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RESUMO 
Este trabalho faz parte de uma análise do impacto da apropriação de tecnologias por rádios 
brasileiras, no que concerne ao conteúdo e às rotinas produtivas, focando na utilização de 
conteúdos provenientes de agências de notícias. Abordamos o conteúdo da agência 
Radioweb, que é incorporado à programação de muitos meios radiofônicos no Brasil, 
tensionando as fronteiras entre o que é convencionado como release e o que é notícia. 
Baseamo-nos na observação crítica da rotina produtiva da agência e em entrevistas, para 
entender os conteúdos gerados, a lógica produtiva da agência e como isso se articula às 
características do que é (veiculado como) jornalismo. Constatamos que agência emplaca 
seu material e ganha notoriedade no mercado, mas igualar (ou não diferenciar para o 
público) o material dos clientes ao conteúdo jornalístico implica problematizar a postura 
ética da empresa, que é uma mescla entre agência jornalística e de marketing. 
 

Palavras-chave: Agência de notícia. Rádio. Radioweb. Jornalismo. Interesse público. 
 

ABSTRACT 

This paper is part of an analysis of the impact of technology appropriation by Brazilian 
radios, concerning their content and their productive routines, focusing on the use of 
content from news agencies. We approach Radioweb agency’s content, which is 
incorporated into the programming of many radio media in Brazil, tensing the boundaries 
between what is agreed as a release and what is news. We are based on critic observation of 
the agency’s productive routine and on interviews, in order to understand the generated 
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content, that is, the agency’s productive logic and how it articulates to the characteristics of 
what is (served as) journalism. We verify that the agency emplaces its material and earns 
notoriety in the market, but by match (or to do not differentiate to the public) clients’ 
material to the journalistic content implies in problematize the company’s ethical stance, 
which is a mixture of journalistic and marketing agency. 
 
Keywords: News Agency. Radio. Radioweb. Journalism. Public Interest. 
 
 
Introdução 

A lógica operante de “agências de notícias” como a Radioweb consiste em produzir 

dois tipos de produtos: o boletim de clientes e a cobertura do factual, ambos com formatos 

jornalísticos e financiados pelo contratante (o que não implica na transmissão de notícias 

necessariamente). Os conteúdos são distribuídos gratuitamente para as rádios AM, FM, 

comunitárias, educativas e comerciais que precisam se filiar à Radioweb, assinando um 

termo de parceria disponibilizado no próprio site da agência. Mais de 2 mil rádios, 

distribuídas em todo o Brasil, já são cadastradas e têm acesso diariamente a cerca de 50 

matérias inéditas produzidas pela equipe de jornalistas da agência. Uma das características 

que justificam a importância de se pesquisar a Radioweb está no seu alcance e repercussão: 

no mês de março de 2016, essas rádios cadastradas, juntas, atingiram a marca de 300 mil 

downloads de conteúdos. 

Há muito a ser problematizado: a falta de formação jornalística da maioria dos 

comunicadores de rádios no interior do Brasil contribui para o pouco tratamento crítico 

dessas informações veiculadas pela agência, enviesadas e promotoras de determinadas 

instituições, que são consumidas como se fossem notícias. Embora essas produções possam 

apresentar interesse público, não podemos perder de vista que há interesses político 

econômicos atravessando essas produções, bem como a relação entre empresa e cliente no 

processo produtivo da Radioweb, priorizando o interesse privado dessa relação comercial 

em detrimento do interesse público e da responsabilidade social próprios da produção 

jornalística. 
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Partimos de uma tensão entre interesse público (importante e de necessária 

visibilidade por ser voltado para o bem estar coletivo) e interesse do público (voltado às 

audiências, ao que ganha repercussão e atenção diante de um determinado público, mas que 

não é necessariamente voltado ao coletivo). Enquanto o jornalismo teria como uma de suas 

características mais importantes o interesse público daquilo que é dito ou mostrado, o 

marketing e as assessorias balizam-se, na prática, muito mais pelo interesse do público (o 

que alcançará visibilidade e circulará mais facilmente, sem pensar muito nas implicações 

coletivas). 

Para a construção deste texto, baseamo-nos metodologicamente na observação 

crítica da rotina produtiva da agência (inclusive em emissões) e em entrevistas, para 

entender quais conteúdos são gerados e de que forma eles são construídos, compreendendo 

a lógica produtiva da agência e como isso se articula às características do que é (veiculado 

como) jornalismo. 

 

Agência Radioweb: produção e distribuição de conteúdos  

Criada em 2001, a Radioweb se consolidou, quase cinco anos depois, como um 

negócio lucrativo. Com o desenvolvimento da internet banda larga no Brasil, as operações, 

antes mediadas pelo telefone, foram substituídas e passaram a ser feitas via net, barateando 

os custos de produção. A ideia de fornecer conteúdo gratuito para rádios, como uma 

agência de notícias, nasceu depois de o diretor da empresa, Paulo Borges, fazer a cobertura 

do Fórum Mundial Social em Porto Alegre. Durante seu trabalho, ao transmitir boletins 

informativos, o jornalista detectou o déficit de profissionais e a dificuldade que as rádios do 

interior tinham para confeccionar informação fora das sedes em que estavam estabelecidas. 

A partir dessa percepção, o modelo de negócio foi esboçado considerando também 

os patrocinadores dos boletins, que tinham a intenção de disseminar conteúdo e sentidos 

convenientes sob o formato notícia no interior do estado – o boletim de clientes – 

relacionando o nome da empresa ao conteúdo e a fidelização das rádios AM e FM por meio 

da oferta gratuita de “cobertura jornalística factual”. A viabilidade econômica aconteceu 

também por meio da parceria com a Procerg, empresa de informática do governo gaúcho, 
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que hospedou e desenvolveu a página da agência na web em troca de patrocínio. A partir 

desse momento, as transmissões, que, inicialmente, só aconteciam por telefone, passaram 

também a ser disponibilizadas pela internet, diminuindo os custos:  

 
Agora, além de transmitir por telefone, também tínhamos uma página na 
internet. Das 100 rádios que começaram conosco, todas do RS, apenas 11 
tinham internet. As demais ligavam para um 0800. Um gasto absurdo de 
telefone. Ou seja, até então éramos web mais no nome do que na prática. 
Em 2003, a internet começou a se popularizar. Surgiu a tal da banda larga. 
Ou seja, agora você podia telefonar e navegar na internet ao mesmo 
tempo, uma loucura. (RADIOWEB, 2011).4 

 

Embora contrarie a lógica de agência de notícias, ao oferecer conteúdos sem custos, 

a Radioweb fideliza as rádios e, por outro lado, obtém mais clientes quando apresenta o 

grande número de emissoras que potencialmente podem baixar o conteúdo. Paulo Borges5, 

diretor geral da empresa, explicou em entrevista o alcance potencial do material disponível 

no sítio. Para isso, mencionou como é feito o cálculo para medir a exposição do material 

baixado:  

 

É a quantidade de matéria multiplicada pelo número de aproveitamentos, 
multiplicado por dois e dividido por 60. Por exemplo, 22 matérias nos dias 
úteis. Aproveitamento, vamos considerar 80 (downloads). Multiplicando, 
dá 1780 inserções. Cada matéria tem, em média, dois minutos, então vezes 
dois, 3520. Dividido por 60 (1 hora), dá 58 horas de exposição [...]. 

 

Para o diretor, a Radioweb oferece dois produtos diferentes, mas complementares: 

a) agência de notícias: o cliente contrata a confecção de uma matéria, que deve ser 

“jornalística” (a agência produz, edita e distribui para as rádios afiliadas AM e FM), e, 

depois, é oferecido um relatório de aproveitamento: é o serviço de marketing de conteúdo; 

e b) as rádios online: soluções de design, música, tecnologia e jornalismo para o 

desenvolvimento de uma rádio corporativa. 

                                                             
4 Disponível em:<http://www.agenciaradioweb.com.br/livro_10anos.pdf>. Acesso: 15 de março de 2016. 
5 Entrevista concedida a Kamilla Avelar em 25/07/2016. 
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O marketing de conteúdo, ou branded content, termo da moda no meio publicitário 

e na área do marketing, vem sendo apontado, do ponto de vista comercial, como a salvação 

para a crise financeira que assola os meios de comunicação. Em março de 2016 a 

Associação Nacional de Jornais6 pontuou a ação como uma nova fonte de receita para os 

jornais, citando, inclusive, que “atenta ao novo cenário, a Gazeta do Povo, do grupo 

GRPCOM, criou o núcleo GPBC – Gazeta do Povo Branded Content” (ANJ, 2016). 

Segundo a mesma matéria, o jornal já aplica o conceito na plataforma de gastronomia e 

agronegócio com projetos 100% customizados, desde o planejamento até a entrega, e 

acredita que essa seja uma possibilidade de abertura de novos mercados. O grupo Estadão 

desenvolveu, em 2015, uma parceria com a consultoria empresarial Deloitte Brasil. A cada 

15 dias o núcleo produz uma matéria inserida no caderno de economia d’O Estado de S. 

Paulo, o layout é diferente e o branded content pode ser acessado por sites de busca e do 

jornal. A Deloitte também patrocina uma página semanal, feita pela redação do jornal, 

sobre governança corporativa.  

O branded content pode ser entendido como a elaboração do conteúdo envolvendo a 

narrativa e a publicidade, pautado pelos atributos da marca, que por sua vez são 

desenvolvidos em ambiente credível e relevante que envolva o consumidor e tenha como 

função engajar os diversos públicos de interesse (FUERTES, 2014; ÁLVAREZ, 2014; 

REGUEIRA, 2014). Em uma versão mais direta, conforme entende Corral (2014), “o 

melhor branded content será aquele que não se note que é publicidade” (posição, 2578 de 

4043).  

Utilizando a lógica do branded content, a Radioweb produz material para o cliente 

(marketing de conteúdo) e o hard news. Todavia, ambos são disponibilizados no site como 

matéria jornalística. De acordo com (PHEULA, 2014), a maioria dos boletins 

encomendados não fazem referência nem em seu texto nem em seu formato à questão 

comercial. 

                                                             
6 Disponível em: http://www.anj.org.br/2016/03/17/branded-content-ganha-a-atencao-das-empresas-jornalisticas/ Acesso: 
04 de novembro de 2016.  
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Com 15 anos no mercado, o negócio se expandiu e a empresa tem hoje filiais em 

São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro e Porto Alegre. Embora a rotina produtiva 

provavelmente seja diferente em cada uma das filiais, as cerca de 50 matérias produzidas 

diariamente vão para o banco de notícias e são disponibilizadas para download no site da 

Radioweb. 

Mariana Freitas, coordenadora de jornalismo da região Sul, em entrevista concedida 

na sede da empresa no dia 25 de julho, explicou a rotina produtiva da agência em Porto 

Alegre. Segundo ela, é a coordenadora de jornalismo de Brasília, Alexandra Fiori, a 

responsável por pautar os repórteres da manhã e fazer a largada: “publicação de boletins na 

parte da manhã com a atualização de fatos ou com a inclusão de assuntos não abordados no 

dia anterior” (PHEULA, 2014, p. 57). Posteriormente, Freitas verifica os e-mails, pauta os 

repórteres da tarde, escuta as matérias para postagem na página, lê os jornais. “É uma coisa 

mais organizada. De tarde ou nesse meio do caminho, eu tenho os clientes e coisas 

burocráticas para resolver”, explica.  

O contato com o cliente geralmente é feito pelo telefone e, a partir daí, as matérias 

são confeccionadas conforme exemplifica a jornalista: “O Sebrae de São Paulo nos manda 

normalmente entre quarta e sexta-feira seis ou sete sugestões de pauta. [...] Eu faço muito 

contato com o cliente para entender o que ele quer. Isso evita o retrabalho do repórter. Tu 

tem que seguir o breafing”7.   

Sabemos que, no jornalismo, disputas simbólicas estão presentes nas representações 

que os repórteres constroem para abordar personagens e situações nas notícias, 

evidenciando posicionamentos e interesses subjetivos do profissional. No entanto, o fazer 

jornalístico está balizado pelo interesse público, ao menos na teoria, impossibilitando o 

jornalista de seguir um breafing, ainda que saibamos que os ideais de notícia “como algo 

regido pela lei probabilística da informação” e fruto da objetividade, neutralidade e 

imparcialidade (CARVALHO, 2009, p. 43) são utópicos. Portanto, embora haja escolhas, 

seleções e interesses corporativos nas redações, o que “recria o real e se transforma em um 

novo real” (MOTTA, 1997, p. 316), visibilizando elementos em detrimento de outros, 
                                                             
7 Entrevista concedida a Kamilla Avelar em 25/07/2016. 
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elegendo ângulos e enquadramentos, não podemos naturalizar o ato de travestir um release 

de notícia, igualando dois produtos que, por mais semelhantes que sejam, têm finalidades 

distintas. O “real” construído pelo jornalismo tem critérios éticos e deontológicos, de forma 

que o ângulo preferencial de abordagem jamais seria o de um cliente, nem transformaria 

ações de marketing em “acontecimentos”. 

Freitas explica a linha editorial seguida na empresa e, embora defenda que o 

jornalístico se sobreponha ao comercial, percebe-se que os interesses corporativos são 

relevantes, no caso mencionado, por exemplo, a validação de uma empresa de cosméticos 

brasileira como sustentável:  

 

O objetivo é que não seja comercial, que seja jornalístico. Tem o boletim 
do Boticário, às vezes a gente nem cita o Boticário ou vai citar no crédito. 
“É um pesquisador dos caramujos da Venezuela que o Boticário está 
estudando a importância disso para um determinado lugar”. É um boletim 
de meio ambiente, de pesquisa, um boletim científico, não é um boletim 
para mostrar que o Boticário tem uma ação de sustentabilidade. É uma 
coisa concreta. 

 

Depois de pronto, o boletim é disponibilizado na página da agência8 e pode ocupar 

as editorias de saúde, educação, cidadania, esporte, geral, política, cidadania, ciência e 

tecnologia, comportamento, polícia ou economia, por exemplo. Para ter acesso ao conteúdo 

gratuitamente, as rádios AM, FM, comercial, comunitária ou educativa, exclusivamente, 

devem se cadastrar no site da agência. A partir desse processo, ao assinar o termo de 

compromisso, são disponibilizados login e senha e essas rádios podem baixar qualquer 

conteúdo, quantas vezes quiserem.  

 

                                                             
8 Disponível em: http://www.agenciaradioweb.com.br/paginainicial Acesso: 01 de novembro de 2011 
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Imagem 1: Página da Agência Radioweb 
Fonte: RADIOWEB 

 

As rádios afiliadas baixam o conteúdo da agência de acordo com o título que 

encontram e, posteriormente podem ou não veicular o material. Todavia, não há como ter 

esse controle. Assim, os boletins de aproveitamento, que contém os resultados apresentados 

aos clientes, também podem ser questionados por não trazerem dados absolutos:  
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Imagem 2: Relatório de aproveitamento entregue ao cliente 

Fonte: Agência Radioweb 
 

As matérias produzidas para o cliente, além de disponibilizadas no site da 

Radioweb, podem também fazer parte da programação das rádios corporativas 

desenvolvidas pela mesma empresa. No dia 1 de julho de 2016, na programação da Rádio 

Themis, emissora do Tribunal de Justiça Gaúcho do Rio Grande do Sul, foi encontrada uma 

matéria que pode ter sido feita como parte da produção jornalística da agência ou que pode 

ter sido encomendada por um cliente, abordando a hipertensão arterial. A construção do 

texto informa o que é a doença, quais os sintomas e as causas. No final, o tipo de 

tratamento e quem o paciente deve procurar são dados pelo médico entrevistado. A matéria 

é assinada e está identificada pela vinheta saúde e qualidade de vida:  

 

Vinheta – saúde, qualidade de vida (feminino com trilha)  
Repórter: hipertensão arterial pode causar diversas complicações à saúde, 
inclusive a dos olhos e causar,  por exemplo, a oclusão da veia central da 
retina. A oclusão ocorre quando o ramo principal da veia responsável por 
drenar o sangue da retina é bloqueado e o fluxo sanguíneo interrompido. 
A pressão anormal nas veias da retina é um dos principais fatores que 
podem desencadear a doença e levar à cegueira. O médico oftalmologista 
e representante da Sociedade Brasileira de Retina In Vitro, André Gomes, 
explica os sintomas: 
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Sonora: Ao acordar, sem enxergar, tendo manchas na frente da visão. 
Durante o dia ele vê flashes luminosos, sangramento que borram a visão 
de uma hora para outra. E geralmente isso acontece ao levantar porque o 
olho durante o sono se movimenta de uma maneira muito rápida. 
Repórter: o melhor caminho é prevenir a doença. Por isso é importante 
manter um estilo de vida saudável, sem fumar, com alimentação 
equilibrada e prática de exercícios físicos. Hábitos que podem evitar 
doenças crônicas. André Gomes também destaca um tratamento que tem 
ajudado na recuperação dos pacientes:  
Sonora: Podem ser injetados dentro do olho, esses medicamentos são 
chamados de (...) é um tipo de quimioterápico e esses medicamentos 
enxugam a retina, tiram o inchaço dela, facilitam a circulação do sangue 
novamente e minimizando a chance desses pacientes desenvolverem umas 
varizes no futuro, que pode aparecer, que causariam sangramentos 
intensos dentro do olho com perda de visão.  
Repórter: A sociedade brasileira de hipertensos, afirma que 33% da 
população tem pressão alta, que pode levar a oclusão da veia central da 
retina. Além disso, outros problemas crônicos como doenças 
cardiovasculares, diabetes e glaucoma também influenciam na incidência 
da oclusão. De São Paulo, Carolina Cassola.   

 

Embora a matéria tenha relevância, do ponto de vista jornalístico e do interesse 

público, ao mesmo tempo, promove determinado médico, que é trazido como a fonte 

autorizada. Com formato jornalístico, a matéria é assinada e não cita nenhum patrocínio, 

tensionando os valores éticos da profissão.  

A produção é feita de forma que não podemos afirmar, categoricamente, quando 

uma matéria é fruto de marketing de conteúdo, ou quando é feita graças à sua relevância 

socialm colocando o interesse público em risco. Clientes viram “pseudofontes autorizadas”, 

releases viram “pseudojornalismo”, estratégias de marketing viram 

“pseudoacontecimentos”. A mescla de conteúdo acaba sendo tão proposital que até mesmo 

as editorias jornalísticas são utilizadas como agrupadores de conteúdo no site da agência, 

selecionando, excluindo, hierarquizando e codificando a partir do tratamento discursivo dos 

acontecimentos jornalísticos explorado por Henn (2010). 

Não podemos deixar de lado todo o processo de precarização que o cenário 

jornalístico vive no Brasil e no mundo, e, quando falamos de meios de comunicação 

localizados no interior do país, em pequenas cidades e comunidades, sabe-se que não é 

comum a existência de uma equipe jornalística que organize, faça a triagem das 
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informações que chegam ou produza conteúdo. Assim, quando distribuída para rádios de 

todo o interior como matéria de saúde e qualidade de vida, a matéria acima funcionaria 

como release, embora a equipe da Radioweb tenha afirmado que não tem contato direto 

com jornalistas do interior. 

Mesmo assim, a editora Mariana Freitas, afirma que se preocupa com a difusão do 

material do cliente, o que denota também alguma reflexão sobre os impactos desse processo 

produtivo de boletins e sua “concorrência” explícita com conteúdo jornalístico:  

 

Até hoje os clientes perguntam qual o melhor dia para colocar matéria no 
site da agência, eu digo assim: “não tem um melhor dia”. A gente evita 
botar no final de semana porque tem menos acesso, as rádios do interior 
têm uma programação diferente também. Então, uma vez teve um boletim 
com uma ferramenta econômica bem complicada e tinha um jogo de 
futebol da seleção brasileira. Daí eu disse para o cliente: “Olha eu vou 
segurar o teu boletim, eu não vou colocar hoje porque tem jogo da seleção 
brasileira”. Embora não tenha nada a ver uma coisa com a outra, eu sei 
que as rádios, se tiverem que optar, vão optar para o jogo da seleção e não 
pelo teu boletim, por mais importante que ele seja. O cliente entende isso. 
Às vezes o boletim que era tri bom teve baixo acesso. Que aconteceu? Foi 
no dia do impeachment da Dilma, não tinha como competir. Então isso eu 
consigo negociar. Olha, a gente está com uma super matéria de economia, 
coletiva do Ministro e tu tem um boletim sobre os índices imobiliários de 
Porto Alegre. Eu vou segurar o teu boletim. Porque eu também quero que 
tu tenha os acessos. (Entrevista em 25 de julho de 2016). 

 

Todavia, a jornalista intensifica a necessidade da notícia para que o negócio da 

agência funcione. “É um portal de notícias. Tu tem que ter a notícia do dia, se não, o portal 

não se torna atrativo se você só ficar colocando notícias do caramujo e da linha de 

montagem de pequenas empresas do Sebrae. Então a gente oferece as coisas do dia para as 

rádios”, explicou em entrevista. 

A perspectiva de jornalismo como gênero discursivo, conforme Benetti  (2012), 

sofre alterações: 

 

Entendo que o jornalismo é um gênero discursivo porque conquistou um 
lugar particular no mundo dos discursos. É este lugar que permite a 
alguém imediatamente reconhecer: ‘isso é jornalismo’, e não publicidade, 
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romance, ou doutrina religiosa. A existência desse lugar é preciosa e 
precisa ser compreendida. É a entrada do interlocutor em uma moldura 
discursiva que vai definir os modos como ele vai criar sentido para o que 
lhe é proposto (BENETTI, 2012, p.151-152). 

 

Assim, há um borramento entre as fronteiras do que é notícia e do que é release, 

prejudicando o interesse público, a partir de uma recepção que não compreende facilmente 

o que é “jornalismo” de fato na programação. A entrada do interlocutor e dos próprios 

“públicos” das agências (além dos ouvintes de rádios parceiras, os próprios radialistas e 

produtores de rádios se configuram também como públicos) não se dá mais na moldura 

discursiva proposta por Benetti. 

 

Algumas Considerações  

Constatamos que a apropriação de produções da Radioweb é, muitas vezes, feita de 

modo a transmitir conteúdos de clientes com roupagem de notícia. Assim, a agência 

emplaca seu material e ganha notoriedade no mercado, as instituições clientes da Radioweb 

conseguem um alcance muito maior do que é formulado por suas assessorias e as rádios 

afiliadas e distribuídas em todo o Brasil que não possuem jornalistas nem condições 

(financeira e de infraestrutura) de produção de conteúdo noticioso conseguem transmitir 

mais do que apenas músicas e recados em sua programação. 

Percebemos um tensionamento muito forte entre a concepção de notícia, de 

radiojornalismo, e o que seria material de assessoria de imprensa (breafing, release). Os 

boletins, embora sejam pagos e tenham interesses institucionais muito marcados, inclusive 

na lógica de distribuição de material pela agência, são atravessados pela lógica produtiva do 

jornalismo, seja na apropriação da linguagem, seja na definição de “critérios de 

noticiabilidade” e de uma temporalidade para publicação, considerando pautas 

(verdadeiramente) jornalísticas mais importantes. Uma grande diferença seria que, em uma 

redação, as matérias que seriam deixadas para produção ou publicação posterior em 

detrimento de outras mais importantes, seguiriam o interesse público, uma hierarquia em 

termos de proximidade, relevância etc., para que o esforço produtivo se concentrasse na 
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pauta mais importante. Enquanto isso, os critérios da Radioweb, em termos de 

temporalidades e de hierarquias de importância no conteúdo, seguem a preocupação de 

visibilizar o cliente, de não deixar que aquele conteúdo seja inferiorizado ou se perca no 

meio de acontecimentos com publicação concomitante. 

Em termos de modelo de negócios, de estratégia de visibilidade dos clientes, a 

Radioweb cumpre muito bem sua função, de forma que, para quem não é especialista na 

área, é extremamente difícil delimitar o que é boletim de cliente e o que é matéria 

jornalística. No entanto, igualar (ou não diferenciar para o público) esse material ao 

conteúdo jornalístico implica problematizar a postura ética da empresa, que se pretende 

uma agência de notícias, mas que acaba tornando-se uma mescla entre agência jornalística e 

de marketing. A suplantação do interesse público, a não transparência em relação à origem 

e aos interesses do material que circula e é disponibilizado às rádios parceiras e a 

valorização do conteúdo pago em detrimento do que sobra (em termos de tempo, de 

estrutura, de pauta, de profissionais disponíveis etc.) para a produção jornalística são 

elementos que não podem ser negligenciados nesse processo. 

Embora tenhamos uma capilaridade e uma porosidade crescente entre os produtos 

midiáticos, não podemos esquecer que um dos elementos norteadores do jornalismo é o 

interesse público - que é bastante comprometido na incorporação do marketing de conteúdo 

pelas agências. Como vimos, há um estímulo, um incentivo cada vez maior à utilização 

dessas ferramentas para promoção e sobrevivência dos meios jornalísticos (sobretudo sob o 

termo guarda-chuva da inovação), como o destaque para esse tema feito pela ANJ, que 

mencionamos anteriormente, de forma que essa abertura de mercado pode comprometer o 

propósito de existência da instituição jornalística. Até que ponto essa flexibilização ou 

“deturpação” (em termos ético deontológicos) pode ser justificada por características como 

a customização de conteúdo e incorporada sem muitos questionamentos? Certamente, há 

questões e desdobramentos mais complexos a serem explorados neste percurso em 

desenvolvimento. 
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