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O CONCEITO DE ECOSSISTEMA APLICADO À GESTÃO E 

PRODUÇÃO NO JORNALISMO 

 
 
RESUMO 

 Nos últimos anos, o termo ecossistema vem sendo empregado no campo da 
Comunicação Social para se referir a determinados complexos de mídia, terminologia 
que hoje substitui a expressão “blogosfera” ou “midiasfera” (Canavilhas, 2011). A 
expressão também designa uma forma de organização e de gestão empresarial 
(Thiemann, 2006), tendo suscitado o surgimento da expressão “cauda longa” da 
informação (Anderson, 2006). Neste trabalho, pretendemos estudar o uso do termo 
ecossistema na gestão que incorpora novos negócios no campo do jornalismo 
(Zanotti, 2012). Para tanto, será utilizada uma metodologia de trabalho que combina a 
pesquisa bibliográfica e a observação sistemática de cinco diferentes portais de 
empresas jornalísticas disponibilizados na rede mundial de computadores. 

PALAVRAS-CHAVE:  ecossistema midiático; novos negócios no jornalismo; cauda 
longa; financiamento do jornalismo; cultura digital. 

 

INTRODUÇÃO E JUSTIFICATIVA 

 A preocupação com a lucratividade na internet não é recente. Em obra 
dedicada ao tema, o editor Philip Meyer (2001), para ficar em sua expressão original, 
afirmou que os jornais precisariam se transformar em “grandes players” se quisessem 
competir com algum sucesso em um mercado no qual a circulação de notícias tende a 
ocorrer sem custo ao interessado final – o público. Trata-se esta de uma ambição sem 
precedentes, pois produzir informações jornalísticas com alguma qualidade exige 
investimentos em salários, viagens, instalações e estadias, enquanto que a internet 
praticamente tornou desnecessária a assinatura de jornais (ISAACSON, 2009). 

  Em pesquisas anteriores, percebeu-se também que, na tentativa de recuperar 
receitas e explorar novos mecanismos para faturamento, as empresas jornalísticas 
estão diversificando suas atividades originais. Algumas criaram sites para compras 
coletivas e outras constituíram shoppings virtuais ou agências de viagens. Em 
Americana, por exemplo, o grupo “O Liberal” criou combos para a inserção de 
anúncios classificados de automóveis em sua homepage, sistema este administrado 
pelo próprio usuário, sem que seja necessária a intermediação de qualquer funcionário 
da casa. 

 As iniciativas mencionadas acima, e tantas outras em fase de experimentação, 
pertencem ao universo que poderíamos classificar como ecossistema de negócios, 
sem que se perceba uma real equivalência ao ecossistema midiático, termo este que 
se refere propriamente aos conteúdos, como apontou Canavilhas (2011). Em artigo 
recente, este autor avaliou a existência de uma nova cartografia dos meios após o 
surgimento da internet, concluindo que a rede de computadores encontra-se no topo 
desta cadeia, com mais de 2 bilhões de usuários, volume jamais alcançado por 
nenhum meio de comunicação isoladamente. A consequência imediata teria sido a 
mudança de um sistema pull, em que é o consumidor quem procura as notícias, para 
um sistema push, no qual as notícias vão ao encontro dos consumidores (FIDALGO e 
CANAVILHAS, 2009). 

 A nosso ver, a ideia de ecossistema precisaria associar – para se obter 
resultados efetivos em termos de faturamento– meios e conteúdos a um mesmo 
tempo. Para tanto, há que se aprofundar este debate nos cursos de Jornalismo, cuja 
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atividade-fim é justamente a elaboração dos conteúdos que precisariam ir “ao encontro 
dos consumidores”, como referenciado acima. Como sugere Meyer,  
 

“Talvez seja necessário um tipo diferente de jornalismo, sustentado 
por uma base financeira diferente, para nos conservar inteiros. Para o 
bem de nossa saúde social, devemos entender o suficiente sobre o 
jornalismo como negócio para tentar preservá-lo em novas 
plataformas.” (MEYER, 2007, 16) 
 

 Na esteira do pensamento de Meyer é que pretendemos, a partir de uma 
pesquisa bibliográfica e da observação sistemática de cinco portais noticiosos, apurar 
quais novos negócios os grupos editoriais têm inserido em suas plataformas. O 
número de portais aqui proposto –em sendo os mais importantes mantidos pela mídia 
impressa– tende a nos levar a uma etapa de saturação dos dados a serem obtidos.  

  

OBJETIVOS 

Este trabalho tem como objetivo principal contribuir para a construção de um 
conceito de ecossistema de gestão que inclua os novos negócios que estão surgindo 
nas empresas jornalísticas. Como segundo objetivo, interessa-nos conhecer quais 
novos negócios são estes e quais atividades comerciais mais estão se associando aos 
grupos editoriais. 

 

METODOLOGIA 

Em se tratando de uma pesquisa descritiva, de caráter exploratório, faremos uso 
de uma metodologia híbrida de investigação, de longa tradição nos estudos de 
comunicação (MACHADO, 2007), associando a revisão bibliográfica à técnica da 
observação (LAKATOS e MARCONI, 1992, p.107), a qual estará focada na avaliação 
de novas práticas adotadas por portais noticiosos derivados de jornais impressos, 
sendo objetos de estudo os seguintes grupos de mídia: Folha de S.Paulo; O Globo; 
Correio Brasiliense; Diário Catarinense e Zero Hora, recorte que permitirá obter um 
panorama nacional das práticas mais usuais no jornalismo brasileiro de referência. 

 

DESENVOLVIMENTO 

Uma primeira etapa consiste na compreensão de conceitos que envolvem a 
terminologia “ecossistema” aplicada aos conteúdos e à organização empresarial no 
campo do jornalismo. À etapa seguinte, compete a observação dos portais, a qual 
indicará em que novos negócios as empresas jornalísticas estão se lançando. Espera-
se que os dados obtidos permitam comparação entre empresas do segmento e 
também elaboração de um quadro descritivo de quais atividades têm sido as mais 
frequentemente adotadas. 

 

RESULTADOS PRELIMINARES 

Visando a elaboração de um quadro conceitual para o uso da expressão 
“ecossistema” aplicada ao campo do jornalismo, o início do estudo tem abordado, 
primeiramente a partir de revisão bibliográfica, os diversos usos do termo em função 
de determinadas áreas de conhecimento, levantando parcialmente, ainda, os novos 
negócios aos quais as empresas jornalísticas vêm se dedicando com a finalidade de 
se tornarem “grandes players” na economia contemporânea.  
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