sobre
os acontecimentos mais relevantes (do momento) ” (BARSOTTI e AGUIAR, 2015, p. 01). As
métricas têm influência nesse processo, pois auxiliam editores a (re)hierarquizar as informações
durante o dia.
A manchete na capa dos jornais impressos tinha como função fascinar e atrair o público, com
uma linguagem jornalística que vende publicitariamente o jornal. Assim sendo, instauram uma forma
de sentido que interfere na seleção dos fatos. Barsotti e Aguiar (2015, p.03) lembram que “a
transformação da primeira página em peça mercadológica foi fundamental num momento em que os
jornais passaram a adotar a venda avulsa”. No contexto on-line, entretanto, a notícia passou a ser
“vendida” por unidade. É certo que a adaptação a este novo modelo de circulação é variável, estando
diretamente ligado às normas e políticas comerciais e editoriais de cada organização. Análises
recentes, porém, mostram que há uma tendência editorial em utilizar técnicas de clickbait em
conteúdos partilhados através de mídias sociais e na própria homepage (MORETZSOHN, 2014;
BLOM e HANSEN, 2015; TANDOC Jr e JENKINS, 2015; SARDÁ et al., 2015; GOMES e COSTA,
2016). Decisão comercial sobrepondo decisões editoriais? De todo modo, a dissemelhança entre as
definições de edição de títulos e de caça clique não parece apresentar uma ruptura, mas a
potencialização do papel de fascínio e atração, orientado por ações publicitárias, que não se importam
em distorcer a objetividade inserindo dubiedades.
O monitoramento e orientação pelos hábitos de interação do público interferem diretamente
nesse processo de criação de títulos. Técnicas de SEO são usadas para destacar chamadas em motores
de busca, em uma ação de adaptação sistêmica do processo de edição. Software de Predictive
Analytics fazem pesquisas por meio de bases de dados para auxiliar editores e repórteres na escolha
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de termos e usá-los no texto e no título, expandindo seu alcance em motores de busca e sites de redes
sociais. A adaptação sistêmica caminha em direção à adaptação de narrativa. No jornalismo
contemporâneo, com a digitalização ocupando posição central nas mudanças dos elementos
caracterizadores desta nova época, o diferencial para a qualidade da informação jornalística que
circula nas redes digitais e por multiplataformas, e também de adaptação sistêmica e de narrativa, é
constituído por bases de dados. Estes, adequadamente gerenciados, garantem a integridade da
informação. Mas, se usadas para previsão e incentivo de cliques, pode pôr em cheque a credibilidade
da instituição, das organizações e das práticas jornalísticas.
Na transposição para redes digitais, departamentos comerciais de organizações jornalísticas e
o mercado publicitário indicaram a métrica pageview como sinônimo de circulação. Estabeleceu-se,
então, a relação entre a quantidade de páginas vistas com o valor de anúncios em produtos
jornalísticos. Assim como no impresso, no rádio e na televisão, o lucro permaneceu relacionado ao
“tamanho da audiência”. Evidentemente, lucro não é mais uma questão de tamanho. A crise financeira
do jornalismo atingiu grandes organizações jornalísticas no Brasil e no mundo, com demissões em
massa e extinções de produtos impressos. Porém, a substituição de taxas de circulação por pageviews
ainda persiste dentro das organizações: “Hoje ainda é a audiência que traz a receita para o jornal.
Então, eu preciso do clique, preciso que o cara clique nos links do meu site. É o que faz a roda girar”,
disse o Editor-Chefe (iBahia, Entrevista ao Autor, 16/06/2016) de um portal de notícias.
Outras duas editoras, uma Digital e outra de Audiência, as duas funcionárias de organizações
com origem no impresso e com sede na região nordeste do Brasil, fizeram comentários semelhantes
ao citado acima, apontando o pageview como métrica base, mas indicando uma tendência de
substituição do padrão para fins editoriais. A Editora Digital diz analisar, primeiramente, os pageviews
do produto, mas afirma não se basear neles “para produzir matérias” (Diário de Pernambuco,
Entrevista ao Autor, 01/07/2016). A Editora de Audiência revelou fazer uma ordenação do público,
dividindo-o em duas partes e tendo o clique como fator de categorização. Em um primeiro grupo
indicou o clique, como sinônimo de leitor, que vem por meio de motores de busca, conquistados por
meio de adaptações sistêmicas, como tagueamento e outras técnicas de SEO. Em um segundo grupo
posicionou aqueles que ela chama de “nossa audiência”:

Na seção de entretenimento, com agenda cultural, aquela fofoca de celebridade, é
uma audiência que extrapola. São pessoas que vem muito pelo Google e que não tem
uma ligação forte com a marca. São os conteúdos mais leves, mais corriqueiros
mesmo. Essa audiência é importante, chega muito, mas não é uma audiência
específica do jornal. Nossa audiência são as pessoas que querem saber o que está
acontecendo na cidade, quer saber das análises de nossos colunistas. São pessoas que
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entendem o que significa nossa marca (Editora de Audiência, O Povo, Entrevista ao
Autor, 11/07/2016).

O clique é categorizado como outro público, entendido como aquele que tem menor
identificação com o produto. A posição da Editora de Audiência em relação ao clique (e indiretamente
a técnicas de clickbait) fortalece a noção que de que a métrica pageview, para o jornalismo, revela
pouco. Os significados alcançados por meio da contagem de cliques têm um espectro pequeno e
simplificado de interpretações. Por quê? Pois incentivam a proliferação de métricas de vaidade, além
de tornar os padrões previsíveis, escondendo particularidades do processo interacional e
possibilidades de potencialização da interação com o público.
Comparando-se com dados de circulação de jornais e revistas impressos, mensurações de
produtos jornalísticos nas redes digitais são quantitativamente marcantes. O comentário do Editor de
Mídias Convergentes ilustra esse argumento:

Os repórteres do impresso não tinham nem noção de quantas pessoas liam as matérias
deles. Sabiam a circulação do jornal, mas não sabiam exatamente quantas pessoas
chegavam a abrir na página e ler a matéria dele. Não se tem essa mensuração. E de
repente quando o cara começa a ver no analytics que 100, 200 mil pessoas leram as
suas matérias, ele fica impactado. É um número novo e grande, um número que
assusta, uma única matéria ser mais lida do que toda a circulação do jornal impresso
em um dia. (Editor de Mídias Convergentes, Diários Associados, Entrevista ao Autor,
21/07/2016).

Métricas de vaidade é um jargão do marketing utilizado para indicar dados quantitativos
resultantes de ações de monitoramento que, isolados, pouco revelam. Páginas vistas de sites e curtidas
no Facebook são os exemplos mais comuns de métricas de vaidade. Não se trata de classificar o
pageview como uma métrica mensurada em vão, mas que sem cruzamentos e análises de eventos
singulares do produto observado os dados revelarão nada além de estimativas exageradas dos próprios
méritos. O deslumbramento por dados quantitativos atinge repórteres, editores e diretores. Assim
contou- a Editora Executiva de uma organização líder em circulação no impresso em sua região que
o proprietário, um “empresário oriundo do rádio, está vivendo a experiência de ter um site com
noticiário em tempo real”. O site que antes reproduzia apenas o conteúdo do jornal impresso e dos
demais veículos do Grupo de Comunicação, que tem estações de rádio e emissora de televisão, hoje
tem equipe e produção próprias, e existe “um certo encantamento por parte do diretor que faz análises
malucas sobre circulação de jornal e alcance e inserção através do site” (A Gazeta, Entrevista ao
Autor, 05/07/2016).
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Esse encantamento pode gerar conflitos. A Editora de Mídias Sociais de um produto nativo
digital revelou certa dissintonia entre a visão dela (jornalista com experiência em agência de
publicidade) sobre métricas de vaidade e demais repórteres e editores da organização: “Eles
[jornalistas] ficam fissurados no número da base de fãs e na base de seguidores - ‘ah, temos 23 mil,
mais um pouco e vamos ultrapassar fulano’. Eu fico rindo e digo - ‘isso não tem importância alguma.
Qual o impacto disso? Depende de muita coisa’, disse a responsável pelas mídias sociais (Agência
Lupa, Entrevista ao Autor, 22/06/2016) afastando o quantitativo. ‘O que você quer que o leitor faça?
Quer que ele participe? Quer que sugira?”, finalizou. Opinião semelhante foi partilhada pelo Editor
Assistente de Redes Sociais de um produto com sede na região nordeste do Brasil e com mais de 1
milhão de fãs no Facebook:

A gente posta em média 68 publicações por dia e de editorias diferentes. Nós
estimulamos que as editorias sugiram publicações e dialoguem com a gente. E onde
entra métricas nisso? Algumas vezes colocamos posts que rendem 5
compartilhamentos e achamos isso horrível e quando falamos para o editor ou para o
repórter que pediram para publicar essa matéria a pessoa usa como argumento o
número de curtidas e a gente fala que curtidas é o que menos importa. Curtir todo
mundo curte, às vezes até curte o que não gosta. (Editor Assistente de Redes Sociais,
Diário de Pernambuco, Entrevista ao Autor, 07/07/2016).

Brian Abelson (2013) conduziu uma investigação sobre pageview como métrica em produtos
jornalísticos, tendo a organização The New York Times como corpus de pesquisa. O investigador diz
ser possível prever a quantidade de visualizações que uma página terá simplesmente cruzando-se
alguns dados sobre a promoção do conteúdo. Trata-se de um processo industrial. O pesquisador,
responsável, juntamente com James Robinson, pelo desenvolvimento do software de análise
NewsLynx, especializado em mensurar impacto e apresentado no capítulo 4, encontrou relações
diretas entre ações de divulgação de um conteúdo em redes sociais, o tempo de permanência do título
e da linha fina na primeira página do produto e algumas outras variáveis (todas sistematizadas no seu
trabalho) com a quantidade de visualizações alcançadas. Conteúdo, critérios de noticiabilidade,
dinamismo, incentivos de processos interacionais e outras características qualitativas não
apresentaram a mesma relação com o número de cliques. Nada além de propaganda.
Hong (2012), em estudo que antecede a pesquisa de Abelson (2013), também já havia
identificado positivamente a associação entre promoções em sites de redes sociais ao crescimento de
pageviews em sites de organizações jornalísticas. O estudo contrastou a circulação em redes sociais,
pesquisas em motores de busca e interações com agregadores de notícias como fonte de tráfego e
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conclui que quanto mais tuítes a organização publica, maior o tráfego com origem na rede social. “É
fácil gerar clique”, expressou a jornalista responsável por gerenciar os perfis em redes sociais de uma
organização jornalística com a segunda maior base de fãs no Facebook no Brasil, composta por mais
de 6 milhões de usuários. “Difícil é ter uma conversa, ter uma marca que seja forte e tenha
credibilidade, que atinja quem você realmente quer. O clique precisa ser superado, pois ninguém
aguenta mais essa lógica de máquina de moer carne” articulou a Editora de Mídias Sociais (HuffPost
Brasil e Veja, Entrevista ao Autor, 11/07/2016).
A relação entre produtos jornalísticos e motores de busca, além de agregadores de notícias,
fortaleceu-se na adaptação sistêmica pela qual passaram as redações, visualizada, por exemplo, na
ampliação do uso de técnicas de SEO para construção de notícias. A associação com sites de redes
sociais parece, por sua vez, consolidar-se em ações de adaptação de narrativa, por meio das chamadas
utilizadas nas diferentes redes sociais. Técnicas de caça clique estão inseridas nesse processo de
transformação. Para incentivar cliques em ambientes sociais nas redes digitais, as recomendações de
objetividade, aparentemente, perdem a validade: “Não posso entregar o conteúdo no post [no
Facebook] nem no tuíte. É preciso gerar tráfego para o site. A ideia é sempre instigar o clique. Esse é
o nosso plano” (Mídias Sociais, Agência Lupa, Entrevista ao Autor, 22/06/2016). Se para formulação
de títulos a orientação recorrente é que sejam “claros para não provocar nenhum tipo de confusão no
espírito do leitor” (MARTINS, 1997, p. 284), além da recomendação de que “quanto mais
informações você der ao leitor, mais o título terá cumprido seu papel (MARTINS, 1997, p. 288), este
não parece ser o ensino para criação de chamadas nas redes sociais.
Gomes e Costa (2016) analisaram as postagens no Facebook de três portais brasileiros com
as maiores bases de “curtidas”, orientando-se pelo Digital News Report 2015, tentando perceber
possíveis padrões que indicassem práticas de caça clique. As páginas do G1, Uol e R7 foram as
selecionadas e juntas somavam aproximadamente 20 milhões de fãs. Perceberam cinco padrões: o
uso de pronomes catafóricos, indicando que algo será esclarecido no futuro; uso de verbos no modo
imperativo; modo verbal interrogativo; de construções textuais com sentido incompleto; e
reportagens em formato de lista numerada. Os títulos com pronomes catafóricos e sem sentido
completo buscam gerar no público a necessidade de compreender melhor o significado do título.
Verbos no modo imperativo e interrogativo ignoram a norma jornalística voltada ao uso de verbos no
presente do indicativo. Padrões usados para indicações de listas, dizem os autores (2016, p.72),
desconsideram “modelos tradicionais de titulação de texto que proíbem a ausência de verbos, tendo
como exemplo o título '30 das construções mais terríveis e bizarras do mundo' (R7, 12/07/2015)”.
Blom e Hansen (2015), ao analisar 2000 títulos de organizações dinamarquesas em 2013 já haviam
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percebido o padrão do uso de pronomes catafóricos, atraindo o clique do público pela curiosidade em
perceber o significado completo da chamada.
Conteúdos jornalísticos que primam pelo humor e com títulos sensacionalistas, com
informações estruturadas em formato de listas e com valores-notícia duvidosos não são novidade no
jornalismo. Por outro lado, a expansão dessas características pode ser entendida como uma
transformação no campo. O apelativo, comum em tabloides (SCHAFFER, 1995), torna-se modelo
em organizações caracterizadas como referências informativas. Dolors Palau-Sampio (2016), da
Universidade de Valencia, registrou técnicas de clickbait no El País, em processo que chamou de
“tabloidização” da organização espanhola; Tandoc Jr e Jenkins (2016) assinalaram o uso de listas e
técnicas de caça clique para gerar tráfego em diversas organizações tradicionais, como Washington
Post, The New York Times, Wall Street Journal e Los Angeles Times. Usaram os neologismos
“buzzfeedização” do jornalismo para anunciar o fenômeno de crescimento do uso de técnicas antes
comuns somente em tabloides. No Brasil, Sardá et al. (2015) usaram o mesmo termo – uma referência
direta ao site BuzzFeed – para marcar mudanças editoriais no site da organização brasileira Zero Hora.
Ao procurar um padrão para identificar as interações do público nas redes digitais, pareceu
natural olhar para o evento mais básico no processo de navegação na internet, o clique. Links caça
clique são estratégias comerciais que emergem da adoção deste padrão também em produtos
jornalísticos e interferem no processo editorial. O reconhecimento que o pageview permite a
visualização apenas de uma parte do espectro de possibilidades de interação do público com produtos
jornalísticos, cobrará inovações aos padrões para adequar-se as complexidades contemporâneas.
Métricas de vaidade podem atrapalhar essa evolução. Assim como assumir o tempo como sinônimo
de atenção e eventos limitados por sites de redes sociais como definição de engajamento também
podem catalisar a emersão de controvérsias: dos desdobramentos de temas em destaque nas redes
sociais; da economia da distração.

5.3. O LEITOR ENGAJADO E A ECONOMIA DA DISTRAÇÃO

Às 19h42, do dia 17 de março de 2016, publicou-se no site da Zero Hora um conteúdo com o
título “Zero Hora é líder nacional em engajamento nas redes sociais”. A linha fina explicava: “A taxa
avaliada mensura a quantidade de ações realizadas pelos internautas com os conteúdos das páginas
dos veículos”. A fonte da publicação era um ranking do sistema de monitoramento e análise de redes
sociais Torabit que listava índices de engajamento dos leitores de portais e sites de jornais. Naquele
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mês, a liderança nacional era da organização gaúcha, com 2,73% de médias de engajamento. No texto,
o repórter explicou que nos dois primeiros meses de 2016, a Zero Hora havia crescido 46% e
alcançado “taxas de engajamento da ordem de 4,6% no Facebook, 0,32% no Twitter e 3,2% no
Instagram”51. Com ilustrações e gráficos, o conteúdo foi publicado na seção de Tecnologia do site.
Pouco menos de um mês após a publicação na Zero Hora, o ranking mensal da empresa
Torabit foi novamente motivo de pauta, dessa vez no site da organização Estadão: “'Estadão' volta a
liderar em engajamento nas redes sociais”52. Pelo título, percebia-se que antes da liderança da Zero
Hora, em fevereiro de 2016, a posição era ocupada pela organização paulista, que em março a
retomava. Publicada na seção de Economia e Negócios, apontava-se para o desempenho da rede
social Instagram como fator determinante para o jornal superar os concorrentes. Ao público também
foi oferecido um infográfico interativo para perceber taxas de engajamento e realizar comparações
entre organizações brasileiras presentes no ranking.
Em setembro de 2016, o Estadão anunciou a criação de duas novas editorias: de Redes Sociais
e de Audiência. A primeira ficou sob o comando de Gabriel Valente Pinheiro e teria como objetivo
principal estabelecer e implementar estratégias para fortalecer a presença dos conteúdos do jornal nas
redes sociais. Como Editor de Audiência contratou-se Ricardo Navas Lopes, antes responsável por
campanhas digitais no departamento comercial, foi transferido para a redação e integrou a equipe da
gerente de Tecnologia de Conteúdo Luciana Cardoso, que responde por métricas, SEO e
desenvolvimento no Estadão53.
Apesar dos investimentos em editorias especializadas em redes sociais e interação com o
público por parte do Estadão, em outubro de 2016 a Zero Hora empatou com a organização paulista
no topo do ranking da empresa Torabit. Na mesma noite em que o arquivo com a lista foi divulgado
nas redes digitais, publicou-se no site da organização gaúcha o conteúdo que anunciava o retorno à
liderança: “Zero Hora e Estadão empatam em taxa de engajamento das redes sociais”. Apesar do
resultado total igualado, a Zero Hora afirmava ter conquistado uma taxa maior no Facebook, “com
3,21% de taxa de engajamento, contra 2,93% do Estadão”54. E em dezembro de 2016, o último
ranking do ano foi oferecido e tornou-se pauta mais uma vez na Zero Hora, que comemorou: “ZH é
Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/tecnologia/noticia/2016/03/zero-hora-e-lider-nacional-emengajamento-nas-redes-sociais-5113988.html>. Acesso em: 15 dez. 2016.
52
Disponível em: <http://economia.estadao.com.br/noticias/geral,estadao-volta-a-liderar-em-engajamento-nas-redessociais,10000026144>. Acesso em: 15 dez. 2016.
53
As informações são do Portal dos Jornalistas, disponível em: <http://www.portaldosjornalistas.com.br/noticia/estadaocria-editorias-em-redes-sociais-em-em-audiencias-em-br>. Acesso em: 15 dez. 2016.
54
Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/noticia/2016/10/zero-hora-e-estadao-empatam-em-taxa-deengajamento-das-redes-sociais-7700914.html>. Acesso em: 15 dez. 2016.
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novamente campeã de engajamento nas redes sociais. No mês de novembro, a taxa média de
engajamento foi de 3,94%”. Para confirmar sua posição, noticiaram ainda na linha fina: “Estadão
manteve o segundo lugar”55

Figura 16- Disputa por engajamento e legitimidade. Fonte: Elaboração Própria.

Na disputa entre as organizações gaúcha e paulista pela liderança no índice Torabit, saltam
controvérsias. A empresa responsável pelo ranking trata a subjetividade implícita na definição de
engajamento de modo estritamente quantitativo. Claramente uma apropriação de definições
publicadas em manuais de marketing em mídias sociais. O professor doutor Caio Túlio Costa, um dos
fundadores da Torabit, afirma que apesar do apoio em taxas, números e porcentagens, “o que o Torabit
mede é a qualidade do conteúdo em função da população que cada veículo alcança nas redes”56. Para

Disponível em: <http://zh.clicrbs.com.br/rs/vida-e-estilo/tecnologia/noticia/2016/12/zh-e-novamente-campea-deengajamento-nas-redes-sociais-8581597.html>. Acesso em: 15 dez. 2016.
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Entrevista publicada pela Zero Hora. Disponível em: <
http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/tecnologia/noticia/2016/03/zero-hora-e-lider-nacional-em-engajamento-nas-redessociais-5113988.html>. Acesso em: 08 mar. 2017.
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o professor fundador do sistema de monitoramento, cujo slogan é “monitorar, criar, engajar”, eventos
em redes sociais, como comentários e compartilhamentos, exigem empenho e, por isso, podem ser
sinalizados como qualidades de engajamento e possibilidade de conversa.
A recente literatura que dialoga com questões de comunicação, marketing e mídias digitais,
define o usuário engajado como o “público explicitamente consumidor” (SILVA e AMARAL, 2016).
Pode-se entender que o consumidor engajado está na ponta oposta ao ato de consumir passivamente.
Ishida (2016, p.266) argumenta que “uma taxa que pode ser usada para entender o grau de
engajamento de um perfil é a fórmula: (volume de interações) / (volume de seguidores)”. Neste
modelo, resumia-se o entendimento de interações aos eventos limitados pelos sites de redes sociais:
curtidas, compartilhamentos, comentários e cliques, adaptando-se a cada rede. Por volume entendese a quantidade. Um modelo comercial que opta por esconder análises qualitativas das interações.
A fórmula apresentada por Ishida (2016) assemelha-se à proposta pelo Torabit para criar o
ranking: soma-se a quantidade de ações/eventos do leitor – curtidas, compartilhamentos e
comentários, em três sites de redes sociais – Facebook, Twitter e Instagram, multiplica-se por 100 e
divide o resultado obtido pelo número total de seguidores/fãs de cada organização em todos os perfis.
Na transposição de usuário engajado para leitor engajado, de estratégias comerciais para critérios de
noticiabilidade, foi mantida a prioridade ao quantitativo para definição de engajamento. Por outro
lado, em dicionários, o sentido de engajar dialoga com situações de caráter subjetivo, afastadas da
racionalização de taxas e porcentagens. James G. Robinson, diretor de News Analytics do The New
York Times há mais 10 anos, dúvida que possa haver uma métrica que indique taxas de engajamento
que funcionem para mensurar interações com produtos jornalísticos e prefere perceber a atitude como
um “estado de espírito” do público. “Tal qual o amor. Há como mensurar o amor que sinto pela minha
esposa pela quantidade de flores que lhe dei na última semana?”57.
Por meio da análise das entrevistas, buscam-se identificar parâmetros de reconhecimento de
ações de engajamento nas rotinas de produção e no imaginário dos profissionais. Há, sobretudo, uma
forte associação do significado de leitor engajado com eventos em sites sociais. Destaca-se também
um vínculo entre as ideias de engajamento e atenção.

Nós somos o veículo brasileiro que tem a maior engajamento na web. Diferentes
pesquisas mostraram isso. Nosso público compartilha muito, curte muito, comenta
muito conteúdo, independente de seguir nossa página ou não […] é um público muito
É possível ouvir comentários de James G Robinson sobre jornalismo, métricas, dados e computação em um vídeo
divulgado pela Columbia Journalism School em seu canal oficial no YouTube, disponível em:
<https://www.YouTube.com/watch?v=JMDMCIv0-So>. Acesso em: 20 dez. 2016.
57
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engajado, apesar de sermos um dos grandes com menor número de seguidores.
(Editor Executivo de Conteúdos Digitais, Estadão, Entrevista ao Autor, 05/07/2016).

A conexão entre engajar com eventos permitidos por sites de redes sociais pode criar
problemas óbvios de sujeição das organizações jornalísticas aos produtos dessas empresas, situação
inédita nos modelos de produção jornalística. Em certa medida, ao assumir tal significação de
engajamento, as organizações tornam-se reféns das decisões comerciais do Facebook, Twitter,
Instagram etc. Uma das mudanças do algoritmo no Facebook para hierarquização da linha do tempo
dos usuários, ainda no primeiro semestre de 2016, é bastante simbólica dessa dependência. “Eu soube
de veículos aqui no Brasil que hoje tem dependência de 60, 70% de audiência vinda do Facebook e
começaram a sentir o impacto dessa mudança de algoritmo”, relatou o Secretário Assistente de
Redação para Área Digital de uma organização brasileira (Folha de S.Paulo, Entrevista ao Autor,
18/07/2016). “Quando o Facebook mudou a lógica dele, deixou a gente doido. Foi uma semana de
queda vertiginosa”, confirmou o Editor de Mídias Convergentes (Diários Associados, Entrevista ao
autor, 21/07/2016) de outro produto brasileiro.
Apesar do perigo iminente, a fase é de experimentação e as redes sociais são o exemplo de
paradigma de circulação de informações nas redes digitais mais bem-sucedidos dos últimos anos.
“Começamos com uma pessoa, passamos para duas e agora temos essa equipe”, revelou a Editora de
Audiência de uma organização nordestina (O Povo, Entrevista ao autor, 11/07/2016) sobre a
importância que os sites de redes sociais garantiram dentro das redações nos últimos anos. A equipe
de redes sociais foi estruturada para organizar o que a Editora de Audiência categoriza como “um
novo distribuidor das nossas notícias”. Por fim, disse: “Hoje não nos vemos mais sem trabalhar com
as redes sociais”. De fato, há o estabelecimento de um contrato informal entre as bilionárias empresas
fundadoras dos principais sites de redes sociais e o jornalismo. O resultado dessa troca, porém,
permanece incerto. Resta perceber controvérsias desse diálogo para tentar apontar caminhos. Um
parâmetro reconhecido através das entrevistas foi de desdobramentos excessivos orientados pelo
“engajamento” do público.
Em julho de 2015, o artista de música sertaneja Cristiano Araújo faleceu em um acidente de
carro. Sua morte causou comoção no país e manifestações emocionadas nas redes digitais58. Com
quase 10 milhões de fãs no Facebook, mais de 2 milhões de seguidores no Instagram e quase meio
milhão no Twitter, além de mais de 1 milhão de inscritos no canal oficial no YouTube, Cristiano Araújo
A matéria que anúnciou a morte do cantor no site G1 tem mais de 3.500 comentários registrados. Disponível em:
<http://g1.globo.com/goias/noticia/2015/06/cantor-cristiano-araujo-morre-apos-acidente-de-carro-em-goias.html>.
Acesso em: 20 dez. 2016.
58

169
era um influenciador nos sites de redes sociais. Muitos de nossos entrevistados citaram
espontaneamente a cobertura realizada da tragédia como exemplo de orientação editorial por dados
sobre o público. “Foi o nosso maior pico de audiência em 15 anos de existência”, disse a Editora de
um portal brasileiro sobre o tema, que explicou:

Quando colocamos isso no site e o monitoramento deu ‘é isso aí’ a gente passou 30
dias trabalhando a morte de Cristiano Araújo, todos os dias mais de cinco notícias. A
gente cansou o leitor, mas sabíamos que ele não ia sair do portal. Fomos atrás de
qualquer detalhe e hoje serve de parâmetro. Foi nosso maior pico pela forma como
trabalhamos aquele acontecimento de acordo com as respostas que tínhamos das
métricas. (Editora, iBahia, Entrevista ao Autor, 16/06/2016).

A Repórter da mesma instituição confirmou que se tratava de um padrão na rotina de
produção. “Quando vemos uma matéria que está dando muita audiência e que há possibilidade de ela
continuar a dar audiência em outras matérias, que seja com outra abordagem, com outro olhar, nós
fazemos, ainda que pelos critérios de noticiabilidade a gente não acredite que aquela notícia vai ser
tão relevante”, revelou a Repórter (iBahia, Entrevista ao Autor, 16/06/2016). Por intermédio de
análises quantitativas de eventos em redes sociais, que cercam a definição vigente de usuário
engajado, percebem-se os desdobramentos como consequências editorias de uma concorrência por
atenção que, por sua vez, é interpretada como uma questão tempo. Como exemplificou o Editor
(Extra, Entrevista ao Autor, 29/06/2016) de um jornal carioca, “não é mais disputa de audiência.
Estamos numa grande disputa de atenção, aquele minuto a minuto. O público tem que te consumir
minuto a minuto, todo tempo”.
A noção de engajamento traduzida por padrões de tempo nas páginas de sites e identificada
por meio de métricas como visitas/sessão sofre uma ruptura nas redes sociais. O corte temporal é
questionado com a introdução de técnicas de monitoramento em tempo real. Engajar, portanto, parece
ser a junção entre tempo despendido pelo usuário ao acessar o conteúdo no site e também por ações
limitadas por redes sociais. Vigia-se o público em tempo real para traduzir a atenção. Neste processo,
ao produto jornalístico acaba por ser fragmentado. No site, cerca-se o tempo despendido pelo público
para interagir com as produções. Cria-se uma lógica de produção e promoção para que esse objetivo
seja cumprido. Nas redes sociais, interessam os eventos, o clique nos botões, a quantidade de
comentários e, por consequência, desenvolve-se outra lógica de produção e promoção.
Pablo Boczkowski e Eugenia Mitchelstein (2013) argumentam que há divergências nas
preferências dos jornalistas e do público entre conteúdos de maior e menor interesse público. Em
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outras palavras, existe um gap entre o que os jornalistas acreditam ter um valor-notícia “maior”,
partindo de critérios de noticiabilidade que geralmente são semelhantes em toda classe, e o que os
leitores clicam. Boczkowski e Mitchelstein (2013) desvelam essa inconsonância calculando a
quantidade de notícias de “interesse público” e de “menor interesse público” nas escolhas dos editores
ao hierarquizar a primeira página de um site e nas escolhas dos leitores, assumindo o clique como
fator determinante de preferência por um tema. Os autores da investigação reconhecem que a
percepção dessa falta de harmonia entre jornalistas e leitores é questão de pesquisa nas ciências
sociais aplicadas desde o início do século XX, presente, inclusive, em obras seminais de Walter
Lippmann (1922, 1925) e Robert E. Park (1940). Justificam, porém, que a novidade está na
abundância de dados e a capacidade de produzir trabalhos empíricos para calcular e atribuir uma
medida e o tamanho dessa divergência, superando questões metodológicas. O clique, dizem, é mais
preciso e sincero que a resposta de um voluntário em um grupo focal.
A metodologia posta em prática por Boczkowski e Mitchelstein (2013) consistia em registrar
as principais informações circuladas por um determinado produto. A hierarquia de apresentação no
site determinava a preferência editorial. Então, compara-se com o registro de informações listadas
em sistemas de recomendação sob a etiqueta de “mais lidas”, entendidas como a preferência do
público. As informações eram divididas em duas categorias: maior e menor interesse público. Na
primeira, alocavam-se informações sobre política nacional e internacional, além de economia (e
questões que circundavam essas três editorias). Na segunda categoria, todo o restante: do policial ao
entretenimento. Como as redes sociais provocam uma nova lógica de circulação, portanto, de seleção
e editoria, torna-se necessário a ampliação da questão de pesquisa de Boczkowski e Mitchelstein
(2013) para tentar perceber a divergência entre jornalistas e público em perfis jornalísticos em sites
de redes sociais, especificamente, no Facebook.
Durante 10 dias de fevereiro de 2016 (entre 15/02 e 24/02), repetiu-se a aplicação da
metodologia do livro News Gap (2013) em dois produtos brasileiros, os líderes de engajamento de
acordo com o índice Torabit: Estadão e Zero Hora. Três vezes ao dia coletavam-se as principais
informações publicadas na primeira página dos sites das duas organizações, assim como as peças
presentes nas listas de mais lidas. E para desvelar divergências no modelo de circulação por unidade,
catalogamos todas as publicações realizadas pelas duas organizações em suas páginas oficias no
Facebook. Neste modelo de circulação atômica não há hierarquia, como nos sites. Por ser assim,
aplicou-se a categorização (maior e menor interesse público) em todas as publicações realizadas nos
10 dias de observação: 637 postagens do Estadão; 722 da Zero Hora. Considerou-se a própria seleção
para circular a informação no Facebook o elemento definidor de preferência editorial. Para definir as
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preferências do público, segue-se o padrão vigente reconhecido por jornalistas, organizações
jornalísticas e também pela academia: os eventos. Soma-se a quantidade de ações permitidas pelo
Facebook em cada uma das 1.359 publicações – curtidas, comentários, respostas a comentários e
compartilhamentos. Trata-se, também, da metodologia adotada pelo Torabit para apontar o Estadão
e a Zero Hora como líderes de engajamento. No total, foram registrados 1 milhão e meio de eventos
em 10 dias (808.912 eventos na Zero Hora e 714.495 no Estadão).
A análise dos resultados desvelou a priori três situações: (1) assim como perceberam
Boczkowski e Mitchelstein (2013) nos doze sites por eles escrutinados, há na capa dos dois sites
brasileiros a predominância de notícias de “maior interesse público” (52,1% no Estadão e 51,4% na
Zero Hora); (2) No site do Estadão a preferência do público também é por informações de “maior
interesse público”, com taxas maiores que as preferências dos jornalistas (66,2% das informações
mais lidas). Um gap negativo, situação inédita em relação à pesquisa de Boczkowski e Mitchelstein
(2013). Na Zero Hora apenas 9,7% das informações listadas entre as mais lidas puderam ser
categorizadas como “maior interesse público”, revelando um gap de aproximadamente 40%; (3) na
página no Facebook de ambas organizações as divergências desaparecem. Tanto jornalistas como
público preferem no site de rede social notícias entendidas como “menor interesse público”.
Feitas essas análises, revelam-se outras duas situações: (1) há uma divergência editorial dentro
das organizações. No site do Estadão, como dissemos, mais da metade das informações foram
entendidas por “maior interesse púbico”. Na página no Facebook, por sua vez, quase 60% das
informações partilhadas eram com “menor interesse público”. A mesma situação foi desvelada na
organização gaúcha. Também mais da metade das informações selecionadas para compor a primeira
página do site foram categorizadas como “maior interesse público”. Na página no Facebook, porém,
revela-se a inversão: 70% das informações partilhadas foram descritas como “menor interesse
público”. Um gap interno; (2) Enquanto na Zero Hora as preferências do público por informações
categorizadas como “menor interesse público” foram percebidas tanto no site quanto no Facebook
(90,3% no site e 96,6% no Facebook), há a divergência entre leitores no Estadão. No site, apenas
33,8% das informações mais lidas foram entendidas como “menor interesse público”. No Facebook
essa taxa dispara: 90,8% dos eventos estavam concentrados em informações com “menor interesse
público”.

Zero Hora
Site
Mais lidas

Maior Interesse Público %
51,4
30,5

Menor Interesse Público %
48,6
69,5
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Página Facebook
Eventos Facebook

9,7
3,4

90,3
96,6

Tabela 5- Divergência Zero Hora no Site e no Facebook. Fonte: Elaboração própria.

Estadão
Maior Interesse Público %
Site
Mais lidas
Página Facebook
Eventos Facebook

Menor Interesse Público %

52,1
66,2
42,5
9,2

47,9
33,8
57,5
90,8

Tabela 6- Divergência Estadão no Site e no Facebook. Fonte: Elaboração própria.

A divergência entre jornalistas e público percebida na Zero Hora corrobora com as
argumentações de Boczkowski e Mitchelstein (2013). Esportes, sobretudo futebol, são os
responsáveis pelo número expressivo de informações categorizadas como “menor interesse público”
entre as preferências do público. Não há no site da organização vinculada ao grupo RBS qual a
metodologia utilizada para mensurar e propor a lista de mais lidas. Já o gap negativo no site do
Estadão pode ser reflexo do número reduzido de informações listadas entre as mais lidas: apenas
cinco. Além disso, a época escolhida para realização da análise foi de conturbações no cenário político
brasileiro. Boczkowski e Mitchelstein (2013) alertaram em sua investigação a diferença que as
eleições podem causar para os resultados de análise de preferências. Trata-se de uma hipótese válida,
mesmo que tal cenário não tenha afetado os resultados na análise dos dados da Zero Hora.
A eliminação do gap no Facebook, com jornalistas e público revelando preferência por
conteúdos com “menor interesse público”, sinaliza que há outra lógica de edição sendo adotada para
sites de redes sociais. No Estadão e na Zero Hora, as três publicações com maior “taxa de
engajamento” nos 10 dias de análise, ou seja, aquelas que receberam mais eventos dos usuários, não
estavam entre as 10 principais notícias hierarquicamente publicadas no site. As publicações que
receberam mais curtidas, comentários e compartilhamentos nas duas organizações sequer aparecem
entre as 20 principais notícias da primeira página nos dois sites. Na Zero Hora, uma notícia sobre a
Ilha do Campeche e suas águas cristalinas, publicada na seção Viagem, registra mais de 30 mil eventos
no Facebook. No Estadão, um ciberacontecimento (ARIAS, 2008; JUNGBLUT, 2011; HENN, 2012,
2013), publicado em um blog de cultura hospedado pela organização paulista, recebeu mais de 80 mil
curtidas, comentários e compartilhamentos. Com três parágrafos e uma “imagem meme”, o post no
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blog comenta a criação de uma campanha on-line contra a artista Claudia Leitte motivada por um
boato espalhado nas redes sociais.
A conclusão que existem orientações editoriais distintas para os produtos, alcançada por meio
da análise dos dados capturados nos sites e nas páginas do Facebook, é ratificada por editores e
jornalistas. “Em um dia comum, usamos [métricas] para aumentar a audiência do site, identificando
matérias que podem viralizar no Facebook, mas que não necessariamente servem para a capa do site”,
disse a Editora On-line (Diário de Pernambuco, Entrevista ao Autor, 01/07/2016) de uma organização
nordestina. A profissional declarou que a organização desenvolveu “canais de conteúdo mais soft”,
com uma produção “voltada para leitura do nosso público nas redes sociais”. Para exemplificar,
revelou: “ontem fizemos uma nota sobre uma cachorrinha que faz sucesso no Instagram. Há alguns
anos, sem métricas de audiência, esse seria um conteúdo que talvez não postaríamos” (Editora Online, Diário de Pernambuco, Entrevista ao Autor, 01/07/2016). Na disputa em tempo real pela
atenção, algumas organizações optam pela estratégia de distrair o público. Por outro lado, pode-se
argumentar que a pessoa, ao prestar atenção em assuntos considerados fúteis por alguns, não está
distraída e sim atenta a algo que a organização jornalística e os jornalistas não consideram importante.
Entretanto, não se percebe a existência de uma relação entre taxas de engajamento e as listas
de mais lidas nos dois produtos analisados. Na Zero Hora, somente a matéria sobre as águas
cristalinas da Ilha do Campeche registrou o maior número de eventos no dia de sua publicação no
Facebook e também estava presente na lista de mais lidas do site. No Estadão, registramos, em 10
dias, apenas três casos em que a publicação com maior quantidade de curtidas, comentários e
compartilhamentos também liderou a lista de “mais lidas” no site. O Repórter de um produto nativo
digital cuja página no Facebook tem a maior base de fãs do seu Estado disse perceber essa falta de
sintonia: “Temos muitas interações, porém, em certas situações nada disso reflete no site, em algumas
situações os números não batem. [Circular informações no Facebook] é a forma mais direta de se
aproximar do público, mas falta entender como levar esse leitor também para o site” (Repórter,
HiperNotícias, Entrevista ao Autor, 11/07/2016).
A produção de virais tornou-se rotina na produção jornalística em uma economia da distração,
mas ainda se discute como assegurar que o sucesso nas redes sociais seja garantia de acesso ao site,
que engajamento seja confirmação de clique e atenção. Não está claro o vínculo entre tempo, eventos
e engajamento. Os padrões editoriais e comerciais vigentes alertam que é preciso atingir mais pessoas
por mais tempo e as métricas que circundam essas duas situações são várias e ainda imperfeitas. Qual
a diferença entre mil cliques e mil de horas de navegação? O mercado, como se sabe, recompensa o
comportamento eficiente, mesmo que este seja racionalmente perseguido ou acidentalmente
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encontrado (SHOEMAKER e VOS, 2011). Nesse sentido, as organizações jornalísticas podem se
absterem de eficiências de longo prazo para elaborar novas rotinas se acreditarem que estas
produzirão, ao final, mais lucro.

5.4. A GÊNESE DA MENSURAÇÃO DE IMPACTO NO JORNALISMO BRASILEIRO

Visto que somos capazes de depreender tantas informações a partir da quantidade de ações
realizadas pelo público que interage com organizações jornalísticas, vale inverter a questão e
perguntar se esses eventos são passíveis de perder os seus significados. Por muitos anos, o rádio
utilizou estratégias de mensuração pelo telefone, confiando na memória do público para registrar usos
e desenhar padrões de monitoramento. O processo demandava um longo prazo para que significações
fossem costuradas, sempre limitadas pela amostragem. Hoje, a abundância de informações ofertadas
para o público, tal qual a vastidão de produtos que as oferecem, não permitem que a memória e a
entrevista por telefone sejam entendidas como estratégias para o registro de eventos. No caso do
rádio, o evento era único: escutar.
Os significados podem ficar esmaecidos, portanto, à medida que as ações propostas para que
os definam se afastem das interações cotidianas e da complexificação dos eventos. A possibilidade de
interação com conteúdo nas redes digitais atravessa limites comuns em mídias anteriores. Não se
pode mais, aparentemente, confiar na memória, na amostra, no longo prazo para revelar o público.
Quais sites acessamos ontem? Quais imagens no Instagram curtimos nessa semana? Quais reações
do Facebook usamos para interagir com publicações neste mês? Quantos retuítes fizemos ontem pela
manhã? O modo distraído como se interage com produtos nas redes digitais, inclusive jornalísticos,
obriga as organizações a apostar e investir em técnicas de monitoramento implícitas, as quais
carregam padrões de mensuração quantitativos e com significações em tempo real.
Paralelamente à formação de padrões por meio de software de análise e da adoção dos
significados para interação por parte das organizações jornalísticas, outro modo de monitoramento
do público foi surgindo e rejeitando métodos quantitativos. Tal metodologia foi assumida, sobretudo,
por organizações jornalísticas sem fins lucrativos ou com modelos de financiamento que se afastavam
da dependência de negociação de anúncios comerciais. Pode-se nomear este modelo como
mensurações de impacto. Obviamente, a busca por percepções de como o jornalismo impacta sobre
a sociedade, portando-se como uma instituição social, não emerge com proliferação de organizações
e produtos jornalísticos nas redes digitais ou com modos de monitoramento do público. A novidade
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na noção de impacto enquanto método de registro das interações do público com conteúdo jornalístico
está na construção de ferramentas que possam auxiliar o processo, no afastamento definitivo da
associação entre jornalismo e publicidade, e na busca também por padrões de observação.
Existe a dificuldade de apontar padrões de mensuração de eventos que signifiquem impacto
no jornalismo. Há, porém, um encadeamento de ideias que precedem as tentativas de padronização.
Hoje, a mensuração de impacto aproxima-se do jornalismo sem fins lucrativos, do jornalismo de
nicho, do jornalismo de fact-checking. Sabemos das maleitas que a padronização pode causar. Mas a
ausência de padrões também cobra preocupações. Sem padrões, dificulta-se o partilhar dos resultados,
das descobertas, a criação de ferramentas. Amplificam as interpretações inadequadas do processo
interacional e dificulta, justamente, o alcance de modelos alternativos de financiamento.
Hoje, pode-se concluir, pautando-se por essas iniciativas pioneiras e também pelos contextos
em que elas se inserem, que a dimensão de mensuração de impacto está atravessando duas situações
que podem levar ao desenvolvimento de acordos ou polêmicas: a aproximação com noções
quantitativas de engajamento e a busca por cercar mudanças estruturais fora do contexto digital – o
comportamento das pessoas em sociedades complexas, o entendimento coletivo sobre algum ponto
específico. Para perceber os caminhos que essas discussões estão trilhando no jornalismo brasileiro,
foi proposto o preenchimento de um formulário a 58 organizações jornalísticas listadas no Mapa do
Jornalismo Independente, iniciativa da Agência Público da Jornalismo Investigativo e tivemos
respostas válidas de 17 organizações. Os critérios assumidos para seleção das organizações foram a
origem em projetos coletivos e não ligados a grandes grupos de mídias, políticos, organizações e
empresas, além do caráter alternativo de financiamento.
Cinco, dos 17 entrevistados, tinham as doações de leitores como principal fonte de
financiamento de produção. Os outros 12 variavam entre “recursos pessoais”, “editais privados e
públicos”, “investimento externo” e “recursos pessoais”, além de outras atividades percebidas como
extensões ao trabalho jornalístico, como “prestação de serviços” e “palestras”. Entretanto, o hábito
de Mensuração Editorial é semelhante ao modelo aplicado por organizações jornalísticas tradicionais,
apoiando-se em significações alcançados por meio do uso de software de análise desenvolvidos em
contextos comerciais (Google Analytics como principal exemplo). Metade dos entrevistados não
desenvolvem estratégias de mensurações qualitativas de performance e interação. Enquanto
organizações jornalísticas independentes nos cenários estadunidense, europeu e asiático preocupamse em potencializar e partilhar métodos de mensuração de Impacto, desenvolvendo software de
análise (MORI, Chalkbeat, NewsLynx) e operando conforme uma lógica de economia sob demanda
e amplificando opções de fonte de renda e financiamento, as organizações brasileiras demonstram
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ainda níveis primários de desenvolvimento e aplicação de alternativas ao modelo tradicional.
Perguntados se há alguma estratégia ou preocupação em mensurar qualitativamente a
performance e a interação dos usuários com os conteúdos, entrevistados que afirmaram existir tais
métodos em suas organizações deram respostas variadas. O Criador de um dos projetos explicou que
“esse trabalho é feito informalmente, não diria que existe uma estratégia ainda” (Projeto #Colabora,
Entrevista ao Autor, 06/06/2016). Já o Editor de Conteúdo de outro produto respondeu que “se analisa
os dados mensurados, sobretudo pelo Facebook, a fim de ter noção do alcance das publicações,
interação dos internautas, faixas etárias, região do acesso, plataforma utilizada, gênero, picos de
audiência, entre outras informações que são consideradas relevantes para conhecer nosso público”
(Eco Desenvolvimento, Entrevista ao Autor, 07/06/2016).
As respostas recebidas e exemplificadas pelas duas citadas no parágrafo anterior, demonstram
que existe uma aproximação interpretativa, por parte dos entrevistados, entre mensurações
qualitativas e monitoramento de sites de redes sociais, revelando que não há profundidade no
desenvolvimento de novas ferramentas. Apesar de alguns afirmarem a existência de métodos de
mensuração qualitativa em suas organizações, não há a sistematização dessas estratégias.
Perguntamos também se a organização e seus representantes demonstravam preocupações específicas
para mensurar o Impacto dos conteúdos distribuídos, e nove, dos 17 entrevistados, responderam
positivamente para o desenvolvimento de métodos de mensuração de Impacto. E quando
questionados como funcionava tal estratégia, disseram:

•

“Temos a preocupação, mas não dispomos de meios.” (Diretor Executivo, Instituto
Envolverde, Entrevista ao Autor, 06/06/2016);

•

“Analisamos semanalmente os dados mensurados pelo Google Analytics e redes sociais,
sendo que os resultados nos dão subsídios, inclusive, para a definição dos conteúdos
trabalhados.” (Diretor de Conteúdo, EcoDesenvolvimento, Entrevista ao Autor, 07/06/2016)

•

“Sim, mas não há um grande monitoramento.” (Editora, Move That Jukebox, Entrevista ao
Autor, 07/06/2016);

•

“Fazemos a análise semanal de audiência.” (Fundadora, Editora e Diretora de Redação,
Revista Calle2, Entrevista ao Autor, 08/06/2016);

•

“Não há uma estratégia explícita de mensuração do impacto. Por outro lado, como trata-se de
uma iniciativa de alcance restrito, com um público-alvo muito específico, a "mensuração"
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(aspas porque não enxergo como um movimento bem subjetivo e qualitativo) é feita a partir
da observação de manifestações espontâneas dos assinantes através de diversas maneiras: emails, menções no Twitter e no Facebook, aumento do número de assinantes (como
propositalmente não há uma estratégia de divulgação para aumentar o número de assinantes,
sei que o aumento da base é orgânico, resultado de propaganda boca a boca), número de
aberturas de uma edição da newsletter (o que pode indicar que o e-mail foi encaminhado),
comentários de terceiros ou diretamente feitos a mim, etc.” (Cofundador e Editor, Farol
Jornalismo, Entrevista ao Autor, 09/6/2016);
•

“Medimos repercussão em Twitter e Facebook e, sobretudo, em outros meios tradicionais, que
citam nossas reportagens.” (Diretora, Aos Fatos, Entrevista ao Autor, 09/06/2016);

•

“Por enquanto, a medição é muito simplificada, basicamente com dados das redes sociais e
algumas pesquisas simples no Analytics. Neste exato momento, estamos estudando para
encontrar as melhores ferramentas e os melhores métodos para analisar nossa interação com
os usuários e, especialmente, as taxas de conversão.” (Sócia, JOTA, Entrevista ao Autor,
09/06/2016);

•

“Temos a preocupação [em mensurar impacto], mas não temos nenhuma estratégia para
avaliar o que estamos realizando.” (Proprietário e Editor, Acurácia, Entrevista ao Autor,
10/06/2016);

•

“Eu procuro instituir essa cultura. Existe um planejamento e todas as ações são pensadas de
acordo com ele. Mensuramos os resultados para saber se estamos no caminho certo e/ou se há
necessidade de ajustes.” (Mídias Sociais, Agência Lupa, Entrevista ao Autor, 17/06/2016).

As respostas demonstram que faltam recursos para investimento e reforçam a relação entre
mensurar Impacto com modelos de mensuração comercial, além de estabelecer a ligação entre
mensurar Impacto com a ideia de engajamento traduzida como o registro de eventos em sites de redes
sociais. Quinze, dos 17 entrevistados, instalaram os códigos do Google Analytics em seus sites.
Dezesseis, dos 17 entrevistados, tem perfis no Facebook e 14 no Twitter. Apenas quatro, distribuem
conteúdo em tempo real e sete publicam informações no site apenas uma vez por dia. Quatorze
disseram utilizar técnicas de tagueamento em seus sites, porém, nenhum soube responder se esse
tagueamento utiliza padrões de metadados. Observando-se todas estas informações é permitido
afirmar que, até o presente, mensurações de impacto precisarão se desenvolver dialogando com
manifestações sociais do público por meio de redes sociais, mas evitando apropriações de outras áreas
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e propondo inovações que favoreçam estratégias alinhadas ao jornalismo e os métodos de significação
de médio e longo prazo, rejeitando significações em tempo real.
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DESAFIOS DA MENSURAÇÃO EDITORIAL

As conclusões desta investigação estão divididas em quatro tópicos, através dos quais são
abordados os desafios que emergem do emprego de ações de Mensuração Editorial em organizações
jornalísticas. O primeiro tópico aborda desafios na formação de novas competências profissionais
motivadas pelo uso de métricas nas redações. O segundo tópico apresenta propostas de ações de
Mensuração Editorial nas etapas de produção. O terceiro tópico aproxima o conceito de Inovação
usado em investigações sobre comunicação e jornalismo do conceito de Mensuração Editorial. O
último tópico aborda o desafio de perceber a Mensuração Editorial por meio de uma categorização
tridimensional e discute as tendências evolutivas do conceito.

(A) NOVOS CARGOS

O primeiro desafio deve ser encarado com o entendimento de que o público neste ambiente
de mídia propagável (JENKINS, GREEN e FORD, 2013) está fragmentado e, por isso, seus hábitos
de interação com produtos e informações jornalísticas não são estáveis. Em certa medida é possível
organizar a coleção de individualidades através de métricas e assim propor significações ao coletivo,
mas somente para momentos singulares, nunca em definitivo. Isso sinaliza que os modelos de
observação assumidos nas organizações jornalísticas para perceber hábitos de navegação e de
preferências temáticas das pessoas devem ser múltiplos e constantemente atualizados. Esta
característica, além de refletir nas metodologias de monitoramento e análise, molda também a
organização do espaço de trabalho, criando a necessidade de novos cargos, de inserção de
profissionais de outras áreas nas redações, como cientistas da computação, cobrando especializações
dos jornalistas e impulsionando o acúmulo de funções.
Em 2014, o presidente e editor do jornal The New York Times, Arthur Sulzberger, criou uma
força-tarefa, liderada pelo seu filho, o jornalista A.G. Sulzberger, com o objetivo de estudar a empresa,
que via os lucros com anúncios publicitários no jornal impresso diminuir gradualmente, e sugerir
estratégias para uma necessária transição digital de seus produtos. Uma equipe de trabalho, composta
por 12 pessoas, examinou a organização, sobretudo a redação, e apresentou sugestões de mudanças
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em um relatório chamado “Inovação”59. No documento de quase 100 páginas, as duas principais
recomendações dialogam diretamente com o tema desta tese, especialmente com este tópico: (1) Criar
uma equipe de desenvolvimento de relações com o público na redação; (2) Criar uma equipe de
analistas de métricas na redação.
A primeira recomendação buscava ultrapassar a noção de que estratégias de interação com as
pessoas nas redações devem se concretizar apenas na produção de jornalismo de qualidade, como se
fosse um processo matemático: grande quantidade de bom jornalismo atrai o público. O The New
York Times produz em média 300 URLs por dia que se juntam aos mais de 15 milhões de artigos
publicados em seus arquivos digitais60. Trata-se de uma questão de abundância? Os autores do
relatório comentam que, apesar de ser uma posição aceita por grande parte dos profissionais que
trabalham no jornal nova-iorquino, esta seria uma visão simplista da complexa relação que existe
entre organizações, produtos e informações jornalísticas e público, sobretudo nas redes digitais.
Os autores do relatório sugerem que o desenvolvimento de relações com o público, buscando
entender suas demandas e aproveitar contribuições, exige uma mistura sofisticada de ferramentas e
táticas, como dedicar-se às redes sociais, adequar conteúdos para novas plataformas, otimizar o
conteúdo para os mecanismos de busca, personalizá-lo para atender às necessidades dos leitores e
envolver os leitores diretamente em conversas por meio de ferramentas sociais. Em suma, pontuam
que entender as preferências do público não pode ser apenas questão comercial, requer criatividade
e, principalmente, julgamento editorial. Que estratégias de desenvolvimento das relações com o
público deve ser um objetivo de toda a organização, e concluem que os profissionais da redação
devem se portar como lideranças neste processo.
Com esses argumentos, recomendam a criação do cargo de Editor Sênior de Audiência que
gerencie uma equipe de desenvolvimento de interações com o público dentro da redação. Sugerem
que este profissional seja responsável pela criação de estratégias editoriais nas redes sociais, em
motores de busca e canais de comunicação direta com o público, como comentários, sistemas de
trocas de mensagens e e-mail. A equipe também seria responsável por buscar as melhores formas para
personalizar os conteúdos e otimizar o uso dos arquivos, além de fornecer ferramentas, modelos e
treinamento para que os jornalistas consigam atingir e se relacionar com o público de modo mais

O documento, originalmente produzido para circular interna na organização The New York Times, vazou e foi
divulgado nas redes digitais por diversos sites. Após o vazamento, os responsáveis pelo desenvolvimento do
documento confirmaram sua veracidade.
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Dados de 2014, divulgados no próprio relatório “Inovação”.
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eficiente. O editor e sua equipe seriam incumbidos de estudar o público para não permitir que a
aposta em uma economia da atenção se transforma em uma economia da distração.
A segunda recomendação – criar uma equipe de analistas de métricas na redação – é
caracterizada pelos autores do relatório como algo que já pode ser entendido como indispensável para
qualquer redação de um produto digital. Argumentam que os principais competidores do The New
York Times que também tem origem no impresso, citando especificamente The Wall Street Journal,
The Washington Post e The Atlantic, já adotaram as análises de métricas como parte da rotina de
produção. Citam também produtos nativos digitais, nomeadamente The Huffington Post e BuzzFeed,
os quais chamam de competidores digitais, para exemplificar organizações que são plenamente
orientadas por dados e que isso tem melhorado o alcance de suas produções e a capacidade de
envolver o público. Concluem que gerações anteriores de editores tiveram de adivinhar o que o
público preferia, mas, presentemente, pode-se, pela primeira vez, testar se suas suposições estão
corretas.
Durante a coleta de dados para construção do relatório, os autores dizem ter ouvido
comentários receosos de alguns profissionais com a possibilidade dos dados substituírem o
julgamento editorial dos jornalistas. Uma das principais preocupações manifestadas é que as métricas
seriam usadas para avaliar o desempenho dos conteúdos individualmente, e não do produto, e isso
incentivaria uma produção com foco em cliques e páginas visualizadas, enfraquecendo a capacidade
editorial da organização. Como resposta para este medo, os autores enfatizam um suposto valor
jornalístico sólido e profundo que existiria no The New York Times que não seria ofuscado pelos
dados. As métricas seriam auxiliares na tomada de decisões editoriais e ajudariam a estender o alcance
e o impacto do jornalismo da organização.
As recomendações publicadas no relatório sobre inovação do The New York Times, analisadas
à luz da teoria do gatekeeping (WHITE, 1950), revelam uma tentativa de potencialização no processo
de seletividade inerente aos atos de comunicação que caminha em direção às preferências do público,
isto é, de inserir novos portões pelos quais as mensagens precisarão atravessar e cuja as forças que os
circundam são originadas na interação do público com produtos jornalísticos. O público, antes uma
força externa, passa a ser ele próprio um gatekeeper. Sugerir a criação de uma editoria especializada
em planejar meios e modos de interagir com o público é propor a ultrapassagem do antigo cenário de
uma audiência tipificada e presumida. As informações disponibilizadas pelas métricas permitiram
traçar perfis das pessoas oferecendo aos jornalistas um retrato dos seus leitores e respectivos
interesses temáticos.
Canavilhas, Torres e Luna (2016) visitaram redações e entrevistaram profissionais de

183
organizações brasileiras e portuguesas que gerenciavam o tráfego e acessos às páginas das
organizações jornalísticas e evidenciaram o papel fundamental dentro das redações digitais destas
equipes. Concluíram que as decisões editoriais são muito influenciadas pelas análises de métricas,
mas isso não significava estar perante um modelo de jornalismo totalmente dependente das opções
do público. Para os autores, o que se percebia era um modelo de produção de notícias caracterizado
pelo equilíbrio entre as decisões editoriais (critérios de noticiabilidade tradicionais e cultura
profissional jornalística) e as decisões orientadas pelos dados provenientes das métricas. Editores são
o primeiro filtro. O público, representado pelos dados e métricas, o segundo. Porém, pontuam os
autores, se as métricas ganharem maior importância, a ponto de exercerem pressão sobre as rotinas e
decisões editoriais, o público transforma-se num constrangimento que se insere na cultura profissional
e nas rotinas de produção das informações jornalísticas.
À luz da teoria organizacional (BREED, 1955), pode-se afirmar que as informações
jornalísticas são o resultado de forças condicionantes ligadas ao ambiente em que são produzidas
(SOUZA, 2005). A hierarquia profissional das organizações, por exemplo, são condicionantes
organizacionais que interferem no exercício profissional, nas formas de socialização dos jornalistas,
na cultura profissional e, consequentemente, nos processos de seleção e estruturação das informações.
A inserção de novos atores nas rotinas rotinas produtivas do jornalismo, como editores de audiência
e equipes de análise de métricas, pode alterar as forças que configuram as hierarquias e, como
observaram Canavilhas, Torres e Luna (2016), transformar-se em constrangimentos organizacionais
que, como observa Breed (1955), têm um papel fundamental sobre a atividade profissional do
jornalista.
No Brasil, o cargo de editor de audiência, assim como equipes de análise de métricas, já são
uma realidade, porém, ainda em casos isolados. O nome dado para o cargo cuja função é, sobretudo,
desenvolver métodos e ferramentas para aproximar as rotinas produtivas na redação do público,
também não é definitivo, evidenciando que há disputas em jogo. Na Folha de S.Paulo, o cargo Editor
de Audiência, Dados e Métricas foi criado em 2012, mesmo ano em que a organização adotou o
sistema de assinatura conhecido como paywall. Hoje61, dois jornalistas respondem pela editoria e têm
a função de orientar os outros editores e repórteres sobre as preferências do público. Há um
documento interno que circula diariamente com um espaço dedicado às métricas. Existe também o
cargo de Editor de Redes Sociais, ocupado por um jornalista de formação. O cargo de Secretário de

As informações apresentadas neste tópico sobre equipes de monitoramento do público foram colhidas por meio de
entrevistas realizadas em 2016.
61
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Redação para Área Digital tem por função realizar a mediação entre a redação e os profissionais de
tecnologia da informação. Métricas fazem parte desse processo.
Em O Povo, organização cearense que pertence ao Grupo de Comunicação O Povo, o
profissional que responde pelo cargo de Editor de Audiência trabalha em todas as áreas de atuação do
conglomerado de mídia – impresso, rádio, televisão e internet. O foco de atuação, porém, é o portal
de notícias. Há uma equipe de redes sociais formada por seis jornalistas e cinco estagiários. Esta
equipe é responsável por apresentar diariamente as métricas que envolvem ações nas redes sociais,
dos perfis da empresa e também tendência temáticas das redes. No Correio, antigo Correio da Bahia,
a responsabilidade por entender as demandas do público para fins editoriais é do Editor de Inovação.
Este cargo, ocupado por um jornalista, trabalha em contato direto com o profissional responsável por
gerenciar os perfis sociais da organização e também o o Editor On-line. Todos os repórteres têm
acesso às métricas do site por meio dos software utilizados e de relatórios organizados pelo Editor de
Inovação.
Estes três casos exemplificam um modelo de inovação pouco usual no jornalismo brasileiro
em que há a presença de editores de audiência dentro da redação. Em comum, a formação em
jornalismo dos profissionais nas três organizações, o que indica uma tendência, e equipes de trabalho
reduzidas. A onipresença das métricas e ferramentas de monitoramento do público em produtos
jornalísticos cobra que exista alguém observando os dados e propondo significações. Como esta não
é a realidade de grande parte das organizações jornalísticas, por fim, essa necessidade acaba por
provocar o acúmulo de funções para editores e repórteres.
Esta é a situação em redações de organizações tradicionais brasileiras com origem no
impresso, como o Diário de Pernambuco, Diário do Pará e O Tempo, de Minas Gerais. Nestas três
organizações há a presença das métricas como elementos na rotina de produção, seja por meio de
monitores divulgando em tempo real informações sobre o público e desempenho do site ou de
relatórios, porém, não há um profissional especializado para trabalhar com os dados e propor análises.
Nas três organizações, é responsabilidade do editor on-line, partilhada com os outros editores e até
com os repórteres, gerenciar as métricas. No Diário de Pernambuco e no Diário do Pará, apesar de
não existir um editor de audiência, há equipes de redes sociais. Na organização nordestina, dois
jornalistas são responsáveis pelos perfis sociais nas redes digitais, inclusive por observar as métricas
nesses produtos. Na organização paraense são seis pessoas, todas jornalistas. No O Tempo não há
equipe de redes sociais e o responsável pela primeira página do site também atualiza as redes.
Em organizações independentes, a inexistência de profissionais especializados em monitorar
e sugerir estratégias de diálogo com o público também é um realidade. Na Agência Pública de
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Jornalismo Investigativo não há um processo normativo de produção de dados sobre as preferências
e interesses do público e quem gerencia os perfis nas redes sociais da organização é a estagiária,
estudante de jornalismo. Na organização de fact-cheking Aos Fatos, que tem bases do Rio de Janeiro
e em São Paulo, todas as responsabilidades em torno dos dados sobre o público e desempenho do site,
além do gerenciamento de impressões nas redes sociais, são partilhadas entre todos, diretores, editores
e repórteres.
Organizações com maior poder de investimento têm apostado na inserção de equipes e
profissionais nas redações cuja função é aproximar-se do público e analisar métricas para fins
editoriais. Médias e pequenas organizações, por meio de diretores e editores, manifestam o desejo de
investimento nessas estratégias, barradas por questões financeiras. Apesar disso, inserem nas rotinas
técnicas de monitoramento do público, talvez por pressão do mercado, espelhando-se em
organizações maiores, e acabam por incentivar o acúmulo de funções para editores e repórteres sem
especialização em dados. O cenário atual não revela uma tendência de substituições de profissionais
ou de automação do processo editorial pautado por dados, métricas e algoritmizações dos produtos.
A Mensuração Editorial, analisada pelo ângulo da inserção de novos cargos, comporta-se
como um novo portão para decisões editoriais. É, portanto, também um condicionador organizacional
criador de constrangimentos profissionais, como são a hierarquia e o lucro. Ações de Mensuração
Editorial estão presentes nas rotinas em diferentes graus de influência, configuradas pelo grau de
especialização e dedicação dos profissionais que atuam nessas áreas. Equipes de audiência, dados e
métricas devem assumir o desafio de fazer análises macro, de médio e longo prazo. Analistas de redes
sociais precisam estimular conversações com o público. Repórteres e editores carecem de
especializações para entender métricas em tempo real e propor significações relavantes.

(B) MENSURAÇÃO EDITORIAL NA ROTINA PRODUTIVA

O segundo desafio relaciona-se com inserção da Mensuração Editorial no processo de
produção das informações. Métricas podem auxiliar a selecionar informações, matéria-prima
abundante nas redes digitais, por meio de técnicas como análise de sentimento (SALUSTIANO,
2016) e definições de personas (SILVA E AMARAL, 2016), ou pela estruturação da narrativa
jornalística a partir dos dados, como propõem Pavlik (2005) e Barbosa (2013), e até pela proposta de
um sistema narrativo específico para o jornalismo digital, trabalho realizado por Bertocchi (2014).
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Apurar é encontrar e analisar histórias. Para entender esse processo é necessário perceber as
diferentes amplitudes de apuração. Tentando organizar essa variedade, tensionada nos últimos anos
pela expansão das redes digitais e da cultura de dados, Bradshaw (2016) faz a proposta de percepção
da apuração em níveis, mas sem tentar hierarquizar os modelos ou reduzir a complexidade da
realidade. O argumento do autor é que perceber por meio de níveis pode ajudar o produtor da
informação a questionar a qualidade de sua apuração e entender se o modo como a história está a ser
contada é tão boa quanto poderia ser. Monitorar, retransmitir, reagir, cobrir, buscar e investigar são as
seis atividades mapeadas pelo autor que fariam parte da etapa de apuração na rotina do profissional,
ou seja, monitora-se um tema, campo ou assunto, busca-se retransmitir as informações observadas
para o público e reagir as informações que o circundam, cobrindo, buscando novas informações,
investigando (BRADSHAW, 2016). Em comum nos níveis a cobrança por originalidade e capacidade
de observação.
Falando especialmente para estudantes de jornalismo, Lage (2001, p.45) salienta o fato de que
“muitas reportagens resultam da observação de fatos que geralmente passam despercebidas. É o caso
de um súbito aumento do número de pedintes ou de camelôs na rua”. Outras, diz o investigador,
decorrem de inferências percebidas em questões econômicas e sociais. O exemplo do professor
Nilson Lage simplifica o significado de atenção e sensibilidade aos fatos, qualidade fundamental dos
jornalistas. Perceber, portanto, tendências temáticas do público ou rastrear e analisar flutuações de
humor dos leitores para com determinados assuntos, por exemplo, uma nova proposta de lei, uma
decisão econômica, uma decisão do Superior Tribunal de Justiça, são potencializações da capacidade
de percepção. Soma-se à inteligência dos produtores de informação os milhares de olhares do público.
A técnica de análise de sentimento (SALUSTIANO, 2016), que surge como uma nova forma
de acompanhamento do público e seus hábitos e preferências, uma vez que as tradicionais pesquisas
ad hoc e os painéis de consumo não conseguiam atender à demanda criada pelas novas mídias, pode
ser também aplicada como um processo de Mensuração Editorial. Antes, é preciso reconhecer que a
técnica emerge como uma demanda do mercado, sobretudo publicitário, para avaliações de
investimentos em marketing. Ou seja, para aproximar as premissas e padrões atuais desta técnica dos
mecanismos de produção jornalística serão necessárias adaptações. Em suma, técnicas de análise de
sentimento são usadas para se avaliar, classificar e depurar as opiniões das pessoas e a polaridade
(positiva, negativa ou neutra) de suas opiniões publicadas por meio textos nas redes sociais.
Salustiano (2016) destaca que “polaridade” e “sentimento” são termos que pertencem ao mesmo
campo semântico do universo da análise de sentimento e por esse motivo muitas vezes são usados
como sinônimos.
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A discussão em torno dos níveis de polaridade, costurada por Salustiano (2016) em trabalho
publicado pelo Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados, revela desafios contemporâneos
de classificação dos dados, desde a identificação de emoções, como a importância do sentimento
neutro, ignorado pela maioria das técnicas de extração de dados, até a discussão sobre capturas de
dados e análises automatizadas, realizadas por meio de técnicas de machine learning versus análises
manuais. O pesquisador enfatiza que ainda não há padronizações que limitem as técnicas de
mineração de dados e classificação de textos, porém, os principais métodos utilizados hoje por
agências são modelados para monitoramentos em sites de redes sociais e, de certo modo, são
condicionados pelas limitações impostas pelas empresas proprietárias desses sites. Para uma
organização jornalística, as metodologias de mineração devem se concentrar nos usuários que
interagem com os produtos da empresa e nas ações realizadas dentro dos produtos, como comentários
e participações em conteúdos dinâmicos.
Com os dados minerados, a etapa seguinte é justamente a classificação de sentimentos.
Salustiano (2016, p.42-43) lista quatro técnicas de classificação, apresentadas abaixo:

•

Classificação pela polaridade de sentimentos: divide-se as publicações analisadas em
negativas, positivas ou neutras;

•

Classificação por escala: aqui são propostos níveis para as polaridades positiva e negativa,
buscando-se profundidade na análise;

•

Classificação por elemento e aspecto: objetiva-se classificar os elementos percebidos em
análises com menos profundidade separadamente, assim, os dados são divididos em núcleos
e os elementos são analisados;

•

Classificação por humor: com a intenção de ultrapassar a superficialidade de análises
bidimensionais, busca-se interpretar o estado de espírito daquele que interage com o produto
por meio de sentimentos como insatisfação, frustração, revolta, alegria, expectativa, satisfação
etc.

Apoiar-se em técnicas de análise de sentimento durante a etapa de apuração de um
determinado tema pode ajudar o jornalista a perceber as reações do público para aquilo que ele está a
explorar e, deste modo, aprofundar a investigação e alcançar novas reflexões. Essa técnica também
pode ser usada para se analisar mensagens enviadas por -e-mail ou por meio de programas de trocas
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de mensagens. As sugestões de pauta, envio de vídeos e imagens feitas pelo público por meio de
aplicações como o WhatsApp são também uma maneira de monitorar esse público e perceber
sentimentos. Para aproximar a técnica dos mecanismos de produção jornalística, além de buscar
adaptações nos modelos de captura dos dados, deve-se estar atento ao desafio de não limitar as
possibilidades de alcance da produção, dizendo somente aquilo que o público já sabe. Reconhecer as
opiniões do público por meio de técnicas como a análise de sentimento não significa adequar a
produção para que esta simplesmente se encaixe nas preferências do público. Deve-se entender os
movimentos de pontos de vista e flutuações de humor para garantir o pluralismo.
Para produção do texto o jornalista se guia por orientações editoriais específicas e deve
obedecer uma estrutura convencional, transformando as informações em um texto linear para que se
possa categorizá-lo como um conteúdo jornalístico. Neste processo, importa também o formato
escolhido para transmitir a informação. O jornalista pode optar pela construção de um texto escrito
como recurso principal e por inserir um vídeo para ilustração. Pode preferir inserir links para
aprofundamentos no corpo do texto, ao invés de colocá-los em linhas finas ou em caixas separadas
do texto principal. Se decidir inserir imagens, pode optar por apresentá-las em um slideshow. Se
quiser promover ações de interação, há a possibilidade de acrescentar uma enquete publicada
originalmente no perfil no Twitter do repórter ou da organização que ele representa no final do texto.
Decisões de formato para a narrativa do conteúdo na etapa de produção, ao contrário de
decisões editoriais tomadas durante a apuração, podem ser integralmente orientadas por métricas. Se
o objetivo é atingir mais pessoas, ouvir as preferências do público sobre o modo como ele prefere ter
contato com as informações torna-se parte fundamental do processo. Essa premissa torna-se ainda
mais forte quando associada às produções maiores, como especiais e grandes reportagens, cuja
expectativa de alcance é sempre proporcional ao esforço intelectual empregado na produção, sem
contar os investimentos financeiros.
O formato escolhido para transmitir a informação interferirá na narrativa e,
consequentemente, alterará em parte a essência do jornalismo. Por isso, deve ser feito de modo
inteligente e orquestrado com a linha editorial e com toda a redação. Não se trata de investimentos
em técnicas como títulos caça clique ou em lógicas da economia da distração, mas de aproximação
com o público para garantir alcance e espalhamento. Aderindo à ideia de Leal (2014) que o jornalismo
é um modo peculiar de narrar, pode-se dizer que as narrativas jornalísticas na web, ou na estrutura
que a narrativa jornalística assume na web, é hoje baseada na ligação com dados. A estruturação da
narrativa jornalística na web a partir dos dados inicia-se na terceira geração do desenvolvimento do
jornalismo para este ambiente, geração em que Pavlik (2005) afirma ter iniciado a experimentação de
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diferentes formas de storytelling, porque, até então, os produtos e formatos eram modelados seguindo
o modelo jornalístico convencional. Antes disso, as gerações são caracterizadas por lógicas de
transposição de formatos e conteúdo.
A sistematização em gerações não se refere a uma evolução cronológica, pois, as fases
coexistem e as dinâmicas podem conviver simultaneamente num mesmo site jornalístico (BACCIN
e TORRES, 2016). Acompanhar o desenvolvimento da web e propor gerações dessas transformações
no jornalismo é uma estratégia metodológica que auxilia investigadores a perceber continuidades,
rupturas e potencializações nas estruturas. Barbosa (2008, 2013) identificou a quarta e a quinta
gerações do jornalismo nas redes digitais. A quarta geração refere-se especialmente a gênese das bases
de dados nas práticas jornalísticas, moldando processos de edição e dos formatos. Na quinta geração
as bases de dados consolidam-se como parte fundamental no processo de estruturação do jornalismo
nas redes digitais. Nesta fase, Barbosa e Torres (2013) identificaram que se ampliam as formas
narrativas do jornalismo e citam como exemplo a expansão do Jornalismo Guiado por Dados ou Data
Journalism.
Bertocchi (2014) propõe o entendimento da narrativa jornalística “como um sistema
adaptativo, uma vez que a sua sobrevivência depende da adaptabilidade de sua estrutura em relação
aos demais sistemas em seu entorno, com os quais interage” (BERTOCCHI, 2014, p. 07). O modo
como a autora desenvolve a visualização deste sistema parece pertinente para percebemos o nível de
interferência das métricas na configuração de narrativas.
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Figura 17- O sistema narrativo no jornalismo digital. Fonte: Bertocchi (2014).

Sistemas de mensuração estariam nos dois primeiros atos, nomeados pela autora como
antenarrativa. “Antenarrar é criar e manipular dados e metadados”, enquanto “formatar é interfacear,
renderizar a narrativa, conferindo-lhe forma”. Neste sistema, “o formato da narrativa revela o
comportamento de todo o sistema” (BERTOCCHI, 2014, p. 10). São os sistemas-entorno que
configuram a antenarração, posicionam as métricas e, de certa forma, atuam como condicionadores
da narratividade. A ação de tagueamento, como exemplo básico de agência provocada pela
composição de dados na narrativa, tende, como salienta Bertocchi, (2014) ser uma estratégia
comunicativa, diretamente ligada às decisões editoriais, moldando assim a narratividade jornalística
nas redes digitais.
Análises de bounce, por exemplo – quando o usuário optou por abandonar um conteúdo,
saindo do site, por exemplo – podem indicar sinais de necessidade de transformação no formato como
o tamanho das imagens para poupar o plano de dados do usuário; a inserção de links para matérias
relacionadas com melhores taxas de atenção em áreas de saída; a inserção de links em outras
publicações para promover o conteúdo em questão; o acréscimo de palavras-chave orientando-se por
tendências nas redes sociais.
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Todas essas estratégias de apuração e produção irão interferir no processo de circulação das
informações. Em um modelo híbrido de circulação, descentralizado e dinâmico, que visa dar conta
da abundância informativa contemporânea, métricas podem ajudar no estabelecimento de diálogos
entre as organizações jornalísticas e o público. Na internet, a distinção entre circulação estática e
dinâmica ganha ainda mais evidência, uma vez que é a partir de sua expansão que verificamos uma
nova ecologia comunicativa se desenvolver e amplificar questões de participação. Para Machado
(2008), a caracterização dos sistemas de circulação como centralizados ou descentralizados, como
estáticos ou dinâmicos, depende da forma como os usuários são incorporados nas etapas de produção.
É preciso conversar e saber conversar com o público, entender e aceitar sua participação na estrutura
produtiva, sobretudo na circulação em rede.
Uma estratégia que busca qualificar conversações em rede, principalmente entre empresas e
o público, é a criação de personas, definido por Silva e Amaral (2016, p. 189) como “um recurso
utilizado por empresas que buscam se comunicar com seus públicos de forma coerente, com
personalidade, tom e características definidas, sem confundir os públicos com estilos diferentes a
cada nova mensagem”. Os autores comentam que a técnica ganhou popularidade no mercado na
primeira metade dos anos 2000 por meio da divulgação de trabalhos para área de desenvolvimento
de produtos que propunham metodologias de arquétipos hipotéticos definidos pelos seus objetivos e
padrões de uso.
Usar o recurso de criação de persona objetivando a qualificação do diálogo com o público
pode ajudar, primeiramente, organizações no desenvolvimento de identidades próprias para serem
usadas em canais sociais, como sites de redes sociais ou programas de troca de mensagens. Quando
o perfil de uma organização jornalística responde uma mensagem enviada por um leitor pelo
WhatsApp, quem fala pela organização? Qual é a persona? Editores e analistas de redes sociais
costumam manifestar dúvidas como essas quando iniciam seus trabalhos nas redações, por exemplo:
se o perfil da organização fosse uma pessoa, seria um homem ou uma mulher? Qual seria sua idade?
Em segundo lugar, o recurso pode auxiliar os jornalistas a identificar quem são os leitores de forma
objetiva, ultrapassando a noção de um público passivo e uniforme, valorizando a capacidade de
agência dos leitores, o pluralismo e a multiplicidade do público.
Apesar de haver múltiplas formas para realização do processo de criação de persona, como a
pesquisa face a face, Silva e Amaral (2016) propõem a utilização dos dados das redes sociais, a partir
do monitoramento, para gerar personas. Especialmente para o jornalismo, as métricas do próprio
produtos podem ajudar a identificar o público, revelando tendências de assuntos e de costumes de
navegação. Análises dos comentários, ação comum em produtos jornalísticos, também podem fazer
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parte do processo de observação dos comportamentos do público. Silva e Amaral (2016, p.190) listam
algumas formas para se organizar amostras de pessoas nas redes digitais por meio do monitoramento
de sites e aplicativos de redes sociais, dentre elas, a seleção da base conhecida de usuário engajados,
por autodescrição, como a profissão, e por geolocalização. O desenvolvimento de personas, tanto da
própria organização quanto do público, inicia-se na observação dos hábitos de interação do público e
se complementa nos objetivos editoriais da organização jornalística. Com a sistematização das
análises, cria-se significações que podem ser materializadas em personas.
Para que essas estratégias de criação de personas, de estruturação de narrativas e de análise de
sentimento passem a fazer da prática profissional nas redações não se pode reduzir a tecnologia a um
uso instrumental, apoiando-se em argumentos que tais inovações desestabilizem os fundamentos da
prática. A estabilização dessas técnicas também depende da consolidação de novos cargos e funções
que se responsabilizem pela compreensão desses recursos nas redações. Estes novos profissionais
têm que propor significados e não apenas números, têm que se comportar como tradutores das
métricas, reconhecendo as particularidades das redes, dos dispositivos e partilhar suas percepções.

(C) MENSURAÇÃO EDITORIAL E INOVAÇÃO

O relatório Innovation do The New York Times, produzido e publicado em 2014, objetivava
apontar caminhos de inovação que deveriam ser adotados pela organização para moldar as práticas e
alcançar mais pessoas, visando o aumento do lucro e da qualidade das produções. As duas principais
recomendações se relacionavam com ações de Mensuração Editorial: desenvolver estratégias de
interação com o público através de editorias de audiência; criar analytics teams para, dentro das
redações, traduzir métricas. Em suma, para que a organização inovasse, era preciso aproximar-se do
público apoiando-se em métricas e em estratégias de conversação. Os jornalistas, disseram os
profissionais responsáveis pelo relatório, devem ser o primeiro filtro. O público, representado pelos
dados, o segundo.
Há uma inequívoca valorização de ações de Mensuração Editorial por uma das principais
organizações jornalísticas no mundo ao condicionar práticas de inovação à adoção de ações de
monitoramento dos hábitos e preferências do público dentro das redações para fins editorias. E
justamente por ser uma organização modelo de produção editorial e de estratégias comerciais para
outras organizações jornalísticas, pode-se concluir que o investimento na criação de equipes de

193
análise de métricas e de valorização do cargo de editor de audiência despontará como uma tendência
jornalística nos próximos anos.
Partindo da premissa que a inovação em uma empresa jornalística não ocorre isoladamente,
mas dentro de uma cadeia de ações e efeitos, Franciscato (2010) buscou afastar o tratamento científico
sobre inovação do que ele define como uma formulação frágil do conceito. Para isso, propôs vertentes
de análise da inovação no jornalismo, superando um suposto viés tecnológico excessivo. As três
vertentes de inovação propostas pelo autor são: tecnológica, organizacional e social.
No primeiro aspecto, inovação “não pode ser considerada como um investimento isolado em
modernização industrial, mas caracterizada também como um aporte que modifica as rotinas e
processos de trabalho do jornalista, bem como o perfil e a qualidade do produto jornalístico.”
(FRANCISCATO, 2010, p.12). Ou seja, é preciso observar e reconhecer que a cultura jornalística, ao
mesmo tempo que é moldada com a evolução das ferramentas, molda também as possibilidades de
uso de tecnologias. Chega-se assim na segunda vertente, de inovação organizacional. Franciscato
(2010) recorre ao Manual de Oslo, que define inovação como a “implementação de um novo método
organizacional nas práticas de negócios da empresa, na organização do seu local de trabalho ou em
suas relações externas” (MANUAL DE OSLO, 2000, p. 36). O autor (2010, p.14) conclui que em
organizações jornalísticas, tais implementações se referem às “mudanças nas rotinas de trabalho, com
implantação de novos modelos de gestão, novos ambientes e as formas como inovações tecnológicas
podem induzir à criação de novos processos”. As duas primeiras vertentes levam à terceira: Inovação
social. Trata-se de um “termo que indica os usos ou efeitos sociais dos processos interativos, bem
como as interações que agentes sociais desenvolvem com as organizações jornalísticas”
(FRANCISCATO, 2010, p.14). Ao fazer essa divisão, o autor evidencia um caráter analítico para
estudos da inovação no jornalismo.
A divisão de vertentes, metodologia que também pode ser observada na pesquisa sobre
inovação de Lucy Kung (2015), não busca delimitar fronteiras, mas propor modos de observar os
processos de inovação. A percepção de que processos inovadores dentro de organizações jornalísticas,
sobretudo nas redações e influenciando práticas editoriais, precisam superar um viés tecnológico em
suas abordagens para alcançar análises sobre rotinas, narrativas e formatos, por exemplo, é partilhado
por outros investigadores em pesquisas recentes sobre inovação e variados objetos de pesquisa, como
dispositivos móveis (AGUADO, 2013), aplicativos jornalísticos vespertinos para tablets
(PALACIOS, BARBOSA, FIRMINO e CUNHA, 2015) ou audiovisual para dispositivos móveis
(TEIXEIRA, 2015). Buscando aproximações entre as noções de criatividade e inovação, Machado
(2010, p.67) comenta que processos de inovação estão em “alterações nas técnicas, tecnologias,
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processos, linguagens, formatos, equipes, dispositivos e aplicações, valores ou modelos de negócios
destinados a dinamizar e potencializar” os mecanismos de produção e os sistemas de circulação das
informações jornalísticas.
Apesar de não haver menções diretas à valorização de métricas como um processo de inovação
nos trabalhos citados acima, como há no relatório do The New York Times, a definição que os autores
alcançam de inovação jornalística associa-se às mudanças na rotina, nos formatos, nos conteúdos e
nas relações dos jornalistas com os colegas e com o público provocadas também pela Mensuração
Editorial. A aproximação entre métricas e o conceito de inovação não é exclusivo do relatório do The
New York Times. Em seu estudo sobre inovação e jornalismo, Bakker (2013) identificou 30 diferentes
tipos de processos de inovação experimentados por organizações jornalísticas alemãs. Focado apenas
em experimentações realizadas em produtos impressos, registrou alterações nas métricas de
circulação como metodologia para qualificar as inovações. Em pesquisa etnográfica realizada na
redação da Al Jazeera, no Qatar, Nikki Usher (2013) classifica o uso de métricas na rotina produtiva
como uma inovação que pode ajudar a separar processos de mensuração dos hábitos e preferências
editoriais do público de ações de mercantilização do público.
Da relação entre as vertentes propostas por Franciscato (2010) e Kung (2015) com os desafios
apresentados nos tópicos anteriores – novos cargos e métricas na rotina de produção jornalística –
propõe-se três diálogos entre Mensuração Editorial e inovação: (1) métricas como geradoras de
processos de inovação; (2) métricas como limitadoras de processos de inovação; (3) métricas como
método para qualificar processo de inovação.
A adoção de estratégias de Mensuração Editorial incentiva processos de inovação em todas as
vertentes do fenômeno da inovação no jornalismo. Incentiva a inovação tecnológica ao propor
ferramentas e ajustá-las para o uso nas redações, cruzando significados e culturas. Organizações com
maior poder de investimento, como o britânico The Guardian, contrata desenvolvedores e forma
equipes para criar seu próprio software de análise. Incentiva a inovação organizacional ao inserir
outros profissionais que agregam competências às práticas jornalísticas, qualificando a cultura de
produção. Cientistas de dados passam a fazer parte dos profissionais que compõem a redação,
propondo conteúdos e formatos. Em 2013, o Mashable, organização especializada em notícias sobre
tecnologia e cultura digital, contratou Haile Owusu, doutor em Física Teórica e Matemática, para o
cargo de Cientista de Dados Chefe. Entre suas atribuições, foi prioridade formar uma equipe de
análise de métricas e poder prever como um artigo torna-se viral. Em quatro anos na organização, a
equipe de Owusu é responsável pelo desenvolvimento do Sistema Gerenciador de Conteúdo da
organização e de ferramentas que auxiliam os repórteres e editores a perceberem em tempo real o
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fluxo de conversação e compartilhamento dos conteúdos nas redes digitais. Também incentivam a
inovação social ao proporem mensurações de impacto, por exemplo, e ampliar preocupações com
questões de desenvolvimento social.
Por outro lado, é possível analisar a inserção de métricas na rotina de produção como agente
limitador de processos de inovação. A depender do uso e da capacidade de investimento da
organização, pode-se deixar influir-se por significados defasados, orientando-se pelo que já passou,
diminuindo possibilidades de novas especializações. A dificuldade de investimento pode também
desenvolver uma dependência por análises comerciais, distorcendo significações que deveriam ser
editoriais. Inovações tecnológicas, organizacionais e sociais podem ser limitadas se houver
uniformizações dos padrões. Em um modelo no qual organizações jornalísticas com objetivos
editoriais diferentes são pautadas por métodos de mensuração homogêneos importa menos quem tem
acesso e mais quem seleciona, desequilibrando o processo de participação do público na produção,
principalmente na etapa de circulação, e criando formatos estéreis, como as listas do BuzzFeed – que
podem funcionar em contextos específicos, mas não em todos. Se há uma limitação na criação de
significados para as preferências do público, os múltiplos canais existentes nas redes digitais não são
capazes de garantir a diversidade de pontos de vista. A fragmentação do público numa perspectiva
econômica, dificulta essa leitura dos hábitos do público e provoca o apoio em padrões generalistas.
Hoje, com a multiplicidade de unidades de mensuração é possível fazer avaliações precisas
daquilo que o público prefere e como age quando se relaciona com conteúdos produzidos por
organizações jornalísticas. Essa vantagem analítica em relação a tempos anteriores pode também ser
usada como método de qualificação de processo de inovação nas organizações jornalísticas, tanto em
departamentos comerciais quanto editoriais. Métricas de inovação é uma área de investigação com
certa representatividade no campo de desenvolvimento de estratégias políticas e sociais. Milbergs e
Vonortas (2004), presidente do Centro para Aceleração de Inovações nos EUA e diretor do Centro de
Políticas Internacionais de Ciência e Tecnologia da Universidade George Washington,
respectivamente, argumentam que métricas de inovação de alta qualidade aumentam a compreensão
do público para aplicações de políticas públicas, e ajudam os formuladores dessas políticas a
avaliarem o desempenho de inovação da nação e, assim, melhoram as políticas e estratégias de
investimentos. Nesse sentido, inovação é o processo através do qual um governo cria e transforma
conhecimento e tecnologias em produtos e serviços úteis para a população. Esta definição destaca o
fato de que inovação é uma atividade complexa e multidimensional e, como afirmam Milbergs e
Vonortas (2004), não pode ser medida diretamente ou com um único medidor.
No trabalho de Bakker (2013) sobre inovações jornalísticas, usam-se métricas de distribuição
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para qualificar experiências inovadoras de algumas organizações jornalísticas. Para que trabalhos
futuros tentem fazer o mesmo é preciso superar a relação entre métricas e padrões comerciais,
incluindo no processo de qualificação outras dimensões, como atenção e impacto. Fazer inovações é
mais que inserir novas tecnologias em um contexto. Dinâmicas de interação do público com
conteúdos jornalísticos são mais do que um jornal vendido.

(D) MÉTRICAS INSUBSTITUÍVEIS E A QUARTA DIMENSÃO INCOMENSURÁVEL

Ninguém escapa da onipresença da internet. Mesmo quem não tem acesso direto à rede digital,
por questões estruturais, políticas ou ideológicas, é governado e influenciado por instituições que
operam por meio delas. Cardoso (2011, p.177), concentrado em perceber os propósitos do design na
contemporaneidade, debruça-se também sobre as inovações digitais e propõe um desafio: “Tanto a
rede é um fato da contemporaneidade que, poucas décadas após sua criação, quase ninguém consegue
mais imaginar como seria o mundo sem ela”. A rede, suas lógicas e regras peculiares, infiltram-se no
cotidiano e mudam os modos de interagir e de perceber interações. Um acontecimento pessoal logo
se transforma em um post no Facebook e se espera um recorde de likes, comentários e
compartilhamentos. Mas se a selfie publicada no Instagram tem menos curtidas que a média, se o
tuíte sobre política não é retuitado como se imaginou, e se o texto no Facebook tem mais emojis de
ódio que de amor, algo deve estar errado e talvez seja melhor usar outra hashtag.
Hoje, usam-se métricas para mensurar relações interpessoais e profissionais. A quantidade de
seguidores em sites de redes sociais, de visualizações no YouTube, de upvotes no Reddit, são a medida
de popularidade que inventam influenciadores. Produtos jornalísticos também se apoiam nessa
transformação cultural para tentar cercar, entender e influenciar o comportamento do público. Em
pesquisa publicada em 2014, o autor desta tese identificou no fórum de comentários do site da
organização jornalística estadunidense The Huffington Post dinâmicas de sociabilidade que se
apoiavam sobre dois alicerces distintos, porém, complementares (TORRES, 2014). O primeiro se
localizava especificamente nos aspectos técnicos do sistema de gerenciamento de conteúdo do site e,
embora fosse certamente herdeiro de uma semântica relativamente comum a outros fóruns de
comentários nos quais os conteúdos vão sendo publicados e exibidos de forma cronológica, carregava
consigo níveis de sofisticação que afetavam não só o acesso às informações jornalísticas, mas
transformavam os próprios comentários em informação pronta para ser usada.
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O segundo alicerce, embora também fosse, certamente, implementado através dos mesmos
aspectos técnicos, estava subscrito à elaboração de um sistema que não enquadrava a experiência
humana apenas de forma passiva, mas incidia de forma ativa ‒ e definidora ‒ sobre a dinâmica das
relações sociais estabelecidas a partir da plataforma, organizando hierarquias sociais que tinham
como base comportamentos específicos e, principalmente, um particular esquema de recompensa
simbólica. Esse segundo alicerce, que também fundamentava o espaço interacional do fórum de
comentários do produto estudado, motiva o diálogo com estudos sobre gerenciamento de impressão
(GOFFMAN, 1959; LEMOS, 2002), assim como pesquisas sobre gamificação (PELLANDA, 2011).
Os comentários no The Huffington Post eram monitorados por uma equipe de moderadores
da própria organização jornalística. Os moderadores se pautavam em seis regras para decidir quais
conteúdos seriam passíveis de serem publicados. Entre os seis princípios reguladores do ambiente de
comentários, um se destacava: “be yourself, only yourself, and just one of yourself”, traduzido
livremente como “seja você mesmo, somente você mesmo e apenas um de você mesmo”. Pautada
sobre a ideia de que cada opinião pessoal é única e deve ser valorizada, a equipe de moderadores
aconselhava que o usuário não deturpasse a si ou aos outros, espalhasse informações incorretas,
criasse vários perfis e avisavam62: “Se você fizer isso, fará da comunidade um lugar menos agradável
e será removido”. Para incentivar que as pessoas respeitassem as regras, a organização utilizava um
esquema de recompensa simbólica pautando-se por métricas. O usuário que tivesse as maiores taxas
de “curtidas” era apresentado de forma destacada no site e recebia badges, uma espécie de distintivo,
que os diferenciava dos usuários comuns.
Questões que são levantadas a partir dessa observação recaem sobre até que ponto o modelo
adotado pelo Huffington, de se apropriar de aspectos lúdicos e incentivar a participação colaborativa
do público pautando-se por métricas, muda a forma como interagimos nas redes digitais com produtos
jornalísticos. A partir disso, transportar para a contemporaneidade e interpretar a afirmação de Park
(1923) que “o poder da imprensa pode ser mensurado pelo número de pessoas que a leem” nos
apresenta um cenário de fragmentação do sentido de “ser lido”. Clicar, comentar, compartilhar, curtir,
interagir, participar são hoje sinônimos de ler? Sim, pois as redes digitais permitem que se façam
análises estatísticas sobre esses comportamentos. A tentativa do The Huffington Post de controlar a
participação do público por meio de processos de gamificação revela também uma orientação que
não determina somente qual será a informação selecionada, ou qual será a natureza do conteúdo
produzido, mas também impõe modelos de produção que buscam assumir o controle dos fluxos em
Original: “don't misrepresent yourself or others, spread misinformation, create multiple accounts or ‘astroturf’. If you
do, you will make the community a less enjoyable and valuable place to be and will be removed when we see it”.
62
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sistemas de circulação, tentando retirar parte de uma autonomia necessária para seu funcionamento.
Propor uma categorização das metodologias de captura, de visualização tridimensional, é uma
tentativa de auxiliar a criar significações para indicar quem é o público. Deste modo, tenta-se cercar
através das categorias (Clique, Atenção e Impacto) os ruídos oriundos de contextos externos à
produção, e surgem assim as possibilidades de análise dos dados capturados. Porém, este processo
deve manter aberta a possibilidade dos significados permanecerem mutantes e dinâmicos, pois há
algo na circulação que sempre escapará das metodologias de captura e dos padrões de análise.
Seguindo a proposta de apresentar ideias a partir de dimensões, pode-se dizer que existe algo na etapa
de circulação que se esconde em uma quarta dimensão, uma metáfora para indicar algo que é difícil
de ser observado e descrito. Uma quarta dimensão incomensurável. A proliferação de boatos políticos
no Brasil em 2016, por exemplo, mostra que há outros contextos e instituições envolvidas no processo
de circulação que escapam da análise por meio de algum software e com padrões de significação
definidos a priori. A proposta de uma categorização dos processos de mensuração por meio de
dimensões não deve ser entendida como um método aplicável a qualquer abordagem, mas sim como
uma base para elaborações de novos modelos e projetos. O aperfeiçoamento dessa proposta de
categorização será alcançado por meio da realização de outros testes empíricos, além de novas
observações e entrevistas.
Apesar dessa constatação, pode-se também afirmar que métricas já são insubstituíveis na
contemporaneidade. Seguindo o desafio de Cardoso (2011), tente imaginar um mundo jornalístico
sem likes e compartilhamentos no Facebook, sem os trending topics do Twitter, do Google, do
YouTube. Para o jornalismo, a expansão do uso de métricas são a causa da Mensuração Editorial e,
por isso, terão que ser qualificadas e ir além dos padrões estabelecidos por outras empresas e
instituições. A definição dos componentes de inovação que irão moldar padrões jornalísticos de
análise da produção mostra-se como um desafio para profissionais e pesquisadores do jornalismo.
As hipóteses um, dois e três desta investigação foram confirmadas. A quarta hipótese, porém,
foi parcialmente confirmada. A hipótese um afirmava que, presentemente, organizações jornalísticas
monitoram o público e mensuram suas preferências e interesses de formato e conteúdo dentro das
redações. O reconhecimento de novos hábitos nas rotinas produtivas, como a segunda tela dos
jornalistas, atesta a hipótese um. A hipótese dois fazia referência às mudanças nas competências
profissionais dos jornalistas. As entrevistas com editores de audiência, de dados e métricas, editores
de inovação e de convergência, todos com formação universitária em jornalismo, desvelam tais
mutações. Além disso, o acúmulo de funções para repórteres e editores, além da inserção de
profissionais de outras áreas com funções de monitoramento e mensuração dentro das redações, são
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também indícios de mudanças nas competências. A hipótese três afirmava que o monitoramento do
público e mensurações de suas preferências provocariam rupturas e potencialidades nos mecanismos
de produção da informação jornalística. O horário de publicação de conteúdos nas redes digitais, por
exemplo, serve como indicação de uma tendência evolutiva provocada, também, pelos hábitos do
público. A periodicidade característica do jornalismo impresso, radiofônico e televisivo, perde
importância em um modelo de orientação pelo tempo real. A cobrança de relatórios e a proposição de
metas também são indícios de rupturas e potencialidades nas rotinas produtivas.
A hipótese quatro afirmava que, considerando o jornalismo nas redes digitais, práticas de
monitoramento do público dentro das redações aumentariam a influência das preferências do público
nas decisões editoriais e no ajuste de critérios de noticiabilidade. Este aumento ainda está em jogo e,
apesar de ser evidente em algumas organizações, em outras ainda se percebe resistências na adoção
das práticas, seja por motivos organizacionais ou estruturais. As entrevistas realizadas no âmbito desta
investigação, entretanto, revelam um cenário de opiniões positivas sobre a Mensuração Editorial. A
maioria dos entrevistados mostrou-se preocupada e atenta às inovações relacionadas ao processo de
qualificação dos dados e dos procedimentos de captura, de análise e uso dessas informações na rotina
de produção. Além disso, há uma ideia compartilhada que métricas qualificadas e pensadas para se
relacionar especialmente com a cultura jornalística aumentam a compreensão do público sobre os
benefícios do processo de monitoramento, que ampliaria as possibilidades de participação do próprio
público e também o aperfeiçoamento dos mecanismos de produção, qualificando formatos e
conteúdo. Mas há também o registro de comportamentos hostis para com os dados, com as métricas
e com as preferências do público. A Mensuração Editorial, enquanto parte do processo de seleção,
produção e circulação das informações, emerge do conjunto particular de regras das organizações
jornalísticas, ou seja, possíveis interferências no ajuste dos critérios de noticiabilidade devem, ainda,
ser analisadas levando-se em consideração tais particularidades.
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I Lista das organizações jornalísticas que preencheram o questionário

•

Agência Acurácia Fotojornalismo (RS)

•

Agência Agência Lupa (RJ)

•

Aos Fatos (RJ)

•

Cidades para Pessoas (SP)

•

EcoDesenvolvimento (BA)

•

Farol Jornalismo (RS)

•

Instituto Envolverde (SP)

•

Jornalismo B (RS)

•

Jota (DF)

•

Livre.jor (PR)

•

Move That Jukebox (SP)

•

Nexo Jornal (SP)

•

Projeto Draft (SP)

•

Periferia em Movimento (SP)

•

Projeto #Colabora (RJ)

•

Revista Calle2 (SP)

II Lista das organizações jornalísticas que participaram das entrevistas semiestruturadas em
profundidade

•

A Gazeta (MT)

•

Agência Acurácia Fotojornalismo (RS)

•

Agência Pública (SP)

•

Amazônia Real (AM)

•

Aos Fatos (RJ)

•

Cidades para Pessoas (SP)

•

Correio (BA)

•

Correio da Manhã (PT)

•

Diário de Pernambuco (PE)

•

Diário do Pará (PA)
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•

Diários Associados - Uai, EM (MG)

•

Ego G1 (RJ)

•

Estadão (SP)

•

Extra (RJ)

•

Farol Jornalismo (RS)

•

Folha PE (PE)

•

Folha de S.Paulo (SP)

•

Gazeta do Povo (PR)

•

Hipernotícias (MT)

•

HuffPost Brasil / Veja.Com (SP)

•

iBahia (BA)

•

Livre.jor (PR)

•

Agência Lupa - Revista Piauí (RJ)

•

Metrópoles (DF)

•

O Povo (CE)

•

O Tempo (MG)

•

Observador (PT)

•

Público (PT)

•

Zero Hora (RS)

III Lista de sites que compuseram a análise de rastreadores

#colabora (BR)

La times (EUA)

7 Segundos (BR)

Lado M (BR)

A Bola (PT)

Lance (BR)

A Crítica (BR)

LivreJor (BR)

A Escotilha (BR)

Agência Lupa (BR)

A Notícia (BR)

M80 (PT)

A redação (BR)

MacWorld (BR)

A Tarde (BR)

Mail on-line / daily mail (UK)

A Tarde (BR)

Mais Goiás (BR)

A Tribuna Digital (BR)

Mais PB (BR)

A8se (BR)

Marco Zero Conteúdo (BR)

Ac24Horas (BR)

Marie Claire (BR)
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Acre Alerta (BR)

Mashable.com (EUA)

Acurácia (BR)

Mega Hits (PT)

AdNews (BR)

Meio Norte (BR)

Agência Mural (BR)

Metrópoles (BR)

Agência Pública (BR)

Metropoles.com (BR)

Al.com (EUA)

Meus 5 Minutos (BR)

Alma Preta (BR)

Mic.com (EUA)

Alvo Notícias (BR)

Mídia Max (BR)

Amazônia Real (BR)

Mídia News (BR)

Antena 1 (PT)

Mídia Ninja (BR)

Antena 2 (PT)

Mirror on-line (EUA)

Antena 3 (PT)

Mlive.com (EUA)

Aos Fatos (BR)

Monet (BR)

Auto Esporte (BR)

Move That Jukebox (BR)

Azmina (BR)

Msn news (EUA)

Bahia Notícias (BR)

MZ Portal (BR)

Barão de Itararé (BR)

NBC news digital (EUA)

BBC (UK)

NE10 (BR)

Bem Paraná (BR)

Nexo (BR)

Bleacherreport.com (EUA)

Nj.com (EUA)

Boa Informação (BR)

No Amazonas é Assim (BR)

Boa Vista (BR)

Nonada (BR)

Bocão News (BR)

Nós, Mulheres de Periferia (BR)

Bonde News (BR)

Notícias Ao Minuto (PT)

Boston.com (EUA)

Notícias Band (BR)

Bostonglobe.com sites (EUA)

Notícias do Dia On-line (BR)

Brasil.elpais.com (BR)

Notícias Ig (BR)

Brasil247.com (BR)

Notícias Terra (BR)

Brio (BR)

NPR (EUA)

Businessinsider.com (EUA)

Nydailynews.com (EUA)

BuzzFeed Brasil (BR)

Nypost.com (EUA)

Buzzfeed.com (EUA)

O Alto Acre (BR)

BV News (BR)

O Dia (BR)

Calle2 (BR)

O Dia (BR)

Campo Grande News (BR)

O Eco (BR)
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Campo Grande News (BR)

O Globo (BR)

Canal Rural (BR)

O Globo (BR)

Candeia (BR)

O Imparcial (BR)

Caras.uol.com.br (BR)

O Imparcial (BR)

Casa e Jardim - Casa e Comida (BR)

O Jogo (PT)

Casa Vogue (BR)

O Jornal de Hoje (BR)

Catracalivre.com.br (BR)

O Povo On-line (BR)

CBS news (EUA)

O Sol Diário (BR)

Ceará News 7 (BR)

O Tempo (BR)

Cenário MT (BR)

O Tempo On-line (BR)

CGN (BR)

Observador (PT)

Chicago Tribune (EUA)

Odiario.com (BR)

Chron.com (EUA)

Olhar digital (BR)

Cidade FM (PT)

Opera Mundi (BR)

Cidade Verde (BR)

Oppina (BR)

Cidades para Pessoas (BR)

ORM News (BR)

Cientista que virou mão (BR)

Outra Cidade (BR)

CIO (BR)

Outras Palavras (BR)

Clic RBS rs (BR)

Overloadr (BR)

ClicRBS rs (BR)

Papo de Homem (BR)

ClicRBS sc (BR)

Paraná On-line (BR)

Cnet.com (EUA)

Paraná On-line (BR)

CNN network (EUA)

Passapalavra (BR)

Coletivo Catarse (BR)

PC World (BR)

Computer World (BR)

Periferia em Movimento (BR)

Conexão Planeta (BR)

Pini Web (BR)

Congresso em Foco (BR)

Pioneiro (BR)

Correio 24 Horas (BR)

Poleiro (BR)

Correio 24hs (BR)

Ponte (BR)

Correio Braziliense (BR)

Portal 180graus (BR)

Correio da Amazônia (BR)

Portal Correio (BR)

Correio da Manhã (PT)

Portal D24am (BR)

Correio do Estado (BR)

Portal da Ilha (BR)

Dallas morning news (EUA)

Portal do Holanda (BR)

DCI (BR)

Portal do Holanda (BR)
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De Olho Na Ilha (BR)

Portal do Tocantins (BR)

Desacato (BR)

Portal i9 Sergipe (BR)

Diarinho on-line (BR)

Portal NCO (BR)

Diário 24 Horas (BR)

Portal SG (BR)

Diário Catarinense (BR)

Portal Verdes Mares (BR)

Diário da Amazônia (BR)

Porto Canal (PT)

Diário de Marília (BR)

Porvir (BR)

Diário de Notícias (PT)

Primeira Hora (BR)

Diário de Pernambuco (BR)

Projeto Andarilha (BR)

Diário de Santa Maria (BR)

Projeto Draft (BR)

Diário Digital (PT)

Público (PT)

Diário do Amapá (BR)

Puntero Izquierdo (BR)

Diário dos Campos (BR)

Quem (BR)

Diário Gaúcho (BR)

R7.com (BR)

Diário On-line (BR)

Rádio Comercial (PT)

EcoDesenvolvimento (BR)

Rádio Renascença (PT)

Elitedaily.com (EUA)

Rede Tribuna (BR)

Em Tempo (BR)

Repórter Brasil (BR)

Engadget.com (EUA)

Repórter de Rua (BR)

Énois (BR)

Revista Berro (BR)

Envolverde (BR)

Revista Capitolina (BR)

Época (BR)

Revista Lush (BR)

Época Negócios (BR)

Revista Nova Família (BR)

ESPN Brasil (BR)

RFM (PT)

Estadão (BR)

Ric Mais PR (BR)

Estadão (BR)

Rio Verde Agora (BR)

Estado de Minas (BR)

Risca Faca (BR)

Examiner.com (EUA)

Rondônia ao Vivo (BR)

Expresso (PT)

Rondônia Dinâmica (BR)

Extra (BR)

Roraima em Foco (BR)

Extra On-line (BR)

RTP 2 (PT)

Farol Jornalismo (BR)

RTP Informação (PT)

Fluxo (BR)

Sábado (PT)

Folha da Região (BR)

Salon.com (EUA)

Folha de S.Paulo (BR)

SBT Jornalismo (BR)
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Folha do Sertão (BR)

Scream and Yell (BR)

Folha Vitória (BR)

Século Diário (BR)

Fox news digital network (EUA)

Sfgate.com (EUA)

Freep.com (EUA)

SIC Notícias (PT)

G1 (BR)

Slate.com (EUA)

Gawker.com (EUA)

Sol (PT)

Gazeta do Povo (BR)

Surgiu (BR)

GCN (BR)

Techcrunch.com (EUA)

Glamour (BR)

Telegraph media group (UK)

GloboEsporte (BR)

Terra sem Males (BR)

GP1 (BR)

The Guardian (UK)

GQ Brasil (BR)

The New York Times (EUA)

Hora de Santa Catarina (BR)

Theatlantic.com (EUA)

Huffington Post.com (EUA)

Theblaze.com (EUA)

iBahia (BR)

Thedailybeast.com (EUA)

IDG Now (BR)

Think Olga (BR)

Independent.co.uk (UK)

Time.com (EUA)

InfoAmazônia (BR)

Tribuna do Ceará (BR)

InfoMoney (BR)

Tribuna do Norte (BR)

Infonet Notícias (BR)

Tribuna do Norte On-line (BR)

ITNet (BR)

Tribuna Hoje (BR)

JM Notícias (BR)

TVI24 (PT)

Jornal 1 (PT)

Uai (BR)

Jornal A Tribuna do Vale (BR)

Upworthy.com (EUA)

Jornal de Brasília (BR)

Usatoday sites (EUA)

Jornal de Londrina (BR)

Usnews.com (EUA)

Jornal de Negócios (PT)

Vaidapé (BR)

Jornal de Notícias (PT)

Valor Econômico (BR)

Jornal de Santa Catarina (BR)

Valor Econômico (BR)

Jornal do Dia (BR)

Varela Notícias (BR)

Jornal NH (BR)

Vice.com (EUA)

Jornal NH On-line (BR)

Viomundo (BR)

Jornal Pequeno (BR)

Visão (PT)

Jornal Record (PT)

Vogue (BR)

Jornalismo B (BR)

Vox.com (EUA)
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Jornalistas Livres (BR)

Vozerio (BR)

Jota (BR)

VVale (BR)

Justificando (BR)

Washingtonpost.com (EUA)
Zero Hora (BR)

A planilha com os dados pode ser consultada no endereço:

IV Divergência entre jornalistas e público (planilhas de análise)

As planilhas com os dados podem ser consultadas nos endereços: http://migre.me/w0Kdi ;
http://migre.me/w0KdU

V Questionário sobre métricas e impacto no jornalismo

Este questionário* é parte da pesquisa de doutoramento de Vitor Torres, em curso no Programa de
Pós-graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas da Universidade Federal da Bahia e no
Programa de Pós-graduação em Ciências da Comunicação da Universidade da Beira Interior, com
orientações da professora doutora Suzana Barbosa e do professor doutor João Canavilhas.
Apenas os pesquisadores líderes do projeto terão acesso aos dados. Citações poderão ser utilizadas
no texto da tese, mas somente com a permissão do respondente.
Se houver dúvidas, por favor, contate-nos pelo e-mail vitortorres.mid@gmail.com
*Algumas questões foram adaptadas do projeto de pesquisa desenvolvido pelo Tow Center for
Digital Journalism da Universidade de Columbia, disponível em <http://migre.me/tHexd>
Identificação
Qual seu nome?
Qual organização jornalística você representa?
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Qual a sua função (ou funções) na organização jornalística que você representa?
Quantos funcionários trabalham em tempo integral na organização jornalística que você representa?
Quantos freelancers colaboram (ou já colaboraram) com organização jornalística que você
representa?
Qual a principal fonte de renda da organização jornalística que você representa?
Fundações
Anúncios publicitários
Doações
Assinaturas
Outros
Produção, Distribuição e Circulação de Conteúdos
A organização jornalística que você representa produz conteúdo original?
Sim
Não
Não sei
A organização jornalística que você representa agrega informações de outras organizações?
Sim
Não
Não sei
Quais formatos de conteúdo a organização jornalística que você representa produz ou agrega:
Breaking News
Grandes reportagens
Críticas culturais
Datasets
Visualização de dados

225
Vídeos
Podcasts
Outros
Através de quais canais a organização jornalística que você representa distribui conteúdo:
On-line
Impresso
Rádio
Televisão
Outros
Qual a periodicidade de publicação de conteúdo no site da organização jornalística que você
representa?
Temporal
Diário
Semanal
Mensal
Não publicamos conteúdo no site
Outros
Quais sites de redes sociais a organização que você representa usa para circular conteúdo:
Facebook
Instagram
LinkedIn
Pinterest
Snapchat
Twitter
YouTube
Outros
Qual a periodicidade de publicação de conteúdos nos perfis em redes sociais da organização
jornalística que você representa?
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Temporal
Diário
Semanal
Mensal
Não publicamos conteúdo no site
Outros
Os conteúdos publicados no site da organização jornalística que você representa utiliza técnicas de
"tagueamento"?
Sim
Não
Não sei
As tags utilizadas seguem algum padrão de metadados?
Sim
Não
Não sei
Se a resposta para pergunta anterior foi "sim", por favor, liste quais são os padrões:
Práticas de Monitoramento
Há alguma norma proposta da organização jornalística que você representa para que relatórios de
mensuração sejam rotineiramente produzidos?
Sim
Não
Não sei
Em caso de resposta positiva, quais unidades de mensuração são cobradas como fundamentais para
compor o relatório?
Ainda sobre a primeira questão desta seção, em caso de resposta positiva, qual a motivação da
organização para cobrar a produção de relatórios de monitoramento?
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Quais software de análise são utilizados para mensurar o site da organização jornalística que você
representa:
Chartbeat
Google Analytics
Navegg
New Relic
Omniture
Optimizely
Wordpress Stats
Nao sei
Outros
Além do monitoramento dos hábitos de interação do usuário com site da organização jornalística
que você representa, há o monitoramento sistemático de outros produtos (perfis em redes sociais,
plataformas de publicação etc.)?
Sim
Não
Não sei
Em caso de resposta positiva, quais são as estratégias de mensuração utilizadas para monitorar esses
outros produtos?
Há alguma estratégia ou preocupação em mensurar qualitativamente a performance e a interação
dos usuários com os conteúdos? (Análise de comentários, por exemplo, ou unidades de mensuração
que não são quantitativas, como páginas visualizadas ou "curtidas")
Sim
Não
Não sei
Em caso de resposta positiva, quais são as estratégias? (Por favor, seja o mais descritivo possível)
Quem é o responsável por monitorar a performance dos conteúdos e a interação dos usuários com
os produtos na organização jornalística que você representa?
A organização jornalística que você representa demonstra preocupações específicas para mensurar o
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impacto dos conteúdos distribuídos? Como funciona essa estratégia?
Próximas Etapas
A prezada ou prezado respondente disponibiliza-se para participar de uma entrevista por
videoconferência com os condutores dessa pesquisa?
A prezada ou prezado respondente autoriza a citação das respostas por extenso?
Muito obrigado.

VI Roteiro para as entrevistas semiestruturadas em profundidade

IDENTIFICAÇÃO
PERGUNTA 1
Há alguma norma proposta pela organização jornalística que você representa para que relatórios de
mensuração da interação do público com os conteúdos sejam rotineiramente produzidos? Por quê?
PERGUNTA 2
De modo geral, não há na literatura uma definição do que significa 'impacto' no jornalismo. Alguns
jornalistas e pesquisadores costumam relacionar o termo aos 'efeitos reais' de conteúdos
jornalísticos.
Você, como jornalista/editor, preocupa-se com o ‘impacto’ de suas produções? Você acha que é
possível mensurar através de métricas e software de análise os ‘efeitos reais’ de conteúdos
jornalísticos?
PERGUNTA 3
O modo como investigadores do jornalismo percebem o uso de software de análise e métricas está
dividido em duas vertentes.
(1) a atenção às métricas cria um mundo onde notícias fúteis, de pouco interesse público, sobrepõese a assuntos mais importantes. Para os apoiadores dessa vertente, as métricas são um grande risco
para o jornalismo investigativo e, consequentemente, para manutenção da democracia.
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(2) defensores da tomada de decisão orientada por dados dos usuários argumentam que as métricas
mudam o equilíbrio do sistema emissor-receptor, criando, justamente, um sistema mais democrático
onde os leitores importam mais do que editores.
Na sua opinião, o monitoramento dos hábitos de interação do público, do modo como ele interage
com os conteúdos noticiosos, além das métricas de aferição da distribuição e circulação, devem
influenciar em decisões editoriais? Por quê?
PERGUNTA 4
Os jornalistas constroem antecipadamente a audiência. Você concorda com essa afirmação? Por
quê?
PERGUNTA 5
A jornalista e pesquisadora Julia Haslanger conversou com profissionais de 131 organizações
jornalísticas com produtos nas redes digitais e encontrou 81 nomes diferentes para uma mesma
função profissional: monitorar e interagir com o público de produtos jornalísticos. As variedades
eram combinações entre alguns termos - social, digital, comunidade, dados, audiência, editor,
diretor, gerente, produtor, especialista, analista, coordenador etc.
Outra descoberta é que a maioria destes profissionais são jornalistas que já trabalhavam como
repórteres e editores. Em algumas organizações jornalísticas simplesmente não há profissionais que
tenham especificamente a função de monitorar e interagir com o público. Como é na organização
que você representa?
Na sua opinião, a organização das redações e a rotina de produção devem ser afetadas pelo uso de
métricas e software de análise, pela necessidade de monitoramento e criação de novos cargos e
funções com essas responsabilidades?
PERGUNTA 6
Hoje, para o jornalismo, o principal não é que as tecnologias de produção e de função informativa
estejam passando por uma evolução tão rápida. O fundamental é que está mudando todo o processo
de apropriação da informação por parte da sociedade contemporânea. Você concorda com essa
afirmação?
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Anexo I – Glossário
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Algoritmo: sequência de instruções para a realização de ações, por exemplo, por um programa de
computador.
Atenção: dimensão da Mensuração Editorial em que estão inseridas significações que tentam se
aproximar de análises qualitativas da interação do público por meio do cruzamento de métricas
quantitativas somadas à duração em segundos e minutos da comunicação entre público e produtos
jornalísticos.
Bounce: A quantidade de visitas a uma única página em site na web. Em português é também chamada
de Taxa de Rejeição.
Caça-cliques ou clickbait: práticas para estimular cliques em um link usando, por exemplo, manchetes
sensacionalistas ou não informando o desfecho de uma história.
Clique: dimensão da Mensuração Editorial em que estão inseridas as significações alcançadas através
da combinação e análise de métricas explicitamente quantitativas.
Cookie: código de computador que permite a troca de informações entre um dispositivo e um website,
geralmente utilizado para registrar preferências de navegação.
Engajamento: junção entre o tempo despendido pelo usuário ao acessar e interagir com um conteúdo
em um site e ações que indicam preferências em sites de redes sociais.
Impacto: dimensão da Mensuração Editorial em que estão inseridos os processos de mensuração
qualitativos, propositadamente aproximados da noção de qualidade em jornalismo. Experimentos e
definições emergem, principalmente, em organizações de jornalismo investigativo e nas interseções
com os conceitos de democracia e transparência.
Métricas: representações processáveis de situações reais. Empresas jornalísticas, usam métricas para
perceber, sobretudo, a quantidade de pessoas que interagem com seus produtos, assim como a
qualidade dessas interações. Usam métricas para revelar o tamanho e as virtudes do público. Para o
jornalismo, já há muito tempo, a relação entre métricas, monitoramento e mensurações com o público
é nutrida por questões comerciais. Equações que envolvem tiragens de jornais impressos, televisores
ligados e rádios sintonizados, cliques em sites e downloads em lojas de aplicativos são usadas por
profissionais de departamentos comerciais para perceber possibilidades de monetização de projetos.
Mensuração Editorial: processo de monitoramento dos hábitos de interação das pessoas com produtos
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jornalísticos nas redes digitais, realizado por profissionais dentro das redações, para reconhecimento,
sistematização e uso das preferências do público para definir formatos e conteúdo. É um
condicionador organizacional que engendra rupturas e potencializações nas rotinas de produção ao
influenciar a seleção, transformação e disseminação de informações jornalísticas, e estimular a
formação de novas competências profissionais para lidar com dados e métricas e criar padrões de
análise e significação que se relacionem com a cultura jornalística.
Pageview: Quando arquivos são enviados a um navegador, como resultado de uma solicitação feita
através de um dispositivo qualquer e recebida pelo servidor da página web, é contado um pageview.
Essa solicitação pode ser o clique em um link, o digitar de um endereço URL ou o recarregamento da
página.
Preferência do Público: ações que são observadas, analisadas e traduzidas dentro das organizações
jornalísticas para indicar os gostos do público relacionados à formatos e conteúdo.
Software de Análise: programas que oferecem dados sobre as interações do público com produtos nas
redes digitais.
Tracker ou rastreador: tecnologias de registro de informações de navegação instaladas em um website.
Essas tecnologias operam a partir de cookies e podem compartilhar dados de navegação com terceiros
para exibição de publicidade, por exemplo.
Unique pageview: A quantidade agregada de vezes que um mesmo dispositivo faz solicitações
durante uma mesma sessão.
Visita ou sessão: Agrega as interações entre um dispositivo e um produto dentro de um intervalo de
tempo pré-definido. Por padrão, o Google Analytics e outros software de análise delimitam o final de
uma sessão a cada 30 minutos de inatividade ou à meia-noite. “Sessão” é usado como sinônimo de
Visitas.
Visita única: O registro de um dispositivo através de um único e válido identificador (IP, cookie ou
usuário logado) usado para interagir com um produto na web. O registro é reiniciado à meia-noite.

