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Resumo 

Essa pesquisa teve como objetivo compreender como as empresas informativas têm 
se estruturado no meio digital tomando como base o Buzzfeed News Br e a Vice Br. 
A partir do desenvolvimento de lentes teóricas sobre a transição do jornalismo 
tradicional para o digital, estrutura organizacional, novos modelos de negócio, 
engajamento da audiência e interesse público, e também da análise dos sites e de 
entrevistas feitas com editores dos veículos jornalísticos estudados, buscou-se 
entender como essas empresas se estruturam no meio digital, se funcionam como 
negócios sustentáveis financeiramente e se prezam pela produção de um jornalismo 
de qualidade e com responsabilidade social. 
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Introdução 

 Com o avanço das tecnologias digitais e a popularização da internet, o 

jornalismo vem sofrendo profundas transformações. No meio impresso, por exemplo, 

ocorre a queda da inserção de anúncios publicitários e a venda de exemplares é cada 

vez menor. Segundo o site Poder 360, “jornais que ultrapassavam 200 mil 

exemplares impressos por dia, em média, agora vendem menos de 150 mil” (PODER 

360, 2017). O KANTAR Ibope Media (2017) também fez um levantamento sobre os 

investimentos publicitários nos meios de comunicação no Brasil e concluiu que, com 

exceção da televisão e da internet, o faturamento com a publicidade na indústria 
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jornalística teve uma queda significante. O resultado desse cenário é um corte 

drástico de custos gerador de uma série de demissões em empresas de comunicação 

brasileiras, como verificou o Voltdata (SPAGNUOLO, 2017), entre os anos de 2012 e 

2017, em que 1889 jornalistas foram demitidos das principais redações do país. 

 Somado a isso, há um conflito geracional entre nativos analógicos, 

analógicos digitais e nativos digitais. Tal fato se dá, segundo Wynques (2016), a esses 

consumidores terem “interesses, gostos, tempos e atenções diferentes, a ‘fauna e a 

flora’ são cada vez mais diversificadas e seus habitantes também” (WYNQUES, 2016, 

p. 154).  Em consequência desse contexto, o modelo de jornalismo tradicional passou 

a enfrentar um momento disruptivo (COSTA, 2014). Criou-se, assim, uma necessidade 

de inovação nas empresas jornalísticas, o que veio a provocar reestruturações sociais 

e organizacionais, novos modelos de negócio e até mesmo em novas maneiras de 

engajar a audiência.    

 A internet possibilitou a combinação de diferentes meios de comunicação 

em um só lugar, determinando o fim do jornalismo industrial. Dessa forma, surge o 

jornalismo pós-industrial (ANDERSON et al, 2013), que parte do princípio de que as 

instituições atuais irão perder receita e, portanto, para manter seu patamar de 

relevância terão de explorar métodos diferenciados de se fazer jornalismo por meio 

das mídias e plataformas digitais. 

 Nesse contexto, surgem empresas jornalísticas como Buzzfeed News e 

Vice, que buscam se inserir como veículos de mídia na sociedade e apresentam 

estruturas organizacionais pensadas para o ambiente digital. Estas empresas 

revolucionam o modelo de negócios e criam distintas possibilidades de se fazer 

jornalismo, buscando atender à necessidade de um público jovem e interessado por 

conhecimento e informação. 

 Essa transição do modelo tradicional para o digital exige transformações 

em diversos setores, desde a implementação de novos processos e produtos 

jornalísticos, que implicam tanto o uso de tecnologia, até a reestruturação 

organizacional e de modelos de negócio nas empresas informativas. De acordo com 

Franciscato (2014), as empresas informativas devem investir em “inovações 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” (FRANCISCATO, 2014, p. 1336).   
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 Partindo desses princípios, George Brock (2013) fez o levantamento de 

algumas questões que deveriam ser levadas em consideração na hora de reformular 

o modelo de negócio das empresas informativas, sendo elas: uma promessa clara e 

distinta de valor; uma organização enxuta, que só aumenta de forma cautelosa; 

diversidade de fontes de receitas; além de um público-alvo de nicho servido por 

diferentes sites ou colaboradores.  

 Além disso, com a popularização do conteúdo multimídia e das redes 

sociais, as empresas informativas tiveram de se adaptar a um fluxo de informações 

multidirecional e dinâmico. Dessa maneira, tornou-se importante repensar em novas 

estratégias de interagir e engajar sua audiência. Segundo Saad (2016), diante de tais 

circunstâncias, as empresas jornalísticas passaram a: reestruturar o conteúdo 

publicitário e utilizar formatos como a publicidade nativa; repensar na interface e 

em formatos de conteúdo para cada um de seus meios de comunicação (homepage; 

redes sociais); desenvolver serviços práticos (app; versão mobile) para oferecer 

maior mobilidade a seus leitores. 

 Também é preciso levar em conta que com as mídias sociais, as empresas 

têm muito mais controle dos gostos de sua audiência e isso passou a influenciá-las 

na produção jornalística. Como consequência, surgiram questionamentos a respeito 

da influência do interesse do público no conteúdo publicado em contraste ao 

interesse público. Afinal, ao mesmo tempo de ter o domínio dos interesses da 

audiência apresenta vantagens competitivas para o mercado jornalístico, também 

prejudicou o papel emancipatório social do jornalismo. Sobretudo, a capacidade da 

imprensa de agendar temas que são objeto de debate público (VIDAL, 2010).   

 Sendo assim, a partir do desenvolvimento das lentes teóricas desse estudo 

- transição do jornalismo tradicional para o digital, inovações na estrutura 

organizacional, novos modelos de negócio, engajamento com a audiência, jornalismo 

de qualidade e interesse público - e do acompanhamento dos sites do Buzzfeed News 

Br e da Vice Br, foi possível ir a campo e fazer entrevistas com editores desses 

veículos em busca de compreender como de fato veículos nativos digitais têm se 

reconfigurado no meio digital em termos de estrutura organizacional, modelos de 

negócios, engajamento com a audiência e produção de conteúdo com cunho de 

interesse público.  
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As transformações no negócio do jornalismo na era digital 

 Com o surgimento das novas tecnologias e das mudanças socioeconômicas, 

a sociedade enfrentou um período de transformação e, consequentemente, isso vem 

alterando profundamente as formas de produção midiática. O impacto da internet 

sobre o jornalismo não foi imediato, mas os anos comprovaram o que já dizia 

McLuhan (1971), “o meio é mensagem”, ou seja, novos meios de comunicação exigem 

novas formas de comunicação (FIDALGO, 2003).    

 Assim sendo, os novos aparatos tecnológicos ao trazerem hábitos distintos 

de consumo de mídia influenciaram também as estruturas do jornalismo, já que a 

sua demanda passou a exigir uma nova rotina de produção e uma maior familiaridade 

aos novos formatos de conteúdo jornalístico que estavam emergindo. “Tais 

mudanças podem ser atribuídas à possibilidade de acesso a informações por meio de 

bases de dados, à convergência de mídias e de redações e à proliferação de mídias 

institucionais e de ferramentas de autopublicação” (PEREIRA; ADGHIRNI, 2011, p. 

45).  

 Além disso, houve a emergência de uma nova audiência que também exige 

transformações do jornalismo, definida por MarcPrensky como “nativos digitais” por 

terem familiaridade ao meio digital. 

Os Nativos Digitais estão acostumados a receber informações muito 
rapidamente. Eles gostam de processar mais de uma coisa por vez e 
realizar múltiplas tarefas. Eles preferem os seus gráficos antes do 
texto ao invés do oposto. Eles preferem acesso aleatório (como 
hipertexto). Eles trabalham melhor quando ligados a uma rede de 
contatos. Eles têm sucesso com gratificações instantâneas e 
recompensas frequentes. (PRENSKY, 2001, p. 3)  
 

Levando em conta esse novo público, Costa (2014) descreve essa questão como 

sendo um problema geracional no campo do jornalismo, já que os nativos digitais 

confrontam aqueles que são de uma era analógica, onde tudo era lido através de 

livros, jornais e apostilas.  

O mesmo acontece com os próprios meios de comunicação, em que os veículos 

tradicionais ou nativos analógicos são afrontados pelos veículos nativos digitais. 

Arrese e Kaufmann (2016) enfatizam esse conflito vivenciado tanto pelos nativos 

analógicos quanto pelos nativos digitais. Apesar de enfrentar uma crise em seu 

modelo de negócios, os veículos tradicionais ainda são reconhecidos pela 

credibilidade e isso é transportado para suas versões digitais. Por outro lado, os 

nativos e analógicos digitais têm facilidade em engajar novas audiências por meio da 
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interatividade. No entanto, a principal diferença entre esses veículos se dá em seus 

modelos de negócio devido aos tradicionais insistirem em cobrar pelo conteúdo que 

produzem enquanto os nativos digitais, em sua maioria, oferecem-no gratuitamente.  

O primeiro tipo de marca, as chamadas marcas de legado (KELLY, 
2008), precisam integrar seus leitores tradicionais e seus leitores on-
line de maneira única e valiosa, procurando um equilíbrio entre 
quantidade e qualidade - com ênfase na última - de tal forma que a 
ideia de cobrar pelo conteúdo da marca seja viável, 
independentemente do seu canal de entrega. O segundo tipo de 
marcas, as nativas digitais, em outras palavras marcas que são 
exclusivamente digitais, também tentam criar sua própria audiência, 
com maior ênfase na quantidade e em um modelo de negócios 
baseado principalmente em notícias gratuitas. (ARRESE; KAUFMANN, 
2016, p. 1, tradução da autora) 
 

Essas diferenças entre os meios de comunicação nativos analógicos e nativos 

digitais, segundo os autores, estão ligadas à natureza de suas audiências. Isso se dá 

devido ao fato de que, por um lado, o público percebe diferentes tipos de notícias 

online de maneiras diferentes, além do mais os veículos nativos digitais nem sempre 

oferecem um conteúdo com profundidade a respeito dos assuntos de interesse 

público assim como os veículos tradicionais têm dificuldade em apresentar no seu 

conteúdo convergência midiática e dinamismo (ARRESE; KAUFMANN, 2016). 

É nesse contexto que se encaixa a definição de disrupção estabelecida por 

Christensenet al (2012), que tem o intuito de explicar o fenômeno pelo qual uma 

empresa transforma um mercado ou setor existente, introduzindo simplicidade, 

conveniência e acessibilidade.  

A teoria da disrupção argumenta que um padrão consistente se repete 
de indústria para indústria. Os novos participantes em um campo 
estabelecem um ponto de apoio na base e elevam o valor da rede - 
engolindo a base de clientes dos operadores tradicionais – ao usar uma 
vantagem escalável e entrar no mercado com uma fórmula de lucro 
de margem baixa (CHRISTENSEN et al, 2012, p. 6, tradução da autora). 
 

A entrada de novos players no mercado da comunicação interrompe o fluxo do 

que se fazia até então no jornalismo. Christensen et al (2012) afirma que com o 

surgimento de sites como o Buzzfeed, por exemplo, uma nova audiência emerge. 

Esses veículos atraem um grupo de pessoas que, muitas vezes, não são nem 

consumidores dos jornais tradicionais. No entanto, uma vez que houve uma certa 

queda no mercado jornalístico, esses “disruptores”, por produzirem produtos a baixo 

custo, personalizados e originais, acabaram tomando espaço do que antes era parte 

da mídia tradicional (CHRISTENSEN et al, 2012).  
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Todo esse contexto resultou na crise dos modelos de negócio do jornalismo. 

Seja por conta de questões geracionais, de negócio ou por mera incompetência, a 

indústria jornalística levou muito tempo para se dar conta que vivia um momento 

disruptivo (COSTA, 2014), o que de certa forma foi o suficiente para que veículos 

nativos digitais ganhassem força no mercado. Consequentemente, tornou-se 

necessário pensar em reestruturar a estrutura organizacional das empresas 

jornalísticas, em novos modelos de negócio e até mesmo em novas maneiras de 

engajar a audiência.  

 

Inovação nas estruturas organizacionais 

As novas tecnologias criaram novos hábitos de consumo do conteúdo 

jornalístico produzido, novas ferramentas e meios de distribuição, tendo assim uma 

ação disruptiva sobre os veículos de comunicação. Dessa forma, “os negócios 

precisam ser readaptados a partir da formação de uma cultura organizacional que 

seja construída e evolua na direção dos valores mutantes requisitados por uma 

sociedade digitalizada” (SAAD; SPINELLI, 2017, p. 82).Para tanto, a inovação 

organizacional pode ser uma saída para ganhar vantagens competitivas na 

concorrência de mercado e gerar valor para a audiência. 

Diante desse cenário, Franciscato (2014) busca conceituar a inovação 

organizacional e as maneiras como ela se aplica no jornalismo. Para tanto, o autor 

utilizou o trabalho de Moreira e Queiroz para exemplificar as alterações no meio 

jornalístico: “As inovações na estrutura organizacional incluem mudanças nas 

relações de autoridade, nas alocações de trabalho, nos sistemas de remuneração, 

nos sistemas de comunicação e em outros aspectos da interação formal entre as 

pessoas na organização” (MOREIRA; QUEIROZ apud FRANCISCATO, 2014, p. 1334). 

As inovações organizacionais são 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. No jornalismo, as inovações organizacionais englobariam 
deste o trabalho de apuração do repórter até os procedimentos de 
edição e finalização técnico-industrial do produto. (FRANCISCATO, 
2014, p. 1334) 
 

 Assim, percebe-se a necessidade de compreender como pode se dar esse 

processo de inovação organizacional. Christensen et al (2012), para tanto, apontam 

algumas formas para que esse procedimento tenha sucesso, sendo elas:  
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Criar de novas capacidades internamente nas quais novos processos 
possam ser desenvolvidos, criar uma organização independente da 
organização existente e desenvolver dentro dela novos processos e 
prioridades necessários para satisfazer as novas incumbências e  
adquirir uma organização diferente com processos e prioridades que 
correspondam aos requisitos do novo serviço (CHRISTENSEN et al, 
2012, p. 18, tradução da autora). 

Segundo Saad (2016), há uma certa resistência por parte da indústria jornalística em 

promover mudanças ecossistêmicas, o foco maior se dá na busca de um modelo de 

negócios único e bem-sucedido. No entanto, a inovação no âmbito organizacional 

tem grande impacto tanto na parte econômica (modelo de negócios) quanto no 

relacionamento com a audiência, afinal todos esses procedimentos influenciam no 

produto final.  

 Há uma série de fatores que atuam na construção de um modelo de 

negócios de sucesso, mas uma cultura organizacional inovadora é a base para que se 

construa um empreendimento capaz de valorar o produto a ser entregue a audiência.  

 

Novos Modelos de Negócio 

 As inovações tecnológicas e a comunicação em rede não causaram uma 

comoção muito grande por parte das empresas jornalísticas no início, a maioria delas 

viu essas mudanças como uma marola. Portanto, não houve ação efetiva, a grande 

maioria das corporações nem sequer cogitou repensar em sua estrutura de negócios, 

até porque a receita do jornal impresso continuava alta.  

Com o passar do tempo, o cenário mudou.  O impacto que o digital teve sobre 

essas empresas lhes resultou em cortes de custos, queda no faturamento com 

publicidade, perda de leitores e em mudanças no produto jornalístico oferecido. 

Essas consequências exigiram das empresas jornalísticas uma atitude para se 

adequarem à nova realidade – o que não ocorreu como deveria.  

Seus executores apenas transpuseram para os meios digitais a velha 
forma gutenberguiana, o mesmo modelo de negócio. Primeiro, 
publicaram em seus sites a mesmíssima produção e conteúdo 
jornalístico. Segundo, rechearam essa produção com publicidade (ou 
que restava dela) e, terceiro, a distribuição do produto passou a ser 
feita por meio da comercialização das assinaturas digitais. (COSTA, 
2014, p. 55) 

Nesse mesmo contexto, surgiram novas ferramentas de distribuição de 

conteúdo (redes sociais e sites de busca) e a própria publicidade passou por uma 

reestruturação, o que levou as empresas jornalísticas perceberem que era preciso 

inovar economicamente.  
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Costa (2012, p. 15) ressalta que “o negócio da imprensa no mundo digital é de 

outra natureza, muito mais complexo do que produzir conteúdo, imprimir e 

distribuir”, por isso as nativas digitais e as analógicas digitais vêm como uma ameaça 

aos veículos analógicos, já que elas dominam as ferramentas da web e também falam 

com um público que a mídia tradicional não conseguiu atingir. Até porque muitas 

delas não cobram por conteúdo, o que nos leva a uma discussão sem uma resposta 

correta: qual a maneira mais efetiva de se gerar receita para os veículos de 

comunicação? 

A relação entre jornalismo e a publicidade foi a base do modelo de negócios 

do jornalismo industrial. No entanto, com a internet e as novas ferramentas 

tecnológicas esse relacionamento foi abalado. O surgimento de agregadores – os 

buscadores (Google, Yahoo, etc) e as redes sociais - criou impasse para as empresas 

informativas por serem canais propagáveis e mais baratos com um espectro de 

visibilidade muito maior do que os veículos tradicionais ofereciam. 

A publicidade não será o fiel da balança mesmo que as publicações 
digitais consigam escala suficiente para concorrer num mercado 
dominado por gigantes digitais, especialmente porque, para ganhar 
escala, parte da receita ficará no caminho, com os parceiros da escala 
– que até podem ser esses mesmos gigantes digitais. (COSTA, 2014, p. 
65) 

Um outro ponto a ser tratado é a crise da publicidade em si. Os anúncios em 

forma de banners, como eram usados nos jornais impressos, já não atraem o público 

como antes. Esse desinteresse da audiência se dá devido “ao novo papel que o 

receptor assume a partir das possibilidades de interação e compartilhamento 

disponibilizadas a ele, refazendo sua relação com o anunciante e ensejando novos 

hábitos de consumo” (COVALESKI, 2010).   

Diante disso, surgem novas maneiras de se gerar receita seja ainda pela 

publicidade com banners nada atraentes ou formatos novos como o brandedcontent 

e o nativeadvestising, seja por outros recursos – venda de assinaturas (paywall), 

financiamento coletivo, entre outros. O fato é que as empresas jornalísticas 

vivenciam uma fase de experimentação, já que o tradicional não supre mais as 

necessidades de sua audiência.  

George Brock, em seu livro Out ofprint (2013), afirma que não há como definir 

um plano que solucione os problemas da indústria midiática, porque isso envolve a 

conexão de dois elementos essenciais: uma pessoa ou um grupo que tenha algo para 

dizer e alguém que esteja interessado em ouvir (BROCK, 2013). Assim, para o autor, 
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“é mais provável que o jornalismo vai ser sustentado ou reestruturado por diferentes 

tipos de receita e suporte financeiro” (BROCK, 2013, p. 224, tradução da autora).  

Independente disso, é preciso levar em consideração a importância da 

audiência nessas transições. Segundo Lima e Saad (2010), a sustentação desses 

modelos de negócio será o resultado da criação de uma promessa de valor à 

audiência, por meio da interação e das trocas de experiência a serem estabelecidas 

entre a mídia e seus consumidores. 

 

Criação de valor para audiência e jornalismo de qualidade 

 É muito comum quando se lê sobre os benefícios que a internet trouxe para a 

sociedade encontrar abordagens que ressaltam a facilidade de interação entre as 

pessoas no mundo virtual. Hoje, as pessoas podem comentar, compartilhar e replicar 

conteúdo a todo momento. Há uma troca constante entre a audiência e os produtores 

de conteúdo jornalístico, deixando para trás um relacionamento que, por muitas 

vezes, era unilateral. Jenkins (2006) denomina essa interação de Cultura de 

Convergência, em que a relação entre produtor de conteúdo e audiência se torna 

mais próxima, ainda que a prática do gatekeeping3 continue sendo algo comum e 

prevalente nas redações (ARRILLAGA; FERNÁNDEZ; GONZÁLES, 2016).   

As novas mídias requerem dinamismo. O surgimento de novas telas exige 

interfaces diferentes. Essa transformação na concepção e estrutura do conteúdo 

oferecido, também influenciou os hábitos de leitura.  

As páginas da web são representações e construções da informação 
que o leitor, por meio de sua intervenção ativa, recupera de uma 
determinada maneira ao usar uma interface. O leitor desenvolve 
estratégias de leitura, tais como monitoramento, pesquisa, 
digitalização ou digressão, e espera com a busca de informação 
estabelecer um diálogo com outros textos, usufruindo da 
hipertextualidade e intertextualidade. (DIÁZ-NOCI 2009 apud 
ARRILLAGA; FERNÁNDEZ; GONZÁLES 2016, p. 28) 

O jornalismo digital se adequa a essa nova realidade fomentando o uso de 

ferramentas que atraem o usuário, como é o caso do consumo de conteúdos 

multimídia. Além disso, os novos canais de distribuição também pedem atenção às 

suas peculiaridades, já que cada qual tem uma linguagem e um formato diferente. 

                                         
3 O conceito de gatekeeping foi criado por David Manning White, nos anos 1950, e defende que o fluxo 
de notícias tem de passar por diversos gates (portões) em que o jornalista pode decidir o que vai ser 
publicado como notícia ou não. 
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Por exemplo, no Twitter são apenas 140 caracteres para convencer sua audiência a 

clicar na notícia, já o Facebook permite textos mais longos.   

É necessário, então, que os veículos de comunicação se adequem às novas 

necessidades de sua audiência em diferentes mídias e plataformas. Para isso é 

importante que se crie o que Jenkins (2014) chama de mentalidade propagável, que 

“enfoca a criação de textos de mídia que vários públicos possam espalhar por 

diferentes motivos, convidando as pessoas a moldar o contexto do material conforme 

o compartilham no âmbito de suas redes sociais”. (JENKINS; GREEN; FORD, 2014, p. 

29) 

Como foi visto anteriormente a inovação não é um processo isolado. Por isso, 

faz-se importante também pensar na difusão do conteúdo.  Elizabeth Saad (2016) 

afirma que “no caso do jornalismo, a difusão tem a ver com os hábitos de produção 

e consumo destes conteúdos hoje pautados pela mobilidade dos dispositivos e pela 

lógica da sociabilidade reticular” (SAAD, 2016, p. 80). Dessa forma, torna-se 

importante repensar em maneiras de engajar a audiência, já que há uma mudança 

significativa nos modos de consumo do produto jornalístico por parte da sociedade.  

Por isso, Picard (2013) defende que a sobrevivência das organizações 

jornalísticas pode estar na criação de valor para a audiência, ao conteúdo que 

produzem, e ao aperfeiçoamento de modelos de negócio que se comprometam com 

a divulgação da informação e diversificação dos negócios nas plataformas digitais. 

Pelo fato dos consumidores serem cada vez mais solicitados para 
financiar conteúdo e as suas funções sociais através de serviços pagos 
por cabo, Internet e telemóvel, é preciso considerar o valor criado 
para eles de uma forma diferente do que no passado, ao focar a forma 
como tal atende suas necessidades e desejos por informação e às suas 
exigências psicológicas e sociais por uma interação com êxito. 
(PICARD, 2013, p. 31) 
 

Nessa busca por audiência, muitos veículos fazem o que tiverem ao seu 

alcance, até porque quanto maior o seu público melhor o seu resultado financeiro. 

Um estudo feito nos Estados Unidos (LEE; LEWIS; POWERS), em 2012, teve como 

pauta a influência da audiência na produção de notícias. Um dos pontos levantados 

pelos pesquisadores foi o poder do público sobre as decisões editoriais notado a partir 

dos registros públicos de seus interesses, por meio de listas mais visualizadas nos 

sites ou mais enviadas por e-mail, de forma a moldar os padrões de consumo de 

notícias de outros usuários (LEE; LEWIS; POWERS, 2012). De acordo com os 

pesquisadores criou-se uma “agenda da audiência”.  
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 Sendo assim, o interesse do público acaba se sobressaindo ao interesse 

público. A possibilidade de personalização das notícias só ajuda a consolidar esse 

ciclo. No entanto, ao mesmo tempo que tais recursos beneficiam o público e as 

empresas jornalísticas, Vidal (2010) afirma que essa segmentação pode reduzir a 

construção do conhecimento e da realidade social, restringindo “a capacidade da 

imprensa de agendar temas que são objeto de debate público” (VIDAL, 2010, p. 3). 

 O fato é que com a internet e as novas tecnologias, tornou-se inviável 

fugir da personalização das notícias, as pessoas buscam o que querem ler. No 

entanto, como veremos nos estudos de caso a seguir, é possível que haja um 

equílibrio entre notícias de interesse público e de interesse do público.  

 

Metodologia 

 Tendo em vista as lentes teóricas desenvolvidas, foi possível  elaborar um 

estudo de caso de dois veículos consolidados no meio digital, o Buzzfeed News BR e 

a Vice BR, e compreender como eles se estruturam organizacionalmente, como 

geram receita e como engajam sua audiência. Para tanto, foi feito um 

acompanhamento dos sites desses veículos durante uma semana, de 28 de agosto a 

1 de setembro de 2017, e foram definidas cinco categorias de estudo: inovação nos 

formatos de notícia, publicações traduzidas, publicações patrocinadas, temas das 

pautas e equipe jornalística. A partir disso, foram feitas entrevistas com editores 

para entender como o Buzfeed News BR  e a Vice BR de fato são estruturados. 

 

Estudos de caso 

 Tomando como base os dados colhidos no acompanhamento dos sites dos 

veículos e das entrevistas com editores do Buzzfeed News Br e da VICE Br, pode-se 

ressaltar alguns pontos importantes conforme as categorias estudadas. 

 O Buzzfeed News BR é um nativo digital, sendo assim tem uma distribuição 

essencialmente digital e é focado nas redes sociais, vide, inclusive, que a página que 

o veículo tem no site do Buzzfeed é algo pouco elaborado – segundo o editor chefe, 

Graciliano Rocha (2017), menos de 5% de sua audiência entra diretamente pelo 

endereço URL. A Vice BR é um veículo analógico digital, até porque ela nasceu como 

uma revista que ainda é produzida no exterior, mas aqui no Brasil é um veículo 

digital, ou seja, sua distribuição também é feita pelas redes, mas por outro lado o 
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site ainda traz características de uma revista em um formato digital e interativo. 

André Maleronka (2017), editor chefe da VICE BR, afirma que “é um veículo de nicho, 

feito por jovens para jovens e esse é o seu grande diferencial”.  

 Em termos de estrutura organizacional desses veículos, pode-se dizer que 

o Buzzfeed News BR e a Vice BR possuem equipes pequenas, sendo o primeiro com 6 

funcionários e o segundo com 11. Essa característica não é uma configuração 

inerente à estrutura das empresas, mas sim das operações no Brasil. Além disso, vale 

dizer que a Vice trabalha bastante com freelancers, diferente do Buzzfeed News que 

apresenta uma equipe fixa para o trabalho jornalístico. Apesar disso, os dois veículos 

afirmam que ter uma equipe pequena impacta na rotina jornalística, algo que muitas 

vezes interfere na produção, pois muitas vezes uma mesma pessoa acaba tendo que 

assumir mais responsabilidades do que teria, caso trabalhassem em uma redação com 

mais pessoas, o que impacta na qualidade e na quantidade de produção jornalística 

oferecida ao público. 

 No que diz respeito ao modelo de negócios, tanto a Vice BR como o 

Buzzfeed News BR são financiados por publicidade. Apesar disso, há algumas 

diferenças entre ambos que precisam ser ressaltadas. O Buzzfeed News BR não 

veicula publicações patrocinadas, isso fica por conta da seção de entretenimento 

que faz ações comerciais usando formatos de branded content, além de trabalharem 

com licenciamento de marcas. No entanto, em nenhuma seção do Buzzfeed foi 

identificada a veiculação de banners publicitários, apenas aparecem banners de 

conteúdo programático do Google. Por outro lado, a Vice BR além de investir em 

branded content, também vendem mídia e produzem conteúdo para marcas. Algo 

curioso sobre a Vice BR é que há banners publicitários no site e nas publicações e 

alguns deles são, inclusive, produzidos pelo próprio veículo, muitas vezes em 

formatos de vídeo.  

 Um outro ponto a ressaltar são as publicações traduzidas: ambos 

reproduzem conteúdo produzidos por outras filiais das empresas – o que também é 

uma maneira de se fazer negócios e é um reflexo da estrutura organizacional 

reduzida. O Buzzfeed News BR traduz matérias com menos frequência, porém o 

próprio Graciliano Rocha (2017) afirma que “o veículo é um correspondente global, 

pois vendem e compram matérias das outras operações do Buzzfeed pelo mundo”. 

Já a Vice BR publica um grande contingente de materiais traduzidos, chegando às 
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vezes a números que correspondem a quase metade do que publicam por dia. Isto 

implica muito mais na reprodução de matérias jornalísticas, muitas vezes 

internacionais, o que por um lado diminui os custos de produção, mas, por outro 

lado, afasta a audiência de um conteúdo mais próximo a sua realidade. 

 Em termos de engajamento com a audiência, pode-se citar a inovação nos 

formatos de notícia, algo que ambos os veículos investem. Enquanto o Buzzfeed News 

BR aposta em formatos característicos do entretenimento como listas e quizzes, e 

raramente faz vídeos, a Vice traz relatos, documentários, ensaios de fotojornalismo, 

listas, coberturas com gifs, vídeos 360, entre outros. Dessa maneira, esses veículos 

conseguem abordar temas que são veiculados na mídia tradicional com outros 

olhares, possibilitando uma maior interação com audiência. 

 Além disso, outro ponto a ser levado em conta são as pautas mais 

recorrentes nas publicações. Pode-se notar que o Buzzfeed News BR busca 

desenvolver um jornalismo que investe no interesse público, como política, direitos 

humanos e debunking. Contudo, a Vice BR por conversar sobretudo com o público 

jovem, os chamados millenials, acaba por explorar uma diversidade de assuntos que 

interessam a esse público, por isso mesclam contextos de interesse do público e de 

interesse público, a partir da publicaçação de temas mais leves e comportamentais 

intercalados com seções de notícias e política, além de fazerem um boletim diário 

com os assuntos em destaque para informar seus leitores sobre os contextos atuais.  

 Por fim, conclui-se que os veículos se assemelham na maioria das 

categorias analisadas, o que os difere são os seus interesses. A VICE tem um público 

muito bem definido e busca conversar com ele da melhor maneira possível. Por ser 

um veículo jovem, acaba trazendo pautas sobre e para essa audiência, algo que 

muitas vezes acaba caindo no que conhecemos como entretenimento que se 

sobressai aos assuntos de interesse público. O Buzzfeed News BR, em contrapartida, 

apesar de ter também um público jovem, mantém a essência do jornalismo 

tradicional, diferenciando-se apenas em algumas inovações de formatos, distribuição 

e estrutura organizacional. Em termos de produção jornalística, produz conteúdo 

muito similar ao que é feito em grandes veículos como o Estadão e a Folha de S.Paulo, 

por exemplo.  
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Considerações finais 

 O jornalismo, desde o fim do século XX, vem passando por um momento 

de transição. A digitalização da mídia, o conflito geracional e a crise de modelo de 

negócios resultaram em um cenário de tensão. Somado a isso, está o surgimento de 

veículos jornalísticos nativos digitais e suas inovações disruptivas (oferecem 

conteúdo gratuito e personalizado) que levaram as empresas informativas 

tradicionais a repensarem a estrutura de seus empreendimentos, seja em questões 

organizacionais, nos modelos de negócio ou mesmo no engajamento de suas 

audiências. 

 Diante disso, para readaptar os seus negócios da melhor forma, as 

organizações jornalísticas, de acordo com Saad (2016), precisam transformar sua 

cultura organizacional tendo em vista valores que atendam à sociedade digitalizada. 

Dessa maneira, torna-se indispensável estipular uma promessa clara e distinta de 

valor para o empreendimento.  

 No que se diz respeito a monetização do conteúdo jornalístico, devido às 

transformações no meio publicitário em termos de formato e alcance, não há mais 

como contar somente com a receita publicitária. É preciso encontrar uma 

diversidade de fontes de receitas (BROCK, 2013) e pensar em um modelo de negócios 

que atenda não só às necessidades das empresas informativas como também às 

necessidades de seus consumidores.  

 Por fim, na busca de cativar suas audiências os veículos de comunicação 

têm investido na personalização de conteúdo, dando destaque aos assuntos que mais 

interessam ao seu público. Por outro lado, ao fazê-lo, acabam deixando de cumprir 

o papel social do jornalismo como deveriam, pois colocam o interesse do público 

acima do interesse público e isso gera um debate sobre as novas condutas tomadas 

pela indústria jornalística.  

 Muito do que se desenvolveu nas lentes teóricas se confirma quando 

aplicado nos estudos de caso do Buzzfeed News Br e da Vice Br. No entanto, alguns 

pontos devem ser observados: ambos tem uma estrutura organizacional enxuta; 

geram receita a partir de publicidade, algo que, inclusive, contradiz o estudo de 

Brock (2013); levam em conta o interesse de suas audiências, seja trazendo pautas 

que as atendem, ou mesmo inovando nos formatos de notícia, mas buscando o 

equilíbrio entre o interesse público e o interesse do público.  
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 Sendo assim, pode-se dizer que ambos os veículos se preocupam em criar 

valor para os seus públicos, seja fazendo um jornalismo sério, voltado para o 

interesse público e se utilizando de novas narrativas, seja explorando um nicho, 

trazendo as informações de seu interesse com diversidade de formatos e linguagens. 
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