
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

 

ESTRATÉGIAS NARRATIVAS COMO TENDÊNCIAS EDITORIAIS NOS 

MEIOS DE COMUNICAÇÃO DE MASSA: UMA PROPOSTA DE DISCUSSÃO
1
 

 
Rafael de Jesus GOMES

2
 

Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), MT 

 

 

Resumo 

 

Este artigo se propõe a discutir de que forma o jornalismo segmentado, a partir da 

inclusão de tecnologias na esfera da produção e do consumo de conteúdos, passa a se 

adaptar tentando desenvolver estratégias editoriais a partir da inclusão de novas 

narrativas (FECHINE, 2013); (CANAVILHAS, 2012). Dessa forma, o trabalho propõe 

discutir possíveis tendências editoriais para os principais meios de comunicação de 

massa (Rádio, Televisão, Impresso e Internet), e suas consequências. A partir de uma 

revisão de literatura sobre tecnologia, transmidialidade e hipersegmentação, pretende-se 

abrir um dialógo mais aprofundado sobre essa relação no contexto contemporâneo da 

segmentação midiática 
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INTRODUÇÃO 

   

 O futuro sustentável do jornalismo, além de passar pela adaptação às 

ferramentas digitais e aos dispositivos móveis (CANAVILHAS, 2012), também passa 

por uma readequação de suas linhas editoriais. Ou seja, partir para uma profunda 

compreensão de que o mercado editorial de informação na contemporaneidade se 

sustenta pela especialização de suas editorias (SCALZO, 2003; ROVIDA, 2010) e pela 

segmentação de conteúdo para diferentes públicos. 

A segmentação de conteúdo jornalístico proporciona oportunidades e desafios na 

esfera da produção e também no consumo. Scalzo (2003) lembra que, ao falar em 

jornalismo de revista, a oportunidade para se produzir conteúdos com maior carga de 

particularidade oferece ao profissional, condições para que ele obtenha mais 

informações sobre o conteúdo a ser trabalhado, ao mesmo tempo em que se especializa 

sobre a temática a ser trabalhada. 
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 Abiahy (2010) faz alusão a um mercado que começa a ampliar a sua área de 

atuação para setores da sociedade que passaram a receber uma maior atenção do 

mercado editorial dos últimos anos (a saberem, público LGBT, negros, asiáticos, cultura 

nerd, terceira idade e afins...). Ou, de acordo com Marília Scalzo (2003) a mera 

adaptação do mercado midiático a setores com maiores ganhos, como o mercado para 

fatias econômicas, adolescentes, entre outros. 

 É o que a pesquisadora Mara Ferreira Rovida (2010) fala em hiper 

especialização do jornalismo. (p. 66) Segundo a autora, a especialidade do jornalismo 

em editoriais é o último degrau na divisão do trabalho do jornalista sendo uma 

característica do jornalismo de informação geral contemporâneo (p. 65) Já no que se 

refere ao jornalismo segmentado, é um tipo de comunicação jornalística focado em 

grupos sociais específicos formados com base em um interesse comum que, em geral, se 

relaciona a temas profissionais.  

Ainda segundo Rovida (2010): 

 

O Jornalismo Segmentado é apresentado em veículos com distribuição 

dirigida. O texto desse tipo de comunicação jornalística apresenta 

aspectos de proximidade com o público-alvo e traz características que 

contradizem os preceitos de pluralidade encontrados no jornalismo de 

informação geral. Dessa forma, os veículos segmentados são voltados 

para públicos restritos, trabalham com uma lógica de proximidade 

com o público, possuem uma periodicidade mais flexível e, portanto, 

não há uma ênfase na atualidade, mas sim no aprofundamento 

objetivando a informação, a interpretação e a formação do público 

(ROVIDA, 2010, p. 75) 

 

  

 Mas essa lógica se reconfigurou na medida em que o surgimento de dispositivos 

móveis e da ambiência do cenário da convergência permite o consumo expandido em 

múltiplas plataformas (JENKINS, 2008; FECHINE, 2013; KISCHINHEVSKY, 2012). 

Dessa forma este artigo se propõe a discutir possíveis propostas para a segmentação de 

conteúdo no rádio, na televisão e no impresso. 

O artigo, na verdade é uma discussão inicial sobre os prováveis caminhos 

tomados pelas principais mídias de comunicação de massa no intuito de, ao 

desenvolverem novas estratégias narrativas de produção de conteúdo, ampliar também 

as possibilidades de diversas estratégias editoriais. Para tanto, o trabalho resolve trazer 

um painel inicial sobre as possíveis tendências de segmentação para o rádio, a televisão 
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e o meio impresso a partir de uma revisão de literatura sobre os termos convergência, 

tecnologia e novas narrativas. 

 

CENÁRIO E TENDÊNCIAS 

 

Embora se esteja vendo a pluridade de opções e estratégias editoriais para vários 

segmentos, é preciso compreender que no plano impresso (como jornais e revistas, 

prioritariamente) os seus conteúdos não mais precisam encerrar nesse meio. O desafio 

ao que parece se encontra em ligar uma ponte ao conteúdo da mídia tradicional e 

aproveitar a potencialidade oferecida pela internet na produção de conteúdos 

multiplataformas (PALACIOS ET AL, 2015; BARSOTTI, 2014; MARTINS & 

MACHADO, 2016). 

 A internet nesse sentido é uma libertadora e amplificadora de múltiplas vozes 

(CASTELLS, 2000); (JENKINS, 2008) Por conseguir agregar gostos semelhantes e que 

conferem aos participantes um elo através de uma articulação constante. Assim, as 

minorias conseguem desenvolver seus relacionamentos e acordos associativos em vistas 

a um bem comum, Segundo Homi Bhabha (2001) a internet favorece o surgimento 

desses grupos, criando assim hibridismos culturais que emergem a todo o momento 

desempenhando novos papeis dentro da grande rede. 

E nesse sentido, não só audiências, mas empresas também precisam 

desempenhar novos papéis em múltiplas plataformas. Resta aqui entender de que forma, 

partindo da produção de notícias, as diversas mídias estão utilizando e sabendo 

aproveitar o uso de ferramentas digitais e de dispositivos móveis para segmentar as 

audiências. 

Partindo da ideia de segmentação proposta por Rovida (2010) elencam-se as 

possíveis tendências contemporâneas das principais mídias jornalísticas (rádio, televisão 

e impresso) dentro de um mercado segmentado. Segundo Firmino Silva (2015) o 

caminho para a proposta de especialização de conteúdo passa pelo profissional 

compreender o uso de suas ferramentas de trabalho que atualmente se encontra imerso 

nos dispositivos móveis. 

 Quando se pensa em rádio, percebe-se que ele já não é mais o mesmo (PRATA, 

2008; FERRARETTO, 2014) o rádio de antena de outrora hoje está imerso na grande 

rede, potencializado pelas ferramentas digitais e pelos dispositivos móveis 
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(FERRARETTO, 2014; LOPEZ, 2010; KOCHHAN, 2012). Além disso, o uso da 

internet reverbera a produção de conteúdo jornalístico (QUADROS, 2013) e amplia a 

participação dos usuários. Nesse ambiente é natural o desenvolvimento de ferramentas 

que possibilitem ao consumidor estabelecer um contato com a emissora, ao mesmo 

tempo em que também proporciona à empresa, a possibilidade de dispor conteúdos de 

forma segmentada. É o caso de aplicativos sobre trânsito, meio ambiente e/ou economia 

desenvolvidos por emissoras como a Gaúcha FM, Itatiaia FM, CBN, etc. 

 Dessa forma, compreende-se que a segmentação da programação radiofônica na 

contemporaneidade passa pelo profissional e pela empresa entenderem as 

potencialidades que as tecnologias apresentam no intuito de proporcionar novas 

estratégias narrativas de sua programação em múltiplas plataformas como a criação de 

programas que diferem de conteúdo na antena e na internet (FERRARETTO; 

KISCHINHEVSKY, 2010); (PRATA, 2008). Vieira et al (s/d) afirma que uma das 

possíveis tendências para o rádio é no que diz respeito cada vez mais ao narrowcasting 

(hiper-segmentação) em detrimento ao modelo broadcasting, as drone stations ou cloud 

radios (modelos como deezer, spotify, entre outros) e também as rádios corportativas 

(PRATA, 2015) 

 Cabe uma argumentação apresentada por Kischinhevsky (2012) ao, afirmar que 

o novo ambiente social com o uso da internet, permite o surgimento de novos atores 

sociais intermediários no cenário da produção sonora. Para o autor, o atual processo em 

que se encontra a internet, a expansão em múltiplas plataformas e a era de 

multiplicidade de oferta (BRITTOS, 2002); favorece o surgimento de novas propostas 

de negócio de ordem corporativa no mercado da radiofonia. 

 É claro, esse ambiente também expõe o atual cenário de concorrência em que 

rádios em suas mais diversas categorias enfrentam com os atuais players de consumo on 

demand. Kischinhevsky e Campos (2014) mostram que a concorrência contemporânea 

nos mercados radiofônicos se torna cada vez mais ubíquos com a chegada de novos 

atores corporativos dentro desse setor e levantando, dessa forma, questionamentos 

quanto às relações profissionais, produções de notícias, entre outros. 

 No caso da televisão, cabe ressaltar as atuais estratégias transmidiáticas da 

produção de conteúdo como forma de segmentação (CIRNE, 2015; FECHINE, 2013) A 

criação de conteúdos para consumo de dispositivos móveis a partir de estratégias de 

programação (quando o programa redireciona o consumidor a acessar redes sociais ou 
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os sites da empresa para rever mais informações sobre o conteúdo que foi passado) e de 

expansão (quando convida o consumidor a acessar os conteúdos nessas plataformas para 

obter mais informações sobre o conteúdo em uma nova narrativa expansiva); além de 

oferecer conteúdos em segunda tela (PROULX; SHEPATIN, 2012). Podem-se citar 

como exemplos desse fenômeno, programas como o The Voice, o Superstar, 

Masterchef, entre outros. 

 E nesse sentido, passa a se tornar cada vez mais comum observar as estratégias 

de empresas tradicionas do segmento de TV aberta e fechada. Dominique Wolton 

(1996) já alertava para o processo de segmentação para determinados nichos como saída 

a ampliação de receita da televisão. 20 anos mais tarde, o que se percebe é a produção 

hiper-segmentada e direcionada à multiplas plataformas, como tendência editorial. 

Tanto na TV aberta quanto fechada é possível perceber esse processo ocorrendo 

constantemente. Um dos exemplos corriqueiros no Brasil é a proliferação do mercado 

religioso e o uso de programações específicas em dispositivos móveis (FANTONI, 

2014) e no segmento de TV fechada a produção multiplataforma cada vez maior para 

smartphones, tablets, PDA’s, etc, como a Claro ON ou a GloboSAT, por exemplo. 

 Para o impresso e, como consenquência para a mídia digital, percebe-se que a 

oportunidade de hibridização dos conteúdos configura estratégias editoriais que agem 

como complementaridade. Como exemplo sobre esse cenário, aborda-se o papel do 

Feminismo e Femismo que tomou proporções recentes em vários meios tradicionais e 

digitais. Publicações como a Imprensa Feminista
3
 e o site Az Mina

4
 são exemplos de 

como as tensões sociais provocadas pelos acontecimentos midiáticos são perfilados e 

debatidos em especial na internet através das redes sociais digitais e possibilitam o 

surgimento de novas estratégias editoriais. (ROVIDA, 2010) 

 Dessa forma, é possível observar que os processos de segmentação de conteúdo 

caminham lado a lado com o desenvolvimento de novas estratégias narrativas e também 

de um investimento em novas editorias. Ainda segundo Rovida (2010) e Scalzo (2003), 

observar as tendências de consumo no mercado e também os avanços tecnológicos 

proporciona oportunidades nesse setor. 

 

E AS CONSEQUÊNCIAS... 

 

                                                 
3
  Em: https://imprensafeminista.wordpress.com/ acesso 13/07/2017 

4
  Em: https://www.azmina.com.br acesso 13/07/2017 

https://imprensafeminista.wordpress.com/
https://www.azmina.com.br/
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 Vale constatar também, que esse não é um comportamento recente. Gabriela 

Nòra (2009) afirma que a estratégia de segmentação de conteúdo para atender a 

públicos tão distintos, como no jornalismo impresso promoveu o que se chama de 

“cadernização” dos jornais, que se tornaram verdadeiros calhamaços para tentar fazer 

ouvir ao máximo a multiplicidade de públicos existente. 

A autora, além disso, ainda levanta outro ponto que vale a reflexão: 

 

Tal estratégia resultou nas crescentes segmentações de assuntos e do 

público-leitor, favorecendo sobremaneira as investidas do marketing, 

apesar dos danos sociais causados pela descontextualização de fatos e 

informações, pela ausência de relações entre as diversas áreas 

temáticas, pela falta de entrosamento entre as diferentes editorias... 

enfim, por uma série de fatores que têm como base a fragmentação do 

pensar, do fazer e do conceber a atividade jornalística. Não há dúvidas 

de que nesse percurso os jornais vêm perdendo a sua unidade. Além 

disso, em tempos de mídia digital, assiste-se a um acelerado processo 

de „atomização‟ do indivíduo. A nova mídia vem se expandindo em 

larga escala e atinge cada vez mais pessoas em todo o mundo (NÓRA, 

2009, p. 02) 

  

E como consequência, a ambiência dos espaços digitais caminha a passos largos 

para uma audiência cada vez mais especializada. Gabriela Nóra (2009) explica que a 

comunicação simultânea para um público massivo através da televisão e do rádio não é 

o mesmo do que para os meios impressos, pois, um mesmo noticiário pode ser lido 

várias vezes, mas em diversos momentos e não necessariamente simultâneo, ao 

contrário das mídias digitais em que a possibilidade de se criar novos produtos através 

de linguagens multimidiáticas potencializa o consumo (NÒRA, 2009); 

(CANAVILHAS, 2014) 

 Dessa forma, percebe-se que é difícil para uma publicação impressa competir 

com todas as possibilidades e potencialidades que o meio digital oferece. No entanto, 

também não se pode dizer que esta é uma visão cataclísmica para o fim do impresso da 

nossa sociedade. Nóra (2009) lembra que uma das possíveis saídas para o meio 

impresso é justamente a oferta de conteúdo de mais qualidade em busca de 

contextualização e aprofundamento das informações. 

 E nesse sentido, uma das propostas de segmentação para o jornalismo impresso é 

oferecer produtos transmídia em outras plataformas. É o caso, por exemplo, de jornais 

como o ZH, Folha de SP entre outros que, ao assinar o jornal impresso, também ganham 

assinatura do jornal digital e pode consumir conteúdos através de novas narrativas. 
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 É preciso considerar também que há outro perigo que se mostra presente no 

processo de segmentação de informaçãoes – A concentração setorizada de diversas 

publicações que pertençam há poucos conglomerados midiáticos. Preocupação 

levantada pelo pesquisador Dênis de Moraes (2006) ao explicar que a concentração de 

propriedade dos meios de produção e comercialização de grupos editoriais criando cada 

vez mais produtos para públicos massificados: 

 

Estamos frente a um impasse: multiplicam-se velozmente as 

mercadorias e serviços, tanto aqueles para públicos massificados 

quanto os direcionados a segmentos de consumidores, mas cada vez 

mais se concentra a propriedade dos meios de produção e 

comercialização (MORAES, 2006, p.37). 

 

Ou seja, isso quer dizer que o fato de pertencerem a conglomerados midiáticos 

reforça apenas visões partilhadas desse conglomerado e não atendendo à demanda 

social recorrente, embora se coloquem como porta-vozes desse público. 

 É por isso que é preciso compreender como o mercado analisa os efeitos e a 

estratégia de segmentação de mercado. Novamente, cabe a reflexão de Nòra (2009) ao 

que: é preciso pensar a “hegemonia comunicacional do mercado”, isto é, a conversão da 

comunicação em instrumento de inserção da cultura no espaço/tempo do mercado e das 

tecnologias, num momento em que a comunicação se encontra fortemente atrelada a 

uma “razão comunicacional cujos dispositivos – a fragmentação que desloca e 

descentra, o fluxo que comprime e globaliza, a conexão que desmaterializa e hibridiza – 

agenciam o devir do mercado da sociedade”. (MARTÍNBARBERO, 2006, p. 53). 

 Mas, além disso, também se faz necessário perceber de que forma a utilização de 

dispositivos móveis e das ferramentas digitais são utilizadas para nível de produção de 

novas propostas editoriais no jornalismo. Para tanto, destaca-se que atualmente elas 

residem na crescente demanda por conteúdos transmídiáticos em plataformas móveis, o 

desenvolvimento de aplicativos para segmentação e ampliação de conteúdo, além da 

criação de produtos específicos para consumo em dispositivos móveis, como revistas 

em tablets.   

Um dos trabalhos que auxilia na compreensão sobre a criação de produtos para 

consumo em dispositivos móveis é no que tange a produção editorial de livros digitais. 

O autor Gustavo Mello (2013) realiza em seu trabalho, um painel sobre o mercado 
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editorial de livros no Brasil a partir da inclusão de dispositivos móveis. Segundo o 

autor, o país é um dos mercados mais promissores no segmento de e-readers.  

 Mas em matéria de jornalismo e em especial o digital, cabe mais uma vez a 

necessidade de um estudo mais aprofundado, sobretudo, no impacto de que até mesmo o 

processo de segmentação midiática acabe por ditar regras de produção editorial no 

futuro.  

 São os casos de jornais e revistas focadamente feitos para tablets e smartphones. 

Marcelo Freire (2013) em sua tese de doutorado faz uma análise a partir do mercado 

brasileiro de publicações especificamente para estes dispositivos móveis. Há um novo 

espaço a ser preenchido pelas publicações e editorias jornalísticas a partir de novos 

movimentos de interação e potencialidades a partir da tactibilidade (PAULINO, 2012) 

 Entretanto, embora seja visto como tendência é possível perceber que esse 

movimento ainda é insipiente e, ainda que vista com entusiamos por consumidores por 

oferecerem novas estratégias narrativas dentro de um mercado amplamente novo e 

adaptado a esse cenário tecnológico, cabe ainda dizer que a adaptação ou transição para 

esse tipo de plataforma ainda deve demorar um tempo, pois, segundo Canavilhas (2012) 

o consumo em dispositivos móveis embora tendência não iniba e/ou deixa de lado o 

consumo em mídias tradicionais, apenas transfere o gosto de segmentos setorizados para 

estas plataformas. 

 Dessa forma, o cenário para o desenvolvimento de tendências editoriais mais 

promissoras para o rádio, a televisão, o impresso e, porque não, para a internet, na 

verdade está apenas no início. O desafio ao que parece se torna em desenvolver 

estratégias narrativas que casem com o desenvolvimento tecnológico e ampliem as 

experiências tanto de produção de conteúdo, quanto de consumo. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No contexto atual de produção midiática, os tradicionais meios de comunicação 

de massa passaram a se adaptar. Desenvolveram editorias que soubessem e agregassem 

o público em mais variadas demandas, desenvolveram estratégias editoriais para 

ampliar as vendagens e, com a chegada da internet, reconfigurações quanto aos 

processos produtivos alteraram lógicas profissionais e empresariais. 
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 No jornalismo segmentado, que tradicionalmente se distingue do hardnews por 

ser uma área que concede ao jornalista a possibilidade de se especializar em 

determinado tipo de conteúdo, experimenta atualmente o desafio e a convivência não só 

com as fronteiras digitais, mas com a utilização de dispositivos móveis em suas rotinas 

produtivas. 

 Além disso, é de se perceber que o consumo também se reconfigurou. O 

desenvolvimento de novas estratégias narrativas (CANAVILHAS, 2012); (FECHINE, 

2013) explora aspectos de natureza crossmedia e transmedia. Isso obriga não só 

profissionais, mas também empresas a experimentarem novas apostas editoriais para 

ampliar não só o seu público, mas também novas formas de consumo de conteúdo 

especializado. 

 O desafio, ao que parece ainda está só no início. Embora, seja possível indicar 

propostas editoriais tanto no rádio, quanto na televisão, no impresso e na internet. Pode-

se afirmar que elas caminham para a construção de novas narrativas literárias como 

tendências no setor. Reconfigurando o consumo e, ao mesmo tempo, estabelecendo 

novos padrões de produção para o jornalismo. 

 E dessa forma, o que se percebe é que o esforço empresarial para fomentar o 

consumo em produções multiplataformas se torna tendência para as empresas 

jornalísticas por tentar criar mecanismos de segmentação através da criação de 

aplicativos para dispositivos móveis, storytelling, só para citar alguns exemplos. Como 

afirma Canavilhas (2014) e Firmino Silva (2015) a compreensão da utilização dos 

dispositivos móveis passa por entender como elas funcionam para a produção e 

consumo e como as audiências heterogêneas estão mitigadas em diversos nichos que 

compartilham conteúdos de forma mútua e constante. 
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