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Resumo 

 

Este artigo analisa a interação de páginas do Facebook de veículos de notícias com jovens. 

O objetivo do estudo é perceber como um portal online pode utilizar a rede social para 
alcançar público. As páginas do site Catraca Livre, da revista Piauí e do jornal Gazeta do 

Povo foram acompanhadas durante um período de um ano. As informações coletadas 
durante um dia de publicações foram utilizadas para comparar os resultados e métodos 
utilizados pelas páginas. 
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1 Introdução 

As redes sociais modificaram a dinâmica de uso da internet. De acordo com a 

Pesquisa Brasileira de Mídia de 2016, o uso da rede por meio de dispositivos móveis 

como celulares é hábito de 91% dos entrevistados, ultrapassando o total de 65% que 

navegam através de computadores e notebooks. De acordo com o levantamento de 2015, 

isso se dá pela pelo alto índice (92%) de pesquisados conectados à redes sociais. A 

pesquisa aponta que 83% destes utiliza o Facebook. 

Atualmente o Facebook é a rede social mais popular no mundo, cujo número de 

usuários cadastrados chegou a 1,94 bilhão no primeiro trimestre de 2017. De acordo com 

Peron (2016), em 2016 mais de 99 milhões de brasileiros utilizava a rede social, o que 

significa que a cada dez brasileiros, oito estão no Facebook. O Brasil é o terceiro país do 

mundo com mais usuários cadastrados na rede social, perdendo apenas para os Estados 

Unidos e a Índia. 

Todos estes números refletem uma realidade não só de relacionamentos pessoais 

por meio do Facebook, mas também profissionais e, principalmente, comerciais.  

                                                 
1 Trabalho apresentado no Intercom Júnior, evento componente do 40º Congresso Brasileiro de 
Ciências da Comunicação. 
 
2 Graduanda do Curso de Jornalismo da ECA-PUCPR, email: leticiagarib.machado@gmail.com. 
 
3 Orientador deste trabalho. Mestre, professor do curso de Jornalismo da PUCPR, e-mail: 
renan.colombo@pucpr.br. 
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1.1 Objetivo 

O objetivo deste trabalho é entender os recursos utilizados pelos portais de 

notícias para que recebam maior quantidade de acessos por meio do Facebook e pesquisar 

suas formas de aplicação para obter resultados efetivos. 

Além disso, há a preocupação de identificar a presença de gírias e expressões 

coloquiais incomuns no jornalismo tradicional, utilizadas para atrair e proporcionar um 

maior envolvimento com os usuários da rede social. 

A interatividade é um ponto importante a ser analisado, pois representará o grau 

de influência do portal com o público. 

Diante disso, pretende-se alcançar com esta pesquisa um conhecimento elevado 

a respeito do Facebook e o comportamento do público ao receber informações nele 

compartilhadas. A partir deste estudo será possível analisar como os jornais online devem 

agir na rede social para ter maior efetividade na atração do público para o seu conteúdo. 

 

1.2 Problematização 

O Facebook disponibiliza diversas ferramentas gratuitas para que empresas 

mantenham contato com seu público alvo. É possível criar uma fanpage, selecionar o 

público através de filtros, como idade, gênero e preferências. Como também é permitido 

veicular anúncios pagos para que mais pessoas conheçam sua marca ou adquiram algum 

produto que está à venda. 

Analisando desta forma parece simples fazer sucesso no Facebook, no entanto o 

quadro geral revela uma competitividade elevada em relação ao conteúdo que realmente 

é visto pelos usuários da rede social. Isso acontece porque há muito conteúdo sendo 

gerado o tempo todo por usuários e páginas. Há, em média, 1500 publicações em cada 

linha do tempo, proveniente de amigos e páginas que o usuário curte. Se todas as 

publicações fossem exibidas a todos os usuários, dificilmente alguém demandaria tempo 

para ler todas elas. 

Por este motivo o Facebook desenvolveu um algoritmo denominado Edge Rank, 

que define a relevância de uma publicação para cada usuário de acordo com três 

elementos principais: afinidade, peso e tempo. Com isso, cada usuário tem uma linha do 

tempo personalizada, com as publicações que, através do julgamento da fórmula, ele 

realmente teria interesse em ver ou interagir. A partir disso passa a ser preocupação de 
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empresas não apenas estar no Facebook, mas produzir conteúdo relevante para seu 

público alvo.  

A situação é ainda mais difícil quando se trata de portais de notícias. A Pesquisa 

Brasileira de Mídia de 2015 revelou que 67% dos entrevistados não confiam em notícias 

reproduzidas em sites. A situação piora quando se trata de redes sociais: 71% não dão 

credibilidade à notícias veiculadas no Facebook, por exemplo. 

Refinando ainda mais o problema, a faixa etária da maior parte dos usuários 

brasileiros no Facebook está entre 13 e 24 anos, um total de mais de 37 milhões de 

usuários. Isso significa que mais de 37% dos usuários brasileiros são jovens.  

O distanciamento entre jovens e leitura não é recente. De acordo com um 

levantamento realizado pelo Instituto Pró-Livro em parceria com o Ibope Inteligênc ia, 

entre os entrevistados que estudam, o índice de não leitores é três vezes maior do que o 

de leitores. Além disso, uma pesquisa realizada pelo Newspaper Death Watch apontou 

que apenas 6% dos entrevistados com idade próxima a 20 anos tem hábito de ler jornais. 

A Pesquisa Brasileira de Mídia também aponta que apenas 10% dos entrevistados se 

informa por meio de jornais em suas versões digitais. E, ainda, jornais representam apenas 

0,9% do tempo de navegação dos usuários via desktop e este número cai para 0,2% em 

smartphones e 0,4% em tablets (MCDERMOTT, 2014). 

Costa (2014) afirma que a superdistribuição é um fenômeno presente nas mídias 

sociais e explica a dinâmica de viralização ou como determinadas publicações ganham 

fama rápida e abrangente nas redes sociais. 

Mesmo que um jornal não queira, suas notícias, suas opiniões, suas fotos, seus 
vídeos, por mais protegidos que estejam do ponto de vista do direito autoral, 
mesmo assim, podem ser redistribuídos pelos internautas, de um para outro e 
assim sucessivamente. Não há como interromper, proibir ou controlar isso. 
(COSTA, 2014. p. 83) 

 

Com isso, nota-se que as redes sociais são espaços férteis para a divulgação de 

informações, cabe aos criadores de conteúdo o produzirem com qualidade de forma que 

o público se sinta atraído por ela. 

Diante de tantos fatos apresentados, como é possível aproximar jovens e portais 

de notícias online por meio do Facebook? 
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1.3 Justificativa 

O Facebook é uma plataforma dinâmica e que está em constante transformação. 

Mudanças no Edge Rank são divulgadas diversas vezes ao ano e essa agilidade permitida 

pela internet não pode ser acompanhada por outros canais de comunicação, como a 

publicação de impressos. Por este motivo, livros e artigos a respeito da rede social nunca 

permanecem aprofundados na plataforma por muito tempo, o que leva especialistas a 

recorrer à própria internet para divulgar informações sobre ela. 

Por este motivo, o cronograma de pesquisa foi elaborado para realizar 

abordagens empíricas e práticas, das quais os resultados práticos foram tidos como mais 

decisivos para o entendimento dos dados coletados. 

Para compreender como os veículos de comunicação utilizam o Facebook para 

informar e engajar leitores, três páginas foram acompanhadas durante o período de um 

ano. As páginas do jornal impresso Gazeta do Povo, da revista piauí e do portal online 

Catraca Livre foram selecionados por serem veículos de sucesso e transmitirem notícias 

em diferentes formatos. As páginas foram acompanhadas de forma que fosse possível 

entender os objetivos de cada veículo com sua página e como eles são alcançados.  

2 Materiais e Métodos 

2.1 Revisão Bibliográfica 

A primeira etapa no cronograma de pesquisa foi a revisão bibliográfica, na qual 

foi buscado compreender as lógicas que envolvem os portais de notícias, em razão de 

funcionamento e necessidades, por meio da seleção de livros e artigos. 

O capítulo Da Rigidez do Texto à Fluidez do Hipertexto, do livro Hipertexto, 

Hipermídia, de Pollyana Ferrari, ajudou na compreensão da importância da linguagem 

nas redes sociais e como o seu surgimento é muito semelhante ao início das produções 

escritas. 

O artigo Redes Sociais e Os Estudos de Recepção na Internet, de Denise Cogo e 

Liliane Dutra Bigno, contribuiu para o entendimento do papel de uma página do Facebook 

em relação a seus usuários, o que deve ser proposto a eles e o que o público espera destes 

canais de comunicação, listando como a principal delas a interatividade. 

O livro Ciberjornalismo, de Carla Schwingel, foi importante para analisar os 

processos e dinâmicas dos jornais online e, desta forma, perceber em que eles se 
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assemelham à produção de conteúdo para o Facebook e como estes dois canais podem se 

complementar para aumentar a qualidade do conteúdo nos dois sites. 

Também foram lidos os artigos Jornalismo Online: a convergência dos meios, 

de Célia Martins; A inclusão digital como forma de inclusão social, de André Barbosa 

Filho e Cosette Castro; Do Analógico ao Digital, de José Carlos Moreno; Crowdfund ing: 

entre as Multidões e as Corporações, de Erick Felinto; e o capítulo Internet e Sociedade 

em Rede, do livro Por uma outra Comunicação de Dênis de Moraes. 

Estes textos ajudaram no entendimento das dinâmicas da sociedade na internet, 

como ela se comporta e como funcionam as relações entre indivíduos e empresas. Cada 

artigo trata de um ponto específico deste contexto, como o artigo de Felinto, que relata os 

processos que envolvem projetos colaborativos online; ou o capítulo Internet e Sociedade 

em Rede, no qual são listados dez pontos para se compreender o que é a internet e como 

a sociedade funciona por meio dela. 

Também foram estudados dois livros que abordam o funcionamento do 

Facebook e como páginas, em geral, podem ter sucesso por meio dele, que são: Facebook 

Marketing, de Camila Porto; e Marketing em Redes Sociais. Com estes dois livros, foi 

possível compreender a lógica de funcionamento da rede social e como agir tecnicamente 

para atingir resultados positivos por meio dela. 

Além disso, sites, e-books, canais do Youtube e páginas em redes sociais de 

especialistas tornaram-se as fontes confiáveis de mais rápido acesso a respeito do 

Facebook e suas atualizações. Os profissionais acompanhados foram Elis Amâncio, Allan 

Peron e Camila Porto. 

 

2.2 Coleta de Dados 

 

Os dados coletados são públicos e estão disponíveis nas páginas analisadas : 

Catraca Livre, Gazeta do Povo e Revista Piauí. Todas as publicações analisadas foram 

salvas em imagens e os resultados concentrados em tabelas de análise. As colunas da 

tabela foram definidas para resumir em cada linha o conteúdo, alcance e tipo de 

publicação.  

No tipo de publicação foi necessário analisar não somente se ela tinha objetivo  

de informar ou engajar o público, mas em que formato ela estava veiculada. O Facebook 

permite que diversos formatos sejam veiculados na linha do tempo atualmente, como 



 

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

 

 6 

imagens, links, textos, gifs, vídeos e transmissões ao vivo. Cada um destes tipo de 

publicação tem um impacto diferente na recepção do público. 

Um dos fatores predominantes no sucesso das publicações são os horários em 

que elas são veiculadas. O Facebook disponibiliza gratuitamente uma ferramenta de 

análise chamada Facebook Insights, na qual é possível obter dados a respeito do alcance 

das publicações de uma página que você administra e também sobre o seu público. Com 

ela é possível descobrir quais os dias e horários de mais frequência dos usuários que 

acompanham sua página e, assim, definir quando publicar para ter maior repercussão.  

As colunas de comentários e compartilhamentos apenas marcam a quantidade 

de cada interação. As reações tiveram de ser fragmentadas em suas possibilidades, já que 

que cada uma possui pesos diferentes para o algoritmo do Facebook. É importante 

ressaltar que a rede social mantém em sigilo o peso concreto dado a cada elemento do 

Edge Rank. Portanto, apenas podemos estimar o quanto uma interação ou reação importa 

verdadeiramente.  

A análise da presença de hashtags e emojis é importante para saber a qualidade 

da legenda das publicações. Esses dois elementos são recursos disponibilizados pelo 

Facebook para aumentar o engajamento e afinidade de uma página com os usuários. 

Os materiais e métodos selecionados para realizar as análises não foram 

selecionados antes do início do processo, mas foram se mostrando necessários ao longo 

da pesquisa. 

3 Resultados 

3.1 Fluxo de Publicações 

O primeiro dado a ser comparado entre as páginas é o fluxo de publicações ou a 

quantidade de posts efetuado por dia. A página da revista Piauí publica, em média, apenas 

um post por dia. Em alguns dias a página não faz nenhuma publicação e, 

excepcionalmente, outros dias chegam a receber até cinco publicações. O dia 20 de março 

de 2017 foi um exemplo do último caso: 
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Tabela 1. Publicações da revista Piauí em 20 de março. 

 

Esta data coincidiu com os escândalos envolvendo carnes e frigoríficos no Brasil 

e uma promoção realizada pela revista. Das cinco publicações, duas tinham relação com 

as carnes e o presidente Michel Temer e, as demais, eram sobre a promoção. 

Apesar de exceções como esta, as publicações da página geralmente são links 

com imagens de artigos publicados no site da revista. Publicações de engajamento são 

raras e não há controle de horários. 

A página do jornal Gazeta do Povo concentra um altíssimo fluxo de publicações 

diárias, com uma média de 45 posts. A página costuma compartilhar todos os artigos 

inseridos no portal de notícias, além de publicações de engajamento, como fotos do dia 

ou publicações sobre o tempo. 

O controle de horários é feito de forma mais liberal durante a tarde, além disso, 

durante horários de menos acesso, a página mantém regularidade de 1 hora entre as 

publicações. 

Assim como a página da revista Piauí, as publicações da Gazeta do Povo 

geralmente são de links com imagens que levam a artigos publicados no site do jornal. 

No entanto a página utiliza vídeos, imagens sem links e transmissões ao vivo. 

A página Catraca Livre também possui um fluxo alto de publicações, são cerca 

de 25 posts diários. A página possui grande diversidade quanto aos formatos utilizados. 

Apesar de a maioria das publicações ser de links com imagem, a página utiliza muitos 

vídeos em sua linha do tempo. 

Comparativamente, a página da Gazeta do Povo faz mais de 300 publicações 

semanais, esta é quase a média anual de posts da revista Piauí. Semanalmente a Piauí faz 

cerca de dez publicações, enquanto a Catraca posta em média 200 vezes. 

O dia primeiro de julho de 2017 foi um sábado, um dia comum de publicaçõe s 

para as três páginas. A revista piauí fez apenas duas publicações e todas elas eram links 

de matérias com parte do texto na legenda da publicação. 
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A página Catraca Livre realizou 23 publicações no mesmo dia, dos quais oito 

foram vídeos (dois informativos e cinco de engajamento), uma transmissão ao vivo e um 

gif de engajamento. Todas as demais publicações foram de links de matérias ou imagens.  

No mesmo dia a página da Gazeta do Povo efetuou 45 publicações. Todas foram 

links de matérias com imagens, dos quais apenas sete eram de engajamento e todos os 

demais eram informativos. No dia analisado, esse foi o resultado geral de interações e 

reações obtidas pelas páginas: 

 
 

Publicações Comentários Compartilhamentos Reações 

Catraca Livre 23 23.167 16.770 56.137 

Gazeta do Povo 45 2.547 9.317 16.687 

Revista Piauí 2 0 13 99 

Tabela 2. Comparativo dos resultados das páginas pelo fluxo de informações. 

 

Os dados obtidos demonstram que um alto fluxo de publicações gera resultados 

positivos para as páginas. No entanto, comparando os resultados da Gazeta do Povo e da 

Catraca Livre também é possível analisar que não é apenas um alto fluxo de veiculação 

que garante os melhores resultados. 

 

3.2 Tipos de Publicações 

3.2.1 Objetivo 

Os tipos de publicações foram divididos em: objetivo e forma de veiculação. Em 

objetivos há duas possibilidades: engajamento e informação. Em forma de veiculação 

estão todos os formatos aceitos pelo Facebook, como imagens, textos, vídeos, gifs e 

transmissões ao vivo. 

 
Informativo Engajamento 

 
Publicações Interações Publicações Interações 

Catraca Livre 8 (34,78%) 11.538 15 (65,21%) 84.536 

Gazeta do Povo 39 (86,66%) 20.502 6 (13,33%) 8.049 

Revista Piauí 1 (50%) 84 1 (50%) 28 

Tabela 3. Comparativo de publicações por objetivo. 
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Porto (2014) propõe que todas as publicações no Facebook tenham dois 

objetivos: informar o público ou engajá-lo, ou seja, criar uma proximidade. Para esta 

pesquisa foram considerados como engajamento qualquer tipo de publicação que não 

envolvesse a transmissão de uma notícia de fato. 

O livro Facebook Marketing recomenda que páginas do Facebook dividam suas 

publicações utilizando a regra 80/20. Isso significa que 80% das publicações de uma 

página deveriam ser informativas e apenas 20% de engajamento. As duas têm funções 

distintas e importantes para o sucesso de páginas. A primeira é necessária porque os 

usuários seguem qualquer fanpage por um motivo: querem ter acesso ao conteúdo 

disponibilizado por ela. Quando se trata de portais de notícia, este fator se torna ainda 

mais importante. Com a quantidade de jornais no Facebook é essencial sempre oferecer 

notícias de qualidade para que o público continue acompanhando suas publicações. 

Já as postagens de engajamento servem para interagir com o público e 

desenvolver um relacionamento com ele. São o tipo de publicação que atraem seguidores 

para uma página. A Figura 1 é um exemplo de um vídeo veiculado na página Catraca 

Livre. Nenhuma notícia foi transmitida com esta publicação, mas a mesma conquistou 

cerca de 12 mil reações. 

De acordo com a Tabela 3 nenhuma das páginas segue a regra 80/20. A Catraca 

Livre publicou quase o dobro de publicações de engajamento do que informativas. A 

Gazeta do Povo publicou apenas 13% de publicações de engajamento; e a Piauí publicou 

50% de cada. 

O potencial das publicações de engajamento pode ser visto na quantidade de 

interações obtidas pelas postagens desta categoria na página Catraca Livre. Essas 

publicações fizeram com que o código do Facebook funcionasse a favor da página. O 

resultado obtido foi que, em média, os posts informativos receberam 1400 interações, 

além de prováveis acessos ao site Catraca Livre. 

A página da Gazeta do Povo não investe tanto em publicações de engajamento 

e, por este motivo, não recebe um nível tão alto de interações em suas publicações 

informativas. O número de interações neste tipo de postagem é 500, em média. Já a média 

de interações nas publicações de engajamento passa de 1.000. Apesar disto, esta é a 

página que mais se destaca na lógica 80/20, já que dedica 86% de suas publicações a 

informar e 13% a engajar seus seguidores. 
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Figura 1. Exemplo de publicação de engajamento. 

 

3.2.2 Forma de Transmissão 

Apenas cinco tipos de publicações foram feitos pelas páginas no dia analisado : 

link com imagem, imagem com link na legenda, vídeo, gif e transmissão ao vivo. Observe 

os dados coletados na Tabela 4. 

O tipo de publicação de maior sucesso da página Catraca Livre são os vídeos, 

para os quais dedica mais de 30% de suas publicações. No entanto é impreciso dizer que 

apenas o formato é responsável por isto, já que das sete publicações em vídeo, cinco foram 

de engajamento. Já as publicações de links com imagens - predominantemente 

informativas - possuem um baixo índice de sucesso, com uma média de apenas 498 

interações por publicação. 

 

Vídeos 
Link com 

Imagem 
Imagem 

com Link 
Gif 

Transmissão 

ao Vivo 

 
Posts Reações Posts Reações Posts Reações Posts Reações Posts Reações 

Catraca 

Livre 
7 77.716 9 4.482 4 11.44 1 892 1 

654 

 

Gazeta 

do Povo 
3 7.920 38 

12.635 
 

4 7.996 0 0 0 0 

Revista 

Piauí 
0 0 2 112 0 0 0 0 0 0 

Tabela 4. Comparativo de interações por tipo de publicação. 
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Gráfico 1. Tipos de Publicação por Forma de Transmissão da Catraca Livre 

 

 

Gráfico 2. Tipos de Publicação por Forma de Transmissão da Gazeta do Povo 

 

Na página da Gazeta do Povo as imagens com links são as publicações de maior 

sucesso. Neste caso o tipo da publicação pode realmente ser considerado eficaz, já que 

das quatro imagens veiculadas com links na legenda, apenas uma era de engajamento.  

Além disso, também é possível analisar o nível de sucesso de uma página no 

Facebook por meio do nível de crescimento no número de seguidores. A tabela 5 mostra 

que a página Gazeta do Povo foi a que mais cresceu no período selecionado, com mais de 

5,7% de aumento no total de curtidas. Em seguida, a página Catraca Livre, com mais de 

2,8% de crescimento e por último a revista Piauí com 2,22%. 

Vídeo
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Imagem
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Imagem com 

Link
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Gif
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Link com Imagem

Imagem com Link

Gif
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84%
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27 de março 08 de julho Crescimento 

Catraca Livre 8.462.474 8.702.268 2,83% 

Gazeta do Povo 1.218.769 1.288.390 5,71% 

Revista Piauí 40.400 41.300 2,22% 

Tabela 5. Crescimento curtidas nas páginas. 

 

4 Considerações Finais 

É importante ressaltar que o objetivo da pesquisa não é comparar as páginas 

entre si e definir melhores ou piores, mas procurar entender de forma geral, como 

qualquer veículo de comunicação poderia alcançar visibilidade entre os jovens por meio 

do Facebook. 

O primeiro fator a ser considerado é que cada página possui seu próprio público 

e o objetivo dela em estar no Facebook também deverá ser levado em questão. A Revista 

Piauí, por exemplo, possui um público de faixa etária mais elevada, além disso, a página 

é utilizada apenas para veicular os artigos publicados em seu site oficial. 

Já a página Catraca Livre investe muito em publicações de engajamento, o que 

nos leva a entender que eles buscam não somente levar o público do Facebook até seu 

site oficial, como também a fazer sucesso na própria rede social. Portanto o que é êxito 

ou fracasso em uma página dependerá do objetivo dela existir. 

Por meio dos dados obtidos foi possível identificar o investimento da página 

Catraca Livre em vídeos, principalmente com o objetivo de engajamento do público. As 

publicações de engajamento da página representam mais de 65% do total de postagens, 

enquanto pouco mais de 34% são informativas. 

A página Gazeta do Povo investe em publicações de links com imagens, 

principalmente divulgando as notícias publicadas em seu portal online. Do total de 

publicações, mais de 86% são informativas. Enquanto apenas de 13% são de 

engajamento. No entanto, a média de interações nas publicações de engajamento é o 

dobro das interações em postagens informativas. 

O maior problema em questão, não é como atrair ou engajar público por meio 

do Facebook, mas como conquistar especificamente jovens. A rede social permite que a 

página defina seu público alvo e, portanto, anunciará suas publicações para pessoas com 
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as características contempladas. No entanto, a não ser que o veículo seja voltado 

especificamente para jovens, é um erro fragmentar desta forma o público alvo de uma 

página ou de suas publicações. 

É importante relembrar que os jovens são os que mais utilizam o Facebook e por 

este motivo são mais fáceis de serem encontrados. O verdadeiro desafio é utilizar uma 

linguagem adequada tanto para o jornalismo quanto para as redes sociais, para que as 

notícias são percam credibilidade e, ao mesmo tempo, sejam atrativas. 

Para que jornais tenham sucesso em suas interações com os usuários por meio 

do Facebook é preciso conhecer o público e construir publicações que sejam adequadas 

às suas preferências. Não há um modelo a ser seguido, a única forma de realizar este passo 

é utilizar os recursos disponibilizados pelo próprio Facebook Insights e a análise das 

publicações realizadas. 

As legendas das publicações de fato apresentam uma linguagem que não faz 

parte da utilizada no jornalismo tradicional, mas este não se mostrou um fator decisivo 

nos resultados das publicações. 

Além disso foi encontrado uma dificuldade em engajar exatamente o público 

jovem. Já que não são as únicas faixas etárias pertencentes ao público alvo das páginas 

analisadas. No entanto, foi possível perceber que os jovens dominam o mundo das redes 

sociais, e dialogar com a linguagem presente nelas é, ao mesmo tempo: falar com os 

jovens. 
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