SBPJor – Associação Brasileira de Pesquisadores em Jornalismo
17º Encontro Nacional de Pesquisadores em Jornalismo
Universidade Federal de Goiás (UFG) – Goiânia (GO) – Novembro de 2019

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

O jornalismo nativo digital do brasileiro Nexo
Alexandre Lenzi 1
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS)

Resumo: Este artigo apresenta um olhar para o jornalismo nativo digital do brasileiro Nexo, um
veículo jornalístico exclusivamente digital criado em 2015 e que tem se destacado em premiações internacionais. O trabalho foi realizado por meio de pesquisa bibliográfica sobre o tema e
da análise exploratória de 16 seções fixas identificadas no citado jornal. Busca-se refletir sobre a
comparação entre os conteúdos ainda inspirados em formatos tradicionais e aqueles que apresentam características próprias do jornalismo on-line, valorizando as potencialidades do meio
digital. E percebe-se que é nas reportagens especiais multimídia que o Nexo tem conseguido
aproveitar mais a liberdade narrativa de um jornal nativo digital.
Palavras-chave: jornalismo on-line; jornalismo digital; jornalismo nativo digital; reportagem
multimídia; Nexo.

1. Introdução
O jornal brasileiro Nexo nasceu em 2015 e mantém-se até então como uma publicação jornalística exclusivamente digital. Como uma marca nova, desde o início teve
liberdade para produzir conteúdos próprios pensados especificamente para publicação
na internet, diferentemente de tantos outros sites jornalísticos, que ainda trazem para o
ambiente on-line adaptações de produtos informativos publicados originalmente em
papel ou divulgados nas emissoras de rádio ou televisão. Ao apresentar um olhar inicial
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para as seções fixas do Nexo, este artigo busca refletir sobre as características do material produzido pelo jornal nativo digital e sobre eventuais semelhanças e diferenças em
relação ao conteúdo jornalístico da mídia tradicional (impresso, rádio e televisão).
O conceito de nativo digital tem aparecido em diferentes contextos, principalmente como referência aos jovens que nasceram cercados pelas tecnologias digitais.
John Palfrey e Urs Gasser (2011) afirmam que nativos digitais são todos que nasceram
depois de 1980, quando as tecnologias digitais chegaram on-line. Trata-se de uma geração que desde cedo tem acesso a tais inovações e, por isso, tem habilidades para usá-las.
Ao trazer o conceito para o jornalismo, entende-se como nativos digitais os jornais que nasceram exclusivamente na internet, e não aqueles que migraram de uma outra plataforma para o ambiente on-line. Tal ressalva é importante porque sabe-se que
durante as primeiras décadas de presença na internet, veículos jornalísticos faziam basicamente a transposição dos conteúdos do meio original para o digital; depois passaram a
utilizar algum complemento multimídia, mas ainda tendo o impresso como principal
referência; e apenas em um cenário mais recente começaram a oferecer materiais noticiosos originais desenvolvidos especificamente para a rede; em uma linha evolutiva já
evidenciada por pesquisadores como John Pavlik (2001) e Luciana Mielniczuk (2003).
Desta forma, enquanto o conceito de pessoas nativas digitais remete à 1980, a
ideia de jornalismo nativo digital parece estar situada em uma linha temporal mais próxima da segunda década dos anos 2000. Como exemplo claro do que se entende aqui
como jornalismo nativo digital, temos o jornal brasileiro Nexo (disponível em
www.nexojornal.com.br), nascido em 2015 como uma plataforma exclusivamente online que produz conteúdos informativos em diferentes formatos.
Estudos com foco nos veículos nativos digitais começam a ganhar evidência no
cenário internacional. Em trabalho realizado por Salaverría et al. (2019) sobre empresas
de mídia nativas digitais na América Latina, os autores constatam que tais publicações
usam termos como “independente”, “diferente”, “direitos humanos” e “jornalismo investigativo” para descrever seus conteúdos, apontados ainda como mais interativos,
conversacionais e explicativos do que os de seus rivais tradicionais. A pesquisa indica
que embora fortes em relação ao jornalismo, de forma geral tais publicações apresentavam fraquezas, principalmente no trabalho com tecnologia ou na gestão dos negócios.
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“Dada a falta de experiência empresarial nas equipes, não é surpresa que elas tenham
estruturas de receita fracas” (SALAVERRÍA et al., 2019, p. 239, tradução livre).
Mark Deuze e Mirjam Prenger (2018) lembram que a tecnologia sempre foi um
amplificador e um acelerador das tendências da indústria da mídia, mas reconhecem que
nas últimas décadas tal influência tecnológica tem sido ainda mais poderosa, determinando como o conteúdo de mídia é produzido, distribuído e experimentado. “À medida
que as instituições de mídia (e as pessoas que trabalham nas indústrias de mídia) se
adaptam a essa nova realidade, os valores, expectativas e estruturas da economia digital
passam a co-determinar decisões e processos criativos” (DEUZE e PRENGER, 2018, p.
15, tradução livre).
Também estudioso das transformações da mídia, o pesquisador espanhol José
Luis Orihuela (2015) identifica quatro pontos essenciais para entender a mudança nos
meios depois da internet. O primeiro consiste em reconhecer que o impacto das inovações em tecnologias da comunicação é um processo permanente. A novidade agora está
na velocidade do processo, mais acelerado, e a consequente dificuldade por parte das
empresas para assimilar as mudanças. O segundo ponto está no fato de que este é um
cenário irreversível. “Embora ninguém possa saber o que o futuro nos reserva, podemos
ter a certeza de que não há retorno ao modelo de comunicação analógica do passado”
(ORIHUELA, 2015, p. 60, tradução livre). O terceiro aspecto está na necessidade de
diferenciar o futuro dos meios, as tradicionais empresas de comunicação de massa, do
futuro do jornalismo, entendido como profissão e função social. Para o autor, pode não
existir certeza quando ao futuro empresarial, mas existe, sim, quanto à necessidade do
segundo em uma sociedade democrática.
Por último, Orihuela (2015) defende que é preciso apostar na especialização para
que o jornalismo possa distinguir-se e competir em um cenário caracterizado pelo acesso indiscriminado às plataformas de comunicação, proporcionado pela internet. “Se todo
mundo pode opinar sobre qualquer tema em qualquer plataforma pública, então as marcas jornalísticas (empresariais e pessoais) têm que diferenciar-se pela excelência dos
seus conteúdos” (ORIHUELA, 2015, p. 60, tradução livre). Neste sentido, é preciso
aprender a fazer as coisas sempre de uma maneira diferente e, principalmente, aprender
a fazer coisas novas.
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O autor evidencia, assim, a importância dos novos conteúdos, defendendo que
sem produtos de qualidade, diferenciados e originais, não há negócio possível em longo
prazo. E para isso é preciso incorporar a inovação de forma permanente na cultura organizacional. “Estou convencido de que existe um futuro para o jornalismo e para os jornalistas, mas não para qualquer jornalismo nem para todos os jornalistas. Inovar é uma
questão de sobrevivência” (ORIHUELA, 2015, p.121-122, tradução livre).
Em um contexto também recente, Raquel Longhi (2009 e 2014) lembra que o
jornalismo on-line vem buscando desenvolver uma linguagem própria, dentro de um
cenário em que a velocidade no avanço da técnica conjuga-se com a busca pela melhor
maneira de informar. E neste sentido, as novas mídias “aos poucos se desprendem de
conceitos arraigados pela cultura do impresso, e vão afirmando sua própria narrativa”
(LONGHI, 2009, p. 195).
O novo contexto gera um movimento na indústria jornalística no qual marcas de
jornais impressos passam a priorizar a produção de conteúdo on-line para experimentação de narrativas e formatos noticiosos. Em trabalho anterior (LENZI, 2018), aponta-se
um processo de inversão de papel dentro destas empresas nascidas originalmente como
jornais impressos, buscando promover mudanças de mentalidade, de comportamento e
de ação prática no fazer jornalismo. Tal priorização da produção de conteúdo informativo para as plataformas digitais em redações com um fluxo de trabalho até então regrado
pelo ritmo do impresso é defendida como um novo e necessário ciclo de inovação em
empresas jornalísticas. E olhar para como os nativos digitais dá continuidade ao citado
estudo, tendo o Nexo como o primeiro foco da nova pesquisa.

2. O porquê do jornal Nexo
O jornal Nexo foi criado em novembro de 2015 como uma publicação exclusivamente on-line e ao longo deste período ganhou importantes prêmios, como Online
Journalism Awards 2017 na categoria “excelência geral em jornalismo on-line – pequenas redações”. A premiação é anual, ocorre desde 2000 e é organizada pela Online
News Association, associação fundada nos EUA e que incentiva a produção de conteúdos jornalísticos digitais. Foi a primeira vez que um veículo brasileiro obteve tal reco4
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nhecimento. E em outro feito inédito para um veículo brasileiro, em abril de 2019 o
Nexo foi indicado como um dos três melhores sites de notícias do mundo, sendo finalista do World Digital Media Awards 2019, promovido pela Associação Mundial de Jornais. O brasileiro foi classificado ao lado dos gigantes Washington Post (EUA) e The
Guardian (UK), que venceu a categoria.
O Nexo é um jornal digital sem cobertura factual, priorizando trazer contexto às
notícias e ampliar o acesso a dados e estatísticas, conforme comunicado pela própria
empresa na seção Sobre o Nexo. Trata-se uma iniciativa independente, financiada com
recursos próprios. Sem publicidade no site, o jornal dá acesso a cinco conteúdos livres
por mês. A partir disso, é preciso pagar assinatura, que é a principal fonte de receitas.
Com sede em São Paulo, conta com uma equipe com pessoas de diferentes formações e
habilidades, incluindo jornalismo, ciências sociais, estatística, ciência de dados, design,
tecnologia, marketing e negócios. Os próprios fundadores são de áreas distintas: a diretora geral Paula Miraglia é cientista social e doutora em antropologia social, a diretora
de estratégia e negócios Renata Rizzi é engenheira e doutora em economia e o editor
chefe Conrado Corsalette é jornalista. Em entrevista ao Farol Jornalismo em junho de
2019, Paula Miraglia destacou a preocupação com a cultura da inovação dentro do Nexo, que, na época, empregava 37 pessoas.
Estamos olhando para duas coisas neste ano: por mais que sejamos nativos
digitais, precisamos estimular essa cultura do digital dentro da redação todo o
tempo. A outra coisa é a cultura de inovação. O Nexo já foi lançado com
muita inovação, a gente tem formatos com o qual o jornalismo tradicional
não trabalhava, mas isso não significa que chegamos lá e acabou. A capacidade de experimentar, mudar rápido e inovar é a nossa grande vantagem
competitiva. E para funcionar, isso não pode estar concentrado em nenhum
lugar, tem que ser uma cultura da organização. Do mesmo jeito que somos
um jornal 100% digital, que investe em rigor e equilíbrio, investimos muito
em inovação. Desde o conteúdo editorial, dos formatos, até do ponto de vista
da experiência do usuário (MIRAGLIA apud FAROL JORNALISMO,
2019).

3. As 16 seções fixas do Nexo
Para produção do presente estudo, em março de 2019 foi realizada uma pesquisa
exploratória do Nexo identificando 16 seções fixas do jornal digital. Não foram consideradas seções as editorias temáticas, evidentemente inspiradas nos veículos tradicionais,
5
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como Política, Economia, Cultura, Esporte, entre outras; nem os espaços institucionais
com conteúdo sobre o próprio veículo, como Nossa Equipe, Trabalhe conosco, Contato,
Perguntas frequentes, Política de erros, Termos de uso e Política de privacidade.
Desta forma, as 16 seções fixas de conteúdo jornalístico aqui estudadas são, seguindo a ordem de apresentação no menu inicial do site: Expresso, Explicado, Gráfico,
Vídeo, Interativo, Entrevista, Serviço, Ensaio, Podcast, Estante, Especial, Externo, Acadêmico, Profissões, Léxico e Colunistas. Algumas delas, como veremos a seguir, poderiam estar presentes também em veículos tradicionais (impresso, rádio ou televisão),
sem necessitar complexas adaptações. Mas, ao longo da análise, busca-se dar foco naqueles conteúdos que apresentam um formato on-line em sua essência. E vale ressaltar
que mesmo as seções mais tradicionais apresentam, ao menos, recursos propriamente
on-line como botões para compartilhamento nas redes sociais e o uso de hiperlinks para
outras matérias do próximo Nexo ou até mesmo para conteúdo externo, promovendo a
hipertextualidade (CANAVILHAS, 2014), característica que permite ao público ser o
condutor da navegação pela narrativa.
Partindo, então, para a análise por seções, iniciamos pelos conteúdos em que o
Nexo busca inspiração em formatos consolidados. Do conteúdo audiovisual produzido
para telejornalismo, temos por exemplo a seção Vídeo, que traz publicações esporádicas, todas em vídeo, evidentemente, mas sem um formato padrão de edição e apresentação. Um conteúdo regular é o vídeo com “extratos da semana”, um compilado com três
minutos de duração que relembra os principais fatos dos dias anteriores. Há, ainda, tradicionais entrevistas em vídeo com figuras públicas, reportagens audiovisuais com duração na faixa de 10 minutos e ainda produções mais longas (chegando por exemplo a
40 minutos) trazendo comentários de especialistas sobre um determinado tema.
Como herdeira direto dos formatos consolidados no radiojornalismo, temos a seção Podcast, subdividida em outras quatro subseções: Durma com essa, Politiquês, Escuta e Como começar, além do que se pode considerar uma quinta divisão intitulada
Outros. As produções são publicadas com introdução em texto, links para outros conteúdos do Nexo e, com o devido destaque, o link para o áudio como elemento principal.
Mais regular das subseções, a Durma com essa é publicada quatro vezes por semana, sempre de segunda a quinta, apresentando um apanhado do que foi notícia do dia
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em um podcast com duração média de 10 minutos. Já a Politiquês é semanal e tem um
caráter mais didático, buscando aprofundar conceitos que estão na base do debate político em áudios com duração que variam de 20 a até 40 minutos.
Os podcasts Escuta e Como começar são mais esporádicos, publicados em média
uma vez por mês, abordando temas culturais não necessariamente factuais. Escuta fala
do mundo da música, nos mais variados gêneros, e Como começar trata também de literatura e cinema, buscando trazer referências do erudito ao pop. As durações partem da
média de 15 minutos, mas com muitas edições chegando aos 40 minutos e alguns casos
especiais passando de uma hora de duração.
O jornalismo impresso também ainda aparece como referência para algumas
produções, tendo como exemplos mais claros as seções Expresso (conteúdo basicamente em texto e foto atualizado diariamente, embora não necessariamente com temática
factual), Entrevista (conteúdo regular em formato tradicional com introdução em texto
seguida por entrevista pingue-pongue, ilustrada com foto), Serviço (matérias com dicas
sobre os mais diversos temas, contendo textos, fotos e em alguns casos também infográficos; seção desatualizada, sendo que em março de 2019, as últimas publicações eram
de outubro de 2018), Ensaio (trazendo artigos de colaboradores eventuais do jornal),
Externo (republicação de artigos originalmente divulgados em outros sites, geralmente
em outro idioma) e Colunistas (espaço para os textos regulares dos colunistas do jornal,
trazendo ainda o acervo publicado por ex-colunistas).
Algumas seções, embora também pudessem ser publicadas no mesmo formato
em um jornal impresso, aqui merecem ser citadas à parte por serem um exemplo de
segmentação, o que exige um espaço nem sempre disponível quando o conteúdo é impresso em papel. E que encontra barreiras também no caso de programas de rádio ou
televisão, nos quais o recurso limitado é o tempo. Na internet, espaço e tempo são recursos teoricamente ilimitados e o Nexo tira oportunidade disso para identificar nichos
de audiência. Por exemplo, a seção Acadêmico traz uma espécie de fichamento de papers de pesquisa, dissertações de mestrado ou teses de doutorado dos mais diversos assuntos. Um conteúdo que é de se imaginar que possa interessar principalmente a pesquisadores, mas que diante da variedade de temas pode despertar a curiosidade do público
em geral. Ressaltando que, para ampliar o alcance, a seleção das publicações é feita pela
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equipe do Nexo e, uma vez aprovado o estudo, deve-se responder um questionário padrão com as seguintes indagações sobre o trabalho: A que pergunta a pesquisa responde? Por que isso é relevante? Qual o resumo da pesquisa? Quais foram as conclusões? E
quem deveria conhecer seus resultados? As respostas são publicadas juntamente à identificação do autor da pesquisa e seu breve currículo e também do link para acesso ao
estudo original na íntegra.
Pelo menos outras três seções fixas poderiam ilustrar esse contexto de segmentação. São elas: Estante (subdividida em duas publicações semanais: Favoritos, sempre
com o título padrão “5 livros para...”, trazendo indicações de leituras apresentadas por
um especialista convidado; e Trechos, trazendo pequenas reproduções de lançamentos
literários), Profissões (seção mensal, em formato de entrevista pingue-pongue, trazendo
sempre um profissional de uma área diferente respondendo às questões: Como você
chegou a essa carreira? O que te motiva? Por que você a escolheu? Como sua formação
está presente no trabalho que você faz hoje? O que mudou entre a sua expectativa e a
realidade? Qual a maior dificuldade da profissão que você escolheu? E qual o melhor
aspecto? E o que você diria para alguém que está pensando em trabalhar nesta área?) e
Léxico (seção semanal, com um especialista explicando o significado, a origem e o contexto de uma palavra; o público pode acessar por três caminhos: os três mais recentes,
todo o material por ordem de publicação ou por um menu disponibilizando o acervo em
ordem alfabética).
Por fim, nos voltamos às seções com conteúdos com uma carga maior de produção essencialmente on-line, o que seriam os diferenciais dos jornais nativos digitais. A
seção Explicado e Gráfico até poderiam ser transpostas para um jornal impresso, desde
que tal jornal reservasse uma considerável quantidade de páginas para cada edição, pois
tratam-se de conteúdos aprofundados sobre temas diversos. Na seção Explicado, são
publicadas reportagens esporádicas dentro de um formato padrão. O texto é dividido em
subseções que respondem questões básicas, famosas no jornalismo tradicional por formarem o que se convencionou como lead padrão (primeiro parágrafo de um texto noticioso): O que é? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê?. No entanto, cada uma delas
é respondida com bem mais de um parágrafo, ampliando o contexto e o conhecimento
sobre o assunto. Em alguns casos, surgem questões novas, como Quanto?, por exemplo.
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E toda edição do Explicado, após as perguntas básicas serem devidamente respondidas,
traz ainda as seguintes subseções: No mundo (apresentando o contexto internacional
sobre o tema), Em aspas (frases destacadas sobre o assunto), Na arte (vídeos com reproduções de músicas, documentários ou filmes relacionados à temática em questão) e Vá
ainda mais fundo (com links para estudos, pesquisas, outras reportagens e livros).
Apenas para ilustrar, um exemplo da seção é a reportagem “Os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos” (Figura 1), publicada em dezembro de 2018,
respondendo questões como o que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos,
quem deve obedecer aos dispositivos da declaração, quando os direitos humanos podem
ser suspensos, onde as violações são mais frequentes, como o Brasil se encaixa nesse
contexto e por que os direitos humanos são vistos como ‘de esquerda’.
Figura 1 - Reportagem “Os 70 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos”

Fonte: captura de tela feita pelo autor
Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/explicado/2018/12/09/Os-70-anos-da-Declara%C3%A7%C3%A3o-Universal-dos-DireitosHumanos>.

A profundidade com que o tema é trabalhado e a possibilidade de a audiência
escolher a ordem de leitura por meio de um menu lateral na abertura da reportagem são
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um exemplo do potencial que a hipertextualidade (CANAVILHAS, 2014) apresenta na
internet, reforçando a ideia de estas são reportagens que se apresentam de forma mais
completa quando publicadas na versão digital.
O mesmo considera-se que ocorre com a seção Gráfico, que traz publicações
frequentes de infográficos temáticos. Embora sejam conteúdos em imagens estáticas,
que em teoria também poderiam ser transpostos para um jornal impresso, estas encontram terreno mais fértil no ambiente digital pela profundidade e diversidade do conteúdo. Por exemplo, a edição com o tema “Onde e quando jornalistas foram mortos no
exercício da profissão”, publicada em fevereiro de 2019, é composta na verdade por sete
conjuntos de gráficos (a Figura 2 apresenta, de forma parcial, três deles).
Cada um abordando um ponto específico na reportagem, sendo eles: número de
jornalistas mortos e desaparecidos entre 1992 e 2019, destacando nomes de brasileiros;
número de mortos e desaparecidos por ano; atividades dos jornalistas mortos e desaparecidos (com divisão também por gênero); veículos com maior número de jornalistas
mortos e desaparecidos; os países em que mais jornalistas morreram; variação no número de jornalistas mortos e desaparecidos ao longo do tempo; e variação nos países com
maior número de ocorrências.
Em outro exemplo de produto autenticamente on-line, na seção Interativo, predomina, desde 2018, a publicação de quizzes para testar o conhecimento do público
sobre determinados temas. Trata-se de uma publicação semanal, com conteúdo interativo abordando temáticas diversas, sejam questões factuais ou não. Geralmente são cinco
questões de múltipla escolha sobre um assunto específico ou sobre diferentes fatos da
semana. E ao final do teste, aparece a pontuação e uma avaliação do resultado, inclusive
comparando com o desempenho de outros leitores. Algumas edições especiais apresentam um maior número de questões, chegando a até 10 perguntas. E outras, além de texto, trabalham com recursos como fotos e músicas.
Ainda sobre a mesma seção, vale observar que ao usar o menu da página inicial
do Nexo o público é direcionado para uma área na qual encontra os conteúdos publicados desde fevereiros de 2018, no formato descrito acima.
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Figura 2 – Gráficos da reportagem
“Onde e quando jornalistas foram mortos no exercício da profissão”

Fonte: capturas de telas feitas pelo autor
Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/grafico/2019/02/18/Onde-e-quando-jornalistas-foram-mortos-no-exerc%C3%ADcio-daprofiss%C3%A3o>.

No entanto, algumas publicações especiais mais antigas também trazem a cartola
Interativo, o que indica que outros formatos foram explorados na mesma seção. Um
exemplo é o gráfico interativo que permite ao internauta comparar seu salário à média
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brasileira 2. O gráfico foi publicado originalmente em janeiro de 2016 e os dados atualizados em janeiro de 2018. Em março de 2019, a chamada para o gráfico ainda aparecia
na capa principal do site, sob o título “Em alta”, que trazia links para os conteúdos mais
acessados do site (o gráfico ocupava então a segunda posição).
O conteúdo com maior integração de recursos multimídia aparece, no entanto, na
seção esporádica Especial, com reportagens abordando de forma aprofundada e contextualizada os mais diferentes temas. Em 2018, por exemplo, foram publicadas nove reportagens tratando de questões como urbanização, violência, racismo, política, literatura, entre outras.
As produções combinam, em maior ou menor intensidade, dependendo de cada
edição, recursos como textos, fotos, vídeos, áudios e infográficos. E há uma evidente
preocupação com uma eficiente integração dos conteúdos, na linha do que recomendam
pesquisadores como Salaverría (2014).
Entre as publicadas em 2018, a reportagem que combina mais elementos é a
“130 anos pós-abolição” (Figura 3), que aborda o tema da desigualdade racial no Brasil
apresentando conteúdo informativo em textos, fotos, áudios e infográficos. A discussão
proposta é dividida em oito tópicos (como acesso à educação, mercado de trabalho, violência, etc.) sendo que todos trazem textos e infográficos com dados sobre a atual conjuntura brasileira envolvendo a área em questão. Em sete dos oito tópicos, aparece ainda
um depoimento de uma personalidade negra falando sobre desigualdade racial, sendo
que seis depoimentos são apresentados em áudios e um em texto.
O texto é valorizado, utilizado como fio condutor da reportagem e como elemento para aprofundar o assunto, sendo que no final da reportagem são disponibilizados
links para três ensaios inéditos produzidos em texto por colunistas do Nexo exclusivamente para o especial. Sem contar os ensaios, o total de texto publicado na reportagem
soma cerca de 3.100 palavras (19.500 caracteres, contando os espaços), o que caracteriza o formato longform, conceito que tem sido aplicado para narrativas onde textos longos e aprofundados são o grande atrativo.

2

Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/interativo/2016/01/11/O-seu-sal%C3%A1rio-diante-da-realidade-brasileira>.
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Figura 3 - Reportagem “130 anos pós-abolição”

Fonte: captura de tela feita pelo autor
Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/especial/2018/05/11/130-anos-p%C3%B3s-aboli%C3%A7%C3%A3o>.

A reportagem “Um país que mata” (Figura 4), publicada em abril de 2018 pelo
Nexo, é outro exemplo, trazendo dados de 20 anos de homicídios e abordando questões
que tentam explicar o crescimento do crime que é uma epidemia nacional. Logo após o
título, como abertura da reportagem, é apresentado um infográfico animado com números de homicídios no país, em um formato próprio da internet, com acionamento automático que conduz a uma sequência de três telas. Ao longo da reportagem, são publicados 12 infográficos, sendo que alguns deles são subdivididos em outros infográficos, o
que demonstra a valorização do recurso para ajudar na interpretação dos dados.
O texto também é muito valorizado, sendo esta a reportagem com maior quantidade entre todas as publicadas em 2018. São 8.900 palavras, ou 54.600 caracteres contando os espaços, também um exemplo clássico de longform. Além da própria narrativa
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da reportagem, são publicadas em texto seis entrevistas em formato pingue-pongue (todas com o mesmo padrão, trazendo apenas três perguntas cada para um especialista no
tema). São utilizados, ainda, links em diferentes momentos, conduzindo para outras
matérias do próprio Nexo e também para reportagens sobre o tema publicadas em outros
jornais. Neste especial não há presença de vídeos, mas as fotos ganham mais destaque
do que nas demais. São publicadas cinco fotografias, todas em preto e branco e abertas
de modo a ocupar a largura inteira da tela, seja esta o ecrã de um desktop, um tablet ou
um smartphone. Trata-se, enfim, mais um exemplo de que a reportagem, sendo trabalho
nobre do jornalismo, independentemente da plataforma, “também ganha destaque no
on-line como sinônimo de conteúdo aprofundado, contextualizado e inovador, principalmente no quesito formato” (LENZI, 2018, p. 276).

Figura 4 - Reportagem “Um país que mata”

Fonte: captura de tela feita pelo autor
Disponível em: <https://www.nexojornal.com.br/especial/2018/04/12/Um-pa%C3%ADs-que-mata>.
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4. Considerações finais
Como jornal nativo digital, o Nexo apresenta conteúdos inovadores que exploram características potencializadas no jornalismo on-line, principalmente a multimidialidade e a hipertextualidade. Isso ocorre, no entanto, em diferentes níveis de intensidade
de acordo com a seção publicada, como identificou-se ao longo da pesquisa.
Algumas seções ainda preservam formatos clássicos de outras plataformas, principalmente do impresso. E é nas reportagens especiais que o Nexo consegue ofertar um
conteúdo mais diferenciado, aproveitando de forma mais evidente a liberdade narrativa
de um jornal nativo digital. Ao mesmo tempo, é preciso reconhecer que há espaço para
inovar e se diferenciar ainda mais.
Voltando para a analogia com o conceito já consolidado de pessoas nativas digitais, vale ressaltar que John Palfrey e Urs Gasser (2011) afirmam que as mudanças de
um grupo não nativo digital para a nova geração são expressivas e afetam diferentes
áreas como o trabalho, o estudo e a própria interação social como um todo. Os nativos
digitais “conectam-se entre si através de uma cultura comum. Os principais aspectos de
duas vidas – interações sociais, amizades, atividades cívicas – são mediados pelas tecnologias digitais. E não conheceram nenhum modo de vida diferente” (PALFREY e
GASSER, 2011, p. 12).
Desta forma, espera-se que o jornalismo nativo digital também avance para um
ponto de diferenciação mais expressiva em relação aos formatos da mídia tradicional.
No entanto, preservando a essência do que faz o jornalismo ser jornalismo.
No exemplo do Nexo, ainda que olhando para o conteúdo do nativo digital,
mesmo nos casos das reportagens com maior grau de inovação no formato narrativo, é
importante reconhecer que o que se vê sendo ofertado ao público é, ainda, jornalismo
com características a serem sempre preservadas, trazendo informação verificada, contextualizada e aprofundada.
Em trabalhos futuros, pretende-se ampliar o olhar para o Nexo, promovendo um
real estudo de caso que traga também informações sobre a parte de gestão do jornal,
proporcionando uma visão mais ampla que possa trazer contribuições para o mercado
jornalístico como um todo. Entende-se que além de dar continuidade aos estudos sobre
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como a mídia tradicional migrou ou ainda está migrando para o ambiente on-line, é importante olhar com atenção para uma primeira geração de veículos jornalísticos digitais,
nascidos sem as amarras de formatos tradicionais. E o Nexo é um expoente exemplar
deste grupo.
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