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Resumo 

O trabalho proposto busca compreender aspectos 
relacionados às mudanças observadas no fazer 
jornalístico nos últimos anos, em especial, o aumento de 
sua participação nas plataformas digitais e redes sociais, 
sendo parte e consequência dos processos de 
convergência da atualidade. O enfoque é dado a dois 
veículos jornalísticos que nasceram no formato 
impresso, e um como rádio, e possuem um vasto 
alcance no território nacional. Busca-se o entendimento 
a respeito de como avançam, desenvolvem estratégias e 
criam narrativas frente às possibilidades ofertadas pelo 
digital. As respectivas contas nas três plataformas 
digitais mais utilizadas na internet (Twitter, Instagram, 
Facebook) foram analisadas entre janeiro e abril de 2020 
para uma melhor visualização de números, modos de 
compartilhamento, produção de conteúdo, ferramentas 
utilizadas e o alcance do público. 

 

Introdução  

Considera-se importante entender e analisar questões 

que envolvem a realização de postagens, a presunção 

de público que se pretende alcançar, o perfil de usuários 

que consomem o formato jornalístico em questão, de 

qual modo as empresas jornalísticas se adaptaram à 

convergência, bem como questões afins. A pesquisa 

selecionou três veículos tradicionais do país para 

entender a constituição do movimento de social media 

dentro do campo jornalístico: CBN, rede de rádio 

fundada em 1991, O Estado de São Paulo- Estadão, 

1875, e Folha de S. Paulo, 1921. A partir da coleta de 

dados e análise dos mesmos, foi possível perceber, e 

mensurar, a participação das tecnologias digitais na 

perspectiva da convergência. 

Material e Métodos 

A metodologia relacionada por esse trabalho foi a 

análise de conteúdo e buscou acompanhar a frequência 

e características de postagens em três diferentes 

plataformas dos três veículos. Dessa forma foi possível 

conferir dados a respeito da construção e atuação da 

convergência em meios inicialmente configurados em 

formatos tradicionais. 

 

 

Resultados e Discussão 

 

O número de seguidores nas redes estudadas aumentou 
bastante no período de seis meses (entre janeiro, mês 
de início da análise, e junho, período de finalização de 
observação para a realização de artigos científicos sobre 
a pesquisa), chegando até uma diferença entre 500 mil, 
como foi o caso da Folha de S. Paulo. O Twitter possui 
uma demanda maior de postagens, seguido do 
Facebook e Instagram em todos os veículos analisados. 
As editorias mais utilizadas variaram um pouco entre 
janeiro e abril. No último mês de análise, o foco principal 
foi em Política e Saúde. Já no início, eram de Cotidiano, 
Internacional e Política. Esse fato se deve pela influência 
da pandemia de Covid-19, calamidade na saúde e 
atitudes questionáveis e ou equivocadas na área política 
e governamental do país. Hiperlink é uma ferramenta 
muito utilizada para assegurar facilidade e rapidez no 
direcionamento para outro endereço online ou conteúdo 
em todas as plataformas, com mais concentração no 
Twitter e Facebook devido a mesma forma de 
publicação. A CBN é o veículo jornalístico que menos 
produz conteúdo online nas redes sociais, mas é o que 
mais utiliza hashtags e transmite lives. 

Conclusões 

Diante dos números apresentados, é ressaltada a 

importância a respeito da participação e uso das redes 

sociais para um profissional jornalista e empresas 

jornalísticas. É essencial a difusão de notícias, 

reportagens e produções nesses meios. Além do maior 

alcance de público, se torna, em certa medida, um 

“democratizador” de informação. “Exatamente porque o 

processo é tão variado, e porque as tecnologias de 

comunicação são tão versáteis, o novo sistema de 

comunicação digital global torna-se o mais inclusivo e 

abrangente de todas as formas e conteúdos da 

comunicação da sociedade” (CASTELLS, 2015, p. 190). 
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