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Mensuração de audiências no consumo de notícias por meio do Facebook
Marcia Furtado Avanza1
Wesley Moreira Pinheiro2
Resumo: Este estudo buscou medir as audiências de consumo de notícias com base nas fanpages dos dez jornais brasileiros de maior circulação impressa e digital. O objetivo foi analisar o
processo de interatividade e engajamento das audiências em fanpages, a fim de constatar que
cenários promovem melhor engajamento em relação à audiência exposta. Para tanto, foram analisados dados estatísticos de acesso a páginas no Facebook e recolhidas postagens de notícias
publicadas. Levamos em consideração o volume de interação a partir da quantidade de emoticons, compartilhamentos e comentários, e o engajamento a partir do volume de comentários e
compartilhamentos. O resultado apontou três categorias de audiências em mídia social: a presumida, a alcançada e a engajada. Embora o Facebook propicie a possibilidade de ampliar a
visibilidade das notícias, atingindo uma audiência muito superior às tradicionais, observou-se
baixa interação e engajamento, o contrário do que se espera das mídias sociais.
.
Palavras-chave: consumo de notícias em mídias sociais; audiências de jornais no Facebook;
métricas de mídias sociais.

1. Introdução
Nos últimos 20 anos, as transformações no campo da Web e da interação digital
foram propulsoras para a distribuição de notícias. Com isso, as mídias sociais têm desempenhado um papel preponderante para compreender a audiência no campo digital,
por meio de plataformas como o Facebook que permite a distribuição instantânea de
conteúdos de notícias aos consumidores na rede (GARCÍA-PERDOMO et al, 2017).
O Facebook é a mídia social mais visitada do mundo em termos de páginas vistas e tempo gasto (JU; JEONG & CHI, 2013). No Brasil, o Facebook é o quarto endere1
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ço mais acessado pelos brasileiros e o segundo entre as mídias sociais, perdendo apenas
para o Youtube (ALEXA, 2017). Essa mídia social é cada vez mais utilizada como fonte
de consumo de notícias, por isso, jornais eletrônicos e impressos atuam intensamente na
promoção de seus conteúdos, disputando a audiência dentro da rede que contempla milhões de usuários no Brasil.
A compreensão sobre a mensuração de audiência em mídias sociais tem atraído
o interesse acadêmico de investigação no mundo todo como apontou Larsson (2017).
Estudos sobre as audiências por meio de mídias sociais são positivos, embora em alguns
casos descobriu-se que as práticas reais de interação para aumentar o consumo de notícias, em países como Estados Unidos, Finlândia e Suécia houve falta de interesse do
consumo mais engajado, especialmente em relação aos jovens (LARSSON, 2016).
Levando em consideração esse interesse acadêmico sobre práticas investigativas
de entender, analisar e mensurar o processo de consumo de notícias em mídias sociais,
nasce a proposta desta pesquisa, tendo como problema a seguinte questão: como mensurar o engajamento da audiência no consumo de notícia por meio da interatividade do
Facebook? Portanto, o nosso objetivo será mensurar audiência por meio da a interatividade e engajamento em fanpages de jornais, a fim de constatar quais cenários promovem melhor engajamento em relação à audiência exposta.
Embora diversos estudos tenham abordado a relação entre jornalismo e redes
sociais como Twitter e Facebook, pesquisas voltadas ao potencial do uso desses espaços
para a circulação de notícia ainda são incipientes, assim como estudos comparativos da
circulação jornalística também são raros (ZAGO; BASTOS, 2013). Com isso, esta pesquisa, visa corroborar as descobertas de pesquisas anteriores acerca da mensuração da
audiência por meio de mídias sociais.
Este artigo faz uma revisão da literatura sobre o uso do Facebook em estudos de
engajamento e mensuração de audiência no contexto do jornalismo, a descrição dos
processos metodológicos da fase empírica, a análise dos dados coletados, e finda com
uma discussão geral sobre os achados da pesquisa, suas limitações empíricas e provocações para desdobramentos deste estudo.

2

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
15º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
ECA/USP – São Paulo – Novembro de 2017

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

2. Facebook e a relação entre o consumo de notícias e a mensuração de audiência
Com o início da World Wide Web, ou apenas Web como é mais conhecida, tornou-se possível a veiculação de textos, sons e imagens por meio dos navegadores, deixando a internet mais atrativa, tanto do ponto de vista comercial, quanto para os usuários. A partir dessa inovação, cresceu o volume de pessoas, o volume de demandas e o
volume de interações, em um cenário em que o consumidor tornou-se cada vez mais
parte integrante da produção de conteúdo (CRUZ, 2016).
O mesmo também aconteceu com os veículos de comunicação que, a partir do
meio digital, tiveram a necessidade de se adaptar, fazendo uso das ferramentas para se
manterem em um ambiente mais plural, mais interativo e mais próximo do consumidor,
principalmente com a chegada de mídias sociais como Facebook na primeira década do
século XXI.
Em 2011, as duas principais plataformas de consumo em mídias sociais eram
Facebook e Twitter. Nessa época, constatou-se que 75% das notícias on-line consumidas nos Estados Unidos estavam ligadas às mídias sociais (HERMIDA et al, 2012).
Devemos levar em consideração que a dinâmica da notícia nas mídias sociais
envolve basicamente dois tipos de atores: páginas de disseminação de informações jornalísticas e usuários, em um ambiente com ferramentas de interação que promovem
respostas e conversação em torno do que está sendo noticiado. Essa dinâmica, então,
está relacionada à circulação do conteúdo e à recirculação dada pela interação (SOUZA,
2015), levando à expansão do campo de visibilidade da notícia na rede.
O uso das mídias sociais para alcançar públicos cada vez maiores faz com que os
jornais percebam que não basta mais apenas oferecer a informação, mas criar espaços de
socialização com as audiências, obrigando as organizações noticiosas a inovar em suas
estratégias por conta dos públicos e do tipo de ambiente mais complexo (SOUZA,
2015).
Embora não sejam voltadas especificamente para as práticas jornalísticas, as mídias sociais podem ser utilizadas para a disseminação das notícias (ZAGO, 2012). É
importante destacar as particularidades dessas mídias em relação às ferramentas de publicação que disponibilizam. No Facebook, por exemplo, as postagens podem conter
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texto, imagens, vídeos, áudios e links (SOUZA, 2015). Além disso, o consumidor pode
manifestar sua reação utilizando um dos emoticons demonstrando sentimento positivo
ou negativo em relação ao que foi postado, escrever comentários que propiciam espaços
de conversação, e compartilhar as notícias promovendo a expansão da visibilidade para
suas redes.
Quando debatemos o uso das mídias sociais por jornais é preciso levar em consideração que nesse ambiente a notícia é construída aos poucos, a cada postagem, durante a replicação por compartilhamento ou com comentários daqueles que consomem a
notícia podendo até complementá-la e reconfigurá-la (SOUZA, 2015).
Esse debate em torno do uso das mídias sociais como ambiente de veiculação de
notícias tem sua importância pelo fato de que mídias como Facebook figuram entre os
sites mais consumidos no Brasil. Zago (2012) mostra em sua pesquisa que o Facebook é
um espaço adequado para postar, ler e compartilhar notícias, pois o ambiente é propício
para a promoção de debates entre várias pessoas em torno da rede estabelecida pela notícia, principalmente pelo uso dos comentários. Nessa pesquisa, ao analisar o Facebook
como fonte de notícias, os respondentes demonstraram ver utilidade nas ferramentas de
interatividade como curtir, comentar e compartilhar. O botão curtir evidencia a popularidade da notícia, o comentário mostra o posicionamento do consumidor sobre a notícia
e o compartilhar indica a credibilidade da notícia.
Uma vez posta em circulação por meio das mídias sociais a notícia passa por um
processo de potencialização, que inclui toda interatividade dos consumidores como fonte de ampliar a visibilidade da notícia, por isso, a atividade dos consumidores tem impacto importante na difusão das notícias de cada jornal (ZAGO; BASTOS, 2013).
Para Recuero (2014), curtir uma informação tem uma função conversacional e é
vista como uma ação positiva, no sentido de gerar valor entre os atores envolvidos, porém é preciso levar em consideração que o ato de curtir pelo Facebook expõe cinco
principais formas de expressão: a curtida (curtir), o amei (amei), o espanto (ual), a risada (haha), o irritado (Grr) e o triste (triste). Esses ícones podem expressar aprovação ou
reprovação, seja pelo conteúdo ou até pelo veículo. E, em alguns casos, esses emoticons
podem ter duplo sentido, como é o caso do espanto e da risada, que tanto pode ser positivo, em um sentido de concordância, quanto negativo, demostrando ironia.
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A ação de compartilhamento tem a função de dar visibilidade para a conversação
ampliando o alcance de um conteúdo dentro da rede, enquanto os comentários mostram
um esforço do consumidor em mostrar sua posição em relação à informação adquirida.
Por isso, o comentário compreende uma participação mais efetiva (RECUERO, 2014),
possibilitando dar opiniões e promover o debate com outros consumidores (LARSSON,
2017), tornando assim mais rica a conversação em torno da notícia, além de mais visível
a qualificação sobre a resposta da audiência ao que está sendo noticiado.
Portanto, podemos afirmar que o comentário promove maior engajamento com a
conversação, como também apresenta maior risco para aquele que comenta, em função
da exposição de sua opinião dentro de uma rede com vários atores que podem ou não
concordar com aquilo que está sendo expresso. Essa compreensão do risco leva muitos
usuários a desistir de comentar e a optar pelo ato de curtir a postagem, onde o risco é
menor (RECUERO, 2014).
Não se pode mais pensar no consumidor como mero receptor da informação
produzida por grandes veículos de mídia, pois, em ambientes interativos como o Facebook, o consumidor se sente à vontade para assumir a posição de crítico do conteúdo
noticioso, filtrando e estabelecendo limites à atuação do jornalismo (TEIXEIRA, 2014).
Nesse debate sobre o ambiente interativo que o Facebook promove para o consumo de notícia, se faz também necessário discutir as possibilidades de mensuração do
consumo como forma de traduzir isso em audiências, afinal, estamos tratando da relação
de consumo entre veículo de informação e seus consumidores. Cruz (2016) aponta que
a medição do consumo da notícia de um jornal sofreu mudanças a partir dessas transformações provocadas pela Web e posteriormente pelas mídias sociais. A audiência nos
meios digitais está relacionada à necessidade de informação dos consumidores juntamente com o processo de comunicação das respostas desses indivíduos aos conteúdos
que lhe são oferecidos (CRUZ, 2016).
Os estudos sobre mensuração do consumo em forma de audiência sempre foram
tema de interesse da comunicação. Cruz (2016, p. 119) aponta que "os estudos sobre
audiência se desenvolveram a partir da década de 1940, baseados em análises de recepção focadas na programação televisiva". Esses estudos foram crescendo na medida em
que o consumo de notícias se tornou cada vez mais preciso enquanto fonte de informa5
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ção e conteúdo para a sociedade. Com novas ferramentas de monitoramento e métricas
de audiência, tornou-se possível verificar até mesmo em tempo real qual notícia tem
maior volume de acessos, graças ao Google Analytics, ferramenta de monitoramento
Web.
Mesmo assim, a audiência não é mais medida em quantidade de acessos ou visualizações de uma página de jornal on-line, mas pode ser medida, analisada e debatida a
partir das métricas de interatividade e conversação em rede, como curtidas, compartilhamentos e comentários, as mais comuns do Facebook. Essa audiência pode ser medida
minuto a minuto (CRUZ, 2016), pois redes dentro de mídias sociais são baseadas em
movimentos, fluxos, circulações e alianças que se formam a partir das associações, conexões e interações de seus integrantes (SOUZA, 2015).
Em um contexto de mídia espalhável é importante identificar o perfil das notícias que se propagam em cada rede social (ZAGO; BASTOS, 2013) para que se possa
compreender como as audiências reagem aos estímulos dados em forma de notícias,
gerando conversação e engajamento.
Recuero (2014) discute que a conversação em rede e os elementos em torno dela, como compartilhar, curtir e comentar, geram o capital social que, para a autora, torna
mais intenso o processo de interação. Com isso, podemos apontar que as ações interativas de respostas aos estímulos dados pela publicação das notícias de um jornal por meio
de sua página no Facebook poderá ser medida e analisada, mediante a amplitude da exposição na rede e a intensidade da relação dessa audiência no processo de consumo da
notícia, e o engajamento e o capital social. Juntas, essas duas métricas podem contribuir
para ampliar o alcance das notícias em rede, tornando-a mais visível do que a priori aparenta.
Hermenida et al (2012) ressaltam que pesquisas apontam que a procura de notícias foi o desenvolvimento mais importante da última década no consumo de informação, entretanto, o compartilhamento será o foco mais importante nos próximos anos. De
fato, quando falamos, em 2017, sobre consumo de notícias, não podemos mais deixar de
investigar, analisar e discutir como os compartilhamentos, as reações e os comentários
reverberam no próprio processo de pauta do jornalismo, sobretudo, quando focamos na
mensuração de audiência mediante editorias, por exemplo.
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O processo de compreensão e mensuração de audiências pelo Facebook e outras
mídias sociais passa pela mensuração do tamanho da rede, medida por todos os seguidores em torno do perfil do jornal que promove a notícia, pelo alcance da postagem, medida pela quantidade de interações, e pelo engajamento, medido pela conversação dada
por comentários e compartilhamentos.
Dessa forma, o estudo de audiência em mídias sociais como Facebook pode ser
categorizado em três níveis: audiência presumida, resultante do volume de seguidores
do perfil do jornal; audiência alcançada, resultado da soma da interação de cada postagem; e audiência engajada, resultante do processo de conversação em rede. Por fim,
nesse cenário de três níveis, podemos supor que o nível mais profundo e mais qualificado de audiência está dentro do engajamento, ou seja, a melhor audiência é aquela que
responde e interage com os estímulos propostos de maneira a gerar conversação, debate,
capital social e até reeditar a notícia.
3. Procedimentos metodológicos
Este artigo é de natureza quantitativa descritiva, porém, não busca generalização
dos resultados, apenas apresentar indicadores de audiência como um processo exploratório do entendimento sobre o consumo de notícias a partir de páginas de jornais no
Facebook. A configuração da amostra se deu a partir da seleção dos dez jornais com
maior circulação impressa e digital, segundo dados da Associação Nacional de Jornais
(ANJ, 2015).
A partir da seleção da amostra, foram recolhidos dados estatísticos de acesso de
a cada página no Facebook e recolhidas 15 postagens de cada jornal, totalizando 150
postagens analisadas, realizadas no dia 21 de janeiro de 2017, com notícias publicadas
no período entre 1h e 23h. Dentro do processo de análise, levou-se em consideração o
volume de interação a partir da quantidade de emoticons, compartilhamentos e comentários, e o engajamento a partir do volume de comentários e compartilhamentos.
Os conteúdos das postagens foram agrupados em categorias, mediante as editorias às quais pertenciam, para que fosse possível identificar também um perfil de conteúdo que pudesse explicar melhor a conversação entre o jornal e seus consumidores e,
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assim, justificar qual tem melhor audiência em função do conteúdo que propõe como
forma de conversação.

4. Análise: medindo e qualificando as audiências
O processo da análise dos dados que compõem o estudo de mensuração e qualificação das audiências se iniciou pela tabulação dos valores de cada audiência em cada
meio, para cada jornal que compõe o corpus da pesquisa (Tabela 1).
Tabela 1. Tabulação do volume de audiência dos jornais nos meios que são circulados
JORNAL
UF A. IMPRESSO A. DIGITAL A. FACEBOOK
O GLOBO
RJ
193.079
118.143
5.290.340
FOLHA DE SÃO PAULO
SP
189.254
146.641
5.885.832
O ESTADO DE SÃO PAULO
SP
157.761
78.410
3.577.874
ZERO HORA
RS
152.573
44.749
2.216.309
EXTRA
RJ
136.831
25.941
1.999.855
O TEMPO
MG
60.055
46.015
461.895
ESTADO DE MINAS
MG
48.695
48.284
168.775
VALOR ECONÔMICO
SP
41.431
18.291
951.651
CORREIO BRAZILIENSE
DF
38.894
17.429
672.623
CORREIO
BA
35.497
17.350
781.845
Fonte. Elaborado pelos autores.

O que podemos perceber inicialmente (Tabela 1) é que os jornais com maior volume de circulação, seja impressa, digital ou via mídia social, representam apenas oito
estados do Brasil mais o Distrito Federal, demonstrando um agrupamento de notícia
oriundas do eixo Sul-Sudeste.
Ao iniciar a coleta individual da produção de cada jornal pelo Facebook, buscamos entender o fluxo de postagens, mediante as editorias às quais pertenciam as notícias
e a partir do fluxo de medir o alcance e o engajamento.
O jornal O Globo (Tabela 2) é o veículo com maior volume de circulação impressa no país e o segundo em quantidade de assinantes da versão digital. Ao analisar as
postagens percebeu-se uma concentração em notícias locais, a maior parte destinada à
cobertura do noticiário relacionado à região metropolitana da cidade do Rio de Janeiro.
O que se percebe é que a audiência responde melhor a esse tipo de estímulo, pois as
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notícias locais provocam maior alcance e engajamento, enquanto as notícias relacionadas ao país ou a questões mais abrangentes acabam provocando menor interesse, o que
nos leva a crer que a audiência de O Globo é prioritariamente local e não nacional.

Tabela 2. Medição da audiência alcançada e engajada do jornal O Globo.
JORNAL
EDITORIA
FREQ.
A. ALCANÇADA A. ENGAJADA
Rio
27%
0,21%
0,310%
Cultura
27%
0,10%
0,005%
Política
20%
0,17%
0,003%
O GLOBO
Mundo
13%
0,02%
0,001%
Brasil
6%
0,007%
0,001%
Economia
6%
0,006%
0,001%
Fonte. Elaborado pelos autores.

O jornal Folha de S. Paulo (Tabela 1) é o que apresenta maior volume de seguidores no Facebook, chegando a ter uma rede 35 vezes maior que a do Estado de Minas
Gerais (Tabela 1), décimo colocado em volume de seguidores. O conteúdo (Tabela 3)
do jornal tem grande foco em macro questões do país, sobretudo a política. Não obstante, tanto o engajamento quanto o alcance possuem indicadores ínfimos de resposta da
audiência, o que pode ser apontado como um fator altamente negativo quando se espera
interatividade em meios digitais.
Tabela 3. Medição da audiência alcançada e engajada do jornal Folha de S. Paulo.
JORNAL
EDITORIA
FREQ. A. ALCANÇADA A. ENGAJADA
Cotidiano
33%
0,041%
0,005%
Mundo
20%
0,011%
0,002%
Opinião
13%
0,016%
0,004%
FOLHA DE S. PAULO
Mercado
13%
0,007%
0,001%
Esporte
7%
0,001%
0%
Política
7%
0,038%
0,002%
Tecnologia
7%
0,002%
0%
Fonte. Elaborado pelos autores.

O jornal O Estado de S. Paulo é um dos três maiores jornais do país em circulação impressa, digital e volume de seguidores no Facebook (Tabela 1), com o conteúdo
mais variado em relação às postagens. Enquanto a maior parte do conteúdo dos jornais
fica agrupada em três ou quatro editorias de maior frequência, o Estadão, como também
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é conhecido, apresentou sete agrupamentos de notícias em diferentes editorias em um
período inferior a 24 horas de postagens.
Pela Tabela 4 podemos perceber que, assim como os demais jornais que acumulam o maior volume de seguidores no Facebook, o Estadão não apresenta bons índices
de audiência nas suas postagens. Percebe-se também uma relação de paridade com o
jornal Folha de S. Paulo (Tabela 3) em relação à ênfase de notícias de interesse nacional
e não regional. Porém, o maior índice de audiência registrado foi na sessão de Opinião,
onde há claramente uma proximidade e interesse da audiência em interagir, provocando,
assim, o maior índice de alcance de rede.
Tabela 4. Medição da audiência alcançada e engajada do jornal O Estado de S. Paulo.
JORNAL
EDITORIA
FREQ.
A. ALCANÇADA
A. ENGAJADA
Política
33%
0,197%
0,015%
Economia
20%
0,017%
0,004%
Cultura
12%
0,036%
0,001%
Internacional
7%
0,004%
0%
O ESTADO DE
S. PAULO
Cotidiano
7%
0,023%
0,004%
Esporte
7%
0,004%
0%
Opinião
7%
0,51%
0,007%
Youtubers
7%
0,004%
0,001%
Fonte. Elaborado pelos autores.

Outro dado singular do jornal O Estado de S. Paulo (Tabela 4) é o fato de ser o
único jornal que trabalha com um conteúdo noticioso elaborado por youtubers. Intitulado Lado A Lado B, irmãos gêmeos, de 16 anos, comentam notícias de várias editorias,
desde política até entretenimento. Trata-se de uma ação clara do jornal para tentar interagir com o público que se identifica com o fenômeno dos influenciadores digitais. Porém, os indicadores de audiência ainda não demostram o efeito positivo dessa ação, pois
os conteúdos em formatos tradicionais provocam até mais interatividade e conversação
do que o conteúdo conduzido por vídeo.
O jornal Zero Hora (Tabela 5), único representante da região Sul do país, aproxima-se do perfil do jornal O Globo (Tabela 2) em relação ao agrupamento de notícias
locais. Porém, a maior frequência de notícias se dá dentro da editoria Policial, pautado
nos crimes regionais da cidade de Porto Alegre e adjacências. A cada três postagens no
Facebook, duas são de notícias regionais e apenas um terço é voltado para assuntos na10
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cionais e internacionais, deixando claro que a audiência do jornal é local e não nacional.
Outro fato a ser destacado é que, assim como O Estado de São Paulo (Tabela 4), as
notícias da editoria Opinião foram as que mais provocaram interatividade da audiência.
Tabela 5. Medição da audiência alcançada e engajada do jornal Zero Hora.
JORNAL
EDITORIA
FREQ. A. ALCANÇADA
A. ENGAJADA
Policial
27%
0,047%
0,004%
Cidades
20%
0,018%
0%
Entretenimento
20%
0,017%
0,002%
ZERO HORA
Política
13%
0,018%
0,002%
Opinião
13%
0,629%
0,026%
Esporte
7%
0,028%
0%
Fonte. Elaborado pelos autores.

Na sequência, temos o jornal Extra (Tabela 6), também da cidade do Rio de Janeiro. Assim como O Globo (Tabela 2), apresenta diversidade na relação de frequência
entre as notícias e suas editorias, porém, há um agrupamento de notícias locais. Os quatro primeiros agrupamentos são notícias que, apesar de pertencerem a editorias distintas,
tratam de assuntos locais da região metropolitana do Rio de Janeiro, totalizando 79% da
frequência de notícias postadas. Apenas 21% das notícias abordaram assuntos nacionais
ou internacionais que, além de não serem o foco de abordagem do jornal, também foram
as notícias com pior desempenho na audiência.
Tabela 6. Medição da audiência alcançada e engajada do jornal Extra.
JORNAL
EDITORIA
FREQ. A. ALCANÇADA
Cidades
33%
0,250%
Famosos
20%
0,351%
Polícia
13%
0,155%
EXTRA
Esporte
13%
0,099%
Economia
7%
0,002%
Mundo
7%
0,012%
Música
7%
0,243%

A. ENGAJADA
0,034%
0,033%
0,012%
0,010%
0%
0%
0,007%

Fonte. Elaborado pelos autores.

O jornal O Tempo, do estado de Minas Gerais é um dos jornais que apresentaram
pior desempenho em relação às audiências alcançada e engajada (Tabela 7). O alcance é
ínfimo, ou seja, cada notícia postada provoca pouca interação, seja pelo ato de reação
por meio de emoticons ou por comentários e compartilhamentos. Os indicadores são
11
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piores quando observamos a capacidade de engajamento da audiência. Apenas as notícias da editoria Cidades apresentou resposta da audiência, enquanto as das demais editorias foram desprezadas pela audiência no sentido de provocar comentários e compartilhamentos.
Tabela 7. Medição da audiência alcançada e engajada do jornal O Tempo.
JORNAL
EDITORIA FREQ. A. ALCANÇADA
A. ENGAJADA
Cidades
33%
0,106%
0,009%
Esporte
27%
0,010%
0%
Política
13%
0,016%
0%
O TEMPO
Cultura
13%
0,003%
0%
Brasil
7%
0,007
0%
Opinião
7%
0%
0%
Fonte. Elaborado pelos autores.

Um fato interessante no estudo de análises de redes ou de interatividade para
medir a força de uma audiência é que nem sempre aquele elemento, seja um jornal ou
mesmo um influenciador com maior volume de seguidores na rede, provoca o melhor
engajamento.
O jornal Estado de Minas (Tabela 8) reforça essa tese, pois é o jornal com menor
volume de seguidores entre os dez analisados, tendo audiência presumida 35 vezes menor que a Folha de S. Paulo (Tabela 1), no entanto, é o jornal com maior diversidade de
notícias e editorias e que possui os melhores indicadores de audiência em relação a cada
agrupamento. Mesmo tendo indicadores baixos, inferiores a 1% da audiência, é o jornal
que melhor obtém resposta de seus consumidores, atingindo interatividade a todo o
momento e com valores superiores aos de jornais com maior volume de seguidores.
Tabela 8. Medição da audiência alcançada e engajada do jornal Estado de Minas.
JORNAL
EDITORIA
FREQ. A. ALCANÇADA
A. ENGAJADA
Cidades
26%
0,136%
0,009%
Política
26%
0,419%
0,032%
Esporte
20%
0,065%
0,010%
ESTADO DE
Nacional
7%
0,155%
0,036%
MINAS
Internacional
7%
0,005%
0,001%
Entretenimento
7%
0,007%
0%
Cotidiano
7%
0,007%
0,001%
Fonte. Elaborado pelos autores.
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O jornal Valor Econômico (Tabela 9) é o veículo mais segmentado da amostra,
com a maioria das notícias relacionadas a mercado e economia. No entanto, observou-se
no Facebook uma tentativa de mostrar diversidade no conteúdo do jornal.
Mesmo tangenciando assuntos relacionados ao seu perfil editorial, o jornal busca
quebrar a linearidade com notícias sobre cultura e entretenimento. Curiosamente, as
notícias da editoria de Cultura apresentam índices de audiência superiores a conteúdos
mais próximos do perfil do jornal como, Finanças, Carreira e Empresas.
Tabela 9. Medição da audiência alcançada e engajada do jornal Valor Econômico.
JORNAL

VALOR ECONÔMICO

EDITORIA
Política
Finanças
Cultura
Internacional
Brasil
Empresas
Carreira

FREQ.
33%
20%
20%
7%
7%
7%
6%

A. ALCANÇADA
0,221%
0,062%
0,072%
0,004%
0,062%
0,021%
0,002%

A. ENGAJADA
0,029%
0,006%
0,003%
0%
0,004%
0,001%
0%

Fonte. Elaborado pelos autores.

O jornal Correio Braziliense (Tabela 10), de Brasília, Distrito Federal, apresenta
uma concentração de notícias locais, voltadas às demandas da cidade e da região. Mesmo sendo a capital do país, notícias de interesse nacional ou internacional perdem espaço na audiência, que responde melhor ao noticiário local.
Tabela 10. Medição da audiência alcançada e engajada do jornal Correio Braziliense.
JORNAL
CORREIO
BRAZILIENSE

EDITORIA
Cidades
Política
Brasil
Cultura

FREQ.
47%
33%
13%
7%

A. ALCANÇADA
0,351%
0,116%
0,180%
0,083%

A. ENGAJADA
0,020%
0,026%
0,011%
0,004%

Fonte. Elaborado pelos autores.

O último jornal da coleta de dados é o Correio, da cidade de Salvador, na Bahia
(Tabela 11), único representante da região Nordeste do país. É o jornal com menor circulação impressa e digital entre os jornais analisados, porém, apresenta volume de seguidores no Facebook 22 vezes maior que o volume de assinantes da versão impressa
(Tabela 1).
13

SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
15º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
ECA/USP – São Paulo – Novembro de 2017

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Assim como acontece com o jornal Estado de Minas (Tabela 8), proporcionalmente os índices de audiência são melhores do que os apresentados pelos três jornais de
maior circulação e volume de seguidores: Folha de S. Paulo (Tabela 3), O Globo (Tabela 2) e O Estado de S. Paulo (Tabela 4). Ao analisar os dados das Tabelas 1 a 11, foi
possível notar que o volume de audiência muda sensivelmente conforme muda de meio
do impresso para digital e para mídia social. Outro fato importante a ser destacado é
que os jornais mostraram perfis diferentes na sua produção de notícia de acordo com o
interesse de uma audiência local ou nacional.
Tabela 11. Medição da audiência alcançada e engajada do jornal Correio.
JORNAL
EDITORIA FREQ. A. ALCANÇADA
A. ENGAJADA
Esporte
33%
0,081%
0,003%
Cidades
27%
0,208%
0,012%
CORREIO
Famosos
20%
0,291%
0,031%
24HS
Brasil
13%
0,416%
0,060%
Opinião
7%
0,003%
0%
Fonte. Elaborado pelos autores.

A Folha de S. Paulo, que busca atingir uma audiência nacional pelo Facebook
dando ênfase a macro questões do país, acaba tendo uma audiência pulverizada quando
analisamos a relação de alcance e engajamento, mediante as interações provocadas em
torno da notícia promovida.
Por outro lado, o jornal Estado de Minas, com menor volume de seguidores no
Facebook, e o Correio, com menor volume de assinantes impresso e digital, alcançam e
engajam melhor suas audiências do que os jornais com redes e circulação muito superiores como Folha de S. Paulo, O Globo e O Estado de S. Paulo, conforme podemos verificar no Gráfico 1.
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Gráfico 1. Painel de audiência dos jornais em relação aos meios de circulação e as interações
com a audiência.

Fonte. Elaborado pelos autores.

Uma relação importante, quando fragmentamos os dados coletados, é que as audiências dadas pelo volume de assinantes da versão impressa e da versão digital são
muito inferiores ao volume de audiência em torno da circulação por meio do perfil oficial de cada jornal pelo Facebook, onde se nota que o interesse pelo consumo de notícia
se sobrepõe ao interesse de assinar o jornal (Gráfico 2), revelando o potencial de consumo de notícias que a mídia social propicia ao jornal.
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Gráfico 2. Painel de audiência dos jornais em relação aos meios de circulação impresso, digital
e de mídia social.

Fonte. Elaborado pelos autores.

Ao comparar os dados de assinaturas digitais restritas aos que pagam para consumir a notícia, aos que acompanham as notícias pelo Facebook e ao feedback de quem
consome a notícia pela mídia social, temos uma audiência alcançada superior à audiência digital, o que revela que as pessoas consomem a notícia independentemente de pagar
por ela. Porém, quando comparamos com os dados do volume de seguidores, vemos que
o alcance é bem menor do que poderia ser. Possivelmente pelo fato de que muitas notícias ainda ficam restritas aos assinantes pagos, causando um efeito brusco de queda no
16
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alcance dentro da rede (Gráfico 3), levando em consideração que a audiência presumida
é o volume de seguidores pelo Facebook de cada jornal, ou seja, a audiência que deveria
atingir e a alcançada se dá apenas entre aqueles que de fato interagiram de alguma forma com a notícia.
Gráfico 3. Painel de audiência dos jornais em relação ao alcance entre os que pagam e os que
interagem pela mídia social.

Fonte. Elaborado pelos autores.

Em termos de análise da qualidade do tipo de consumo e interação que se tem
por meio de mídias sociais, duas variáveis sempre serão foco da discussão: a interatividade e o engajamento. Levando em consideração que o engajamento requer um esforço
maior do consumidor, deixando visível o seu posicionamento, a sua opinião e a colaboração em relação aquilo que está consumindo por meio da mídia social; e a interatividade se dá apenas como um ato de resposta, que nem sempre pode ser compreendido como uma forma de engajamento, como é o caso da reação por emoticons.
O Gráfico 4 mostra essa relação entre a audiência alcançada, ou seja, todos aqueles que de alguma forma interagiram com as postagens, e a audiência engajada, aqueles
17
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que provocaram conversação e que expandiram a visibilidade da notícia por meio dos
seus compartilhamentos.

Gráfico 4. Painel de audiência alcançada e engajada.

Fonte. Elaborado pelos autores.

Finalizando a análise dos dados, temos como principal achado o potencial de
consumo que o Facebook propicia aos jornais, ampliando a visibilidade das notícias e
consequentemente atingindo uma audiência muito superior às tradicionais de assinatura.
Não obstante, o que observamos ainda é uma interação e um engajamento ínfimo em
relação à rede que visualiza as notícias, o que leva a uma qualidade baixa da audiência,
pois o que se espera dentro de uma rede em mídia digital é no mínimo a interação,
mesmo que seja produzida pela curtida por meio de um dos emoticons.
O que se percebe é o desinteresse da audiência em se relacionar com a notícia,
mais ainda, de se envolver e contribuir com comentários provocando discussões e compartilhamentos e ampliando o alcance.
Sem os dados de alcance e engajamento, pouco se sabe sobre o efeito que a notícia causa naquele que acessa a informação, portanto, a audiência é tão estática quanto a
18
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do jornal impresso. Essa constatação para estudos em ambientes digitais é negativa, pois
se espera justamente o contrário.

5. Considerações finais
Este estudo buscou mensurar as audiências no consumo de notícias por meio do
Facebook a partir do questionamento sobre como seria possível analisar o alcance e o
engajamento da audiência mediante as práticas interativas desta mídia social.
Descobrimos três categorias de audiências: a presumida, representando todos os
usuários em torno da rede de um jornal mediante o seu perfil de mídia social; a alcançada, resultado do volume de interatividade alcançado por cada notícia em comparação a
rede que se poderia alcançar, ou seja, a audiência presumida; e a engajada, resultado do
esforço dos consumidores em comentar e compartilhar as notícias a fim de ampliar a
conversação, o capital social e a visibilidade em rede da notícia.
Essas categorias geram um afunilamento ou aprofundamento da relação estabelecida entre notícia e consumidor. Quanto mais profundo for o relacionamento, mais
qualificada será a audiência. Nesse sentido, há um longo caminho a ser percorrido pelos
jornais brasileiros, sobretudo aqueles com maior circulação, justamente os que desempenharam pior relacionamento com suas audiências.
Em relação às limitações da pesquisa, podemos destacar o volume de postagens
analisadas, que poderia trazer dados mais consistentes se fosse maior; o tempo de vida
das postagens, pressupondo que quanto maior o tempo, maior a chance de ampliar a
interatividade em torno da notícia; e a ausência de jornais de outros estados e regiões do
país.
Por fim, enquanto desdobramentos desta investigação, indicamos análises similares em jornais nascidos em meio digital, como o G1 e o Huff Post, a fim de verificar
se as suas audiências estão mais aptas à interação e ao engajamento, e uma investigação
voltada a casos onde são utilizados recursos como blogueiros e youtubers para a promoção de notícias.
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