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RESUMO

O presente trabalho visa discutir a construção da notícia jornalística para publicação na internet a fim de que a mesma figure entre as primeiras 
opções dadas ao leitor em páginas de busca, como o Google. A questão é a divergência entre as recomendações dos manuais de redação (que 
priorizam a não repetição de palavras, a qualidade do conteúdo exposto, etc.) e as orientações do Search Engine Optimization (SEO, ferramenta 
de otimização para sites de busca, preocupada com a arquitetura do texto e o uso de palavras-chaves, em detrimento do lead). Atender as 
normas do SEO serviria a fins de aumentar o número de visualização de uma dada notícia, acumulando potencial de atração de anunciantes para 
o site noticioso. A justificativa de tal discussão está no crescimento gradual do interesse por conteúdo on-line no Brasil. Segundo pesquisa 
realizada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em 2014, mais de 50% das residências no Brasil têm acesso a internet. O celular 
é o principal aparelho de conexão à rede mundial de computadores. Já em 2015, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República 
fez o maior levantamento sobre hábitos de informação dos brasileiros - a Pesquisa Brasileira de Mídia 2015 (PBM 2015) - e constatou que 76% 
dos entrevistados gastam cinco horas diárias conectados à internet, e que os jornais on-line são os veículos mais confiáveis. A busca por 
informação é apontada como principal motivo para acessar a rede, correspondendo a 67% dos internautas. Revistas e jornais impressos, TV’s e 
rádios, estão cada vez mais disponibilizando seu conteúdo também em plataforma on-line.  A busca imediata por notícias faz da internet um 
campo enorme de exploração e disputa entre os meios de comunicação. Para que o internauta chegue até o conteúdo produzido pelo jornalista e, 
por consequência, seja atingido pelo anunciante, ele deve digitar a URL (domínio/endereço único na internet) correspondente ao site/portal de 
notícia e, logo após, clicar nas chamadas da página inicial, ou navegar pelo menu (botão com links que direcionam para as páginas internas). Outra 
forma é acessar as notícias via buscadores (que disponibilizam uma lista de outros sites que contenham o termo pesquisado; a palavra-chave). Os 
buscadores têm relevância no resultado da audiência para os portais de notícias, pois as matérias ficam indexadas virtualmente, prontas para 
serem acessadas a qualquer momento. Atualmente o Google é o maior, e mais popular buscador da web. Quando um termo é buscado no 
Google, a lista de sites oferecida sem nenhum tipo de pagamento (lista orgânica) é ordenada levando em conta vários fatores, e cálculos feitos 
pelos robôs indexadores, que são mecanismos que varrem toda a internet e indexam conteúdos, texto, imagem e vídeo. Para ter sucesso 
(aparecer entre os 10 primeiros links na primeira página do Google), o conteúdo produzido pelo jornalista tem que estar de acordo com as 
normas SEO. Entretanto, seguir o SEO é ignorar regras até então basilares do jornalismo escrito. Conforme verificamos, uma delas refere-se à 
repetição de termos no texto, prática preferida em detrimento da busca por sinônimos. O SEO exige ainda que o título, o bigode, o primeiro 
parágrafo, o “heading” (subtítulo), o nome do arquivo da foto, a legenda da foto, e o restante da matéria contenham a mesma palavra-chave. 
Observamos, ainda, a disposição do conteúdo on-line conforme regras SEO em parágrafos mais curtos, com as respostas ao “Como” e ao “Por 
que” fora do lead. Seguindo as regras SEO, o Google avalia e coloca a página em um ranking nos resultados das buscas. Portanto, quanto mais o 
jornalista usa técnicas de SEO, mais visitas (audiência) têm as suas matérias, o que impacta na monetização, no faturamento do veículo de 
comunicação. Todavia, tal recurso, vai de encontro a orientações correntes para redação jornalística, e reforça o campo do jornalismo on-line 
como ambiência ainda em processo de construção e descoberta dos “modos de fazer”.
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