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RESUMO

Pedidos feitos aos leitores para o envio de informações, fotos e vídeos para as redações por meio do aplicativo WhatsApp, reportagens que citam 
vídeos que podem ser vistos nas fanpages dos jornais e edições acessadas por dispositivos móveis. Tais estratégias vêm marcando a produção de 
notícias nas redações dos principais jornais do país desde 2013, em um movimento que se acentuou ao longo de 2015 e que faz deslizar para 
outras plataformas tanto o conteúdo quanto o público. Esse cenário revela que as estruturas discursivas dos jornais em mobile são um tema que 
está em pleno desenvolvimento nos grupos de comunicação do Brasil, o que fica bem evidente ao se observar as estratégias dos quatro principais 
jornais do Rio de Janeiro (O Globo, Extra, O Dia e Meia Hora) para não perder leitores e anunciantes, um desafio pelo qual passam as empresas de 
comunicação de todo o Brasil, sobretudo as que seguem ainda o modelo tradicional. O novo universo do jornalismo em mobile é amplo e está 
ainda em implantação nos principais centros financeiros do país, mas tem uma chave de entendimento quando se observa a relação dos jornais 
impressos com seus leitores por intermédio do aplicativo WhatsApp. É sobre essa relação que o presente estudo se debruça, vendo nela 
elementos que podem contribuir para facilitar e consolidar a distribuição de informações veiculadas pelos jornais brasileiros tradicionais para seus 
leitores. A disrupção no sistema distributivo de notícias está sendo acelerada por uma crise na imprensa brasileira, marcada pela queda de 
assinaturas e das vendas em banca, bem como das receitas publicitárias, resultando em demissões em massa de jornalistas. Esse cenário será 
detalhado a seguir, mas com olhar otimista, uma vez que é possível flagrar as ações dos jornais para superar essa crise, inclusive com ações 
ousadas via dispositivos móveis. Esses dispositivos e seus aplicativos, como o WhatsApp, estão atravessando a rotina jornalística, uma mudança 
que já é objeto de estudos acadêmicos. Trata-se de um movimento ainda em consolidação, uma alteração que, no entanto, ainda engatinha no 
Brasil e requer observação atenta. O trabalho esmiúça a relação iniciada em 2013 pelos jornais do Rio de Janeiro com seus leitores por meio do 
aplicativo, no intuito de obter, na contribuição colaborativa via WhatsApp, informações, fotos e vídeos que enriquecem seus conteúdos em um 
cenário de demissão de pessoal e crise financeira. Para alcançar esse objetivo com abrangência quantitativa, a presente pesquisa analisou as 
edições diárias dos quatro principais jornais impressos no Rio de Janeiro, citados acima, no período de janeiro de 2013 a dezembro de 2015. 
Diante do elevado número de edições agrupadas, optou-se pela análise de conteúdo de ações que se destacaram no universo pesquisado, 
seguindo proposta apresentada no livro Metodologia de pesquisa em Jornalismo, tendo em vista que o foco do estudo é a hibridização das 
formas tradicionais de produção e distribuição de informação com as feitas por mobile ou com colaboração de leitores via mobile, conectados de 
forma on-line com os meios de comunicação estudados. Diante do que foi pesquisado, pode-se afirmar que nos quatro jornais do Rio de Janeiro 
estudados há uma hibridização das formas tradicionais de distribuição de informação com as feitas por mobile ou com colaboração de leitores via 
mobile, conectados de forma on-line com os meios. A colaboração via aplicativo WhatsApp, estimulada pelos jornais, aquece uma relação de 
parceria, mesmo que simulada, com o público, que em muito favorece os veículos de comunicação. Favorece em diversas frentes, como por 
exemplo, por atrair consumidores alçados agora à categoria de coprodutores, inclusive com esta participação reconhecida em selos nas notícias e 
em matérias no site que tratam desta parceria. No entanto, essa relação ainda requer ajustes, sobretudo no que tange a real interatividade dos 
veículos com seus novos colaboradores.
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