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RESUMO 

 

 

Terceiro Setor em Evidência: Desenvolvimento de Piloto de um Site para o 
ECO 

 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso “Terceiro Setor em Evidência: Desenvolvimento 
De Piloto de um Site para o ECO a Fim de Ampliar a Visibilidade das Entidades 
Prudentinas” verifica, por meio de pesquisas na área, a criação de um piloto de site 
para a oitava área de conhecimento da Faculdade de Comunicação Social 
“Jornalista Roberto Marinho” de Presidente Prudente (Facopp), o Laboratório de 
Publicações Jornalísticas para o Terceiro Setor (ECO). Uma ferramenta 
(www.unoeste.br/facopp/eco) que deve ser inserida dentro do Portal Facopp 
(www.unoeste.br/facopp) e que visa oferecer maior visibilidade aos serviços 
prestados pelo referido laboratório. Para o desenvolvimento deste estudo, optou-se 
pela pesquisa-ação, uma modalidade da pesquisa qualitativa, e como instrumentos 
de coleta de dados foram adotados a pesquisa bibliográfica, pesquisa documental, 
entrevista em profundidade e observação direta.  
 
Palavras-chave: Jornalismo Online. Jornalismo Empresarial. ECO. Facopp. 



ABSTRACT 

 

 

Third Sector in Evidence: Development of a Pilot Site for the ECO 

 

 

The present  research  "Third Sector In Evidence: Development of a Pilot Site for the 
ECO end visibility of the larger entities Prudentinas" check about through research in 
the area, the creation of a pilot site for eighth area of knowledge of the Faculty of 
Social Communication "Journalist Roberto Marinho" from Presidente Prudente 
(Facopp), the Laboratory Publications Journalistic for the Third Sector (ECO). The 
tool (www.unoeste.br/facopp/eco) should be inserted into the portal Facopp 
(www.unoeste.br / facopp) and the main objective is to provide greater visibility to the 
services provided by the laboratory. For this study, it was decided to action research, 
a form of qualitative research, and as instruments of data collection have been 
adopted bibliographical research, documentary research, interview in depth and 
direct observation. 
 

Keywords: Online Journalism. Business Journalism. ECO. Facopp. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Este Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é a continuidade de um 

projeto iniciado em 2009 com as então alunas do curso de Jornalismo da Facopp, 

Cristiani Mariano Ferreira, Eliane de Oliveira Borges e Mônica Lopes Duran, que 

elaboraram o projeto intitulado “Planejamento do Laboratório de Publicações 

Jornalísticas Empresariais da Facopp para o Terceiro Setor”. Dois anos mais 

tarde, as formandas em Jornalismo Camila Coelho Pacheco Nogueira, Heloise 

Miyuki Hamada e Regina Gonçalves Portela voltaram a trabalhar no mesmo tema 

com o objetivo de beneficiar os alunos com a implantação do laboratório, além de 

abrir a oportunidade de novos estágios na área de Jornalismo Empresarial. A 

iniciativa também proporcionou uma ação de extensão a partir da produção de 

veículos jornalísticos empresariais digitais, vinculada à responsabilidade social ao 

beneficiar o Terceiro Setor local. 

Durante a pesquisa, o laboratório ganhou o nome de “ECO - Publicações 

Jornalísticas Empresariais” e se juntou às sete outras áreas laboratoriais de 

conhecimento da Facopp: TV Facopp Online, Web Rádio Facopp (WRF), Agência 

Facopp, Assessoria de Imprensa da Facopp (Assim), Laboratório de Fotografia, 

Grupo de Estudos e Pesquisas em Comunicação (Gepec) e Núcleo de Extensão 

Universitária (Nexu). Iniciado em outubro de 2011, o ECO não conta com espaço 

na internet como os outros departamentos da Facopp. Desta forma, este projeto 

oferece espaço ao ECO com o projeto Piloto para divulgação do trabalho realizado 

pelo laboratório e Terceiro Setor local.  

Nas páginas seguintes, esta pesquisa será apresentada nos aspectos 

teóricos e práticos. No capítulo dois foi definido o problema, sua justificativa, as 

metodologias adotadas para sua resolução, argumentação, objetivos traçados 

pelo grupo além de itens que nortearam toda a pesquisa.  

Por se tratar de um produto disponibilizado na rede mundial de 

computadores, foi realizado um estudo na área do Jornalismo Online para 

compreender e identificar pontos únicos desta modalidade de comunicação, que 

mais tarde seriam utilizados na elaboração do site ECO. Os estudantes 
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debruçaram-se também nos estudos relacionados ao Jornalismo Empresarial. Isso 

se fez necessário já que o domínio proposto pelos pesquisadores se caracteriza 

como um veículo de comunicação interno, onde o público alvo se consolida 

principalmente nos alunos da Facopp e envolvidos com as instituições do Terceiro 

Setor prudentino. Ambas as áreas estudadas são encontradas pelo leitor no 

capítulo três deste projeto, tal como orientações de autores sobre as formas ideais 

de publicação em veículos desta natureza.  

Em ordem cronológica, o capítulo quatro busca explicar detalhadamente 

todo o trabalho feito em torno do objeto de estudo. Os cientistas buscaram expor a 

trajetória do ECO desde 2009 até o final do primeiro semestre de 2012. 

A pesquisa toma rumos em direção ao presente trabalho a partir do 

capítulo cinco, onde o Projeto Editorial do site proposto é apresentado. Nesta 

parte do projeto, o leitor encontra as conclusões alcançadas no que se diz respeito 

ao site como linha editorial, objetivos, público-alvo, projeto gráfico, recursos 

técnicos, recursos humanos e recursos financeiros.   

As ações desenvolvidas pelo grupo são detalhadas a seguir no Memorial 

Descritivo, que conta o caminho trilhado pelos futuros jornalistas para a realização 

do projeto. 

Por fim, as páginas seguintes expõem os resultados de um trabalho 

iniciado em 2009 e que no ano de 2012 ganhou um novo capítulo em sua história, 

graças à colaboração dos envolvidos com a Facopp e o Terceiro Setor de 

Presidente Prudente. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO METODOLÓGICA 
 

2.1 O Problema 
 

Ao observar os produtos institucionais existentes na Facopp, os 

pesquisadores notaram que a oitava área de conhecimento da faculdade, o 

Laboratório de Publicações Jornalísticas Empresariais Digitais para o Terceiro 

Setor da Facopp (ECO), não possuía um espaço para dar visibilidade às peças 

jornalísticas desenvolvidas por ele. Este incômodo gerou um questionamento: 

Como o ECO poderia organizar as informações produzidas por ele? E a dúvida fez 

nascer a necessidade de se pesquisar sobre isso, pois segundo Gil (2002), o 

problema deve ser formulado para facilitar a identificação do que será pesquisado. 

Uma das hipóteses elencadas para resolver este problema é o 

desenvolvimento de um site, já que os produtos do ECO são todos em formato 

digital. 

O ECO nasceu em 2009, fruto de um Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) intitulado “Planejamento do Laboratório de Publicações Jornalísticas 

Empresariais da Facopp para o Terceiro Setor”. O projeto foi realizado pelas 

formandas do curso de Jornalismo, Cristiani Mariano Ferreira, Eliane de Oliveira 

Borges e Mônica Lopes Duran, que tinham como objetivo oferecer serviço de 

comunicação para instituições do Terceiro Setor utilizando, como material 

humano, estagiários de Jornalismo da Facopp.   

Em 2011, o laboratório foi implantado pelas pesquisadoras do 8º termo de 

Jornalismo, Camila Coelho Pacheco Nogueira, Heloise Miyuki Hamada e Regina 

Gonçalves Portela, que colocaram em funcionamento, adequaram para o 

ambiente digital, uma vez que a falta de recursos financeiros para a impressão 

poderia por a continuidade do trabalho em risco, além de disponibilizar espaço 

para estágio supervisionado aos alunos. A segunda pesquisa foi intitulada de 

“ECO: Implantação do Laboratório de Publicações Jornalísticas Digitais 

Empresariais da Facopp para o Terceiro Setor”. De acordo com Nogueira, 

Hamada e Portela (2011, P.6), o laboratório “[...] tem como objetivo a instalação de 
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uma unidade de prestação de serviços jornalísticos que alia a responsabilidade 

social do Jornalismo ao tripé ensino, pesquisa e extensão.”  

Durante a implantação, três instituições prudentinas foram atendidas: 

Núcleo TTerê, Fundação Gabriel de Campos (FGC) e a Federação das Entidades 

Assistenciais de Presidente Prudente (Feapp). O laboratório foi implantado no 

segundo semestre de 2011. Nogueira, Hamada e Portela (2011, p. 141, grifo das 

autoras) salientam que no primeiro trabalho: 

 

[...] foi proposta a ideia, apresentadas soluções e comprovada a 
viabilidade do projeto com a produção do “Informativo Apae Prudente” 
para a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae). [...]. 
Assim, as pesquisadoras deste TCC enxergaram novas possibilidades de 
criação de veículos, onde a periodicidade, característica inerente ao 
house organ, pudesse ser aplicada a baixo custo, sem o risco dos 
projetos ficarem apenas na primeira edição.  

 

Atualmente, o ECO conta com a participação de duas estagiárias e uma 

coordenadora atendendo a Associação Betesda e o Hospital Psiquiátrico Bezerra 

de Menezes. 

Segundo Tomé (2011), o laboratório trabalha com blogs e redes sociais. 

Considerando esses fatores, um domínio próprio na web somaria de forma 

positiva nos produtos já realizados. 

Outra solução conquistada com o desenvolvimento do espaço virtual para 

o ECO se consolida no aumento da visibilidade do laboratório em relação ao 

público da Facopp, uma vez que o site estaria alojado no Portal Facopp que é o 

produto institucional da faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto 

Marinho” de Presidente Prudente da Universidade do Oeste Paulista (Unoeste) e  

até o primeiro semestre de 2012 agrega sete áreas de conhecimento, sendo elas: 

TV Facopp Online, Web Rádio Facopp (WRF), Agência Facopp, Assessoria de 

Imprensa da Facopp (Assim), Laboratório de Fotografia, Grupo de Estudos e 

Pesquisa em Comunicação (Gepec) e Núcleo de Extensão Universitária (Nexu). 

Os pesquisadores deste trabalho levam em consideração a importância do 

laboratório ter um espaço virtual próprio com o fim de suprir suas necessidades, 
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haja vista que o objetivo principal do Portal Facopp é de agrupar todas às áreas da 

faculdade em um produto institucional.  

Além disso, a página pode ser considerada o ponto de encontro para o 

Terceiro Setor, um local que reúne todas as informações ligadas às entidades 

prudentinas e que é atualizado por jornalistas e estudantes de jornalismo. Ou seja, 

um trabalho realizado por profissionais de Comunicação, que por sua vez, será 

estruturado dentro dos padrões técnicos e éticos que norteiam a profissão. Isso 

fará com que preencha essa lacuna existente neste setor na cidade de Presidente 

Prudente. 

 

2.2 Objetivos  

 

2.2.1 Objetivo geral   

 

- Desenvolver um projeto piloto de um site para o laboratório de 

publicações jornalísticas empresariais digitais para o Terceiro Setor (ECO) na 

Faculdade de Comunicação Social de “Jornalista Roberto Marinho” de Presidente 

Prudente (Facopp). 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 

 - Elaborar um projeto editorial sobre o site; 

- Organizar o conteúdo produzido pelo Laboratório de Publicações 

Jornalísticas Empresariais da Facopp para o Terceiro Setor (ECO); 

- Colaborar com a visibilidade do laboratório; 

- Estreitar a relação entre instituições atendidas pelo ECO e o público da 

Facopp; 

- Melhorar a visibilidade das instituições atendidas dentro de um ambiente 

digital, contribuindo com a divulgação do Terceiro Setor; 

- Aplicar os conhecimentos adquiridos nos quatro anos da faculdade; 

- Aprofundar os estudos acerca do Jornalismo Online e Empresarial; 
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- Analisar de maneira aprofundada o laboratório ECO. 

 

2.3 Justificativa 

 

O Laboratório de Publicações Jornalísticas Empresariais Digitais para o 

Terceiro Setor da Facopp (ECO) iniciou suas atividades no começo do segundo 

semestre de 2011 e atende hoje duas instituições: Associação Betesda e o 

Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. Segundo o site oficial da Associação 

Betesda, atualmente ela trabalha com cerca de 180 crianças em situações de 

risco. Já o Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes, foi fundado em 1975 na 

cidade de Presidente Prudente oferecendo serviços às pessoas com 

necessidades psíquicas e com dependência química. Atualmente são 240 

pacientes sendo tratados por 230 funcionários. 

Os autores deste TCC concordam com Nogueira, Hamada e Portela 

(2011), autoras do segundo TCC referente ao ECO, no momento em que elas 

afirmam que o trabalho de comunicação empresarial para o laboratório deverá ser 

feito em ambiente online. Isso se consolida já que de acordo com elas: 

 

[...] a decisão por direcionar os produtos oriundos do Eco para a área 
digital partiu da análise de dois aspectos presentes no projeto original: 
periodicidade e custo final para as entidades. O primeiro veio com base 
no espaçamento entre a publicação dos jornais, que seria uma edição a 
cada três meses, o que levaria a produção de apenas uma edição por 
semestre. Ademais, o custo de impressão restringiria na escolha das 
entidades, sabido a escassa ou ausente verba destinada à comunicação. 
Deixar o projeto apenas como um arquivo impresso seria algo 
inapropriado dentro do âmbito acadêmico. A rede mundial de 
computadores entra em cena, então, devido à variedade de produtos que 
pode disseminar, a baixo custo de produção, manutenção e alcance. 
(NOGUEIRA; HAMADA; PORTELA, 2011, p. 22-23) 

 

 Em função do grande interesse público que essas instituições despertam 

para a cidade de Presidente Prudente, o grupo entendeu que é necessário 

avançar mais uma etapa na história do laboratório, propondo um estudo sobre a 

criação de um site com o objetivo de organizar todo o conteúdo produzido pelo 

ECO além de evidenciar as entidades filantrópicas da capital do Oeste Paulista. 

Desta forma, entende-se que a comunicação do Terceiro Setor será beneficiada 
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uma vez que na ótica de Meneghetti (2003 apud NOGUEIRA; HAMADA; 

PORTELA, 2011, p.21). 

 

 [...] as organizações sem fins lucrativos enfrentam a necessidade de 
reinventar seu relacionamento com a sociedade em face da importância 
crescente que vêm assumindo em sua comunidade e diante da 
participação dos cidadãos na reinvenção dos espaços públicos.  

 

Nogueira, Hamada e Portela (2011, p. 21) complementam esta afirmação. 

“Essa ação de comunicar pode gerar a conquista de voluntários, captação de 

recursos, visibilidade na mídia, entre outros.”  

Outra importante constatação em torno do ECO diz respeito à estrutura 

que existe por trás dele. Recentemente o laboratório se consolidou como a oitava 

área de conhecimento da Facopp. Todavia ele ainda não possui uma página 

específica no Portal Facopp como os outros laboratórios e grupos da faculdade. 

Desta forma, esse projeto, assim como as duas outras pesquisas elaboradas em 

torno do mesmo objeto de estudo, procura ressaltar os pilares Ensino, Pesquisa e 

Extensão, itens que são fundamentais por formar profissionais que ingressarão no 

mercado de trabalho, conforme salientado na missão do Unoeste: 

 

[...] desenvolver a educação num ambiente inovador e crítico-reflexivo, 
pelo exercício das atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão nas 
diversas áreas do conhecimento científico, humanístico e tecnológico, 
contribuindo para a formação de profissionais cidadãos comprometidos 
com a responsabilidade social e ambiental. (UNOESTE apud 
NOGUEIRA; HAMADA; PORTELA, 2011, p. 19) 

 

Nasceu, portanto, a necessidade de compreender porque o ECO não 

possuía sua página independente, como já é realidade nos demais setores 

internos da faculdade. Os pesquisadores buscaram desenvolver o projeto com 

intuito de chamar a atenção para a importância da colaboração das sociedades 

acadêmica e civil.  

A pesquisa visa mostrar que ao dar mais visibilidade aos feitos do 

laboratório por meio das técnicas jornalísticas, deve aumentar o número de 

interessados em ser voluntário tanto no ECO quanto nas próprias instituições 
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atendidas. Uma vez que de acordo com Meneghetti (2001) o envolvimento de 

profissionais da comunicação neste processo é de suma importância. 

 

[...] seja qual for nosso plano de ação para o futuro, é preciso associar, 
numa mesma estratégia, o objetivo de mudança social, o domínio de 
novas tecnologias e o processo de comunicação em si. [...] nenhum 
desses três aspectos sozinhos logrará a mudança social desejada, nem 
tampouco os três juntos, se o fator humano não estiver cerne da reflexão, 
ou seja: o novo profissional de comunicação deve ser peça central das 
estratégias de comunicação voltadas à mudança social. (MENEGHETTI, 
2001 apud NOGUEIRA; HAMADA; PORTELA, 2011, p. 18-19) 

 

Este projeto nasceu com objetivo de fomentar a discussão em torno do 

Jornalismo Empresarial, de forma que ele represente mais um passo dado pela 

Facopp, do Terceiro Setor e do Jornalismo. 

 

2.4 Metodologia  

 

Para que os estudos científicos sejam realizados é necessário delimitar a 

metodologia. Ela reflete os métodos e técnicas aplicados no decorrer da pesquisa 

colaborando para que o desenvolvimento do trabalho científico seja concluído de 

forma a atender aos objetivos e a responder as perguntas propostas no decorrer 

do projeto. É preciso entender que cada tipo de pesquisa tem uma metodologia 

diferente. Para Gil (2002, p. 17), “A pesquisa é requerida quando não se dispõe de 

informação suficiente para responder ao problema, ou então quando a informação 

se encontra em tal estado de desordem que não possa ser relacionada ao 

problema”. 

Para Thiollent (1994, p. 25) a metodologia pode ser vista como: 

 

[...] conhecimento geral e habilidade que são necessários ao pesquisador 
para se orientar no processo de investigação, tomar decisões oportunas, 
selecionar conceitos, hipóteses, técnicas e dados adequados. O estudo 
da metodologia auxilia o pesquisador na aquisição desta capacidade. 
Associado à prática da pesquisa, o estudo da metodologia exerce uma 
importante função de ordem pedagógica [...]. 
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A modalidade de pesquisa empregada foi a qualitativa, visto que se 

adéqua aos propósitos do projeto, preocupando-se com o contexto em que o 

problema está inserido. Como explica Goldenberg (1997, p. 14): 

 

Na pesquisa qualitativa a preocupação do pesquisador não é com a 
representatividade numérica do grupo pesquisado, mas com o 
aprofundamento da compreensão de um grupo social, de uma 
organização, de uma instituição, de uma trajetória etc. 

 

Ainda sobre a pesquisa qualitativa, os integrantes deste TCC optaram pelo 

uso da pesquisa-ação, que visa o planejamento, a observação, a ação e a reflexão 

de maneira consciente e sistemática. Thiollent (1994) define o método como: 

 

[...] um tipo de pesquisa com base empírica que é concebida e realizada 
em estreita associação com uma ação ou com a resolução de um 
problema coletivo e no qual os pesquisadores e participantes 
representativos da situação ou do problema estão envolvidos [...] 
(THIOLLENT, 1994, p. 14) 

 
Ainda segundo Thiollent (1994, p. 24), este tipo de pesquisa introduz uma 

maior flexibilidade na concepção e na execução das formas de investigação. “Do 

ponto de vista científico, a pesquisa-ação é uma proposta metafórica e técnica que 

oferece subsídios para organizar a pesquisa social aplicada sem os excessos da 

postura convencional ao nível da observação”. 

Como instrumentos de coleta de dados avaliou-se necessário, em primeiro 

lugar, a pesquisa bibliográfica que, de acordo com Gil (2002, p. 44), “[...] é 

desenvolvida com base em material já elaborado, principalmente de livros e 

artigos científicos.” 

Segundo Lakatos e Marconi (2005), o estudo das literaturas reúne grande 

parte dos principais trabalhos já publicados e que serão úteis para prover 

informações atuais e relevantes relacionadas ao tema. “[...] não é mera repetição 

do que já foi dito ou escrito sobre certo assunto, mas propicia o exame de um 

tema sob novo enfoque ou abordagem, chegando a conclusões inovadoras.” 

(2005, p. 185) 
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Outra ferramenta para coleta de dados foi a entrevista, que Lakatos e 

Marconi (2005) explicam que, é importante porque coloca o pesquisador diante de 

informações táteis e que provavelmente não seria possível obter de outra maneira: 

 

[...] é um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha 
informações a respeito de determinado assunto, mediante uma 
conversação de natureza profissional. É um procedimento utilizado na 
investigação social, para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico 
ou no tratamento de um problema social. (LAKATOS; MARCONI, 2005, p. 
195) 

 

Esta ferramenta foi utilizada com pessoas que possuam informações 

valiosas que não estão documentadas seja em artigos científicos ou livros. No 

caso deste trabalho foi realizada a entrevista em profundidade: 

 

[...] é uma técnica dinâmica e flexível, útil para apreensão de uma 
realidade tanto para tratar de questões relacionadas ao íntimo do 
entrevistado, como para descrição de processos complexos nos quais 
está ou esteve envolvido. (DUARTE, 2009, p. 64) 

 

A coleta de informações também foi necessária via entrevista científica 

com alguns personagens como os responsáveis pelas instituições atendidas, 

estagiários do ECO, coordenadora do laboratório, orientador dos dois TCCs 

anteriores, idealizadores do projeto e o responsável pela coordenadoria de Web 

da Unoeste, além de especialistas nos temas estudados que respondem questões 

que não contém nos livros utilizados. 

De acordo com Gil (1995), a entrevista é uma das técnicas de coleta de 

dados mais utilizada no âmbito das ciências sociais. 

 

[...] psicólogos, sociólogos, pedagogos, assistentes sociais e 
praticamente todos os outros profissionais que tratam de problemas 
humanos valem-se dessa técnica, não apenas para coleta de dados, mas 
também com objetivo voltado para diagnóstico e orientação. [...] a 
entrevista como a técnica por excelência na investigação social, 
atribuindo-lhe valor semelhante ao tubo de ensaio na Química. (GIL, 
1995, p. 113). 
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Gil (1995, p. 124) ainda afirma que a entrevista é a forma mais flexível de 

coletar dados. “A diferença fundamental entre o questionário e entrevista está em 

que nesta última as questões são formuladas oralmente às pessoas, que 

respondem da mesma forma.”   

Os pesquisadores também utilizaram a observação direta, que Lakatos e 

Marconi (2005, p. 192) definem como: 

 

[...] uma técnica de coleta de dados para conseguir informações e utiliza 
os sentidos na obtenção de determinados aspectos da realidade. Não 
consiste apenas em ver e ouvir, mas também em examinar fatos ou 
fenômenos que se desejam estudar. 

 

Gil (1995, p. 104) pontua que a observação direta é fundamental para a 

pesquisa, “Desde a escolha e formulação do problema, passando pela construção 

de hipóteses coleta, análise e interpretação dos dados, a observação desempenha 

papel imprescindível no processo de pesquisa.”  

Desta maneira, os pesquisadores passaram a observar de maneira 

sistemática sites noticiosos, a fim de buscar referências que mais tarde iriam 

influenciar a elaboração da peça prática. Nesta etapa cerca de nove domínios 

foram estudados de forma aprofundada. 

Por fim, os pesquisadores utilizaram a pesquisa documental que está 

baseada na identificação, verificação e a apreciação de documentos para fins 

determinados. Gil (2002, p. 51) define que esse tipo de pesquisa “[...] vale-se de 

materiais que não receberam um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetivos da pesquisa.”. No primeiro momento, o 

grupo utilizou materiais referentes ao Portal Facopp e o ECO como: fotos, vídeos 

e matérias.  

 
Enquanto a pesquisa bibliográfica se utiliza fundamentalmente das 
contribuições dos diversos autores sobre determinado assunto, a 
pesquisa documental vale-se de materiais que não receberam ainda um 
tratamento analítico [...] Essencialmente, o delineamento experimental 
consiste em determinar um objeto de estudo, selecionar as variáveis que 
seriam capazes de influenciá-lo, definir as formas de controle e de 
observação dos efeitos que a variável produz no objeto. (GIL, 1995, p. 
73)  
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A partir deste material os pesquisadores tiveram informações suficientes 

para entender de forma aprofundada o Jornalismo Online, Jornalismo Empresarial 

e o ECO.  
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3 O JORNALISMO ONLINE E EMPRESARIAL 

 

O terceiro capítulo busca reunir embasamento teórico no campo do 

jornalismo online, para a elaboração da peça prática desta pesquisa. O jornalismo 

empresarial será abordado visto que o site será um house organ de caráter 

institucional, ou seja, uma vitrine do trabalho realizado no laboratório. 

 

3.1 Jornalismo Online 

 

Após 20 anos, desde que a internet se impôs como uma plataforma viável 

para do desenvolvimento do Hypertext Markup Language (HTML) e do World Wide 

Web (www), a rede mundial de computadores cresceu de forma acelerada. De 

acordo com Pinho (2003), em 2002 já existiam mais de 162 milhões de domínios 

registrados pelo mundo. Conforme Pingdom (2010), até dezembro de 2010, o 

número de websites registrados era de 225 milhões.  

Em relação à quantidade de usuários com acesso à internet no Brasil, o 

Instituto Ibope Nielsen Online (2011) chegou a conclusão, por meio de pesquisas, 

que no segundo trimestre de 2011 cerca de 77,8 milhões de pessoas tinham 

acesso à internet. Ainda de acordo com os dados, isto representa um aumento de 

5,5% em relação ao mesmo período de 2010 e 20% em 2009. Deste total, cerca 

de 61,2 milhões de pessoas acessam à internet no trabalho ou em casa. Esses 

45,4 milhões de usuários foram caracterizados como ativos (pessoas que 

acessam a rede em todos os ambientes, isto é, residências, trabalho, escolas, lan 

houses, bibliotecas e telecentros, e também leva em consideração usuários com 

16 anos ou mais). Isso representa que em agosto de 2011 houve um aumento de 

1,2% em comparação ao mês anterior e 9,2% em relação ao mês de agosto de 

2010. Paralelo a este crescimento, o instituto constatou ainda que em agosto de 

2011 cada internauta gastou em média 69 horas conectado, representando um 

acréscimo de 6,4% em comparação a julho de 2011. 

O estudo ainda apontou que páginas de relacionamento como redes 

sociais, fóruns e microblogs são os principais responsáveis por este aumento. Os 
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números da instituição de pesquisa apontam que 39,3 milhões de internautas 

procuraram estes domínios em agosto de 2011. Dado que representa alcance de 

87% dos usuários brasileiros com acesso à rede. De acordo com o informativo do 

Ibope (2011), “Esse alcance posiciona os sites sociais como a terceira 

subcategoria em número de usuários e mantém o Brasil com o maior alcance em 

sites de comunidades entre os dez países acompanhados com a mesma 

metodologia.” 

 

Em agosto, o Facebook atingiu 30,9 milhões de usuários únicos, ou 
68,2% dos internautas no trabalho e em domicílios, equiparando-se ao 
Orkut, o maior site social no Brasil, até então, que registrou alcance de 
64%, ou 29 milhões de usuários. O Twitter também manteve tendência 
de crescimento no Brasil e em agosto marcou 14,2 milhões de usuários 
únicos, ou 31,3%. Com esses resultados, o Brasil se consolida como um 
mercado com elevada utilização de sites sociais, com uso diversificado, 
refletindo o interesse dos brasileiros pela internet. Em agosto, em média, 
cada usuário brasileiro de redes sociais conectou-se a esses sites por um 
tempo de 7 horas e 14 minutos. (IBOPE, 2011)  

 

Com estes avanços relatados pelo Ibope (2011), a Comunicação Social 

em seu âmbito online se destaca na sociedade contemporânea. Pinho (2003) 

lembra que a internet é uma ferramenta de comunicação diferente de todas as 

outras mídias conhecidas até então, como a televisão, rádio, cinema, jornal e 

revista. Portanto, “[...] deve considerar e explorar a seu favor cada uma das 

características que diferenciam a rede mundial desses veículos.” (PINHO, 2003, p. 

58)  

Levando em consideração o avanço desta ferramenta, Briggs (2007) 

afirma que para seguir com seus trabalhos e prosperar no cenário midiático, as 

empresas jornalísticas devem pensar uma maneira diferente de agir. 

 

Mas isso não significa que tenhamos de trabalhar com novas e diferentes 
pessoas. Esse pensamento inovador pode surgir no meio das mesmas 
pessoas inteligentes e dedicadas que vêm praticando o jornalismo desde 
antes da Internet mudar o jogo. (BRIGGS, 2007, p. 11). 
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Atualmente, os editores da web focam seus esforços na criação de 

plataformas. Por outro lado, o papel de criação do conteúdo passa a ser também 

do próprio internauta.  

Com este avanço, a web vive hoje, plenamente em seu conceito 2.0, que 

Briggs (2007) explica se referindo às páginas que a importância se deve 

principalmente à participação dos usuários: 

 

Os jornalistas conhecem a Wikipedia. Muitos já acessaram o MySpace, 
embora possam não gostar dele. Também já devem ter visto algo muito 
engraçado no YouTube, mesmo que tenha sido uma peça do Stephen 
Colbert. E o eBay já está atualmente ultrapassado. Esses sites, melhor 
do que muitos, ilustram o poder da Web 2.0, especialmente para usuários 
comuns da Web. Eles estão sendo impulsionados por um ou por ambos 
os princípios desta nova era da Internet. (BRIGGS, 2007, p. 28). 

 

Esta definição de web 2.0, de acordo com Briggs (2007) significa que a 

passividade que ainda era comum em tempos de Web 1.0 acabou, e que cada vez 

mais o conteúdo online está sendo feito por usuários, e não mais por empresas de 

comunicação. Briggs (2007, p.34), ainda destaca que “Os leitores não são mais 

receptores passivos de mensagens. Eles criam, compartilham e comentam. E eles 

esperam poder fazer isso também nos sites de notícias.” 

Entre os aspectos que fazem a rede mundial de computadores diferente 

das demais citadas, Pinho (2003) destaca a não-linearidade, fisiologia, 

instantaneidade, dirigibilidade, qualificação, custos de produção e de veiculação, 

interatividade, pessoalidade, acessibilidade e receptor ativo. Sendo que para o uso 

correto da internet como instrumento de comunicação, essas peculiaridades 

devem ser conhecidas e respeitadas.  

Com essas informações, os autores desta pesquisa irão detalhar alguns 

pontos sobre esta modalidade de jornalismo na web que consideram 

imprescindíveis para trabalhar a notícia na web como a: Hipertexualidade, 

Interatividade, Texto, Usabilidade, Atualização e Perenidade. Outros itens do 

jornalismo online como a personalização e multimidialidade não foram 

aprofundados, pois no decorrer dos estudos foi constatado que essas 
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características vão em desencontro com os objetivos a serem alcançados pelo 

objeto de estudo. 

  

3.1.1 Usabilidade  

 

A usabilidade é definida como “[...] a efetividade, eficiência e satisfação 

com que um grupo de usuários específicos pode realizar um conjunto específico 

de tarefas num ambiente particular.” (FRANCO, 2008, p. 47).  

De acordo com o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2010, 

p. 12), o controle do que acontece em um site é importante para o cidadão, isso 

porque quando ele percebe que não está no comando sente-se desconfortável. 

 

A internet é um ambiente não-linear, ou seja, ela não possui um fluxo 
único. Cada página possui diversas entradas e saídas e o resultado disso 
é, por muitas vezes, a desorientação de quem usa o sítio. Por isso é 
importante que o sítio informe a pessoa em que contexto ela se encontra, 
o que a página faz e demarque claramente a navegação. (BRASIL. 
Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2010, p. 13). 

 

O órgão governamental (2010, p. 22) ainda destaca que o layout bem 

estruturado de um domínio online tem grande impacto positivo sobre a 

credibilidade e a usabilidade do mesmo. “O desenho deve, sobretudo, respeitar o 

cidadão. Um sítio legível e esteticamente agradável hierarquiza e facilita a 

decodificação das informações apresentas.” (BRASIL. Ministério do Planejamento, 

Orçamento e Gestão, 2010, p.22). 

Levando isto em consideração, a orientação do ministério é de que o 

desenho do ambiente online deve seguir algumas regras como:  

 

Trabalhar em favor do cidadão, seguir a função do sítio, auxiliar a 
compreensão do seu conteúdo, manter a clareza, simplicidade e 
legibilidade da informação, contribuir para a encontrabilidade dos itens de 
informação do sítio e por fim garantir a facilidade de navegação. 
(BRASIL. Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2010, p. 22). 

 

Na busca de respostas a respeito da existência ou não de uma boa 

usabilidade em um site, garantir melhores decisões de projeto e evitar custos de 
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correções tardias, o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  (2010, p. 

30) afirma que “As avaliações de usabilidade permitem a concepção de interfaces 

que atendam as expectativas e necessidades dos cidadãos [...]”. (BRASIL. 

Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, 2010, p.30) Por meio do teste 

abaixo, se torna viável responder aos seguintes questionamentos: 

 

1. As pessoas identificam o objetivo do sítio? 
2. Conseguem encontrar os principais serviços e informações? 
3. A navegação e a estrutura do sítio são claras e fazem sentido? 
4. Os serviços oferecidos são fáceis de serem realizados? 
5. Os formulários são fáceis de serem preenchidos? 
6. Os objetivos do órgão com relação ao sítio estão sendo alcançados? 
7. Existe algum descompasso entre o que órgão pretende e o que os 

cidadãos esperam do sítio? 
8. Os cidadãos recorrem muito ao botão “voltar” do navegador? 
9. As pessoas se perdem facilmente no sitio? (BRASIL. Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, 2010, p. 30) 

 

Desta forma, Krug (2008) diz que ao elaborar um site digital é importante 

que cada uma das páginas seja clara, de forma que o usuário comum saiba como 

usá-la e o que ela é. Se não for possível que esta tarefa seja executada, a 

estrutura online deve pelo menos ser auto-explicativa, de forma que ao navegar o 

usuário consiga se localizar facilmente dentro do site.  

Este cuidado é importante, pois segundo Krug (2008, p. 19): 

  

Tornar as páginas claras é como ter boa iluminação em uma loja: faz com 
que tudo pareça melhor. Usar um site que não nos faça pensar em coisas 
sem importância parece fácil enquanto que, se embaralhar com coisas 
que não importam para nós tende a sugar nossa energia e entusiasmo – 
e tempo. (KRUG, 2008, p. 19). 

 

Nos dias atuais, o internauta não dispõe de tempo hábil para uma 

navegação longa e cansativa. Fazer o usuário perder tempo e pensar no que é 

importante para ele na página pode desgastar uma relação que poderia ser 

fidelidade. 

 A clara divisão do conteúdo permite que os usuários tracem de maneira 

veloz quais serão os caminhos tomados por ele. Estudos apontam que as pessoas 

ao entrar em um website decidem rapidamente quais áreas que podem conter 
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informações interessantes e ignoram outras que no primeiro olhar não ofereça o 

mesmo interesse. “Já que uma grande parte do que as pessoas estão fazendo na 

Web é procurar a próxima coisa a fazer, é importante tornar óbvio o que pode ser 

clicado e o que não.” (KRUG, 2008, p. 37). 

Apesar da importância dos testes de usabilidade, o Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão  (2010, p. 13) alerta: “Diretrizes devem ser 

tomadas como ponto de partida no desenvolvimento e teste de sítios, nunca como 

uma receita ou lista de itens a serem seguidos. Contexto e bom-senso são 

fundamentais no desenvolvimento de sítios.” (BRASIL. Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, 2010, p. 13) 

No modo de ver de Krug (2008), quando o internauta está em um site na 

web o trabalho dele aumenta a cada dúvida que o usuário possa vir a ter. Desta 

forma, eles são obrigados a parar e pensar de maneira desnecessária. Alguns 

desses causadores de problemas, segundo o autor, podem ser nomes dados por 

motivo de marketing, específicos ou palavras técnicas. Essas pequenas 

interrogações que vão surgindo durante a navegação em um primeiro momento 

podem não representar grande problema, porém as distrações podem se 

acumular causando confusão no internauta. Krug (2008, p.15, grifo do autor) 

enfatiza que “[...] as pessoas não gostam de ter de descobrir como fazer algo. O 

fato das pessoas que criam o site não terem se importado em deixar as coisas 

óbvias – e fáceis – pode diminuir nossa confiança no site e em seus donos.”  

Em relação ao modo em que a usabilidade é pensada na hora da criação 

dos sites, Krug (2008) afirma que em grande parte das vezes, ao projetar as 

páginas, o desenvolvedor tende a supor que o usuário vai examinar todas as 

opções disponíveis e escolher a melhor. Pensamento que segue em desacordo 

com os estudos, normalmente a primeira opção razoável é a escolhida, isto se dá 

graças a uma estratégia que o autor classifica como “fazer o que for suficiente”, 

sendo assim, existe uma boa chance que o internauta clique no primeiro link que 

lhe pareça levar onde é desejado. 

Levando em consideração esta característica dos internautas, na ótica do 

autor, ponderar as opções não melhoram as chances de acertos, visto que em 
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sites mal estruturados o esforço para fazer a melhor escolha não ajuda. Pois, se a 

primeira escolha não funcionar o internauta vai recorrer ao botão “voltar” e 

abandonar o domínio. Isto se consolida tendo em vista que a escolha equivocada 

do internauta não causa nenhum tipo de punição. Krug (2008, p, 25, grifo do autor) 

lembra: “Diferentemente dos bombeiros, a penalidade por fazer uma suposição 

equivocada em um Website é geralmente apenas um ou dois cliques no botão 

voltar, tornando o ato de fazer o que for suficiente uma estratégia efetiva.” 

O abandono é a ação mais comum que os internautas têm ao entrar em 

um site e não conseguir achar o que deseja ou não entender de qual maneira ele 

está estruturado. Krug (2008) pontua que o leitor vai embora quando estiver 

convencido que aquele domínio não têm nada a oferecer ou quando se cansar de 

procurar informações úteis. Este comportamento é muitas vezes incentivado de 

forma involuntária por alguns sites. Krug (2008, p. 38, grifo do autor) exemplifica 

este problema:  

 

Geralmente estamos com pressa. Muito do nosso uso da Web é 
motivado pelo desejo de economizar tempo. Como conseqüência disso, 
os usuários da Web tendem a agir como tubarões: Eles têm de se manter 
em movimento ou morrem. Nós simplesmente não temos tempo de ler 
mais que o necessário.  

 

A desorganização dos elementos em um produto online atrai de forma 

negativa, além de deixar uma ideia de confusão. Ainda de acordo com Krug 

(2008), quando tudo chama a atenção na página, o usuário tende a ficar 

desorientado. Ele  (2008, p. 38) aponta que, “Algumas páginas são como estar em 

uma festa, nenhuma fonte de barulho é alta o suficiente para distraí-lo, mas há 

muitas fontes de barulho que nos cansam.” Os estudos na área apontam uma 

minoria de pessoas que não se incomodam com a página cheia, todavia a maioria 

tem algum problema com as páginas formatadas deste jeito. Por isso, o autor 

orienta que na hora da elaboração do projeto gráfico uma boa ideia é supor que 

tudo seja confusão visual, até que se prove o contrário.  

Para que a usabilidade seja explorada de forma plena, é importante 

oferecer ao internauta uma orientação onde ele possa buscar novas informações 
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sobre determinado tema. Inerente à internet, no próximo tópico será abordada a 

hipertextualidade que possibilita a navegação dos usuários.  

 

3.1.2 Hipertextualidade 

 

A hipertextualidade é um dos fatores que difere a internet dos outros 

veículos, levando em consideração a possibilidade de uma leitura não-linear das 

informações apresentadas por ela. 

O hipertexto tem como característica básica, dividir a informações em 

camadas, sendo que elas serão hierarquizadas de acordo com o seu nível de 

aprofundamento. Não é apenas uma forma de organizar informações, mas 

também de influenciar os tipos de informação que organiza. 

Franco (2008, p. 67) pontua que o número de camadas ou estratos de 

informações pode ser alterado de acordo com a vontade do autor. Outro ponto 

importante é o fato de que as camadas mais profundas podem ou não estar 

escritas em formato de pirâmide invertida. O autor lembra que “A informação de 

contexto longa e detalhada pode ser visualizada, assim, como uma camada mais 

profunda da informação.”  

Rodrigues (2009) afirma que a hipertextualidade é uma característica 

específica do jornalismo que usa a web como suporte. Desta forma o que permite 

a existência da hipertextualidade de fato, é a utilização de links. 

O hipertexto deve indicar para onde levarão o usuário de forma que 

relacione as informações do documento de origem e as do documento final. 

(Tomaél, 2008). 

Já na ótica de Martha Sammons, a estratificação é definida como:  

 

[...] a técnica de começar com informações gerais e, em seguida, 
apresentar links com mais detalhes e informações suplementares. A 
estratificação é também chamada revelação progressiva. 
Essencialmente, ela se torna uma aproximação dos detalhes. A 
estratificação é um dos benefícios oferecidos pelo hipertexto. 
(SAMMONS apud FRANCO, 2008, p. 66)  
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Burbules e Callister (2005) afirmam que à medida que o sistema do 

hipertexto se expande, a estrutura da informação se altera. Para os autores, 

qualquer pessoa que planeje uma base de dados complexa sabe “[...] quão 

significante podem ser as decisões de organizar e representar certo conteúdo 

como relacionado a alguns e não a outros pontos possíveis de conexão.” 

(BURBULES; CALLISTER apud MARCUSCHI; XAVIER, 2005, p. 147). 

Esta forma de organização do texto: “[...] convida o leitor a formas não 

lineares de interação. Embora a leitura do texto impresso não seja 

necessariamente linear, há diferenças marcantes em relação à hiperleitura”. 

(MARCUSHI E XAVIER, 2005, p. 147). 

Por isso, o link se mostra fundamental para a hipertextualidade já que de 

acordo com Franco: 

  

Um link é simplesmente uma conexão entre duas partes de um 
documento ou entre dois documentos (textos, vídeos, fotos, etc.), que 
permite ao usuário saltar de um ao outro. Esses links podem ir a outra 
parte do mesmo documento, a outra página do mesmo website, a um 
website externo, a um recurso multimídia, a uma janela para enviar um e-
mail, etc. Os links em si próprios são elementos destacados pela cor 
dentro do texto, que rompe sua uniformidade, chama a atenção do 
usuário e induz a clicar neles. Os links podem ser o ponto de entrada 
para camadas profundas da informação, conceito que chamamos de 
estratificação da informação. (FRANCO, 2008, p. 151) 

 

Todavia, a utilização de links deve ser feita com rigoroso cuidado. Jakob 

Nielsen (apud FRANCO, 2008, p. 62) explica a lógica da utilização dos links e 

adverte sobre sua má utilização. Isso porque o hipertexto não deve ser usado para 

segmentar as matérias lineares em várias páginas, pois isso retarda a leitura e 

torna a impressão mais difícil. Para Nielsen, “A estrutura apropriada de hipertexto 

não é um simples fluxo de ‘continua na página 2’; ao invés disso, divida a 

informação em pedaços coerentes, de forma que cada um se concentre em um 

determinado tópico ou assunto.” Nielsen salienta ainda, que o principio base da 

hipertextualidade deve ser o de permitir a escolha dos leitores, desta forma o 

usuário vai poder selecionar os assuntos que lhes interessam e abrir apenas 
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aquelas páginas. “Em outras palavras, a estrutura de hipertexto deveria estar 

baseada numa análise da audiência.” (NIELSEN apud FRANCO, 2008, p. 62). 

Tendo em vista que o hipertexto não impõe ao leitor uma ordem 

hierárquica a ser obrigatoriamente seguida pelo usuário, Marcushi e Xavier (2005, 

p.173) expõem que: 

 

Há na tela um esboço com caminhos sugestivos, totalmente “violáveis”, 
pois um dos princípios fundamentais que norteiam os construtores e 
hipertextos é otimizar ao máximo as escolhas de trilhas no ciberespaço, 
multiplicando, dessa forma, as opções de perspectivas do usuário.  

 

A liberdade de navegação é possível, porém segundo os autores não é 

necessariamente a ideal. O produtor do texto eletrônico é quem decide 

disponibilizar ou não links com outros hipertextos afins. Todavia Marcushi e Xavier 

(2005, p. 173) alertam que o uso inadequado dos links pode “[...] dificultar a leitura 

por quebrar [...] as isotopias que garantiriam a continuidade do fluxo semântico 

responsável pela coerência, tal como ocorre em uma leitura de texto 

convencional.” Os autores ainda pontuam que esta dispersão pode gerar no leitor 

uma sensação de indisposição, fazendo com que ele abandone a página. 

 

O leitor, agora inserido em uma comunidade virtualmente 
desterritorializada e potencialmente mais informada terá mais 
participação na constituição do seu saber pela maior construção do 
sentido do hipertexto que vai ler, já que poderá verificar imediatamente o 
grau de veracidade ou fundamentação e certos argumentos que 
costumam sustentar posições e ações de personalidades e instituições 
que exercem forte influência sobre o presente e o futuro dos cidadãos da 
recém chegada sociedade da informação. (MARCUSCHI; XAVIER, 2005, 
p. 179). 

 

Tomaél (2008), ainda sugere algumas classificações de links. Onde o 

primeiro deles é definido como “[...] internos já que eles são aqueles que tem a 

função de ligar duas partes de um mesmo documento”, enquanto os links externos 

trabalham na complementação  das informações da fonte original. Assim, links 

externos devem abrir em uma nova janela, ao contrário dos links internos. Há 

também o link ativo, que é a característica básica de toda informação, e que leva 

ao destino indicado, e os links quebrados, que por sua vez precisam de atenção 
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redobrada para serem evitados, pois são eles os responsáveis por abandono e 

desatualização do site ou portal. E é a hipertextualidade que leva o internauta à 

navegação pelo produto entre um hiperlink e outro. 

Levando em consideração os cuidados que os jornalistas online devem ter 

ao utilizar os links em suas matérias, o profissional da comunicação deve se 

atentar também para que o leitor entenda de forma plena as informações ali 

disponibilizadas criando assim uma relação de fidelidade com o site informativo.  

Para que esta ligação seja concretizada, o jornalista deve respeitar a 

plataforma online principalmente no que se diz respeito ao texto jornalístico. Por 

isso, no próximo tópico este fator inerente ao jornalismo será abordado, levando 

em consideração uma das principais características do jornalismo online que é a 

transmissão de informações de maneira rápida e objetiva. 

 

3.1.3 Texto 

 

3.1.3.1 Tamanho 

 

Na maioria das pesquisas, relacionadas ao texto jornalístico voltado ao 

ambiente online, os estudiosos orientam que o produto seja escrito de maneira 

mais breve possível. De acordo com Franco (2008), a justificativa é de que na tela 

do computador a leitura se torna cansativa. E completa (2008, p. 151): “Os 

parágrafos curtos, formados por poucas frases, facilitam o escaneamento ou 

leitura diagonal e a obtenção da informação procurada. Por isso, quase todos os 

teóricos os recomendam.” O usuário utiliza a técnica do escaneamento, ao passar 

os olhos sobre o conteúdo disponível buscando identificar palavras-chaves ou 

informações que sugerem a leitura. 

O autor (2008) ainda indica que artigos curtos devem ter até 600 palavras, 

sendo que desta forma a leitura levaria cerca de três minutos, a um ritmo de 200 

palavras por minuto. Já um artigo longo deve ter até mil palavras, tomando cerca 

de cinco minutos da atenção do leitor considerando o mesmo ritmo de leitura. 
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[...] Nielsen diz que um texto longo poderia conter mais informação, mas 
poderia levar muito tempo para ser lido, o que levaria os usuários a 
abandonar o website e buscar textos mais curtos e fáceis em outro lugar. 
Ou seja, enfatiza, “o importante é a relação custo-benefício”. O custo é 
medido pela quantidade de tempo que se leva para ler um artigo. [...] 
Para um website, o tempo é um custo indireto, porque não se paga os 
usuários para navegar. Ainda assim, a vida é muito curta, e você só tem 
algumas poucas horas no dia. (FRANCO, 2008, p. 65) 

 

Segundo Franco (2008), em 2007 os pesquisadores chegaram a algumas 

conclusões com o uso da pesquisa EyeTrack, onde os participantes usaram 

óculos que rastreavam e registravam o movimento dos olhos a fim de captar o 

comportamento do usuário. O nome Eyetrack, em tradução livre significa ‘rastro’ 

ou ‘caminho do olho’. Realizada pelo Instituto Poynter e pela Universidade de 

Stanford, a edição de 2007 mostrou que os textos curtos eram três vezes mais 

vistos que os longos e que, em geral, a leitura era superficial. Porém, ficou 

constatado também que quando o internauta localizava algo de interesse, a leitura 

era até 75% mais aprofundada. 

 

Na pesquisa, os parágrafos mais curtos tiveram melhor desempenho que 
os maiores. Nossos dados revelaram que textos com parágrafos curtos 
recebiam o dobro de atenção visual que aqueles com parágrafos mais 
longos. “O formato de parágrafos longos parece desestimular sua 
observação”, dizem Steve Outing e Laura Ruel. A superficialidade da 
leitura também foi posta em evidência pela forma como os usuários liam 
apenas o primeiro terço dos títulos.  (FRANCO, 2008, p. 29) 

 

Visto isso, Krug (2008) alerta que em muitas páginas da web grande parte 

das palavras está apenas “ocupando espaço”.  

 

[...] ninguém nunca irá lê-las e, apenas por estarem lá, todas essas 
palavras adicionais sugerem que você pode realmente precisar lê-las 
para entender o que está havendo, o que muitas vezes faz as páginas 
parecerem mais intimidantes do que realmente são. (KRUG, 2008, p. 45). 

 

Krug (2008) ainda pontua que livrar as páginas de palavras 

desnecessárias gera efeitos positivos como, por exemplo, redução do nível de 

confusão, maior destaque aos conteúdos úteis e deixá-las menores possibilitando 

assim que os usuários vejam mais sem a necessidade de rolar. 
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Junto disto, Franco (2008) chega à conclusão de que as pessoas gastam 

pouco tempo entendendo o design, características de navegação ou olhando 

imagens. 

 

Numa visita média, os usuários lêem a metade da informação só 
naquelas páginas com 111 palavras ou menos. No conjunto completo dos 
dados, a página média continha 593 palavras. Assim, os usuários terão 
tempo para ler 28% das palavras se dedicarem todo o seu tempo à 
leitura. Sendo realistas, os usuários lerão só 20% do texto numa página 
média. (FRANCO, 2008, p. 31) 

 

Outra característica de grande notoriedade para o texto online é a maneira 

pelo qual ele é oferecido ao leitor, nesse sentido as conclusões chegadas pelos 

pesquisadores serão apresentadas a seguir. 

 

3.1.3.2 Formato 

 

Para que o texto seja lido no ambiente online, Franco (2008) afirma ser 

necessário estruturar os textos levando em conta o comportamento e os objetivos 

do usuário e que o formato jornalístico tradicional, ou seja, em pirâmide invertida, 

é o ideal já que os leitores podem parar no momento em que desejarem tendo lido 

a parte que mais os interessa. 

Franco (2008, p. 55) aponta que “A origem da pirâmide invertida está 

ligada à invenção do telégrafo, em 1837, e à preocupação de que a transmissão 

pudesse ser cortada. Tratava-se de entregar a mensagem o quanto antes.”  

 

Na Web, a pirâmide invertida chega a ser até mais importante, já que 
sabemos por vários estudos que os usuários não rolam a tela, e, portanto 
muito freqüentemente eles lêem só a parte superior do artigo. Os 
usuários muito interessados rolarão a tela, e essas poucas almas 
motivadas encontrarão a base da pirâmide e obterão a matéria completa 
em todos seus detalhes [...] (FRANCO, 2008, p. 55). 

 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão (2010, p. 19) pontua 

que “Para prender a atenção do cidadão, aborde o aspecto mais interessante no 

primeiro parágrafo, e só depois apresente os outros.” O órgão governamental 
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(2010, p. 18) informa que o título em destaque é de extrema importância, isso por 

que “Ao passar os olhos rapidamente pela página, são as palavras nos títulos que 

irão ajudar o cidadão a indexar as informações.” (BRASIL. Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão, 2010, p. 18) 

 

Desta forma, não há por que repetir aspectos de uma informação em 
cada um dos elementos do destaque. Ou seja, se o título do destaque 
aborda um determinado dado sobre a informação, ela não deve se repetir 
no texto do destaque. Isso também não deve acontecer entre a imagem e 
sua legenda; embora tenham uma relação óbvia, uma legenda precisa 
descrever o que há na imagem, mas também acrescentar novos dados 
sobre a informação a que o destaque se refere. (BRASIL. Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, 2010, p. 19). 

 

O Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão  (2008) explica que a 

estrutura recebe este nome, pois ela inverte o estilo de pirâmide tradicional. Sendo 

que desta forma as conclusões e as informações mais importantes estão no 

começo do texto, seguida pelas informações de apoio e terminando com a 

apresentação do contexto. Desta forma, o estilo é composto basicamente por 

quatro elementos principais. Onde em primeiro lugar se apresenta a entrada, 

seguido pelo material que explica e amplia o lead. Em seguida, os parágrafos de 

contexto são apresentados e por fim o material secundário ou menos importante é 

oferecido ao leitor.  

A pirâmide invertida continua então sendo utilizada já que satisfaz as 

necessidades dos usuários.  

 

Os leitores desejam saber o que aconteceu, assim que a matéria começa 
a se desenvolver. Se for interessante, prestarão atenção. De outra forma, 
irão a outro lugar. As pessoas vivem ocupadas demais para parar sem 
nenhuma recompensa [...]. (MENCHER apud FRANCO, 2008, p. 54). 

 

Na web, este formato de texto se diferencia em três níveis. O primeiro 

deles é conhecido como nível básico de utilização e implica apenas em publicar o 

texto em uma página. Neste momento, o texto lembra o formato do jornal impresso 

onde a estrutura é linear. (FRANCO, 2008)  

Franco (2008, p. 57-58) lembra que neste nível a pirâmide invertida: 
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[...] exige do autor/editor essencialmente um exercício de hierarquização 
dos elementos da informação, definindo a importância relativa de cada 
um deles, o que lhe permite colocá-los na página Web em ordem 
decrescente de importância. Esta é obviamente uma valoração subjetiva 
do autor/editor.  

 

Já no segundo nível o editor hierarquiza e classifica o conteúdo a partir do 

assunto principal, exposto no primeiro parágrafo, e define subtemas que são 

apresentados por intertítulos dentro da página. O autor pode alcançar 

independência entre cada um dos itens, oferecendo ao leitor uma leitura não linear 

dentro da mesma página. (FRANCO, 2008) 

 

[...] o usuário poderia escolher o subtema de seu interesse ao passar os 
olhos sobre o texto, a partir de sua exposição na primeira tela. É tão 
óbvio o grau de independência dos subtemas dentro da mesma página 
que, em muitas ocasiões, os próprios autores/editores usam, para levar o 
usuário diretamente ao tema escolhido, links internos (‘âncoras’), embora 
criem problemas de usabilidade. (FRANCO, 2008, p. 58) 

 

Franco (2008) lembra que em alguns casos os intertítulos rompem a 

uniformidade do bloco do texto, porém a temática não é dividida por completo. 

Nessas situações a independência total dos subtemas não é alcançada e pode-se 

dizer que o texto permite apenas uma ‘leitura não linear restrita’, já que existe 

certo grau de independência entre os parágrafos e ideias.  

O último nível de utilização da pirâmide invertida na web aproveita o 

potencial de entrelaçamento oferecido pela plataforma. Neste caso existe uma 

ruptura de linearidade, já que neste modelo é que o usuário hierarquiza e constrói 

a sua própria pirâmide invertida. Neste caso, após definir os subitens o trabalho de 

hierarquização do editor se resume em sugerir uma rota de navegação que pode, 

em qualquer momento, ser quebrada pelo usuário. Franco (2008, p. 60-62) 

pressupõe que “[...] é o usuário quem determina a hierarquia da informação (o que 

é o mais importante e o que é menos) e, em última análise, é ele quem constrói 

sua própria pirâmide."  

Com o texto ajustado de maneira correta nos sites aumentam as chances 

de fidelizar seus usuários. Todavia, para reforçar esta relação, outro ponto 
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importante a ser levado em consideração se refere à interatividade que 

desempenha a função de aproximar o internauta do site à medida em que oferece 

a chance de participar ativamente do conteúdo editorial do website. No próximo 

momento deste TCC será abordado este tema. 

 

3.1.4 Interatividade  

 

O termo Web 2.0 está diretamente relacionado à interatividade, onde 

neste estágio a importância das páginas se deve principalmente à participação 

dos usuários. De acordo com Vittadini (1995), a interatividade é um tipo de ação 

que engloba vários sujeitos e caracteriza-se como: 

  
1
[...] un espacio-tiempo en cuyo ámbito se establece um campo de acción  

común en el que los sujetos involucrados deben poder entrar en contacto 
entre si. Es asimismo fundamental la capacidad de acción de cada sujeto, 
que debe estar en condiciones de influir en el sucesivo desarrollo de la 
interación determinandolo con su actuación: cada acción de un sujeto 
debe constituir la premisa de las acciones realizadas posteriormente por 
los demás. Enfin, la interacción se realiza sobre la base de una serie de 
reglas y puede llegar a introducir cambios en el contexto (VITTADINI 
apud BALDESSAR; ANTUNES; ROSA, 2009, p. 4). 

 

Um site dos precursores da interatividade na web e que exemplifica bem 

os conceitos de Web 2.0, segundo Briggs (2007), é o YouTube. Lançado no 

primeiro semestre de 2005 se tornou um dos sites mais acessados da rede ao dar 

a possibilidade qualquer pessoa ao redor do mundo se tornar um comunicador ao 

postar vídeos das mais variadas modalidades para qualquer um que tenha 

interesse de assistir. A ação faz com que os usuários comuns deixem de ser 

receptores passivos, já que além deles criarem suas próprias matérias, têm o 

poder de divulgação que antes era possível apenas para a mídia.  

                                                 
1
 [...] um espaço de tempo definido em um campo de ação conjunta em que os envolvidos devem 

ser capazes de entrar em contato entre si. É também essencial para a capacitação de cada sujeito, 
que deve ser capaz de influenciar o desenvolvimento futuro da interação determiná-lo com o seu 
desempenho: cada ação de um sujeito deve ser a premissa das ações tomadas posteriormente por 
outros. Enfim, a interação é baseada em um conjunto de regras e pode mesmo fazer alterações no 
contexto. (VITTADINI apud BALDESSAR; ANTUNES; ROSA, 2009, p. 4, Tradução Livre) 
 



41 

 

Buitoni (2011) pontua que para acontecer a interatividade é necessário 

porém que algumas condições e estruturas sejam oferecidas a essas pessoas. Ela 

(2011, p. 175) lembra que “Um usuário dispõe de muitas opções e vias de acesso 

às informações verbais e visuais. Mesmo que haja poucas possibilidades de 

seleção, sempre existem muitas decisões a serem tomadas previamente.” Sendo 

assim, 

 

O uso do computador como ferramenta mediadora da comunicação leva-
nos a considerar textos que contemplam tanto a “interatividade 
tecnológica”, onde prevalece o diálogo, a comunicação e a troca de 
mensagens, quanto à “interatividade situacional” definida pela 
possibilidade de agir, interferir no programa e/ou conteúdo. (SILVA apud 
MARCUSCHI; XAVIER, 2005, p. 145) 

 

Primo (apud BALDESSAR; ANTUNES; ROSA, 2009, p. 5) afirma que “[...] 

a interatividade por meio de um computador é maior quando um usuário consegue 

se comunicar com outros (as) através de chats, mensageiros e demais canais de 

comunicação.” 

Assim, o computador se reduz a um meio de “passagem de informação”, 

como um telefone, onde a interatividade só existe graças a outra pessoa que está 

do outro lado da linha para interagir. Para Ward (2006), a interatividade é um 

processo e não um produto. E pelo fato de ser controlada pelo público, este 

importante elemento permite que o usuário interaja com o produto. 

 

Como muitos processos, ela pode operar em diferentes níveis. A 
compreensão desses níveis ajudará você a construir a interatividade em 
uma reportagem ou em um site. Se você aplicar um nível inapropriado de 
interatividade em sua reportagem ou em seu site, você pode sofrer 
rejeição. (WARD, 2006, p. 148)  

 

A web apresentou ao usuário uma gama de possibilidades para 

navegação, fazendo com que rapidamente estivesse nas graças do público 

internauta se tornando assim uma grata realidade.  

 

As possibilidades do meio digital apresentadas ao usuário/receptor 
fizeram com que rapidamente a web fosse aclamada como interativa [...]. 
Antes de invadir a mídia de massa, a tal da interatividade era uma 
promessa da internet, ao inaugurar uma nova maneira de leitura: a 
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navegação pelo hipertexto, conectando diversos sites no ciberespaço. 
(FERRARI, 2007, p. 99). 

 

Naturalmente, além dos usuários comuns, a interatividade também chegou 

às empresas jornalísticas e elas deviam explorar este potencial interativo. Em 

2003, a interatividade já era uma preocupação. Segundo Pinho (2003, p. 145), 

“Enquetes e fóruns de discussão são os recursos mais comuns para estimular a 

participação do leitor e, adicionalmente, conquistar sua fidelidade”, além da 

abertura do espaço para que os usuários participem das matérias de cunho 

jornalístico. O autor (2003, p. 146) explica que “Links em diversas páginas do site 

permitem que o usuário acesse e preencha um formulário levantando dúvidas, 

fazendo sugestões ou comentando serviços e matérias, transmitindo depois via e-

mail.” Ele lembra (2003, p. 143) que “Os sites noticiosos complementam o quadro 

de informações com o endereço eletrônico dos diretores, do editor–chefe e de 

outros profissionais importantes na publicação para que o usuário interaja com os 

jornalistas.” 

Para Briggs (2007), o processo de produção da notícia online não foi 

alterado em sua totalidade por causa da recente interatividade com o público. Ele 

comenta que a reportagem na web deveria ser a mais fácil de aprender, já que 

não há novos conceitos ou termos e também não é necessário que o repórter 

domine nenhum novo software. O autor (2007, p. 34) salienta também que a 

mudança se faz necessária no modo de pensar e agir enquanto jornalista. 

 

Se você tiver a oportunidade, leia os comentários sobre suas matérias e 
escreva para aqueles que merecem uma resposta. Seja pró-ativo 
buscando feedback das matérias antes que elas sejam publicadas. É tão 
simples quanto fazer um aviso aos leitores no jornal ou tão avançado 
quanto criar um catálogo eletrônico de endereços de pessoas 
importantes. (BRIGGS, 2007, p. 34). 

 

As redes sociais são outra novidade e devem ser utilizadas a favor dos 

profissionais da informação. Prado (2011, p. 198, grifo da autora) destaca o Twitter 

que “[...] se torna a rede social que melhor utiliza a possibilidade de postagens de 

scraps, no caso público [...].” Ela ainda enfatiza que: 
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[...] ao postar uma notícia no Twitter, mesmo que de forma reduzida, os 
internautas comentam e ampliam a discussão em torno dela, 
desdobrando-a, repercutindo-a, e isso faz com que uma nova forma de 
debater os fatos do cotidiano surja com o formato do microblogging. 
(PRADO, 2011, p. 198) 

 

Desta forma, de acordo com Marcushi e Xavier (2005, p. 124), com a 

comunicação digital, mais do que nunca o conceito de descentralização da 

informação e do poder de se comunicar está inserido na comunidade 

contemporânea e os avanços tecnológicos também contribuem para a 

democratização do saber e da informação. “O espaço cibernético tem se tornado 

um lugar essencial, um futuro próximo de comunicação e de pensamento humano. 

Esse espaço abre possibilidades de comunicação completamente distintas da 

mídia clássica [...].”  

Para que um domínio possa oferecer interatividade ao seu usuário, ele 

deve alimentar constantemente o leitor com novas informações. Além de que, sem 

isso a fidelização do usuário seria quase impossível. Reconhecendo a importância 

desta ação, no próximo item a temática será a forma pela qual as atualizações 

vêm sendo feitas em sites noticiosos.  

 

3.1.5 Atualização  

 

A atualização contínua na web é definida por Palacios (2007, p. 4) como: 

 

A rapidez do acesso, combinada com a facilidade de produção e de 
disponibilização, propiciadas pela digitalização da informação e pelas 
tecnologias telemáticas, permitem uma extrema agilidade de actualização 
do material nos jornais da Web. Isso possibilita o acompanhamento 
contínuo em torno do desenvolvimento dos assuntos jornalísticos de 
maior interesse. 

 

Essa definição se consolida levando em consideração o tempo em que a 

humanidade está passando. Conhecida como a era da tecnologia da informação. 

Neste ambiente, o conceito de velocidade torna-se inerente ao jornalismo 

moderno. (MANCUZO, 2011). A autora pontua que valores exaltados pela prática 
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jornalística como o impacto, improbabilidade, proeminência, proximidade, 

interesse público se ofuscaram perante ao imediato.  

 

Ser o primeiro a noticiar um fato, independentemente das consequências 
trazidas pelo tempo real, é o que garante a credibilidade dos veículos, 
principalmente no ambiente virtual. A pressa, a instantaneidade e a busca 
por atualização embutem o desvirtuamento do furo jornalístico. A notícia 
exclusiva, investigada por um jornalista, que ninguém mais tinha acesso 
antes de sua publicação, agora se tornou notícia em primeiro lugar, e 
independe se o fato noticiado é de conhecimento do público geral. O fator 
de diferenciação de um veículo para o outro é regido apenas pelo tempo 
de publicação: minutos, ou até mesmo, segundos. (MANCUZO, 2011, p. 
46) 

 

Mancuzo (2011) lembra ainda que o ritmo de crescimento acelerado do 

capitalismo teve grande participação da imprensa. Isso porque desde a Revolução 

Industrial as empresas jornalísticas se beneficiaram em um momento pela 

inserção das máquinas. Após isso “[...] a troca de informações e sua presença 

junto ao cidadão comum abastecem uma rede imensa de consumidores.” 

(MANCUZO, 2011, p. 49). E com o aprimoramento deste processo, “Nem mesmo 

há espaço para novas transformações, elas ocorrem agora em um novo ambiente 

onde a velocidade se morfoseia.” (MANCUZO, 2011, p. 50). 

Mancuzo (2011) questiona ações das gerações passadas para ilustrar 

como a sociedade se alterou em função da velocidade da informação. 

 

“Nunca antes aconteceu tanta catástrofe natural.” “É impressionante 
como existem pessoas capazes de cometer atrocidades hoje em dia.” 
Frases assim inundam as conversas cotidianas. Será que em outros 
tempos a natureza era menos agressiva ou os fenômenos naturais não 
eram tão devastadores? O que aconteceu para que o comportamento 
humano sofresse tamanha alteração, a ponto de elevar a taxa de crimes 
hediondos registrados em todo o território terrestre? A sociedade não 
permaneceu estática, mas a maior transformação, com gênese no final 
do século XX e que se torna latente no século atual, está no rompimento 
das barreiras para a informação. (MANCUZO, 2011, p. 51) 

 

A autora (2011) pontua que catástrofes naturais e atrocidades sempre 

aconteceram, todavia as informações não eram oferecidas de forma massificada e 

mesmo com a velocidade do rádio elas não eram oferecidas ao mesmo tempo e 

de forma quase onipresente. 
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E mesmo com os outros veículos, os fatos cotidianos que aconteciam 
mundo a fora raramente eram noticiados pela imprensa nacional, apenas 
os mais representativos. A atualidade se apresenta em uma avalanche 
de informações, contornada pelo fetiche do tempo real. Tempos em que 
os sites noticiosos devem publicar matérias novas a todo o momento, 
com a responsabilidade de trazer a notícia ‘real time’ e de ter uma 
cobertura sobre tudo o que acontece no mundo.  (MANCUZO, 2011, p. 
51). 

 

Todavia a cientista (2011) alerta que esta forma de trabalhar visando 

apenas a velocidade traz prejuízos ao jornalismo, principalmente em relação às 

normas formais de apuração do profissional da comunicação, já que em muitos 

casos “[...] ‘chegar na frente’ torna-se mais importante do que dizer a verdade [...]”. 

(MORETZSOHN apud MANCUZO, 2011, p. 52). 

Para Mancuzo (2011), em função da pressa, em alguns casos a ética é 

deixada de lado por determinados jornalistas. Moretzshon (apud MANCUZO, 

2011, p. 52) acrescenta que “[...] em geral a urgência surge como justificativa para 

isentar a imprensa de responsabilidade ou mesmo conivência na divulgação de 

notícias sem fundamento, atribuindo-se toda responsabilidade à fonte, 

especialmente se oficial.”  

A pesquisadora (2011, p. 52-53) ilustra esse tipo de situação:  

 

[...] aconteceu com os sites jornalísticos Folha.com e UOL ao noticiar a 
morte – erroneamente – do senador Romeu Tuma, que estava internado 
no Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, no dia 24 de setembro de 2010. 
O senador morreu no dia 26 de outubro, um mês após a notícia falsa ser 
publicada na  web.  

 

Ela (2011) complementa que, mais tarde, o site Comunique-se (2010), 

divulgou que na tentativa de se explicar, a Folha.com informou que a afirmação foi 

fruto de um boato.  

 

Seu falecimento aconteceu após o pleito e Tuma não foi eleito. O fato é 
que, se ele não tivesse morrido um mês após a divulgação antecipada de 
sua morte e tivesse se recuperado do problema de saúde, poderia ir à 
justiça contra os sites noticiosos alegando que teve sua candidatura 
prejudicada por causa do erro. Quantas pessoas, nos minutos em que a 
notícia ficou no ar, leram a informação e mudaram seus votos, por não 
terem acesso à divulgação do erro? (MANCUZO, 2011, p. 52-53). 
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Lemos e Lévy (apud MANCUZO, 2011, p.50) apontam que “A emergência 

do ciberespaço, novo salto capital na história da linguagem, transforma a vivência 

no tempo e no espaço. A velocidade ordinária da evolução cultural cedeu lugar ao 

tempo real, instantâneo, de troca de informações multimidiáticas.”  

Desta maneira, a velocidade em que as informações são divulgadas na 

web leva a outra importante característica desta plataforma, a Perenidade, que faz 

parte da internet já que conta com espaço quase ilimitado. Este assunto será 

melhor explicado no próximo tópico.  

 

3.1.6 Perenidade 

 

A capacidade de armazenamento de informações na web é outra 

importante característica desta plataforma. Por meio de competentes sistemas de 

indexação e recuperação de informações, somado ao espaço online praticamente 

ilimitado abre-se a possibilidade de disponibilizar online toda informação produzida 

e armazenada anteriormente. (PALACIOS, 2007). 

Palacios (2007) destaca também que a memória do jornalista na web está 

disponível tanto para o emissor quanto ao receptor. Isso porque arquivos online 

estão equipados com motores de busca que facilitam milhares de cruzamentos de 

palavras-chaves e datas. O autor (2007, p. 7 grifo do autor) complementa: 

 

Sem limitações de espaço, numa situação de extrema rapidez de acesso 
e alimentação (Instantaneidade e Interactividade) e de grande 
flexibilidade combinatória (Hipertextualidade), o Jornalismo tem na Web a 
sua primeira forma de Memória Múltipla, Instantânea e Cumulativa. 
(PALACIOS, 2007, p. 7, grifo do autor). 

 

De acordo com Palacios (2007), isso se dá graças à junção de memória 

com instantaneidade, hipertextualidade e interatividade somadas à falta de limites 

de armazenamento de dados. O autor (2007, p. 7) afirma que “[...] temos nessa 

combinação de características e circunstâncias uma ruptura com relação aos 

suportes mediáticos anteriores.” 
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Todavia ele argumenta que: 

 

[...] a acumulação de informações é mais viável técnica e 
economicamente na Web do que em outras mídias. Desta maneira, o 
volume de informação anteriormente produzida e directamente disponível 
ao Utente e ao Produtor da notícia é potencialmente muito maior no 
jornalismo online, o que produz efeitos quanto à produção e recepção da 
informação jornalística [...] (PALACIOS apud PALACIOS, 2007) 

 

Desta maneira, a continuidade também se caracteriza em relação aos 

suportes anteriores, visto que os jornais impressos mantém suas edições 

anteriores arquivadas e oferecem acesso ao público. (PALACIOS, 2007) 

 

No jornalismo impresso moderno é comum a publicação de pesquisas, 
baseadas em informação de arquivo, que complementam, ampliam ou 
ilustram o material noticioso corrente. O mesmo ocorre com relação às 
emissoras de rádio e TV, que mantém arquivos sonoro e de imagem, 
eventualmente utilizados na produção de material noticioso de caracter 
jornalístico. (PALACIOS, 2007, p. 8) 

 

O autor (2007) explica de maneira prática como a memória dos veículos 

jornalísticos está sendo conservada. Ele relata dados adquiridos através de estudo 

comparativo, realizado em 2002, onde foram equiparados jornais digitais 

brasileiros e portugueses, que além de disponibilizar seu conteúdo na internet 

também publicam versões impressas. Palacios (2007, p. 8) destaca que “A 

primeira constatação que se pode fazer diz respeito à crescente utilização da 

Memória como elemento constitutivo do Jornalismo Online.” No Brasil, Palacios 

(2007, p. 9) chegou a seguinte conclusão:  

 

Os arquivos aparecem em 100% dos jornais brasileiros com tiragem 
superior a 50.000. Nas faixas de tiragem inferior a 50.000, aparecem em 
mais de 50% dos jornais. Destes, a incidência de arquivos que 
disponibilizam material superior a sete dias é destacadamente maior do 
que os que oferecem apenas material dos últimos sete dias. [...] nos 
jornais de tiragem superior a 50.000 exemplares, os serviços de busca 
funcionam por palavras-chaves e, na maioria dos casos, também 
concomitantemente por data da edição. Já nos jornais, cuja tiragem é 
inferior a 50.000, prevalece a busca por data da edição. (PALACIOS, 
2007, p. 9) 

 

Já em Portugal os números apontam que: 
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[...] os arquivos disponibilizam material editorial publicado anteriormente 
em 100% dos jornais, sendo que, na primeira faixa de tiragem (mais de 
50.000 exemplares), 75% possuem arquivo até seis meses retroativos e 
apenas 25%, oferecem arquivo com matérias publicadas há seis meses 
ou mais. A situação inverte-se na segunda faixa de tiragem. Na primeira 
faixa de tiragem, o sistema de busca é mais completo pois conjuga, na 
maioria dos casos, os dois tipos de busca (datas e palavras-chaves). Na 
segunda faixa de tiragem, prevalece a busca por data de edição. 
(PALACIOS, 2007, p. 9-10) 

 

Palacios (2007) diz que da mesma forma que ocorreu com outros veículos 

de comunicação que passaram por momentos de amadurecimento e linguagem 

exclusiva, o jornalismo online deixa para trás modelos importados de outros 

veículos.  

Em relação ao tempo em que as informações ficam armazenadas na web, 

Bruno Rodrigues (2012) comenta que para os dados não se perderem, em meio à 

imensidão de informações inseridas na internet, é necessário que o conteúdo 

passe por uma administração eficaz. O autor comenta que se o dono do domínio 

tiver interesse em manter essas informações ao longo dos anos ele deve 

estruturar e organizar as mesmas para consulta, de modo que isso não se torne 

um porão de informações. 

O autor (2012) explica quais os cuidados necessários para que a 

informação não se perca na web.  

 

[...] é você saber indexar a informação. Se você não der a ela nenhum 
tag, palavras chaves de amplo conhecimento, criar termos de um texto 
que escreveu ou uma imagem que publicou, por que as pessoas vão 
procurar por essas palavras, caso contrário não se acha o conteúdo. 

 

Em relação à estruturação da web, Rodrigues (2012) lembra do 

profissional que lida com a gestão de conteúdo. Segundo ele, deve ser uma 

pessoa que, em primeiro lugar, entenda o que é uma informação e que possa “[...] 

estruturar essas informações dentro de um site ou um portal pra facilitar consultas 

e navegação para que possa auxiliar através da navegação que o usuário 

navegando consiga criar conhecimento a partir do cruzamento das informações 

que ele quiser [...].” 
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Embora o objeto de pesquisa deste trabalho seja ambientado no mundo 

virtual, não é apenas o Jornalismo Online que deve nortear o que será realizado. 

O Jornalismo Institucional, que prevê o tipo de notícia que pode ser utilizada em 

uma veículo empresarial, deve também ser referência para que se consolide a 

viabilidade do projeto proposto. Portanto, no próximo item serão abordadas 

questões como o público, modo de apresentação da informação entre outros 

fatores.  

 

3.2 Jornalismo Empresarial 

 

Nos dias de hoje a comunicação empresarial é caracterizada como a 

junção de todos os ramos da comunicação em uma instituição, sendo uma 

atividade multidisciplinar que engloba métodos e técnicas de relações públicas, 

jornalismo, assessoria de imprensa, lobby, propaganda, promoções, pesquisa, 

endomarketing e marketing. Neste panorama, o público se divide em externo e 

interno. Sendo que o primeiro grupo é formado pela sociedade de forma geral, 

enquanto o segundo é constituído pelas pessoas envolvidas com uma 

organização empresarial, desde os funcionários, fornecedores até os parceiros. 

(PIMENTA, 2010). 

Esta concepção de comunicação, sobretudo o jornalismo em âmbito 

empresarial, começou a tomar forma em meados de 1914 quando Ivy Lee utilizou 

as relações públicas para oferecer serviço a um impopular homem de negócios 

dos Estados Unidos, John Rockfeller Junior. (DUARTE, 2010). 

 

Ivy L. Lee foi chamado às pressas para comandar uma operação de 
resgate. Pediu carta branca. Deram. John Rockefeller Jr contratou-o [...] 
abriu as portas da organização para a imprensa e admitiu o diálogo com 
os líderes da comunidade e do governo. [...] Como parte da estratégia, 
foram erguidas fundações filantrópicas, centros de pesquisa, 
universidades, hospitais, museus e concedidas bolsas de estudo. Antes 
reclusas em suas mansões, afastada do povão, a família começou a 
aparecer jogando golfe, indo à missa, festejando o Natal. Lee 
“humanizava-os” perante a Opinião Pública. Pelas mãos de Ivy Lee, “um 
velho capitalista voraz” virou um “amável ancião”. (NEVES, 2003, p. 174). 
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Para Duarte (2010), o nascimento do jornalismo empresarial se deu com a 

elaboração de uma carta que declarava os princípios da profissão. Na carta, Ivy 

Lee pontuava que: 

 

Este não é um serviço de imprensa secreto. Todo nosso trabalho é feito 
às claras. Pretendemos fazer a divulgação de notícias. Isto não é 
agenciamento de anúncios. Se acharem que o nosso assunto ficaria 
melhor na seção comercial, não o usem. Nosso assunto é exato. Maiores 
detalhes, sobre qualquer questão, serão dados prontamente. E qualquer 
diretor de jornal interessado será auxiliado, com o maior prazer, na 
verificação direta de qualquer declaração de fato. Em resumo, nosso 
plano é divulgar, prontamente, para o bem das empresas e das 
instituições públicas, com absoluta franqueza, à imprensa e ao público 
dos Estados Unidos, informações relativas a assuntos de valor e de 
interesse para o público. (DUARTE, 2010, p. 06). 

 

Outro grande acontecimento que veio a contribuir com o desenvolvimento 

desta modalidade de jornalismo foi a Primeira Grande Guerra Mundial. Duarte 

(2010, p.28) lembra que esse período foi intitulado pelo New York Times de “a 

primeira guerra dos agentes de imprensa”. Ainda segundo o autor (2010), aquele 

foi um campo fértil ao avanço das técnicas para promover o assessoramento de 

relações públicas e imprensa onde a entrevista coletiva e releases começaram a 

ser utilizados.  

De acordo com ele (2010, p. 28), “Daí por diante, as novas técnicas são 

aproveitadas intensamente. A expansão do jornalismo de denúncias e corrupção 

administrativa atemoriza, irrita e prende a atenção de presidentes e empresários.” 

Já no Brasil, o primeiro jornal de empresa foi fundado em 1926 pela 

multinacional General Motors. Todavia, as empresas passaram a criar jornais em 

números significativos a partir de 1960. Sete anos depois, o número das 

publicações empresariais era de 200 em todo o país, segundo a Associação 

Brasileira de Comunicação Empresarial (Aberje). 

  

Em 1990, esse número era estimado em 10 mil e podemos dizer que nos 
anos seguintes manteve-se uma tendência de crescimento, impulsionada 
pela evolução dos métodos de gestão, pelo desenvolvimento das 
tecnologias de informação e pela demanda cada vez maior da sociedade 
por transparência. (DUARTE, 2010, p. 278-279). 
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Desta forma, com a industrialização e organização dos trabalhadores, as 

empresas começam a ser solicitadas a prestar contas de sua atuação junto aos 

diferentes públicos e sobre aspectos diversos do seu dia a dia. Isso impulsionou 

mudanças na forma em que a comunicação interna era feita dentro das empresas. 

(DUARTE, 2010). 

Com objetivo de focar os estudos nos propósitos apresentados nesta 

pesquisa, no próximo tópico será abordada a notícia institucional que é a matéria 

prima do ECO. 

 

3.2.1 Notícia institucional 

 

Nassar (2003) explica que apesar da comunicação das empresas com 

seus públicos internos ser direcionada a um número menor de pessoas, em 

comparação às alcançadas pelas mídias tradicionais, as características da 

produção de conteúdo informativo continuam as mesmas.  

 

[...] jornais, revistas, videojornais e boletins voltados para o público 
interno, em muitos casos, têm como alvo milhares de trabalhadores. 
Esses grandes públicos internos das empresas caracterizam um 
aglomerado que só pode ser atingido por uma comunicação interna de 
massa. (NASSAR, 2003 p. 27-28). 

 

Para que a comunicação interna consiga melhorar o desempenho dos 

colaboradores é importante que alguns valores e técnicas sejam desenvolvidos 

dentro da empresa. Pimenta (2010, p. 128) destaca os valores: responsabilidade, 

compromisso, cooperação, solidariedade e dedicação, que para ele são 

fundamentais para o trabalho em equipe. Já as técnicas citadas pela autora se 

limitam às “[...] formas de comunicação que possibilitam, às equipes, 

operacionalizarem melhor seus procedimentos”.  

Isso porque esta modalidade de comunicação deve ajudar o setor de 

recursos humanos da instituição. E para o efetivo trabalho é preciso que o 

responsável saiba quem são os seus receptores e buscar identificar fatores que 

possam causar sensações de insatisfações, angústias, frustrações, tensões e 
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ansiedades que aparecem, com frequência e intensidade no ambiente interno das 

organizações. (NEVES, 2003).  

Marchesi (2005, p. 48) lembra que  

 

Cada pessoa, em uma empresa tem um peso como gerador de opinião. 
Não adianta discutirmos técnicas, conceitos mirabolantes de 
comunicação, de marketing, se não entendermos primeiro qual é o papel 
que cada pessoa exerce no processo. 

 

Neves (2003, p. 343) ainda ressalta que “A mídia adequada à mensagem 

é metade do sucesso na comunicação. Relembrando o recado de McLuhan, ‘Meio 

é a Mensagem’. Isto quer dizer que a forma usada para a comunicação já é a 

comunicação em si.” Marchesi (2005, p. 49) defende porém que o “[...] público 

interno é o mais estratégico – e, portanto, o mais importante – para a organização. 

Incluo os familiares dos empregados neste público. Ambos são fundamentais para 

a formação da imagem pública da empresa.” 

Desta forma, a veiculação de notícias para o público, neste caso interno, 

segundo Clemen (2005, p. 54), deve ser feita de maneira atraente e impactante.  

 

Deve seduzir e encantar. O tratamento da linguagem também pode ser 
“sofisticado”, como o preparado para os consumidores externos. Sem 
todos esses cuidados, os Cidadãos Corporativos rejeitam e não se 
sentem valorizados pela comunicação. (CLEMEN, 2005, p. 54). 

 

Sendo uma prática desenvolvida a partir do Jornalismo Empresarial no 

âmbito interno, a notícia institucional pode ser dirigida para públicos conhecidos da 

organização e necessita que todas as publicações jornalísticas empresariais, ou 

house organs (órgãos da casa – termo adotado por diversos autores da área), 

sejam cuidadosamente planejadas, produzidas e por fim editadas para que o seu 

público entenda a mensagem de forma efetiva. 

Na visão de Rego (2008, p. 82), 

 

Do ponto de vista interno, a comunicação é necessária para ajustar o 
discurso, criar uma linguagem solidária, sistêmica, harmônica e integrada 
ao objetivo de efetuar a aproximação entre os objetivos da empresa e os 
objetivos de seus participantes. 
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Com isso, notícia institucional se assemelha a notícia tradicional no 

sentido em que ambas, seguem o mesmo padrão de edição, distribuição e 

estrutura. Porém o público e as dimensões alcançadas diferem as duas 

modalidades de notícia, uma vez que uma publicação institucional é focada a 

partir do ângulo de interesse da empresa e as publicações convencionais atingem 

quase toda sociedade.  

A notícia no âmbito empresarial segue a estrutura de notícia na grande 

imprensa. É muito mais interessante para as organizações tornar público apenas o 

que convém noticiar, aquilo que é mais relevante, novo e interessante, de modo 

geral para seu público. Hoje as organizações buscam cada vez mais tornar 

públicas suas opiniões. Interessa a elas expor sua imagem. “Publicar, tornar 

públicos acontecimentos considerados relevantes, passou a ser uma das mais 

importantes estratégias adotadas pelos diversos campos sociais para obter 

aprovação da sociedade e garantir sua legitimidade.” (MONTEIRO, 2010, p. 115). 

Ainda para Monteiro (2010), “Ao produzir notícias para imprensa, as 

instituições estão transformando ocorrências institucionais em acontecimentos 

públicos, estão-se pondo em visibilidade.” 

Bahia (1995) afirma que a notícia empresarial é a informação apurada na 

empresa e originada dela. Tem o mesmo caráter de relato dos fatos ou 

acontecimentos que qualifica a matéria jornalística tradicional, segundo critérios de 

atualidade, interesse universal e significado para o público. Porém, Monteiro 

(2010) pondera que é necessário compreender sua função: 

 
[...] a notícia na instituição deixa de ser um simples “espelho da 
realidade”, perspectiva segundo a qual “os fatos estão lá” [...] e passa a 
ser encarada como um processo de interação social e de uma série de 
negociações, o que empresta a ela um papel sociopolítico nas 
sociedades contemporâneas. (MONTEIRO, 2010, p. 115). 

 

No ângulo empresarial, as notícias podem ser produzidas pela Assessoria 

de Imprensa ou então pela área específica do Jornalismo Empresarial, visando 

expor ao seu público o que acontece e como de fato funciona determinada 

instituição. 
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No dia a dia de uma empresa, o profissional de comunicação deve visar 

como prioridade para trabalhar a notícia institucional a identificação de fatos que 

tenham importância para determinado público. De acordo com Rego (2002, p. 71), 

“O conceito de notícia na empresa é a própria filosofia empresarial da 

organização.” 

Rego (2002) ainda destaca que internamente, as notícias podem se 

abrigar nas publicações próprias. Segundo o autor (2008), estas devem abranger 

diversos conteúdos e tipos de matérias jornalísticas relacionados ao interesse do 

público interno. Ele aponta alguns conteúdos que podem ser tratados como notícia 

em uma empresa:  

 

1. Matérias institucionais – normas, regulamentos, portarias, avisos, 
produtos, serviços, projetos de expansão, recordes de produção, etc;  

2. Matérias de motivação – planos assistenciais, benefícios, promoções, 
concursos, prêmios, planos de sugestões;  

3. Matérias de orientação profissional – segurança, higiene, saúde, 
conselhos úteis, programas de treinamento;  

4. Matérias educativas – história, geografia, conhecimentos gerais;  
5. Matérias associativas – esportes, festas, concursos, bailes, 

casamentos, nascimentos, falecimentos;  
6. Interesse feminino – culinária, conselhos de beleza, moda;  
7. Entretenimento – cruzadas, quadrinhos, curiosidades, adivinhações, 

testes;  
8. Matérias operacionais – processos de fabricação, inovações técnicas;  
9. Família do empregado – além de matérias de interesse feminino, 

concursos infantis, etc. (REGO, 2008, p. 59) 

 

Nassar (2003) considera que seguir os padrões de criação e produção de 

mídias externas de massa é o caminho mais fácil para manter a eficiência e 

credibilidade da comunicação empresarial direcionada ao público interno. Todavia, 

o profissional responsável por esta comunicação deve estar atento já que de 

acordo com Neves: 

 

[...] continua valendo a regra de que a Comunicação deve ser 
segmentada. O tratamento de “mesmo rebanho, mesma mensagem” 
nunca funcionou no passado e vai continuar não funcionando no futuro. 
Cabe ao profissional de Comunicação Interna decompor este universo, 
identificar cada sub-público, compreender suas peculiaridades, mind-set, 
motivação, códigos, protocolos, linguagem, idiossincrasias, etc. Depois, 
então, montar a estratégia de como chegar a eles. (NEVES, 2003, p. 13) 
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Sobre a notícia institucional Lemos e Del Gáudio (2010, p. 286), 

classificam que “Parte fundamental do movimento estratégico da comunicação, as 

atividades voltadas para os empregados se configuram como um dos importantes 

vértices de construção da reputação das empresas.” 

Relacionado a isto, Nassar (2003, p. 42) lembra que existem várias formas 

de agir com o público interno. Ele ressalta que “[...] cada caso concreto, cabe ao 

estrategista de comunicação estabelecer os fins e verificar qual a melhor maneira 

de atingi-los.” 

  

O fato é que se torna inconcebível a idéia de uma empresa que se 
comunica muito “para fora” (por meio da publicidade, eventos, assessoria 
de imprensa etc), mas não olha para seu próprio umbigo. Se o 
trabalhador não conhece a empresa na qual trabalha e não sabe qual a 
filosofia que a anima, torna-se difícil estabelecer metas e passar para os 
consumidores e a sociedade a imagem que se deseja. (NASSAR, 2003 p. 
42). 

 

O autor (2003) lembra outro ponto importante a ser considerado: 

 

Essa comunicação interna de massa revela uma faceta interessante que 
não pode ser desprezada pelos comunicadores empresariais, pelos 
dirigentes das empresas: o público das fábricas ou dos escritórios das 
empresas é hostil às formas artesanais de comunicação. A massa quer o 
luxo na sua comunicação interna. Isso porque o público interno confronta 
o tempo todo, os padrões de criação e produção das mídias internas de 
massa com os das mídias externas tradicionais. (NASSAR, 2003 p. 28). 

 

E para que a informação em seu âmbito institucional consiga atingir ao 

público de maneira eficaz a escolha dos produtos a serem utilizados é de suma 

importância. 

 

3.2.2 Principais produtos 

 

A escolha dos veículos que serão utilizados para executar as publicações 

jornalísticas requer total atenção. 
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Segundo Duarte (2009, p. 236), “[...] as tarefas e os desafios ampliam-se, 

exigindo maior capacidade de criar e administrar diferentes instrumentos de 

comunicação”. 

Lemos e Del Gáudio (2009, p. 291) listam os principais veículos que 

podem ser utilizados como produtos no âmbito do jornalismo empresarial: 

 Informativo/boletim: em forma de notas e notícias curtas. “Tem 

poucas páginas (em geral, uma folha frente e verso) e visual 

simples. Circula em intervalos curtos (diário e semanal) e deve ser 

distribuído com agilidade para garantir a atualidade.” (LEMOS; DEL 

GÁUDIO, 2010, p. 291). 

 Informativo digital: com as mesmas características do boletim, 

potencializa a atualidade e diminui o custo, já que a distribuição é 

feita por meio do correio eletrônico. ― Por isso, tem sido cada vez 

mais utilizado, chegando em muitos casos, a substituir os 

impressos. (LEMOS; DEL GÁUDIO, 2010, p. 293). Os autores 

(2010, p. 381) consideram que esse formato de publicação é mais 

vantajoso uma vez que economiza tempo, além também dos gastos 

serem menores. O envio é simples, com ênfase na possibilidade 

para os jornalistas “[...] dedicarem mais tempo as tarefas nobres de 

apuração, redação e edição.” 

 Jornal: o custo é mais alto, relativo ao tipo de impressão e envio. 

Essa publicação é usada de forma que atinja a família dos 

funcionários da empresa. De acordo com Lemos e Del Gáudio 

(2010, p. 293), textos e apresentação gráfica nesse formato são 

mais elaborados, e disponibilizam a opção de “[...] trabalhar com 

uma variedade de gêneros jornalísticos, como reportagem, 

entrevista e artigos, além de fotografia e ilustração.” 

 Newsletter: pode ser em formato impresso ou digital. Esse tipo 

particularmente utiliza um tema e é destinado a um determinado 

público. Para Lemos e Del Gáudio (2010, p. 294-295), “Pode ser 

utilizada em uma empresa, por exemplo, para divulgar entre 
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clientes as especificações de uma linha de produtos e sua 

evolução.” 

 Mural: é o mais simples dentre os veículos jornalísticos 

empresariais inseridos nas empresas. Nele são disponibilizadas 

notícias da organização. Os principais motivos são: “A facilidade de 

produção, de atualização e de acesso pelos empregados.” 

(LEMOS; DEL GÁUDIO, 2010, p. 295)  

 Blogs e Twitter: sem dúvida a interatividade é a maior vantagem 

desses veículos. Ainda de acordo com Lemos e Del Gáudio (2010, 

p. 296), essas mídias, assim como todas as ferramentas de 

comunicação, “[...] devem ter sua introdução avaliada diante da 

disponibilidade de recursos para mantê-las atualizadas e da 

adequação aos públicos que se pretende atingir” Já segundo 

Ferreira (2008), os blogs nas corporações do país ainda são pouco 

utilizados, pois as empresas se sentem intimidadas com a 

ferramenta.  

Duarte (2010, p. 285), ainda coloca que “O formato objetivo de notícia 

transmite ao leitor credibilidade [...] o texto das publicações empresariais em geral 

adota o modelo americano de notícia, procurando concentrar-se em fatos e dados 

[...]”. E para que esses valores jornalísticos sejam mantidos dentro da publicação 

empresarial, o autor orienta que as matérias devem ser breves, porém bem 

estruturadas. 

Desta forma, a falta de êxito do processo segundo Fort et al. (2009), se 

dá, entre outros fatores, pela escolha equivocada do meio de transmissão. Os 

autores (2009, p. 92) lembram que o modo pelo qual a comunicação está sendo 

executada deve ser avaliado periodicamente e que “Todas essas ferramentas não 

serão viáveis se o método de transmissão falhar ou não chegar a tempo.” 

Ainda conforme os autores (2009), as opções de canais podem variar 

desde o jornal impresso, boletins até audiovisuais, todavia no meio empresarial, 

como canal especifico, o House Organ se destaca tanto em formato digital como 

analógico. 
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Neves (2003) pontua que a decisão por cada meio, canal ou veículo deve 

ser tomada por um profissional com amplo conhecimento na área, tanto nas 

técnicas de comunicação, dos públicos envolvidos além do mercado e do negócio 

em sua maior amplitude. Neves (2003, p. 101) lembra que “Disponibilidade de 

tempo e dinheiro, freqüência desejada, adaptação a mensagem, inserção dentro 

da programação global, tudo isto tem que ser considerado.” 

Um bom planejamento, na grande maioria das vezes, combina 

ferramentas diversas para assim atingir diferentes públicos. Além disso, a boa 

estratégia atenta para a mudança das necessidades dos públicos. Duarte (2010) 

ressalta que independente do veículo escolhido, a publicação jornalística 

empresarial é em primeiro lugar um jornal, e deve obedecer a regras como 

periodicidade, estilo e objetivo. 

 

Nas últimas décadas, grande parte das publicações empresariais 
existentes no Brasil deixaram de ser domésticas, improvisadas por 
técnicos dos setores de Recursos Humanos, de Tecnologia ou de 
Vendas. Multiplicaram-se, primeiro nas grandes organizações, depois 
também nas de médio porte, os títulos produzidos profissionalmente por 
equipes internas de comunicação ou agências especializadas. O 
jornalismo empresarial tornou-se um campo importante no mercado de 
trabalho para jornalistas, que incorporaram às publicações características 
técnicas como os conceitos de notícias e de objetividade [...]. (DUARTE, 
2010, p. 285).   

 

Todavia, para Duarte (2010), independentemente do veículo escolhido a 

publicação jornalística empresarial deve seguir regras do jornalismo como 

periodicidade, estilo e objetividade já que em primeiro lugar essa publicação é um 

jornal. Bahia (1995, p.38) complementa pontuando que: “O jornal de empresa 

conserva uma semelhança essencial com a grande imprensa: informar e formar. 

Os diários e revistas de circulação de massa informam e formam a opinião 

pública; o jornal e a revista de empresa informam e formam o público interno.” 

Sendo assim, ainda segundo Duarte (2010, p. 285), “O formato objetivo de 

notícia transmite ao leitor credibilidade [...] o texto das publicações empresariais 

em geral adota o modelo americano de notícia, procurando concentrar-se em fatos 

e dados [...]”. E para que esses valores jornalísticos sejam mantidos dentro da 
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publicação empresarial, o autor orienta que as matérias devem ser breves, porém 

bem estruturadas. 

Após apresentar os produtos desta forma de jornalismo, no próximo tópico 

o jornalismo empresarial na internet será abordado. 

 

3.2.3 Jornalismo empresarial na era da internet 

 

A humanidade está passando por um momento histórico, isso porque, 

segundo Neves (2003), os próximos anos representam a transição entre a Era 

industrial e a Era da informação, intitulada por alguns autores como Era do 

conhecimento.  

 

Uma das razões do otimismo é que a informação, as idéias, o 
conhecimento [...] são recursos que tem características diferentes 
daqueles tradicionais, muito usados nas eras anteriores, tais como 
matérias-primas e mão-de-obra. Por exemplo, informações não são 
consumidas com o uso. Pelo contrário, podem ser enriquecidas por seu 
intermédio. Em outras palavras, elas passam a valer mais quando 
usadas. (NEVES, 2003, p. 301). 

  

Graças a essa transformação, atualmente as pessoas podem se encontrar 

em comunidades virtuais, sendo que desta maneira elas não têm a necessidade 

de se encontrar apenas fisicamente em bares, clubes ou outros locais. McLuhan 

(apud Pimenta 2010) afirma que este cenário se apresenta como uma aldeia 

global. Pimenta (2010, p. 18) completa: “As informações podem atravessar o 

planeta em segundos, com o auxílio de satélites. Cabe lembrar que a preocupação 

com a circulação das informações já se manifestaram na antiguidade”.  

Para Duarte (2010), essa nova realidade é benéfica para o jornalismo 

empresarial, já que de acordo com ele, esse novo modelo de oferecer a notícia em 

tempo real ao leitor está criando um novo tipo de jornalismo além de um novo 

espaço para a produção de conteúdo, diferente do sistema tradicional. 

 

Com o aumento do uso das ferramentas digitais, a atualidade do 
jornalismo foi potencializada, permitindo a resposta ainda mais rápida a 
questões que surgem no cotidiano das organizações. Além disso, a 
interatividade permitida pelas tecnologias digitais passou a possibilitar a 
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maior participação dos empregados em listas de correio eletrônico, 
fóruns, comunidades virtuais e blogs, quando essa é uma definição de 
política de gestão e de comunicação da organização. (DUARTE, 2010, p. 

286). 
 

Essa realidade contemporânea está fazendo com que as empresas 

invistam em agilidade por meio de instrumentos de alta tecnologia para transmitir 

informações internamente. Café (apud ESTRELLA; BENEVIDES; FERREIRA 

FREITAS, 2009, p. 100-101) reforça que investimentos constantes nessas 

ferramentas são fundamentais para que a credibilidade seja mantida. Sobre esta 

questão Zanetti (apud ESTRELLA; BENEVIDES; FERREIRA FREITAS, 2009, p. 

100-101) afirma que “[...] muitas empresas de alta tecnologia não têm computador 

para todos”, e isso representa um obstáculo à comunicação, pois muitos ficam 

sem receber as mensagens. Estrella, Benevides e Freitas (2009, p. 101) afirmam 

que “A comunicação por e-mail é mais rápida, mas representa limitações, pois não 

dá para dizer tudo em uma mensagem, além disso, quando são recebidas muitas 

mensagens, não se armazenam nem metade das informações recebidas em um 

dia.” 

Para Penteado Filho (2010, p. 381) os informativos podem ser elaborados 

apenas em formato digital, descartando assim o papel, o que representa 

vantagens para as empresas como a redução do tempo. Dentre as mudanças, ele 

pontua (2010, p. 381): “Adeus às horas extras na gráfica, aos custos de 

envelopamento e postagem, à demora para chegar. Alô para publicação eletrônica 

e o envio automático.”  

O autor (2010) esclarece que em geral os informativos digitais são feitos 

por RSS, e-mail ou disponíveis no próprio site. 

Desta maneira os pesquisadores finalizam os estudos em torno do 

Jornalismo Empresarial e Online. Os conhecimentos até então adquiridos serão 

fundamentais para a realização da peça prática deste projeto, uma vez que essas 

duas frentes do jornalismo se sobrepõem no momento em que a modalidade 

empresarial está inserida, neste trabalho, dentro da plataforma digital.  
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No próximo capítulo, o laboratório ECO será estudado com o objetivo de 

se compreender as necessidades deste para então desenvolver o site proposto 

por esta pesquisa.  



62 

 

4 LABORATÓRIO ECO  

 

O Laboratório de Publicações Jornalísticas Empresariais Digitais da 

Facopp para o Terceiro Setor (ECO) nasceu com o objetivo de aproximar a 

faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto Marinho” de Presidente 

Prudente, com o Terceiro Setor. Para que isso fosse possível, foram necessários 

dois Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) até que o laboratório fosse 

definitivamente implantado.  

 

4.1 História 

 

A ideia inicial do ECO nasceu em 2009 com as então alunas do curso de 

Jornalismo da Facopp, Cristiani Mariano Ferreira, Eliane de Oliveira Borges e 

Mônica Lopes Duran, e que orientadas pelo professor Roberto Aparecido Mancuzo 

Silva Junior, desenvolveram o TCC intitulado “Planejamento do Laboratório de 

Publicações Jornalísticas Empresariais da Facopp para o Terceiro Setor”. A 

proposta das então formandas em Jornalismo era criar um laboratório que 

beneficiasse aos alunos da Facopp, através da oportunidade de estágio na área 

de Jornalismo Empresarial. Essa ação se concretizaria a partir da produção de 

veículos jornalísticos empresariais que visassem a comunicação interna das 

instituições. Ao mesmo tempo manteria um vínculo com as entidades do Terceiro 

Setor de Presidente Prudente e região, promovendo assim uma ação contínua de 

responsabilidade social para com as mesmas. 

Justificando a escolha do objeto de estudo, Ferreira; Borges e Duran 

(2009) explicam que desde aquele ano as entidades prudentinas ganharam força 

e se multiplicaram. No primeiro semestre de 2009 existiam 70 instituições de 

acordo com o cadastro da CVA (Central de Voluntários em Ação), Feapp 

(Federação das Entidades Assistenciais de Presidente Prudente), Rede Social e 

Rede Criança. Em sua grande maioria essas organizações trabalham nas áreas 

de assistência social e médica. 
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Outro dado constatado pelas pesquisadoras foi de que a comunicação 

dessas entidades carecia de um trabalho eficaz, pois entre todas as entidades 

cadastradas apenas 12 possuíam ou possuíram algum tipo de veículo de 

comunicação próprio e a edição desse material normalmente ficava a cargo de 

pessoas sem qualificação na área. Ferreira, Borges e Duran (2009, p. 68), 

completaram que “[...] todas demonstraram interesse em possuir produtos 

jornalísticos, mas alegaram falta de recursos financeiros e humanos para tal.”  

E no modo de ver das pesquisadoras, essas organizações tinham mais 

condições de serem aceitos pela população se contassem com um serviço 

especializado, já que na sociedade contemporânea isto é uma necessidade e uma 

oportunidade de crescimento. As formandas em Jornalismo lembraram que “[...] os 

custos são altos e incompatíveis com a realidade presenciada. A solução, porém, 

pode vir de ações voluntárias, como acontece em muitas situações ou até mesmo 

da comunidade acadêmica.” (2009, p. 69). 

Buscando suprir esta necessidade, as profissionais em formação entram 

em cena para solucionar o problema. Sendo que, ainda em fase de pesquisa, o 

laboratório passou a atender a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais 

(Apae) de Presidente Prudente, com produção do então intitulado “Informativo 

Apae Prudente”. No decorrer dos trabalhos ficou constatado que a proposta tinha 

validade prática, portanto se fez necessário a definição de traços para nortear os 

rumos do laboratório:  

 

[...]. Deverá ser um local de trabalho regular que desenvolva projetos e 
atividades complementares na área do Jornalismo Empresarial, 
inicialmente de produtos impressos, que atenda às diretrizes curriculares 
de ensino, bem como propicie aos discentes e docentes o 
relacionamento integral com a comunidade onde a universidade está 
inserida. (FERREIRA; BORGES; DURAN, 2009, p. 80)  

 

Para o assessorado ficou instituída a necessidade clara de que a 

instituição estivesse inserida no Terceiro Setor de Presidente Prudente e que 

fosse afiliada em uma das quatro instituições que dão apoio à área na cidade, 

sendo elas: Federação das Entidades Assistenciais de Presidente Prudente 

(Feapp), Rede Social, Rede Criança ou Central de Voluntários em Ação (CVA).  
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Um ponto importante a destacar é em relação ao modo em que essas 

informações seriam veiculadas. Ferreira, Borges e Duran (2009) deixam claro que, 

inicialmente, tinha-se a ideia de fazer a distribuição do house organ por meio 

impresso.  

 

Dentre os produtos estão incluídos jornais, boletins informativos, jornais 
murais, revistas, folders, informativos. Aos alunos e professores 
participantes competem, a partir do momento em que o trabalho é 
acordado, a realização de projeto editorial, planejamento gráfico, textos e 
fotos, ressaltando que não compete ao laboratório a impressão do 
produto executado, sendo esta uma responsabilidade do assessorado. 
(FERREIRA; BORGES; DURAN, 2009, p. 82). 

 

Em 2011, algumas normas estipuladas pelo primeiro grupo foram 

alteradas com a elaboração da pesquisa que implantou o Laboratório de 

Publicações Jornalísticas Empresariais da Facopp para o Terceiro Setor. Um dos 

principais pontos a serem destacados refere-se ao modo pelo qual os produtos 

seriam publicados. Desta forma, com a implantação do laboratório, os informativos 

seriam editados em formato digital. A implantação do ECO será detalhada no 

próximo tópico.  

 

4.2 Implantação do Laboratório  

 

A partir do primeiro semestre de 2011, também fruto de um Trabalho de 

Conclusão de Curso, desta vez intitulada “ECO: Implantação do Laboratório de 

Publicações Jornalísticas Digitais Empresariais da Facopp para o Terceiro Setor”, 

realizado inicialmente pelas estudantes de Jornalismo: Camila Coelho Pacheco 

Nogueira, Heloise Miyuki Hamada, Regina Gonçalves Portela e Viviane Monteiro. 

Esta última por motivos pessoais, teve que se ausentar da pesquisa deixando 

responsabilidade do projeto com as outras orientandas. Sob supervisão do 

professor Roberto Aparecido Mancuzo Silva Junior, foi implantado o ECO, que se 

juntou ao rol de áreas laboratoriais de conhecimento da Faculdade de 

Comunicação Social “Jornalista Roberto Marinho” de Presidente Prudente, 

somando atualmente oito áreas de atividades.  

Segundo Nogueira; Hamada e Portela (2011, p. 16):  
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Vale ressaltar que em 2011, o cenário acadêmico se mostra diferente 
com ofertas de estágios na Assessoria de Imprensa da Facopp (Assim) e 
no Portal Facopp, voltado à divulgação institucional da Facopp ou 
assuntos relacionados à comunicação. Ambos contemplam a área do 
Jornalismo Empresarial, contudo, nenhum é direcionado ao atendimento 
exclusivo do Terceiro Setor, como proposto pelo Laboratório. 

 

Por meio de nova pesquisa junto às entidades, detectou-se que a 

comunicação das instituições continuava sendo feita de forma pouco eficaz:  

 

[...] foi notado que a maior parte delas quando desejam divulgar algum 
evento ou ação, comunica-se com os veículos de comunicação via 
telefonemas ou envio de e-mails. Ainda assim, tais atos são realizados 
por pessoas de outras áreas que não a de comunicação. No decorrer da 
pesquisa observou-se que nenhuma das entidades presentes em 
Presidente Prudente possui serviço de assessoria de imprensa 
institucionalizado e permanente. (NOGUEIRA; HAMADA; PORTELA, 
2011, p. 68)  
 
 

Outra constatação a este respeito foi de que quando este trabalho é 

realizado em organizações desse segmento, apresenta problemas, muitas vezes 

agravados pela falta de recursos financeiros. 

A falta de recursos suficientes para tratar a comunicação foi levada em 

consideração pelas pesquisadoras (2011) à medida em que a plataforma digital foi 

escolhida para que as pessoas ligadas às entidades recebessem os produtos 

elaborados pelos universitários. Isto porque, caso fossem feitas de outra maneira, 

a continuidade do trabalho poderia ser prejudicada, considerando os custos 

necessários para a elaboração de informativos em mídias tradicionais e a 

defasagem financeira apresentada pela maioria das instituições do Terceiro Setor; 

 

Alguns produtos digitais de Jornalismo Empresarial são: informativo 
digital, jornal online, revista digital, newsletter, intranet, blogs, mídias 
digitais, entre outros. Mesmo com isso, também é possível optar por 
produtos jornalísticos empresariais convencionais como revistas, jornais e 
programas de rádio e TV. Porém, custos relativos à impressão, produção 
gráfica ou distribuição ficam a cargo da própria entidade, que também se 
comprometerá a dar continuidade ao trabalho, a fim de contemplar a 
questão da periodicidade da comunicação empresarial. (NOGUEIRA; 
HAMADA; PORTELA, 2011, p. 94) 
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Em alguns casos foi verificado que para atender as entidades de maneira 

isolada, a utilização de blogs seria o caminho mais indicado. Pois de acordo com o 

raciocínio de Nogueira; Hamada e Portela (2011, p. 130): 

 

O blog foi a solução encontrada para substituir a necessidade de um site 
institucional para a Feapp. [...] não cabe ao ECO desenvolver esse tipo 
de sistema, e o blog foi plataforma ideal para divulgar na rede assuntos 
referentes às 37 entidades. Como explica Ferreira (2008), a ferramenta 
online tem tom mais informal, o que gera uma conversa bilateral, ideal 
para a Feapp, que necessita de um canal para distribuição, 
primeiramente interna, de informações. Além disso, não foi preciso muito 
esforço para a montagem do layout, que obedece aos padrões da 
logomarca, e a simplicidade da utilização da ferramenta não requer 
conhecimentos profundos na área de informática, com a possibilidade 
também de acoplar o Google Analytics, serviço de mensuração detalhada 
da audiência da página online. O Blog ainda permite a postagem de 
imagens e vídeos, e possibilita a interatividade por meio de comentários e 
associações a outros blogs. 

 

Desta forma, como parte da peça prática, o grupo atendeu três entidades 

assistências de Presidente Prudente. Sendo que a comunicação de cada uma 

delas passou por estudo individual, levando assim modelos de ações variados. O 

Núcleo TTerê ganhou um boletim informativo digital enquanto a Fundação Gabriel 

de Campos (FGC) teve o seu site alimentado e por fim na Federação das 

Entidades Assistenciais de Presidente Prudente (Feapp), o trabalho seguiu com a 

criação e alimentação de um blog.  

Após apresentação na banca avaliadora da Facopp, o grupo foi aprovado 

e o ECO pode então ser implantado ainda em 2011. No próximo tópico o atual 

funcionamento do laboratório será abordado. 

 

4.3 ECO em Atividade 

 

No segundo semestre de 2011, o ECO contava com a participação de três 

estagiárias e uma coordenadora. Esta equipe passou a atender duas entidades, 

sendo elas: Associação Betesda e Hospital Psiquiátrico Bezzerra de Menezes. 

Segundo a professora e coordenadora do ECO, Giselle Tomé da Silva 

(2011), o laboratório trabalha basicamente com blogs e redes sociais.  
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Ainda de acordo com ela, a falta de informação por parte das instituições 

do Terceiro Setor, faz com que muitas das organizações não deem atenção à 

comunicação interna. TOMÉ (2012) pontua que a produção jornalística por meio 

dos blogs resulta em uma visibilidade maior. 

 

Nós tentamos ouvir todos os lados, necessidades que se têm dentro das 
entidades, mas por sermos comunicação interna, muitas entidades 
confundem com marketing, outras com assessoria de imprensa. Então 
nós temos também um trabalho de conscientização a fim de que 
entendam que o papel do ECO é estabelecer uma comunicação interna. 
(TOMÉ, 2012) 

 

Silva Junior (2012), orientador dos dois Trabalhos de Conclusão de Curso 

e especialista em comunicação empresarial enfatiza que o laboratório se difere de 

ações específicas da assessoria de imprensa no momento em que mantém o foco 

dos seus trabalhos a partir da divulgação institucional, ou seja, do jornalismo 

empresarial voltado para o público interno e externo conhecido. Todavia ele 

lembra que essas informações, consolidadas em um veículo digital podem chegar 

aos jornalistas e ser divulgada para a sociedade em geral, mesmo que isso não 

seja o foco inicial do ECO. 

O laboratório tem dois papéis bem definidos, sendo que o primeiro deles 

se refere exatamente em proporcionar as entidades um espaço onde seja possível 

desenvolver a Comunicação Empresarial, de maneira que a sociedade se 

aproxime da instituição no momento em que é disponibilizado um serviço 

especializado e a comunicação é feita de maneira eficaz. Em um segundo 

momento, o trabalho do laboratório é importante para a faculdade, pois o seu 

papel de extensão é reforçado junto à comunidade, já que a Unoeste por meio da 

Facopp conta com um trabalho especializado que deve ser expandido para a 

sociedade de maneira geral. (SILVA JUNIOR, 2012). 

Silva Junior (2012) expõe ainda que de maneira acadêmica o ECO é um 

espaço rico de possibilidades em que a prática responsável do jornalismo ligada 

ao Terceiro Setor pode ser realizada. 
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A possibilidade que se possui no ECO, não é só de prestar o serviço para 
comunidade, mas principalmente de pensar o jornalismo empresarial, 
principalmente para o Terceiro Setor, de maneira que isso está sendo 
aplicado, para se pensar em ações futuras. (SILVA, 2012) 

 

Ainda sobre a importância do projeto, a coordenadora completa dizendo 

que: 

 

Pelo fato de ser um projeto de responsabilidade social e de dar 
oportunidade de colocar em prática o que se aprende em sala de aula, 
valoriza a comunicação. E além disso são as próprias pessoas que 
trabalham lá dentro que irão levar o nome da instituição para fora e sendo 
eles os formadores de opinião dentro daquele ambiente. Essa é a 
importância, valorizar a comunicação interna. (TOMÉ, 2012) 

 

Desta forma para ela, até o momento os resultados alcançados têm sido 

positivos, levando em consideração o tempo que o laboratório começou a atender 

as instituições. 

 
No início, pelo fato das instituições ainda não conhecerem o trabalho, 
acabou sendo mais complicado. Hoje nós já temos uma produção 
jornalística semanal, e com isso eles começaram a acompanhar, dando 
assim uma aceitação maior e um retorno grande pelas instituições, e 
também eles estão dizendo que tem percebido melhoras, que tem dado 
uma maior visibilidade e acredito que esse é o caminho. (TOMÉ, 2012) 

 

Para Silva Junior (2012), em um laboratório deste porte se faz necessário 

que se pensem em ações práticas de pesquisa a serem realizadas. “Aquilo que se 

faz dentro do ECO, precisa ser analisado, mensurado, avaliado, pautado nas 

teorias do jornalismo empresarial, após o planejamento e implantação do ECO.” 

Cerca de nove meses após sua implantação o ECO já começou a colher 

resultados. Guilherme Siqueira, ex-presidente da Instituição Betesda, atendida 

pelo laboratório desde outubro de 2011, destaca a maneira como os jornalistas 

vêm trabalhando a divulgação da instituição em seu âmbito interno e completa 

afirmando que a divulgação da organização impulsiona o crescimento dos 

profissionais envolvidos. Siqueira (2012) lembra que a instituição nunca tinha 

recebido um trabalho profissional de comunicação e a atenção na comunicação 

interna da entidade por parte do ECO é de “total” importância. Todavia esse 

trabalho representou uma grande mudança na entidade e alguns envolvidos ainda 
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não entendem a importância do trabalho. Ele afirma que “Parar o que se esta 

fazendo para atender a jornalista ainda é visto como um transtorno e ‘atrapalha’ o 

dia a dia.” 

A coordenadora do ECO, Tomé (2012) lembra que o processo de 

aceitação é demorado visto que as entidades em sua maioria não têm 

informações aprofundadas sobre o trabalho do laboratório. Porém, com pouco 

mais de seis meses de atendimento o diretor do Hospital Bezerra de Menezes de 

Presidente Prudente, Mauro Galhiane (2012), garante que a visão dos envolvidos 

já está mudando. “Isso é um trabalho a longo prazo, pois é a primeira vez que 

temos essa comunicação interna aplicada de forma contínua, mas já vemos 

grandes participações dos colaboradores.” 

Galhiane (2012) comenta também que já havia tentado implantar um 

Departamento de Comunicação dentro do hospital, porém a falta de recursos 

econômicos impossibilitava a concretização desde projeto e foi no ECO que a 

direção da entidade enxergou a possibilidade de começar a trabalhar a 

comunicação de maneira eficaz. Ele lembra que “O hospital entrou em contato 

com a Unoeste e expôs à professora Giselle o interesse de termos um projeto de 

comunicação na instituição.”  

Após este contato foi firmado uma parceria entre os envolvidos e a partir 

de outubro de 2011, a estagiária Alana Pastorini, então do 6º termo de Jornalismo, 

começou a frequentar a instituição duas vezes por semana a fim de alimentar 

público interno com informações institucionais por meio de um blog. 

Posteriormente a instituição, a fim de atingir o público externo, contratou a 

estagiária que, sem perder o vinculo com o ECO, passou a frequentar o hospital 

todos os dias da semana e produzir também material direcionado a imprensa. 
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5 PROJETO PILOTO DO SITE ECO 

 

5.1 Projeto Editorial 

 

5.1.1 Introdução 

  

O site (www.unoeste.br/facopp/eco) do Laboratório de Publicações 

Jornalísticas Empresariais Digitais para o Terceiro Setor da Facopp (ECO) foi 

desenvolvido com base na necessidade de se criar um produto jornalístico que 

privilegiasse a divulgação de informações do oitavo laboratório da Faculdade de 

Comunicação Social “Jornalista Roberto Marinho” de Presidente Prudente 

(Facopp), já que não havia nenhum domínio disponível para o ECO.  

O desenvolvimento do site foi realizado baseado em estudos nas áreas de 

jornalismo online e comunicação. Páginas como Nós da Comunicação2, Aberje3, 

Portal Comunicação4, Portal Facopp5, Mídia independente6, Comunique-se7, 

Folha.com8 e G19 foram de fundamental importância para a coleta de referências. 

Baseado nesta pesquisa, questões como cores, formas, disposição dos elementos 

nas páginas, entre outros pontos foram avaliadas. 

Em relação às cores, foi definido em primeiro lugar o azul já que ela é 

trabalhada como cor padrão do objeto de estudo, já que a logomarca do 

laboratório já havia sido criada na implantação do projeto. O contraste com o 

laranja foi uma opção adotada por se tratar de uma cor ativa e estimulante. Pinho 

(apud SOUZA et al, 2010, p. 108) lembra que o “[...] público jovem responde 

melhor às cores vivas, fortes. Não tenha medo de usar o amarelo, o cian, o verde-

limão, o roxo, o laranja.” Essas duas cores foram propositalmente aplicadas sobre 

o branco a fim de manter o visual leve. 

                                                 
2
 http://www.nosdacomunicacao.com.br/ 

3
 http://www.aberje.com.br/ 

4
 http://portaldacomunicacao.uol.com.br/ 

5
 http://unoeste.br/facopp/ 

6
 http://www.midiaindependente.org/ 

7
 http://portal.comunique-se.com.br/ 

8
 http://www.folha.uol.com.br/ 

9
 http://g1.globo.com/ 

http://www.nosdacomunicacao.com.br/
http://www.aberje.com.br/
http://portaldacomunicacao.uol.com.br/
http://unoeste.br/facopp/
http://www.midiaindependente.org/
http://portal.comunique-se.com.br/
http://www.folha.uol.com.br/
http://g1.globo.com/
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As imagens foram dispostas na página de forma em que a leitura fosse 

privilegiada, chegando assim a uma variável de imagens em diferentes tamanhos 

de tal modo a quebrar blocos de texto, já que de acordo com Franco (2008), os 

blocos de textos menores, com espaços intercalados por fotografias ou até mesmo 

por espaços em branco são mais lidos. 

Esses fatores, tais como o número de elementos na página, foram 

definidos com base teórica relacionada ao tempo de leitura em tela, poluição 

visual e requisitos de usabilidade. 

Por se tratar de house organ, o site nasce com a intenção de acolher o 

material feito pelos estagiários direcionado para as entidades atendidas e trazer 

informações institucionais em formato jornalístico. Assuntos relacionados à 

Comunicação Empresarial e o Terceiro Setor, desde que estejam vinculados ao 

interesse do público do site, também serão abordados.  

 

5.1.2 Objetivos  

 

5.1.2.1 Objetivo geral  

 

Evidenciar os trabalhos prestados pelo laboratório ECO, com a divulgação 

de informações por meio de um house organ digital.  

 

5.1.2.2 Objetivos específicos  

 

 Disponibilizar informações sobre o laboratório ECO, tendo como foco 

principal o público interno e externo conhecido da Facopp e das 

entidades envolvidas no projeto; 

 Aproximar funcionários, alunos e professores da Facopp do trabalho 

prestado pelas entidades; 

 Trazer à tona a importância dos trabalhos prestados pelas entidades 

do Terceiro Setor, tanto quanto os executados pelo laboratório; 
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 Abrir espaço para as organizações do Terceiro Setor, mesmo que não 

sejam atendidas diretamente pelos profissionais do ECO. 

 

5.1.3 Justificativa  

 

O ECO é o único laboratório da Facopp que não tem um site ou página 

especifico dentro do Portal Facopp. Considerando a gama de entidades existentes 

na região de Presidente Prudente e a possibilidade dessas serem atendidas pelo 

projeto de forma direta ou indireta se faz necessária a criação de um domínio 

exclusivo para o laboratório. Neste sentido, acredita-se que a escolha do veículo 

online enquadra-se na necessidade de ultrapassar barreiras como o tempo, 

espaço e disponibilidade de recursos financeiros para veiculação de notícias 

institucionais do próprio laboratório.  

 

5.1.4 Público-alvo  

 

A primeira parcela do público-alvo do site do ECO trata-se das pessoas 

envolvidas com o Terceiro Setor na região de Presidente Prudente, de maneira 

direta ou indireta. Outro importante público a ser atingido refere-se ao público 

interno e externo conhecido da Facopp. Visto que no primeiro momento, por 

desenvolver seus trabalhos dentro da instituição de ensino citada, a proximidade 

será o principal fator de interesse entre o objeto de estudo e essas pessoas. Mais 

tarde, as visitas rotineiras no site por parte deste grupo devem se estabelecer 

pelas informações publicadas relacionadas ao Terceiro Setor e à Comunicação 

Empresarial.  

O público não tem faixa etária definida, todavia a maior parte deste se 

refere aos estudantes, professores e funcionários da Facopp, que de acordo com 

pesquisa realizada em 2010, onde:  

 

[...] foram aplicados 398 questionários, abrangendo todas salas de aula 
do tronco comum, de jornalismo e de publicidade, diurnos e noturnos, da 
Faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto Marinho” de 
Presidente Prudente da Unoeste, além de seus professores e 
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funcionários. Ao todo, são 535 alunos, 29 professores e 4 funcionários, 
num total de 568 pessoas. Assim sendo, os questionários aplicados 
abrangeram 70% do público-alvo da Facopp. (SOUZA et al., 2010, p.86-
87). 

 

A pesquisa apontou que:  

 

A faixa etária de 31% corresponde aos alunos de até 19 anos de idade, 
que equivale a 123 pessoas. Logo, o gráfico aponta que 49% dos 
entrevistados, o que corresponde a 196 pessoas, têm idade entre 20 e 24 
anos. Em seguida, revela-se que 45 pessoas, ou seja, 11% dos 
entrevistados estão na faixa etária dos 25 a 29 anos; 4% (16 pessoas) 
têm entre 30 e 34 anos e 18 pessoas (5%) têm 35 anos ou mais. (SOUZA 
et al., 2010, p.88) 

 

Levando em conta a facilidade de acesso à internet atualmente, o ECO 

procurará atingir as classes sociais A, B e C. Isso porque o conteúdo publicado 

será em tese de interesse tanto dos estudantes, funcionários da faculdade e das 

instituições, professores, assessorados e familiares. Entretanto, considerando o 

fato de que essas organizações, em grande parte das vezes, atendem pessoas 

com baixo poder econômico, o website também vai publicar informações 

relevantes para pessoas que se encontram nos setores da sociedade 

considerados D e E, embora não haja informação se esse público terá acesso à 

internet para conhecer o trabalho do ECO.  

 

5.1.5 Linha editorial  

 

O house organ digital terá seu foco nos assuntos institucionais pertinentes 

ao laboratório e às novidades sobre o Terceiro Setor. Há também uma área 

dedicada a entrevistas pingue-pongue com personalidades da área do Terceiro 

Setor e da Comunicação Empresarial. Ainda há o espaço “Solte o Verbo”, 

ferramenta de interatividade que permitirá ao internauta participar da produção de 

conteúdo. Neste local, o usuário será o produtor da matéria, enviando fotos e 

informações relacionadas ao Terceiro Setor. O conteúdo passará por mediação 

dos profissionais do ECO, sendo revisado e corrigido, para evitar que a publicação 
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possua erros de grafia, concordância, informação ofensiva ou em desacordo com 

a linha editorial site.  

Uma galeria de fotos e espaço para interação direta com as redes sociais 

completa as divisões editoriais do House Organ. 

 

5.1.6 Projeto gráfico  

 

O projeto gráfico foi terceirizado pela web-designer Letícia Villa Real e 

pela coordenadoria de Web da Unoeste, porém todo o desenvolvimento do site foi 

conceituado e desenvolvido nos estudos de jornalismo online realizados pelos 

pesquisadores deste TCC.  

 

5.1.6.1 Site página por página 

 

A página inicial do site (Figura 1) é composta inicialmente por um 

cabeçalho contendo o logotipo da Unoeste, que serve também como link para o 

site da universidade, seguida da data e um local de busca interna. Inferiormente a 

composição é formada por uma chamada de destaque acompanhada de imagem 

e chamada da notícia principal, abaixo três chamadas estão dispostas. Ao lado 

esquerdo das notícias principais, o logo do ECO aparece em destaque seguido 

por quatro ícones, sendo que eles direcionam o internauta ao Portal Facopp, 

Facebook, Twitter e e-mail do ECO. 
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FIGURA 1 – Página Inicial do site ECO 
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A entrevista da semana encontra-se ao lado direito, ela é identificada com 

uma segunda imagem e texto. As seções descritas acima, além do calendário 

localizado na parte inferior da página, serão abastecidas pelos estagiários 

responsáveis pelo site ECO. O desenho segue com o menu horizontal localizado 

abaixo das notícias principais. Este tipo de menu foi elaborado baseado nas 

referências do site Nós da Comunicação, que inovou no formato e trouxe uma 

característica mais jovem ao layout. Este item está dividido em nove editorias: 

ECO, Notícias, 3° Setor, Voluntários, Entidades Atendidas, Entrevistas, Imagens, 

Quem Somos e Fale Conosco.  

Já na parte inferior ao menu, o lado esquerdo foi reservado à integração 

com as redes sociais Twitter e Facebook. Ao centro, o espaço foi destinado às 

publicações realizadas pelos estagiários do ECO em suas respectivas entidades. 

Neste local o conteúdo será uma reprodução do que foi publicado nos blogs das 

entidades, a atualização é automática, assim que publicarem algo no blog será 

disponibilizado no site por meio de uma ferramenta de sistema. Ao lado deste 

espaço, a coluna “Solte o Verbo” aparece com as cinco últimas publicações 

enviadas pelos usuários. Nesta mesma coluna, abaixo do resumo de cada artigo, 

o usuário encontra um o botão “Insira seu artigo”, que oferece a ele uma 

oportunidade de publicar seu material no site, uma opção de interatividade que só 

será disponibilizada após moderação dos editores da página. 

Já na parte inferior da página principal do site ECO, o leitor vai encontrar 

um calendário. Ali, quatro eventos estarão em destaque sendo que cada um terá 

um box individual contendo a data, título, local e um pequeno resumo. Ao passar o 

mouse, um sinal de “mais” aparece abaixo dessas informações, onde o internauta 

terá mais dados e fotografia a respeito do evento selecionado. Abaixo dos quatro 

boxes existe um link que irá encaminhar o usuário a uma página com todos os 

eventos já destacados pelo site ECO. Se houver mais de quatro eventos, haverá 

também na capa a opção de passar para os próximos, sem necessariamente 

precisar acessar a página interna. A alimentação deste item é de responsabilidade 

dos estagiários do ECO, porém os internautas podem colaborar com a construção 
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dele, sugerindo eventos e datas importantes para o Terceiro Setor no botão 

“Cadastre seu evento”.  

Abaixo, a última parte do site, que irá acompanhar as demais páginas do 

domínio, é composta pelo logotipo da Facopp, com o link para o Portal Facopp 

(unoeste.br/facopp) acompanhada também pelo nome completo da Faculdade de 

Comunicação Social “Jornalista Roberto Marinho” de Presidente Prudente, onde o 

site está alojado. 

Todas as páginas internas, seguirão um mesmo padrão do layout, ou seja, 

os menus sobem, os ícones de redes sociais saem e, ao lado da logomarca do 

ECO há um banner sobre Terceiro Setor. Abaixo do menu padrão aparece na 

lateral direita uma coluna com a entrevista em destaque seguida pelas últimas 

notícias elaboradas pelos estagiários do site ECO.  

A página ECO (Figura 2) é composta por um texto didático relativo ao 

laboratório. Dividindo o espaço com o texto, à direita da página existe um vídeo 

institucional. Abaixo do texto, está presente uma galeria de imagens fixa referente 

ao trabalho executado pelo laboratório. Ainda na parte inferior da página, um 

banner leva o usuário a outro texto que define o que é a Comunicação Interna, 

pois o texto principal é finalizado com a informação de que o ECO faz o trabalho 

de Comunicação Interna, pouco conhecida pelo público em geral. Esta seção se 

fez necessária já que a professora e coordenadora do ECO, Giselle Tomé da 

Silva, relatou que frequentemente pessoas confundem o trabalho de comunicação 

interna desenvolvido pelo ECO com outras modalidades de comunicação como, 

por exemplo, o Marketing e a Assessoria de Imprensa. 
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FIGURA 2 – Página ECO do site ECO 

 

 

O espaço reservado às notícias (Figura 3) é destinado aos assuntos 

factuais institucionais do próprio ECO, sempre destacando as notícias mais 

recentes. Seis notícias estão em destaque na parte superior da página, sendo que 

a última notícia com foto publicada está localizada à esquerda sinalizada por título 
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e imagem. Na lateral direita da chamada principal, as outras cinco matérias estão 

disponibilizadas uma sob a outra, compostas por chapéu e título. Logo abaixo, 

existe um campo para pesquisas internas de notícias para facilitar a busca apenas 

de notícias. Essa ferramenta difere da que se encontra no topo da página, pois lá 

a busca acontece em todo o site. A página é finalizada com as datas e títulos das 

notícias antigas, que estarão disponíveis no site. 

 

FIGURA 3 – Página Notícias do site ECO 
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Já no ambiente destinado ao Terceiro Setor (Figura 4) estão apresentados 

um texto e uma imagem estáticos com informações que norteiam o assunto. 

Abaixo do texto principal, existe um botão que leva o usuário a um segundo 

complementar sobre o mesmo assunto, mas mais completo para aqueles que 

querem um aprofundamento no tema. Na mesma tela, à direita deste conteúdo, 

por meio de banners, o usuário tem acesso informações que os autores deste 

projeto julgaram de suma importância para o entendimento pleno do assunto. O 

primeiro item se refere ao “Estatuto do Terceiro Setor”. Nele são apresentados, 

entre outros tópicos, direções jurídicas e orientações sobre como criar uma 

instituição. O próximo item apresenta dados referentes às entidades prudentinas 

como atividade, e-mail, telefone e endereço. Por fim, o último botão apresenta 

links de sites importantes relacionados ao Terceiro Setor. 
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Figura 4 – Página Terceiro Setor do Site Eco 

 

 

A próxima página (Figura 5), intitulada como Voluntários, segue a mesma 

estrutura da editoria Terceiro Setor. Todavia, ao lado do texto existem dois links. O 

primeiro deles oferece ao internauta um termo de adesão da CVA disponibilizado 

pela própria entidade a fim de aumentar o número de envolvidos com o trabalho 

voluntário. O segundo apresenta uma pesquisa sobre o voluntariado no Brasil 

realizado pelo Ibope. 



82 

 

FIGURA 5 – Página Voluntários do site ECO 

 

 

A página Entidades (Figura 6) tem o objetivo de guardar todo o material 

produzido pelo ECO. O layout está estruturado de forma que quatro entidades 

sejam apresentadas na primeira rolagem e as demais apareçam divididas por 
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paginação. As entidades são elencadas em ordem alfabética para não priorizar 

uma em detrimento de outra. Além disso, esta organização facilita a busca. Cada 

associação atendida tem um espaço individual que é composto pela logomarca, 

nome e resumo da organização. Abaixo, links levam o leitor aos produtos feitos 

pelo laboratório para as instituições atendidas.  

 

FIGURA 6 – Página Entidades do site ECO 
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Já o menu Entrevistas (Figura 7) leva às entrevistas realizadas na seção, 

sendo que ficam o destaque é sempre as últimas oito publicações. As três mais 

recentes estão na parte superior da página, acompanhadas de texto de chamada. 

Logo abaixo outras quatro chamadas estão dispostas lado a lado com o nome do 

entrevistado e a foto do mesmo. O material antigo produzido para esta editoria 

será apresentado em forma de paginação, sendo que as últimas três publicações 

que foram postadas permanecem na parte superior da página.  

 

FIGURA 7 – Página Entrevistas do Site ECO 

 
 
 



85 

 

A editoria Imagens (Figura 8) é destinada às galerias de fotografias 

relacionadas ao laboratório, tanto ao trabalho das equipes, como às coberturas 

dos fatos. É importante frisar que nem todo material produzido tem potencial para 

se tornar uma galeria. Serão assuntos de galerias, as coberturas de eventos, 

matérias mais trabalhadas, no sentido de explorar e aprofundar o conteúdo 

abordado e fotografias da própria equipe em vários ângulos, como objetivo de 

abastecer possíveis matérias realizadas pela imprensa prudentina.  

A página está estruturada de forma que comporta quatro chamadas de 

galerias, sendo que todas irão acompanhar uma respectiva foto relacionada à 

esta. Neste local há o sistema para visualizar as outras galerias de imagens em 

forma de paginação.  

Quando o internauta clica em uma galeria, é aberta uma página no estilo 

pop up, com todas as fotografias. Lá há um ícone de compartilhar aquele espaço, 

fornecendo o endereço eletrônico que pode ser utilizado, outro que esconde as 

miniaturas das imagens para deixar a página mais limpa e um terceiro que permite 

que o leitor visualize em tela cheia, eliminando as outras informações visuais da 

tela. 
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FIGURA 8 – Página Imagens do site ECO 

 

 

Por fim, há o espaço destinado às equipes (Figura 9) envolvidas 

diretamente no laboratório. Esta página é composta por uma imagem ampliada 

com a equipe completa, abaixo cada um dos integrantes é caracterizado com um 

texto resumindo sua vida profissional. A identificação dos integrantes é feita 
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quando o usuário passa o mouse na descrição, neste momento uma marcação é 

formada em cima do rosto da pessoa apresentada.  

 

FIGURA 9 – Página Quem Somos do site ECO 
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O site também contém um canal direto entre o público e os responsáveis 

pelo house organ. No menu Fale Conosco (Figura 10), o usuário é orientado sobre 

como entrar em contato com a equipe por telefone, e-mail ou pessoalmente, além 

de poder enviar mensagem da própria página ao preencher o roteiro presente na 

tela.  

 

FIGURA 10 – Página Fale Conosco do site ECO 
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5.1.7 Recursos técnicos  

 

As ferramentas utilizadas para o desenvolvimento do trabalho foram 

computadores equipados com softwares de edição de imagens e texto, câmeras 

fotográficas e acesso à internet. Todos os itens citados foram emprestados da 

universidade e dos próprios pesquisadores. Por fim, o sítio estará hospedado 

permanentemente no Portal Facopp da Unoeste.  

 

5.1.8 Recursos financeiros  

 

Os recursos financeiros investidos consistem em R$ 200,00 para desenho 

do layout do site. A programação e hospedagem ficaram por conta da 

Universidade do Oeste Paulista (Unoeste), representada pela Coordenadoria de 

Web da universidade.  

 

5.1.9 Recursos humanos  

 

No primeiro momento, a equipe do site será composta pelos formandos 

em jornalismo Thiago Massuia e Sérgio Luis de Almeida Monzani, sendo que os 

pesquisadores vão executar todas as funções necessárias para a produção, 

reportagem, edição e veiculação de produtos jornalísticos na plataforma digital. 

Contando com o auxílio da jornalista responsável e orientadora do projeto Carolina 

Zoccolaro Costa Mancuzo. Posteriormente, o abastecimento e manutenção do site 

ficarão por conta dos estagiários do ECO, sendo que a professora e orientadora 

do laboratório Giselle Tomé da Silva ficará responsável por dividir as funções 

necessárias como analisar e orientar os estudantes de Jornalismo. 
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6 MEMORIAL DESCRITIVO 

 

 A notícia institucional no veículo online tem características peculiares. 

Pensar em sites nesta área sem recorrer a autores como referência no assunto, 

não permitiria que a peça prática fosse executada de maneira eficaz. As 

características amplamente repassadas acerca do jornalismo online foram 

determinantes para o início do desenvolvimento do domínio. Porém, a decisão em 

desenvolver um projeto desta natureza foi algo bastante discutido. 

Ainda no primeiro semestre do ano de 2011, o então sexto termo de 

Jornalismo contava com seis alunos que formavam a turma de futuros 

profissionais. Às vésperas do último ano de graduação, a aproximação do início do 

trabalho final e a insegurança da turma começavam a se destacar.  

Isso se consolidava já que algumas dúvidas criadas pelo número de 

alunos da sala colocavam em xeque a existência da turma para o segundo 

semestre daquele ano. Após a declaração de quatro dos alunos que trancariam a 

matrícula para o próximo semestre, a sala passou a contar exatamente com o 

número de alunos permitido nas normas do TCC para formar o único grupo de 

pesquisadores do referido trabalho. Em meio a muitas dúvidas para o futuro deste 

projeto, chegaram as férias, na esperança de que todos retornariam para dar início 

aos trabalhos que resultaria na conclusão do curso, porém, isso não aconteceu. 

O segundo semestre de 2011 começou após ausência de contato no 

período de férias e a ansiedade de ver quem havia retornado era inevitável. O 

primeiro encontro foi com a professora Thaisa Sallum Bacco, da disciplina de 

Introdução a Projetos Experimentais e coordenadora dos TCCs da Facopp. Ainda 

nos corredores da faculdade, após a chegada de Thiago Massuia, ela exclamou: 

“Agora sim a classe está completa”. Sérgio Monzani e Thiago Massuia eram a sala 

do 7° Termo de Jornalismo.  

Dois alunos no último ano do curso trouxeram pontos positivos e 

negativos. O lado bom é que não havia brigas para tirar dúvidas, nem disputa de 

atenção do professor, as aulas eram mais proveitosas, entre outras. Porém, a 

maior preocupação já não era mais quem estaria, e sim, se seguiriam ou não em 
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frente e encarariam em dois essa nova etapa. Os estudantes decidiram então por 

afrontar o desafio e dar continuidade às disciplinas do 7° termo e também no início 

ao pré-projeto deste TCC. 

Essa série de problemas e dúvidas alusivas à estruturação do grupo 

dificultou o levantamento de temas e possível objeto de estudo referente ao 

trabalho. Já na segunda semana de aula, com certo atraso, os pesquisadores 

começaram a trabalhar no assunto que seria estudado nos meses seguintes. Ao 

centro das ideias, a igreja Santa Luzia se mostrava como provável objeto de 

estudo, já que o integrante Sérgio Monzani mantém grande proximidade com a 

instituição. Desta forma foram pensados em três produtos para a instituição, entre 

eles: a criação de um jornal institucional, implantação de uma assessoria de 

imprensa e a reformulação de um site já existente. Com as semanas passando, se 

verificou que o meio online seria a plataforma ideal de trabalho. Foi então que 

após uma conversa com as professoras Thaisa Bacco (Coordenadora de TCC) e 

Carolina Zoccolaro Costa Mancuzo (Coordenadora do curso de Jornalismo da 

Facopp), o grupo se limitou a quatro propostas, sendo elas: reformular o Portal da 

FIPP (Faculdade de Informática de Presidente Prudente); fazer uma pesquisa 

aprofundada no Portal CT (portal noticioso de Tocantins criado pelo jornalista 

Cléber Toledo, formado pela Facopp); desenvolver o site ECO (Laboratório de 

Publicações Jornalísticas Empresariais da Facopp para o Terceiro Setor) e 

reformular o site da igreja Santa Luzia. Por uma série de questões, o grupo optou 

por focar a pesquisa no portal da FIPP. Os integrantes comunicaram a escolha e 

foram informados que este seria um trabalho que exigiria muita dedicação, 

considerando o tempo hábil para realização e a complexidade do projeto.  

O próximo passo foi formalizar o desejo já existente de ter como 

orientadora desse TCC a professora Carolina Mancuzo, que aceitou prontamente 

o pedido, fazendo os primeiros intermédios com a coordenação da FIPP.  

Ao dar início ao projeto, o primeiro contato foi uma reunião realizada com 

a coordenação da FIPP em meados de outubro de 2011, a fim de nortear as 

etapas futuras. Com a definição do tema e objeto de estudo, os pesquisadores 
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iniciaram o desenvolvimento do pré-projeto tal como a organização e entrega dos 

documentos exigidos pela Unoeste. 

Os trabalhos seguiram neste sentido até que a professora e futura 

orientadora do projeto, em conversa com um dos integrantes, demonstrou estar 

preocupada com a pesquisa. Isso porque, segundo ela, a complexidade do 

trabalho exigiria um grupo com maior número de pessoas. A colocação da 

professora foi aceita pelos envolvidos que entenderam que o atual objeto exigiria 

um empenho grandioso, podendo inclusive não existir tempo para conclusão do 

mesmo visto que o número de integrantes no grupo estava reduzido. Após 

profunda reflexão e conversas acerca deste impasse, os discentes concordaram 

em trocar o objeto de estudo e concentrar os esforços no oitavo laboratório da 

Facopp, o ECO (Laboratório de Publicações Jornalísticas Empresariais para o 

Terceiro Setor da Facopp), tendo em vista o estudo para a criação de um piloto de 

site para ele. 

Claramente frustrados e até mesmo com uma leve sensação de 

impotência com o ocorrido, o pensamento foi logo em organizar a situação com 

relação à posição deste grupo de TCC para com a FIPP, expondo a presente 

situação, pedindo a compreensão e as devidas desculpas. 

A mudança representou aos alunos um ânimo redobrado no sentido de 

recuperar o tempo, que não era amplo, para colher informações a respeito agora 

do ECO.  

Ainda no mês de agosto, iniciou-se a busca em ajustar a parte burocrática 

do projeto, autorização para utilização de infraestrutura da universidade, 

assinatura das entidades atendidas, dos coordenadores do curso de Comunicação 

Social e do laboratório ECO, cadastros dos alunos e criação do currículo Lattes. 

Neste período foram realizados fichamentos que fundamentariam a metodologia 

deste projeto seguido dos dois TCCs anteriores referentes ao laboratório, sendo o 

primeiro no ano de 2009, responsável pela elaboração do ECO e o de 2011, onde 

se deu a implantação do mesmo.  

Os encontros para a realização da Fundamentação Metodológica eram 

frequentes, chegando por várias vezes a invadir a madrugada. Finalmente foi 
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concluída a teoria do pré-projeto, deixando a tensão por conta da primeira banca 

de qualificação, realizada no dia 20 de outubro de 2011, na sala de multimídia com 

a presença de professores do curso de Jornalismo da Facopp. As observações e 

os apontamentos foram realizados pelos professores e acatados pelo grupo para a 

sequência do TCC.   

Antes das férias, uma reunião com a orientadora esclareceu os 

procedimentos que deveriam ser seguidos pelos estudantes no período citado, até 

o retorno às atividades curriculares. 

Pelo fato do grupo ser formado por apenas dois membros, ficaram fáceis a 

comunicação e as tomadas de decisões que eram necessárias quase que 

diariamente. 

Na corrida contra o tempo, era inevitável a sobrecarga de tarefas a serem 

realizadas pelos alunos. Tal fator exigiu dos pesquisadores a iniciativa de 

buscarem algumas alternativas que julgaram poder somar positivamente para o 

bom andamento e realização dos afazeres. Optou-se pela seguinte divisão: um 

dos pesquisadores ficaria responsável por fichar todas as obras correspondentes 

a cada etapa de confecção do corte teórico, deixando para o outro pesquisador a 

função de escrever os capítulos pertinentes ao mesmo.  

Com o decorrer dos trabalhos percebeu-se que a tentativa não resolveu o 

problema, deixando os companheiros cada dia mais desgastados e 

inevitavelmente nervosos com o acúmulo de tarefas que se apresentavam.  

Neste momento, os pesquisadores já tinham entregado o capítulo dois, 

referente à fundamentação metodológica e o capitulo três, que se referia ao 

jornalismo online e institucional para a correção da professora orientadora. Esses 

pontos do trabalho representavam grande dificuldade aos estudantes no que diz 

respeito à redação do corte teórico. 

Um dos momentos mais críticos se deu em uma orientação em meados de 

março, onde os pesquisadores tinham como um dos objetivos principais da 

semana de orientação, realizar pesquisa a sites voltados ao Terceiro Setor, a fim 

de que dessem início aos pensamentos do conteúdo existente na peça prática. 

Entretanto, o acúmulo de tarefas, a falta de organização e eventuais ruídos na 
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comunicação entre a dupla resultou em uma pesquisa superficial, deixando a 

orientadora Carolina Mancuzo decepcionada com a situação. Com o clima 

visivelmente pesado entre a equipe, a professora finalizou em menos de meia 

hora tal orientação. Sem saber quais seriam as consequências do episódio e do 

futuro do trabalho, os pesquisadores sentiram que era o momento de uma 

conversa sincera em relação ao comprometimento com a concepção do projeto. A 

conversa ocorreu em um tom pesado onde os participantes destacaram problemas 

individuais do colega e sugeriram mudanças que foram feitas imediatamente. 

Este episódio serviu para os pesquisadores como uma lição muito 

importante para seguir em frente. Em outras palavras, foi exatamente o momento 

em que “acordaram” e passaram a ter um contato constante, com mais tempo e 

atenção ao projeto. Realidade que foi percebida e exposta nas posteriores 

orientações, onde os resultados começaram a ficar evidentes.  

Após este episódio, a qualidade do corte teórico foi beneficiada, já que os 

capítulos começaram a ser mais bem revisados e elaborados. Paralelo a isso o 

grupo voltou seus esforços para a peça prática. A orientadora solicitou referências 

para a criação do primeiro rafe (Figura 11), conforme a figura. 
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FIGURA 11 – Primeiro Rafe elaborado pelo grupo 

 

 

Os trabalhos então seguiram e o integrante Sérgio Monzani firmou 

contrato verbal com a webdesigner Leticia Vila Real, para desenvolver o layout. 

 No dia 12 de Março de 2012, o bom humor do grupo em relação ao 

desenho das páginas foi abalado com o recebimento do primeiro desenho (Figura 

12), isso porque o resultado foi muito abaixo do esperado. 
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FIGURA 12 – Primeira prévia recebida pela profissional terceirizada 

 

 

No mesmo dia, a orientadora enviou e-mail com uma série de alterações 

que deveriam ser feitas na página a fim de aproximar ao desejo do grupo. Após 

isso, a webdesigner respondeu à solicitação da professora afirmando que faria.   

O grupo então aguardou as alterações enquanto continuava a trabalhar no 

corte teórico. O capítulo quatro, referente ao ECO já teria sido entregue para a 

correção. Paralelo a isto, o projeto editorial que viria a ser o capítulo cinco do 

projeto estava sendo redigido. O conteúdo do projeto editorial havia sido 

amplamente discutido antes da execução do rafe, para que este pudesse ser 

elaborado.   

Dois dias depois, os estudantes recebem o segundo desenho feito pela 

profissional terceirizada. Foi a segunda grande crise do projeto, já que a maioria 

das alterações solicitadas pela orientadora não foram feitas como combinado, isso 

somando o ressentimento pela reação de decepção que ela havia tido algumas 

semanas atrás, gerou nos pesquisadores um alto nível de preocupação. Algumas 
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horas mais tarde, os estudantes dividiram esta situação na aula da professora 

Thaisa Bacco, que partilhou da preocupação e orientou que procurassem a 

profissional. O pesquisador então Sérgio Monzani entrou em contato com a 

webdesigner, que impôs uma série de dificuldades para a resolução do problema. 

Monzani insistiu por algumas vezes, porém não teve sucesso. O outro integrante 

do grupo, Thiago Massuia, se propôs a tentar resolver o problema e entrou mais 

uma vez em contato com a profissional, expondo o problema até que a 

webdesiger aceitou recebê-los em sua residência. 

Já eram quase 22 horas quando os pesquisadores chegaram até o local 

combinado. Munidos das alterações que a orientadora tinha solicitado dias atrás, o 

grupo permaneceu por quase duas horas junto à profissional com a intenção de 

apresentar um produto satisfatório (Figura 13) na orientação do dia seguinte.  
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FIGURA 13 – Layout da primeira página após a primeira correção 

 

 

Todavia, ainda incomodado com o desenho, o pesquisador Thiago 

Massuia fez outras alterações por conta própria. Isso foi importante já que no 

encontro que viria pela manhã, os pesquisadores junto com a professora fariam 

mais uma série de alterações, chegando assim a um desenho satisfatório (Figura 

14). 
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FIGURA 14 – Página inicial aprovada pelo grupo 

 

 

Já com a página inicial aprovada, a professora orientadora marcou uma 

reunião com o responsável pela coordenadoria web da Unoeste, Eduardo 

Henrique Rizo, que ficou responsável em desenvolver o sistema do site. Durante a 

reunião, o especialista em web se mostrou desapontado com o desenho 

apresentado e pediu autorização para melhorá-lo, o que foi prontamente 

concedida.  

O grupo voltou então seus esforços ao corte teórico do projeto, que 

mesmo melhorando a cada correção, mas ainda continuava com uma série de 

problemas. Paralelo a isto, os pesquisadores desenharam as demais páginas do 

site e entregaram para a webdesiger contratada, além de começarem a trabalhar 

no conteúdo fixo do site. Já no dia 19 de março, receberam a primeira prévia do 

que viria a ser as páginas internas, desta vez com as sugestões acatadas. 
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As páginas foram entregues entre os dias 21 e 31 do mês de março. 

Como combinado, foram encaminhadas à coordenadoria de web da Unoeste, 

ainda dentro do prazo estipulado já que o departamento tinha se comprometido a 

iniciar os trabalhos no mês de abril. 

Já no dia três de abril, a coordenadoria de web enviou a primeira prévia do 

trabalho, o que mais tarde foi avaliado pelos pesquisadores como um dos 

momentos mais confortantes do projeto já que o produto oferecido foi considerado 

muito melhor do que se esperava. O novo desenho foi aprovado com alguns 

ajustes feitos pelos integrantes do projeto.  

A partir disto, a orientação foi de que o conteúdo editorial do piloto fosse 

produzido. Os pesquisadores passaram a desenvolver o conteúdo, voltaram seus 

esforços na produção de notícias e entrevistas a partir da segunda semana de 

abril. Desde então produziram cerca de 10 matérias a fim de abastecer as 

páginas. Ao mesmo tempo em que continuavam a afinar o corte teórico, já que até 

o dia 18 de abril nenhum capítulo tinha sido aprovado totalmente, representando 

assim uma das maiores preocupações dos pesquisadores.  

Foi feito um levantamento acerca de todo o conteúdo que teriam que 

produzir, facilitando a execução do trabalho. Com parte do conteúdo estático 

pronta, a prioridade era acompanhar o trabalho das estagiárias do ECO para 

produção de matérias. Precisavam também buscar profissionais, especialistas em 

Terceiro Setor e voluntários para serem realizadas entrevistas que somariam no 

conteúdo do site. 

Dado início à produção deste conteúdo, foram realizadas matérias 

relacionadas a algumas ações desenvolvidas pela equipe do ECO e entrevistas 

com profissionais e especialistas de entidades do Terceiro Setor de Presidente 

Prudente, além de alguns autores já conhecidos. Desta forma, até o dia quatro de 

maio, o grupo tinha em mãos: Oito notícias, oito entrevistas, um artigo para a 

coluna “Solte o Verbo”, informações suficientes para alimentar o calendário do 

site, além de todo o conteúdo estático já corrigido pela orientadora. 

Finalmente, com o corte teórico aprovado, dentro das normas exigidas 

pela Unoeste e com quase todo o conteúdo necessário para a implantação do 
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piloto, a nova entrave se deu em relação ao desenvolvimento do site. Isso porque, 

na reunião com a coordenadoria de Web da Unoeste os pesquisadores foram 

informados que tanto o sistema como alterações no layout seriam entregues, 

dentro da data limite informada pelos estudantes. Todavia, a angústia dos 

pesquisadores crescia já que até o dia quatro de maio, apenas uma prévia da 

página inicial fora entregue ao grupo.  

A primeira etapa do sistema foi entregue apenas no dia oito de maio, sem 

as páginas internas desenvolvidas e com várias alterações a serem realizadas. 

Por este motivo, o layout do site apresentado à banca de qualificação ainda deve 

ser alterado junto com as correções requisitadas pelos professores avaliadores na 

banca final. De qualquer forma, o trabalho que compete aos idealizadores desta 

pesquisa será disponibilizado na integra nos apêndices deste projeto. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho aqui realizado intitulado “Terceiro Setor Em Evidência: 

Desenvolvimento De Piloto de um Site para o ECO” foi estruturada em conceitos 

teóricos do Jornalismo Online, Jornalismo Empresarial além de amplo estudo em 

material já produzido referente ao ECO. Desenvolvido nos moldes das duas 

pesquisas anteriores com o mesmo objeto de estudo, este trabalho tem como 

objetivo promover maior visibilidade aos trabalhos realizados pelo laboratório e 

oferecer um novo espaço para a prática jornalística, além de incentivar a pesquisa 

e a extensão dentro da Faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto 

Marinho” de Presidente Prudente e, por fim, ajudar ao laboratório em uma de suas 

missões: colaborar com o desenvolvimento do Terceiro Setor local. 

A realização deste projeto foi possível, em primeiro lugar, graças às duas 

pesquisas anteriores. Sendo que o TCC que deu início a este trabalho em 2009, 

finalizava propondo a implantação do que viria a ser o ECO dois anos mais tarde. 

Em 2011, pensando na continuidade das publicações e levando em consideração 

o baixo poder econômico das entidades assistenciais, outras pesquisadoras 

implantaram a oitava área de conhecimento da Facopp em plataforma digital. 

Todavia, uma das evoluções que nasce neste momento, além do desenvolvimento 

no recorte teórico, se consolida ao organizar o material até então produzido pelo 

laboratório, além de oferecer espaço para assuntos relacionados ao objeto de 

estudo e ao Terceiro Setor de Presidente Prudente.  

Desta maneira, os pesquisadores entendem que ao oferecer esta 

ferramenta, o trabalho dos profissionais envolvidos com o ECO será facilitado já 

que, na ótica do grupo, o produto oferecido a eles está adequado às necessidades 

atuais do laboratório. Tal afirmação se consolida já que os estudantes entendem 

que todas as questões apresentadas na problemática dessa pesquisa foram 

respondidas com a criação da peça prática, que foi desenvolvida e será oferecida, 

na avaliação do grupo como uma plataforma que o laboratório disporá para 

organizar as informações produzidas por ele.  
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Outro ponto importante a ser destacado diz respeito a parte estrutural 

necessária para o funcionamento de um site, que deve ser concluída até a banca 

de defesa deste trabalho. Além do conteúdo informativo proposto, que foi 

realizado pelos integrantes do grupo dentro do que se era esperado.  

É valido lembrar que o estudo das disciplinas citadas foi aplicado com o 

objetivo de melhorar a comunicação institucional e divulgar informações que se 

encontram em torno do assunto estudado. Todavia, o grupo entende que a 

pesquisa ao redor do objeto de estudo não deva ser finalizada, uma vez que a 

pesquisa e extensão em torno da oitava área de conhecimento são fatores de 

extrema importância, principalmente para o aprofundamento do corte teórico e a 

continuidade da peça prática aqui propostos.  

Em relação ao prosseguimento do trabalho de maneira prática, as duas 

pesquisas anteriores em torno do objeto de estudo apontaram que o próprio 

laboratório ECO fique responsável pela manutenção e abastecimento editorial do 

site. Isto porque esses profissionais são abastecidos quase que diariamente com 

informações que podem vir a fazer parte do conteúdo direcionado ao domínio, que 

diz respeito principalmente ao projeto desenvolvido pelo laboratório e ao Terceiro 

Setor prudentino.  

Outro ponto importante se refere ao aprendizado adquirido durante o 

desenvolvimento deste TCC. Uma vez que, com o contato mais próximo e 

aprofundado em torno de teoria e prática do jornalismo Online e Empresarial, os 

pesquisadores somaram um conhecimento mais aprofundado da área. O 

crescimento pessoal aconteceu principalmente em função do contato estabelecido 

com o Terceiro Setor prudentino.  

Inseridos em um contexto social diferente, buscaram fomentar o espírito 

voluntário, respeito e atenção com outras pessoas, qualidade esta que deve fazer 

parte do dia a dia de um profissional de jornalismo. 

Já a peça prática, por se tratar de um site, não é um produto fechado. Por 

esse motivo, caso seja identificado que a ferramenta necessita passar por uma 

readequação, os profissionais responsáveis pelo mesmo poderão fazer as 

alterações, desde que mantenham a proposta inicial do site. Além disso, é de 
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interesse do grupo que o domínio seja repensado periodicamente de forma que 

siga as tendências dos grandes sites nacionais e internacionais, além de 

acompanhar as constantes modificações dos estudos em Jornalismo Online. 
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GISELLE TOMÉ DA SILVA 
Coordenadora do ECO 
Data da entrevista: 22/02/2012 
Meio: Pessoalmente 
 
1 - Há quanto tempo o Eco atende as entidades? 

Está atendendo desde Outubro de 2011 

 

2 - Qual é o seu papel dentro do laboratório e de que forma você tem 
executado a coordenação? 

O meu papel é de orientação às alunas, verificar levantamentos de pautas que 
podem ser feitas dentro da comunicação interna, explicar as vezes de como 
produzir o texto jornalístico, monitorar os blogs, fazer o acompanhamento do 
trabalhos dos estagiários, de apuração da notícia e também fazer o 
acompanhamento junto às entidades para ver se as alunas estão atendendo as 
expectativas. É um papel de coordenação próxima e ativa, com reuniões toda 
semana, onde se discute pautas e o andamento do trabalho na entidade, para 
levantar o que se pode fazer e sugerir dentro da comunicação interna. 

 

3 - O Eco conta com quantos alunos/ estagiários e quais as entidades que 
atende atualmente e se tem tido procura após o funcionamento? 

Atendemos atualmente o BETESDA e o Bezerra de Menezes. Muitas instituições 
ainda não procuraram, por que não entende ainda como funciona e o que é uma 
comunicação interna. Através deste trabalho, dando inicio à produção jornalística, 
através dos blogs, dos textos, então estamos tendo mais visibilidade, mas ainda 
neste semestre iremos trabalhar somente com as duas instituições pra ter a 
possibilidade de avaliar o trabalho feito e fazer um balanço das atividades. Nós 
trabalhamos no momento com 3 estagiarias, Aline, Alana e Thamires todas alunas 
do 7° termo de jornalismo. 

 

4 - Tem um período estipulado para a permanência dos estagiários no Eco? 

A intenção é que permaneçam pelo menos 1 semestre, sendo que serão abertas 
as inscrições para novos estagiários a partir do 2° semestre de 2012. 

 

5 - Enquanto coordenadora o que você tem buscado trazer para dentro do 
Eco para que se faça um trabalho eficaz? 

Nós tentamos ouvir todos os lados, necessidades que se tem dentro das 
entidades. Mas por ser comunicação interna, muitas entidades confundem com 
marketing, outras com assessoria de imprensa. Então nós temos também um 
trabalho de conscientização a fim de que entendam que o papel do Eco é 
estabelecer uma comunicação interna. A mídia pode cobrir atos dessa 
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comunicação, mas como conseqüência, pois o foco é essa comunicação dentro da 
empresa” 

 

6 - Qual a importância Social do Eco? 

Primeiro, pelo fato de trabalhar com entidades assistenciais, ficar atento as 
necessidades delas, do que precisa, e também na questão do lado educativo. As 
instituições sabem que é necessário a comunicação, mas não sabe como deve ser 
feito. Assim tentamos mostrar que é possível divulgar o nome da instituição com 
um trabalho organizado. Então temos com tudo isso o desafio de mostrar também 
aos alunos como é o trabalho nas instituições até mesmo em relação ao 
financeiro, impedindo de contratar profissionais da comunicação. 

 

7 - Esse tempo que está à frente do Eco tem como apontar resultados 
alcançados? 

Imagino que o trabalho ainda está no começo, mas por exemplo no Bezerra não 
existia nem mesmo o Banco de dados dos funcionários. Assim então, nós estamos 
fazendo toda essa parte. E percebemos também que através de matérias de 
comunicação interna, o publico externo também teve acesso e consequente disso, 
a imprensa, assim acaba fazendo um trabalho juntamente conosco. Com isso, as 
visualizações nos blogs aumentaram bastante, por isso acreditamos que estamos 
tendo uma boa visibilidade. O trabalho está sendo positivo, inclusive uma 
instituição contratou uma das estagiarias, mostrando com isso que começam a ver 
a importância do trabalho de comunicação nas entidades. 

 

8 - São realizadas reuniões com diretores das instituições e com que 
frequência? 

 O monitoramento e o contato junto as instituições é feito basicamente por e-mail. 
Quando existem assuntos pontuais, nos reunimos com a instituição, mas a 
frequência acaba sendo entre dois meses, mas o contato é semanalmente através 
de e-mails e telefone. 

 

9 - Em relação a aceitação do trabalho desenvolvido pelo Eco, percebe-se 
que as entidades tem tido uma maior aceitação? 

O resultado tem sido sim positivo. No inicio pelo fato de ainda não conhecer, 
acabou sendo mais complicado. Hoje nós já temos uma produção jornalística 
semanalmente, e com isso eles começaram a acompanhar, dando assim uma 
aceitação maior e um retorno grande pelas instituições, e também eles estão 
dizendo que tem percebido melhoras, que tem dado uma maior visibilidade e 
acredito que esse é o caminho. 
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10 - Existe alguma perspectiva de acrescentar algo ao Eco, em relação a 
estagio etc? 

Vamos permanecer ainda como está, para que após o final deste semestre 
possamos avaliar o que é necessário, e também os pontos positivos e negativos, 
para assim tomar alguma decisão que é cabível. 

 

11 - Em nível geral, por que o trabalho do Eco é importante? 

Pelo fato da responsabilidade social, e a oportunidade de colocar em pratica o que 
se aprende em sala de aula, pela oportunidade de valorizar a comunicação. E pelo 
fato de que são as próprias pessoas que trabalham lá dentro que irão levar o 
nome da instituição para fora e sendo eles os formadores de opinião dentro 
daquele ambiente. Essa é a importância, valorizar a comunicação interna.  

 

12 - Enquanto coordenadora, existe algo que não poderia faltar no site do 
Eco, tendo assim alguma idéia já pensando em como será? 

Imagino que poderia ter alguma coisa mais didática, como por exemplo, o que é 
comunicação interna, como funciona, ressaltando a função dentro do jornalismo. 
Imagino também que as instituições devem estar visíveis na pagina, acho também 
interessante pegar palavras das pessoas que estão na direção das instituições. 
Mas o principal, na minha opinião é ter disponível o que é comunicação interna, 
para que as próprias instituições não confunda o trabalho com assessoria. 

 

ROBERTO MANCUZO JUNIOR 

Orientador dos dois TCCs sobre o ECO 

Data da entrevista: 22/02/2012 

Meio: Pessoalmente 

 

1- Qual foi seu papel na construção do ECO e quantos alunos participaram? 

O laboratório Eco começou a partir de um projeto de conclusão de curso, 
inicialmente com quatro alunos. Esse laboratório, então, foi planejado inicialmente 
dentro de um Trabalho de Conclusão de Curso. Minha participação foi apenas na 
orientação do trabalho. Na parte teórica e nas pesquisas e posteriormente nas 
ações praticas que foram realizadas. Eu trabalhei basicamente na Orientação dos 
dois TCC’s que resultaram no Eco. O primeiro efetuou um planejamento do 
laboratório, que foi pensado e executado por três alunas de comunicação Social. 
Posteriormente foi realizada a implantação, que foi feita por outro grupo de TCC 
que pegou toda a base já planejada anteriormente, para assim colocar o Eco em 
prática no contato com as entidades. Esse era o compromisso do Eco 
inicialmente, e foi cumprido. 
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2 - O que é o laboratório Eco e por que surgiu a idéia de criar um laboratório 
que trabalhe com Terceiro Setor? 

O Eco é um laboratório de publicações jornalísticas empresariais para as 
entidades civis organizadas que trabalham sem fins econômicos. A idéia pra se 
criar o laboratório foi de aproveitar o espaço da Faculdade de Comunicação Social 
como espaço de aprendizagem e pratica jornalística, e ao mesmo tempo promover 
uma ponte entre as reações práticas que os alunos possam realizar, com a própria 
sociedade, uma vez que as entidades possuem poucos recursos para desenvolver 
um trabalho neste sentido. Pouco recurso em dois sentidos: para contratar um 
profissional e para elaborar esses produtos. Então as ações do laboratório Eco 
correm no sentido de auxiliar as entidades com um serviço especializado em 
jornalismo empresarial a fim de melhorar sua comunicação interna e também 
externa.  

 

3 - O que você buscou, enquanto orientador, trazer para dentro do projeto, 
algo que conseguisse fazer do Eco um laboratório que fosse eficaz quando 
iniciasse seu atendimento? 

A principal questão no planejamento e implantação do laboratório, foi fazer com 
que os futuros jornalistas pudessem desenvolver uma ação prática onde 
colocassem primeiramente todo conhecimento que haviam adquirido nos quatro 
anos de faculdade. Posteriormente fizemos um trabalho de conscientização sobre 
a importância que o jornalismo tem para essas entidades, a partir do momento que 
elas prestam um serviço de muita relevância no campo social. É importante que se 
consiga além de realizar o trabalho, prestar contas daquilo que fazem e também 
disseminar as informações de maneira eficaz. Então toda essa conscientização de 
conseguir fazer essas entidades tivesse um canal específico pra se comunicar 
com seu publico e a responsabilidade de se elaborar tudo isso, foi algo trabalhado 
com os alunos. 

 

4 - Alguns alunos confundem o trabalho como uma assessoria de imprensa. 
Como o Eco realmente trabalha? Qual é a função? 

O Eco se difere de ações específicas de assessoria de imprensa a partir do 
momento que ele não tem um foco específico primeiramente no relacionamento 
com a mídia e assessoria é isso, relacionamento com a mídia. O Eco trabalha a 
partir da divulgação institucional, ou seja, do jornalismo empresarial voltados para 
públicos internos, voltados para públicos externos que são conhecidos das 
entidades, e isso consolidado por um veículo a partir de uma plataforma digital, 
essas informações podem chegar até os jornalistas, podem chegar até a 
imprensa, mas, inicialmente, o foco principal do Eco é a divulgação institucional 
para os públicos das entidades.  
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5 - Qual o papel e a importância social e também acadêmica do Eco? 

O Eco tem dois papéis bem definidos. Primeiro é proporcionar para as entidades 
um espaço onde elas possam desenvolver a comunicação empresarial, e isso faz 
diferença a partir do momento que essas entidades não possuem recursos 
econômicos necessários para desenvolver ações desse porte. Então você tem 
uma aproximação nesse sentido com a comunidade por que você disponibiliza um 
serviço especializado para que essas entidades possam se comunicar melhor. 
Num segundo momento, para a própria faculdade é importante por que reforça 
junto à comunidade o papel de extensão dela. Quando você tem um trabalho 
especializado, que pode ser desenvolvido com o tempo, você tem mão de obra 
especializada pra isso, e ainda toda uma carga teórica para isso, não pode ficar 
apenas dentro da faculdade. Um dos objetivos do Eco é esse, fazer que as 
entidades possam ter acesso a um trabalho especializado e ao mesmo tempo se 
desenvolver com isso.  

 

6 - O laboratório trabalha com empresas que não tem como pagar 
profissionais de comunicação. Após o inicio do funcionamento do Eco, que 
balanço você faz, é exatamente o que se pensou? 

Sempre há possibilidade de evoluir. O Eco possui espaço pra isso, então se tem 
desde ações práticas que ainda podem ser desenvolvidas junto às entidades, até 
mesmo em questão das pesquisas. Para um laboratório deste porte é necessário 
que se pense em ações práticas a serem realizadas, neste caso extensionistas, e 
também aquilo que se faz dentro do Eco, precisa ser analisado, mensurado, 
avaliado, pautado nas teorias do jornalismo empresarial. Após o planejamento e a 
implantação do Eco, a necessidade é de se entabular os dados que foram 
recolhidos nesse período de produção, pra se pensar assim, de que forma o 
jornalismo empresarial foi feito, como ele pode ser feito, e de que maneira ele 
pode avançar, e lógico que sempre há espaço para evoluções, atendimentos nas 
entidades, mas ele não pode ser apenas um prestador de serviço, e sim pensar o 
jornalismo empresarial a partir do momento que se faz uma ação muito prática.  

 

7 - O que você ressalta no Eco a nível acadêmico? 

A possibilidade que se possui no Eco, não só de prestar o serviço para 
comunidade, mas principalmente de pensar o jornalismo empresarial, 
principalmente para o Terceiro Setor, de que maneira isso está sendo aplicado, 
para se pensar em ações futuras. Academicamente o Eco é um espaço muito rico 
de possibilidades, onde se pode realizar a pratica responsável de jornalismo ligada 
a essas áreas quanto para pesquisas. 
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MAURO GALHIANE 
Diretor do Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes 
Data da entrevista: 04/04/2012 
Meio: E-mail 
 
1 - Já pensou em investir na comunicação da entidade? 
 Sim, mas por falta de recursos adiávamos o pensamento. 
 
2 - Conseguiu implantar? Se sim, como foi feito este trabalho? Se não, quais 
foram os problemas que impossibilitaram a implantação do setor? 
Não, ainda não implantamos, exatamente por falta de verbas. 
 
3 - Quando o eco começou a atender a sua instituição?  
A Alana iniciou seu trabalho conosco em outubro de 2011. 
 
4 - Como foi feito o primeiro contato? E por que aceitou participar do 
projeto?  
O hospital entrou em contato com a Unoeste, e expôs à professora Giselle o 
interesse de termos um projeto de comunicação na instituição. 
 
5 - O que se esperava do trabalho do ECO?  
Que a comunicação externa e interna fosse melhorada, dando enfoque para o 
envolvimento com a imprensa, a fim de divulgar o conceito do hospital. 
 
6 - Como foi realizado o trabalho dentro da instituição?  
A estagiária Alana, começou a vir no hospital , duas vezes por semana, para cobrir 
assunto de relevância, e posteriormente vimos no trabalho dela uma oportunidade 
de fazermos isso diariamente, por isso a efetivamos. 
 
7 - As pessoas envolvidas na instituição tiveram dificuldade para entender 
que o ECO trabalhava com o foco na comunicação interna?  
Isso é um trabalho à longo prazo, pois é a primeira vez que temos essa 
comunicação interna aplicada de forma contínua, mas já vemos grandes 
participações dos colaboradores. 
 
8 - Como classifica a importância desse tipo de trabalho dentro da 
instituição?  
É um trabalho de conscientização interna e externa, uma vez que tentamos passar 
à sociedade uma imagem de instituição séria e com conceitos éticos e aplicados. 
Diante disto, o trabalho de comunicação desenvolvido é de suma credibilidade 
para todos.  
 
9 - Você nota um aumento na produtividade dos colaboradores desde que o 
ECO começou a trabalhar? Se sim, acredita que isso é impulsionado pelo 
trabalho do laboratório?  
Já está ocorrendo uma mudança de visão dentro da instituição em relação ao 
trabalho que vem sendo desenvolvido e começamos a ver adesões. 
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GUILHERME SIQUEIRA 
Ex-diretor da Associação Betesda 
Data da entrevista: 05/04/2012 
Meio: E-mail 
 
1 - Já pensou em investir na comunicação da entidade? 
Sim, pois é fundamental. Começamos via ECO por ser mais facil de implantar 
 
2 - Conseguiu implantar? Como foi feito este trabalho?  
Parcialmente, estagiaria de jornalismo com orientação professora criou e 
alimentou blog da entidade Se não, quais foram os problemas que 
impossibilitaram a implantação do setor? comunicação não é apenas blog, mas 
comunicação visual, corporativa e institucional, o que não temos 
 
3 - Quando o eco começou a atender a sua instituição?  
Julho de 2011 
 
4 - Como foi feito o primeiro contato? E por que aceitou participar do 
projeto?  
Fomos procurados pela FACOPP e aceitamos pela seriedade da instituição, pela 
oportunidade de termos gente jovem com visão jovem para comunicar o que 
fazíamos para os patrocinadores, parceiros, clientes ,etc. 
 
5 - O que se esperava do trabalho do ECO?  
Apesar de estar muito claro, deste o inicio, qual seria o trabalho e portanto o ECO 
faz exatamente o que foi combinado, seria interessante que este trabalho 
abordasse a comunicação institucional como um todo, como exposto acima. 
 
6 - Como foi realizado o trabalho dentro da instituição?  
Visitas semanais da estagiaria com definição e sugestão de pautas 
 
7 - As pessoas envolvidas na instituição tiveram dificuldade para entender 
que o ECO trabalhava com o foco na comunicação interna?  
Uma quebra de paradigma uma vez que nunca havia sido implantado na entidade.  
 
8 - Como classifica a importância desse tipo de trabalho dentro da 
instituição?  
Total 
9 - Você nota um aumento na produtividade dos colaboradores desde que o 
ECO começou a trabalhar?  
Se sim, acredita que isso é impulsionado pelo trabalho do laboratório? o numero 
de colaboradores é muito pequeno e não temos como gerar impacto. Parar o que 
se esta fazendo para atender a jornalista ainda é visto como um transtorno e 
“atrapalha” o dia a dia. As pessoas ainda não enxergam que trabalhar em uma 
organização que é bem divulgada não deixa de ser um impulso para sua carreira. 
O maior ganho do que nos foi oferecido pelo ECO sem duvida foi a divulgação 
institucional da entidade (COMUNICACAO EXTERNA). 
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BRUNO RODRIGUES  
Especialista em Jornalismo Online 
Data da entrevista: 29/04/2012 
Meio: Telefone 
 
1. Com qual frequência um site deve ser atualizado? 
 
Baseado em muitas pesquisas feitas com públicos dá web e públicos de intranet, 
ao contrário do que muita gente pensa, o tempo de permanência de uma 
informação em um site web ou site intranet, é de no mínimo duas semanas. A 
informação de destaque na primeira página não precisa ser de primeira grandeza. 
De acordo com o modelo da página, ela pode diminuir de tamanho. Então aquela 
informação deve ficar na primeira página no mínimo de duas semanas. Há 
algumas pesquisas que falam que na intranet elas chegam a ficar três semanas 
dependendo da quantidade de empregados que existem na empresa. Então existe 
aquela idéia que é preciso renovar as notícias todos os dias, informações toda 
hora, isso é uma “balela imensa”. Se você falar com noticiosos online, como G1, 
Terra, Folha, O Globo, você encontrará sim pessoas que reclamam da 
permanência de uma noticia na primeira página a mais de três dias, às vezes é 
por isso que optam pela atualização diária. 
 
2. Como planejar as atualizações? 
 
Não tem muito que planejar, até por que vai depender muito da categoria de 
acontecimento, estou falando especificamente de material jornalístico. Se for um 
site jornalístico vai depender do peso da noticia, por exemplo, um atentado 
terrorista, esse tipo de informação vai se alterar durante o dia conforme vai se 
obtendo informações do que aconteceu, pessoas envolvidas, motivo do ataque, 
mas a informação deve permanecer durante dias na primeira página. Agora 
quando é em um site empresarial, ela tem noticia de primeira página, neste caso o 
planejamento vai de acordo com as estratégias de divulgação de produtos, 
campanhas, serviço novo etc. 
 
3. Qual a importância das redes sociais nos sites? 
 
Existe uma diferença grande entre site Portal e rede social. Vamos imaginar o 
modelo de Facebook. Muita gente compara site e redes dizendo que o site não 
tem relacionamento, porém, site sempre teve ferramentas de relacionamentos, 
Chat online, o próprio e-mail, “coitado do e-mail, mas sempre foi relacionamento, e 
existem ferramentas de relacionamento em sites, Blogs corporativos. Isso a seis 
ou sete anos desde que começaram a falar em mídias sociais. Hoje em dia a 
diferença é que o site é lugar de informação fixa e estruturada, enquanto a rede 
social é um lugar de informações flutuantes e não estruturada, não tem nenhum 
problema nisso, cada um tem suas características e seus valores. No momento 
em que você for estudar as suas opções de comunicação e relacionamento deve 
estudar o que você pretende com a utilização das ferramentas. É importante dizer 
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que, ainda tem motivos para os sites existirem, mas daqui a 50 anos quando não 
ouvirmos falar no termo site, mesmo assim irá existir um lugar na web de 
informação estruturada. Talvez o usuário nem saiba que o nome daquilo é site ou 
outro nome que possa surgir, mas o usuário vai precisar sempre de um lugar onde 
as informações sejam estruturadas pra que ele possa consultar essas 
informações. Não necessariamente essa consulta será entrando na primeira 
página do site, cada vez mais a gente busca informação através de mecanismos 
de buscas como Google, que acaba sendo a porta de entrada pra essa informação 
estruturada que é o site.  
 
4. Como a interatividade oferecida pelas redes sociais pode ser aproveitada 
em um site? 
 
O site funciona como uma plataforma de acesso a rede, claro que estruturada, 
com uma navegação interessante. Já a rede, é o lugar onde você mistura o 
relacionamento e a informação como se fosse uma coisa só, ou seja, é um 
ambiente que não tem um exato controle, da mesma forma que o twitter deve 
também servir como uma plataforma de acesso a uma informação que está em 
um site, ou dizer que existe alguma coisa em uma rede. Então existe essa troca, o 
twitter manda para o site, o site para o facebook e por diante. 
 
5. As informações colocadas na Internet ficam para sempre? 
 
Isso depende da administração do conteúdo. A grande e imensa vantagem do 
jornalismo online está na capacidade de um site jornalístico, se ele quiser e é 
evidente que quer, abarcar todas essas informações ao longo de anos e ir 
estruturando também, isso não pode se tornar um porão de informações, elas 
devem ser estruturadas, organizadas pra consultas.  
 
6. Dê forma geral como funciona o armazenamento de dados? 
 
Pra poder explicar isso é necessário pensar em quem lida com o armazenamento 
de dados. Quem lida com gestão de conteúdo, gestão de informação, deve ser 
uma pessoa que entenda realmente o que é realmente uma informação. Hoje em 
dia se confundi dados com informação, com conhecimento, imagina-se que tudo é 
sinônimo. Eu gosto muito desta figura, que é o gestor de informação, uma pessoa 
que vai estruturar essas informações dentro de um site ou um portal pra facilitar 
consultas e navegação, pra que possa auxiliar através da navegação que o 
usuário navegando consiga criar conhecimento a partir do cruzamento das 
informações que ele quiser, tudo depende o que se procura dentro de um site. 
 
7. É necessário ter cuidado ao armazenar informações? Quais? 
 
Acho que o cuidado número 1 e número 100 é você saber indexar a informação, 
se você não dá a ela nenhum tag, palavras chaves de amplo conhecimento, criar 
termos de um texto que escreveu ou uma imagem que publicou, por que as 
pessoas vão procurar por essas palavras, caso contrário não se acha o conteúdo. 
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Título/Página – ECO  
Data – 29/04/2012 

 

O ECO é um laboratório de publicações jornalísticas empresariais voltadas para 
as entidades civis organizadas que trabalham sem fins lucrativos. O laboratório é 
viabilizado pelos alunos da Faculdade de Comunicação Social “Jornalista Roberto 
Marinho” de Presidente Prudente (Facopp), através da oportunidade de estágio na 
área de Jornalismo Empresarial, coordenados pela professora Giselle Tomé da 
Silva. 

 

O laboratório nasceu de dois TCCs (Trabalhos de Conclusão de Curso) orientados 
pelo professor Roberto Mancuzo. Sua idealização foi no ano de 2009, com o 
primeiro projeto realizado pelas alunas Cristiani Mariano, Eliane Borges e Mônica 
Duran, que atendeu a Apae (Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais) de 
Presidente Prudente.  

 

Posteriormente, no ano de 2011, outro TCC, realizado pelas alunas Camila 
Coelho, Heloise Hamada e Regina Portela, foi responsável pela implantação do 
laboratório, compondo a partir do primeiro semestre de 2011, o rol de áreas 
laboratoriais de conhecimento da Facopp. Desta vez seus esforços foram voltados 
para: Núcleo Tterê, Fundação Gabriel de Campos e Federação das Entidades 
Assistenciais de Presidente Prudente (Feapp). 

 

Após ser implantado deu-se início às suas atividades em outubro de 2011. 
Atualmente conta com a participação de duas estagiárias orientadas pela 
coordenadora Giselle Tomé. As entidades atendidas são: Associação Betesda e 
Hospital Psiquiátrico Bezerra de Menezes. 

 

Os pilares de sustentação do trabalho desenvolvido pelo ECO são proporcionar 
para as entidades um espaço onde elas possam desenvolver a comunicação 
interna de forma eficaz, levando em consideração a falta de recursos econômicos 
necessários para desenvolver ações desse porte e também reforçar junto à 
comunidade o comprometimento de extensão da universidade.  
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Título/ Página – Terceiro Setor 

Data – 29/04/2012 

 

CAPA -  O Terceiro Setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não 
governamentais, que tem como objetivo gerar serviços de caráter público. O 
primeiro setor é o governo, responsável pelas questões sociais. O segundo setor é 
o privado, responsável pelas questões individuais.  

 

O Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos criadas e 
mantidas pela participação voluntária, num âmbito não-governamental. O seu 
sentido é expandido para outros domínios, graças, sobretudo, à incorporação do 
conceito de cidadania e de suas múltiplas manifestações na sociedade civil. 

 

Chama-se terceiro porque supõe um primeiro e um segundo. O que enfatiza a 
complementaridade que existe entre ações públicas e privadas. O Terceiro Setor 
não se caracteriza por investimentos intensivos de capital. Distingue-se, ao 
contrário, pelo uso extensivo do trabalho, apelando para a sua criatividade e para 
a sua dimensão voluntária.  

 

* Informações retiradas e editadas do livro: “3° Setor: Desenvolvimento Social 
Sustentado”, de autoria de: Evelyn Berg Ioschpe. 

 

Para saber mais sobre o Terceiro Setor, clique aqui. 

 
Interna - O primeiro setor é o governo, que é responsável pelas questões sociais. 
O segundo setor é o privado, responsável pelas questões individuais. Com a 
falência do Estado, o setor privado começou a ajudar nas questões sociais, por 
meio das inúmeras instituições que compõem o chamado Terceiro Setor. Ou seja, 
o terceiro setor é constituído por organizações sem fins lucrativos e não 
governamentais, que tem como objetivo gerar serviços de caráter público. 
 
Terceiro Setor é um conceito, uma expressão de linguagem entre outras. Existe, 
portanto, no âmbito do discurso e na medida em que as pessoas reconhecem o 
seu sentido num texto ou numa conversação. Trata-se de uma expressão ainda 
pouco utilizada no Brasil. Foi traduzida do inglês (third sector) e faz parte do 
vocabulário sociológico corrente nos Estados Unidos.  
 
Nos Estados Unidos costuma ser usada paralelamente a outras expressões, entre 
as quais duas se destacam: a primeira diz “organizações sem fins lucrativos” (non 
profit organizations), significando um tipo de instituição cujos benefícios 
financeiros não podem ser distribuídos entre seus diretores e associados; a 
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segunda, “organizações voluntárias”, tem um sentido complementar ao da 
primeira. Se o lucro não lhes é permitido e se, como também se supõe, um puro 
ato de vontade de seus fundadores. E, mais, supõe-se ainda que durem no tempo, 
em grande medida graças a um conjunto complexo de adesões e contribuições 
igualmente voluntárias.  
Assim, ainda que designe uma característica geral do campo em questão, que é 
justamente sua natureza não-governamental, o termo “ONG” no Brasil está mais 
associado a um tipo particular de organização, surgida aqui a partir da década de 
1970, no âmbito do sistema internacional de cooperação para o desenvolvimento. 
 
Na América Latina, inclusive no Brasil, é mais abrangente falar-se de “sociedade 
civil” e de suas organizações. Esse é um conceito do século XVIII que 
desempenhou papel importante na filosofia política moderna, sobretudo entre 
autores da Europa continental.  
 
Em resumo, o Terceiro Setor é composto de organizações sem fins lucrativos, 
criadas e mantidas pela ênfase na participação voluntária, num âmbito não-
governamental, dando continuidade às práticas tradicionais da caridade, da 
filantropia, e do mecenato e expandindo o seu sentido para outros domínios, 
graças, sobretudo, à incorporação do conceito de cidadania e de suas múltiplas 
manifestações na sociedade civil. 
 
Chama-se terceiro porque supõe um primeiro e um segundo. Enfatiza, portanto, a 
complementaridade que existe (ou deve existir) entre ações públicas e privadas. 
Sem o Estado, as ações do Terceiro Setor sucumbiram na anarquia. Fragmentar-
se-iam na medida das contradições próprias aos valores e das intenções.  
 
Interessa ao Terceiro Setor, em princípio, que o Estado seja o mais eficaz possível 
na execução dos serviços públicos. A cobrança de ações do governo é uma das 
atividades características das ONGs. 
 
O Terceiro Setor não se caracteriza, evidentemente, por investimentos intensivos 
de capital. Distingue-se, ao contrário, pelo uso extensivo do trabalho, apelando 
para a sua criatividade e para a sua dimensão voluntária.  
 
* Informações retiradas do livro: “3° Setor: Desenvolvimento Social Sustentado”, 

de autoria de: Evelyn Berg Ioschpe. 
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Título/Página – Entidades  
Data: 29/04/2012 

 

Núcleo Tterê - O Núcleo Tterê de Trabalho-Realização foi fundado por um grupo 
de voluntários em 18 de Abril de 1991. O objetivo da entidade é profissionalizar e 
inserir pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Atualmente atende cerca 
de 300 alunos mensalmente e realiza a inclusão social de crianças de zero a 10 
anos com deficiência física, mental, visual, auditiva e múltipla.  
 
Betesda - Há mais de 14 anos em Presidente Prudente, a Associação Betesda 
atende crianças, adolescentes e familiares em situação de vulnerabilidade com 
projetos que visam proporcionar a inclusão social através de ações nas áreas da 
educação, esporte, saúde preventiva, inclusão digital, formação da cidadania e 
promoção social. Entre 1999 e 2010, a associação atendeu 5.249 crianças. 
Atualmente conta com uma equipe de oito profissionais capacitados e 11 
voluntários permanentes. 
 
Apae: A Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) foi fundada em 17 
de outubro de 1968. A escola de educação especial para o atendimento à 
crianças, adolescentes e adultos com deficiência intelectual tem como objetivo 
proporcionar condições para o desenvolvimento e autonomia dos seus atendidos. 
A instituição oferece acompanhamento que vai desde a avaliação clinica e 
terapêutica, educação até a colocação do assistido no mercado de trabalho. 
 
Fundação Gabriel de Campos: A Fundação Gabriel de Campos foi criada em 
1994 por um grupo de amigos que tinha como objetivo melhorar a vida de crianças 
e adolescentes de baixa renda com o Projeto Acreditar. Um dos destaques na 
linha de atuação do projeto é a manutenção do atendimento aos jovens após a 
maioridade até a formação da cidadania e formação profissional, juntamente com 
suas respectivas famílias. Os recursos financeiros da fundação são de 
campanhas, doações, promoções e sócios contribuintes.  
 
Bezerra - O Hospital Psiquiátrico Espírita Bezerra de Menezes foi fundado em 
1975, na cidade de Presidente Prudente, oferecendo serviços diferenciados, 
humanizados, pelo Sistema Único de Saúde (SUS) às pessoas com necessidades 
psíquicas e dependentes químicos. O hospital desenvolve atendimento individual 
e em grupos, terapia ocupacional, atividades recreativas, atividades de 
socialização, fisioterapia, atendimento médico clinico e atendimento odontológico. 
A missão do hospital é prestar atendimento especializado na área da saúde. 
 
Feapp - A Feapp (Federação das Entidades Assistenciais de Presidente Prudente) 
foi fundada no dia 1º de abril de 2000. Ela resultou da união de vários presidentes 
de diversas entidades assistenciais de Presidente Prudente que enxergaram e 
detectaram a necessidade de unir forças em prol de um Terceiro Setor mais 
estruturado. A Feapp está à disposição de instituições de assistência social 
sediadas em Presidente Prudente que prestem atendimentos gratuitos a crianças, 
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adolescentes, idosos, família, maternidade, pessoa portadora de deficiência e 
comunidades desprovidas de recursos. 
 

  

Título/Página – O que é Comunicação Interna? 
Data: 03/05/2012 

 

O trabalho de comunicação interna às vezes se confunde com a assessoria de 
imprensa, porém um dos principais fatores que separam essas duas modalidades 
de jornalismo é o público para o qual o conteúdo é produzido. Na assessoria de 
imprensa, o conteúdo é produzido e editado com o objetivo de atingir a sociedade 
de maneira geral. 
O foco da comunicação interna se direciona a um grupo menor de pessoas, ou 
seja, é caracterizada principalmente por informar o público interno (colaboradores 
da empresa) e externo conhecido (pessoas envolvidas indiretamente como família 
e clientes) de uma organização.  
Esse trabalho é feito com o objetivo de viabilizar o máximo de interação entre a 
direção e os demais envolvidos.  
 
Objetivo - A comunicação interna visa transmitir ao público da casa o pensamento 
e ação da empresa, destacando também a sua função social e as posições que 
seus dirigentes assumem. Esse trabalho deve ser feito de forma clara e rotineira.  
O estudioso em Comunicação Empresarial Juarez Bahia afirma que é possível 
difundir a realidade da empresa, ao mesmo tempo em que, sem intermediários, 
amplia os laços de identidade funcional, prestação de informações e estimula o 
debate da realidade social. Desta maneira, o funcionário se sente mais importante 
dentro da empresa o que estimula um bem estar e melhoria na produção. 
Esta afirmação é defendida por Maria Alzira Pimenta em sua obra intitulada 
Comunicação Empresarial. “A comunicação deve produzir integração e um 
verdadeiro espírito de trabalho em equipe. Qualquer objetivo só será alcançado 
quando for possível, aos trabalhadores, expressarem seus valores, desejos e 
conflitos, socializando-os e confrontando-os com os de outros”, destaca a autora. 
 
Formato - Paulo Nassar explica em seu livro “O que é Comunicação Empresarial” 
que a comunicação interna segue os mesmos padrões dos noticiários tradicionais. 
Em alguns casos, esse material atinge centenas de pessoas apenas com um 
trabalho de comunicação de massa em âmbito interno.  
O autor justifica essa informação lembrando que “o público das fábricas ou dos 
escritórios das empresas é hostil às formas artesanais de comunicação. A massa 
quer o luxo na sua comunicação interna. Isso porque o público interno confronta o 
tempo todo, os padrões de criação e produção das mídias internas de massa com 
os das mídias externas tradicionais”. Desta forma, seguir os padrões de criação e 
produção de mídias externas é a condição básica para garantir a credibilidade e 
eficiência deste tipo de comunicação. 
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Comunicação Interna do ECO - A professora e coordenadora do ECO, Giselle 
Tomé da Silva, lembra que algumas pessoas, em um primeiro momento, não 
entendem o trabalho prestado pelo laboratório e muitas vezes o relacionam como 
um serviço de publicidade ou assessoria de imprensa.  
O professor mestre Roberto Mancuzo explica que “O ECO trabalha a partir da 
divulgação institucional, ou seja, do jornalismo empresarial voltado para públicos 
internos e externos que são conhecidos das entidades. Isso é consolidado por um 
veículo a partir de uma plataforma digital”. 
Mancuzo lembra que nada impede que os jornalistas de redação tenham acesso a 
essas informações e divulguem-nas em veículos de comunicação de massa. 
Porém reforça que “o foco principal do ECO é a divulgação institucional para os 
públicos das entidades”, finaliza. 
 

 
Título/Página – Quem Somos 
Data: 03/05/2012 

 

Alana Pastorini - Jornalista em formação. Estudante do 7º termo de Jornalismo, 

foi a segunda estagiária do ECO. Natural do Rio Grande do Sul, atualmente cuida 

da comunicação interna e externa do Hospital Bezerra de Menezes. 

 

Aline Camargo - Jornalista em formação. Estudante do 7º termo de Jornalismo, 

faz parte da equipe do ECO desde setembro de 2011. Atualmente é responsável 

pela comunicação interna da Instituição Betesda.  

 
Sérgio de Almeida Monzani - Jornalista em formação. É um dos responsáveis 

pelo desenvolvimento do site ECO. Desde 2011, faz trabalho voluntário na 

pastoral da comunicação na igreja Santa Luzia de Presidente Prudente e se 

interessa por internet.  

 
Thiago Massuia - Jornalista em formação. Também idealizador do site ECO. 

Como estagiário passou pela TV Record, TV Facopp e jornal Oeste Notícias. O 

Jornalismo Online surgiu pelo interesse que tem pelas novidades em tecnologia. 
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Giselle Tomé da Silva - Jornalista. Especialista em Comunicação Empresarial. 

Coordenadora do ECO desde o segundo semestre de 2011. Professora 

universitária, trabahou por 10 anos no jornal O Imparcial, sendo o último cargo 

como editora-executiva. 

 
Carolina Zoccolaro Costa Mancuzo - Jornalista. Mestre em Comunicação Visual, 

direcionou seus estudos para a área de Jornalismo Online. É orientadora do TCC 

que desenvolve o site ECO e coordena a Facopp. 
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Título - Estagiária do ECO é efetivada em instituição atendida 
Autor - Thiago Massuia 
 
Após quatro meses atuando junto ao ECO, a estagiária Alana Pastorini foi 
contratada como assessora de imprensa no Hospital Bezerra de Menezes, o qual 
já fazia atendimento pelo laboratório. Hoje, a estudante divide o tempo dentro da 
instituição cuidando tanto da comunicação interna como externa.  
 
Mauro Galhiane, diretor da entidade, lembra que viu na universitária a chance de 
implantar um trabalho efetivo de comunicação. “A Alana começou a vir no hospital 
duas vezes por semana para cobrir assuntos de relevância e, posteriormente, 
vimos no trabalho dela uma oportunidade de fazermos isso diariamente, por isso a 
efetivamos”, comenta. 

 
Ele ainda lembra que o tratamento da comunicação da instituição sempre foi uma 
vontade da direção, porém a falta de recursos financeiros impossibilitava a 
concretização deste projeto. Com o contato do ECO ele esperava que “a 
comunicação externa e interna fosse melhorada, dando enfoque para o 
envolvimento com a imprensa, afim de divulgar o conceito do hospital”. 
 
Pastorini pontua que atualmente o blog da instituição é atualizado pelo menos três 
vezes por semana e as redes sociais possuem atualizações diárias. “Estamos 
trabalhando para mudar a imagem que as pessoas têm do hospital. Trabalhamos 
desde pacientes com problemas de drogas até idosos que necessitam de 
cuidados especiais. No entanto, a maioria das pessoas acredita que tratamos 
apenas doenças psíquicas”. 
 
 A próxima etapa da comunicação da entidade, segundo a assessora, será criação 
de um site de caráter informativo e noticioso. “Já compramos o domínio para a 
associação, só falta trabalhar o desenvolvimento”, explica. 
 
A professora e coordenadora do ECO, Giselle Tomé da Silva, comenta que a 
contratação representa o bom trabalho desenvolvido pelo laboratório e pela 
estagiária. 
 

 
Título - Estudantes planejam criar manual de comunicação para Terceiro Setor 
Autor – Thiago Massuia 
 
Mais uma pesquisa sobre o Terceiro Setor de Presidente Prudente está sendo 
planejada na Facopp. Por meio de um TCC (Trabalho de Conclusão de Curso), o 
grupo formado pelas alunas Natiely Rallo, Laís Martins, Ariane Lima e Lisandra 
Lima pretende criar um manual para a assessoria de imprensa do Terceiro Setor 
destinado aos jornalistas que vão trabalhar na área. 
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Ralo conta que para a elaboração do manual o grupo vai prestar serviço de 
assessoria de imprensa a Feapp (Federação de Entidades Assistenciais de 
Presidente Prudente) durante dois meses. “Escolhemos a Feapp, pois ela abriga 
39 entidades. Então, a cada semana cada integrante do grupo vai fazer contato 
com uma média de 10 instituições”, salienta. 
 
A universitária lembra que nesse tempo será possível identificar os problemas na 
comunicação das entidades e fundamentar o manual. Atualmente o grupo está 
trabalhando na montagem dos Briefing e atualização do Mailing List. As 
pesquisadoras, que ainda não tem orientador definido, devem começar o trabalho 
junto a Feapp ainda no mês de abril.  
 

O material não descarta a importância do jornalista dentro das instituições, 
salienta a estudante. “Pensamos em escrever o manual de forma didática e com 
texto curto para que o profissional da Comunicação, que queira trabalhar com o 
Terceiro Setor, possa ter uma base teórica”, completa. 

 

 
Título - ECO firma parceria com a CVA 
Autor – Thiago Massuia 
 
No dia 11 de abril, um representante do site ECO se reuniu com a presidente da 
CVA (Central de Voluntários em Ação) Antônia Braz, para discutir métodos e 
técnicas de trabalho a fim de favorecer o Terceiro Setor de Presidente Prudente. 
 
A parceria estará evidente principalmente na página destinada ao voluntariado 
dentro do site. Neste espaço, o usuário que tiver a intenção de prestar trabalho 
voluntário terá a possibilidade de inserir seus dados e preferências de maneira 
simplificada.  
 
Essas informações serão enviadas para o escritório da CVA, que fará o 
encaminhamento do voluntario até a entidade. Outro ponto importante se refere à 
centralização de informações básicas do voluntariado em nível local e nacional.  
 
Braz comentou que esse tipo de parceria é de extrema importância para as 
entidades envolvidas. Ela também sugeriu que um espaço na página fosse 
reservado a itens importantes da área, como a ficha do voluntariado e a lei do 
voluntariado.  
 
Podemos socializar todas as informações em um único lugar onde qualquer 
pessoa que queira ser voluntária vai entrar nesse site sem gastar tanto tempo. 
Porque muitas vezes a pessoa fica pensando qual o telefone da CVA ou da 
entidade e acaba desanimando. Com essa sistematização a cidade inteira vai se 
beneficiar”, complementa. 
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Serviço – A CVA fica na avenida Onze de Maio, 2.501, no Jardim Marupiara, em 
Presidente Prudente. O telefone de contato é (18) 3221-9040. Você pode entrar 
em contato também pelos e-mails cvaprudente@ig.com.br e 
centralemacao@yahoo.com.br.  
 

 
Título - Integrantes do ECO realizam ensaio fotográfico 
Autor – Sérgio Monazni 
 

Na última terça-feira (10), a equipe do ECO passou por mais uma etapa que 
constitui sua formação, a sessão de fotografias. A equipe é formada pelas 
estagiárias Alana Pastorini e Aline Baptista, coordenadas pela professora Giséle 
Tomé, se uniu com os membros do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) que 
desenvolve o site do laboratório, Sérgio Monzani e Thiago Massuia, orientados 
pela professora Carolina Costa Mancuzo.  

 

Os integrantes posaram para fotos no laboratório de fotografia da Facopp com o 
objetivo de criar o conteúdo “Quem Somos”, que faz parte do site, além de outras 
finalidades. 

 

Além do contato pessoal entre os integrantes dos dois projetos, o encontro foi 
fundamental para aproximar as equipes, que trabalharão cada vez mais próximas 
nas etapas posteriores da página.  

 

Para a professora da Facopp e coordenadora do ECO, Giselle Tomé, esse tipo de 
encontro é muito importante para o andamento dos trabalhos realizados. “É 
fundamental essa interação, até mesmo por que ficamos sabendo como está o 
andamento do site e podemos ajudar da forma que for necessária”, diz. 

 

Nesta primeira etapa do site, os alunos responsáveis pelo desenvolvimento da 
página são também os que o alimentam com informações sobre o laboratório. 

 

A orientadora do TCC, Carolina Costa Mancuzo, também apóia a proximidade. “O 
site é feito para que a equipe consiga trabalhar com ele, por isso é mais do que 
importante que todos trabalhem juntos daqui pra frente”, relata. 

 

 

 

 

 

mailto:cvaprudente@ig.com.br
mailto:centralemacao@yahoo.com.br
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Título - Agência Facopp desenvolve camiseta personalizada ao ECO 
Autor – Sérgio Monzani 
 
Apresentar-se bem esteticamente é fundamental, além, é claro, de fazer a própria 
divulgação. Foi pensando nisso que um ano após a implantação do ECO, foi 
desenvolvido o primeiro modelo da camiseta, que será usada pelos estágios e 
coordenadora do laboratório. 
 
A camiseta foi baseada no nome do laboratório: “ECO”. O responsável pelo 
desenvolvimento da foi o publicitário, Pedro Menossi, que trabalha na Agência 
Facopp. De acordo com ele, a ideia era fazer uma camiseta simples, porém com a 
intenção de retratar o laboratório e divulgar a marca. 
 
Ainda segundo Pedro, a camiseta também é uma mídia e divulga uma marca, 
além de ser de baixo custo. “Não há a necessidade de usar somente no ambiente 
de trabalho. Isso atinge então um maior número de pessoas, além de ser 
eficiente”, finaliza. 
 
Para a estagiária do laboratório, Aline Baptista, que acompanhar as ações da 
Associação Betesda de Presidente Prudente, é necessário que se tenha uma 
camiseta para uma identificação e divulgação do trabalho. “Eu acho importante 
também o fato de transparecer seriedade, literalmente vestindo a camisa do 
trabalho”, salienta. 
 

 
Título - Alunos desconhecem trabalho do ECO 
Autor – Thiago Massuia 
 
Pesquisa realizada no dia nove de abril apontou que a maior parte dos alunos da 
Facopp consultada não sabe o que o representa o ECO e o Terceiro Setor. O 
estudo ouviu 20 alunos de maneira aleatória entre o segundo e o oitavo termos de 
Comunicação Social. 
 
Em relação ao ECO, laboratório que atende essas entidades, apenas o aluno do 
sétimo termo de Jornalismo, Ítalo Antunes, soube definir com precisão. Uma 
estudante do 5º termo de Jornalismo classificou como um serviço de assessoria 
de imprensa e 13 alunos não souberam responder, enquanto três deles se 
referiram à ecologia e dois como a propagação do som.  
 
Sobre o Terceiro Setor, cinco alunos relacionaram o termo com o assistencialismo, 
um afirmou ser uma marca comercial e 14 não souberam responder.  
 
A coordenadora da Facopp, Carolina Zoccolaro Costa Mancuzo, salientou que 
uma campanha informativa sobre todos os produtos da Facopp está sendo 
desenvolvida para acabar com esse tipo de dúvida. Ela destaca que um dos 
principais fatores pelo qual o ECO é desconhecido se dá pois o laboratório não 
está no portal da faculdade. “O aluno não tem onde buscar informações sobre o 
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laboratório, a criação do site por meio de um TCC vem para amenizar este 
problema”, finaliza. 
 

 
Título - Jovens têm pouca participação no trabalho voluntário 
Autor – Thiago Massuia 
 
Cerca de 300 jovens de Presidente Prudente prestam ou já prestaram algum tipo 
de trabalho voluntário, o que representa 10% do número total de voluntários 
cadastrados na CVA (Central de Voluntários em Ação).  
 
Uma pesquisa realizada pelo Ibope em 2011 revela que a porcentagem de jovens 
entre 16 e 24 anos que se dedica a filantropia chega a 21% em todo o país. O 
estudo ainda aponta que a faixa etária média de voluntários no país é de 39 anos. 
 
A presidente da CVA de Presidente Prudente, Antônia Braz, comenta que o 
número de voluntários jovens na capital do Oeste Paulista é baixo. Ela lembra 
também uma pesquisa realizada pelo DataFolha que apontou que a cada  quatro 
jovens três tem interesse em fazer trabalho voluntário.  
 
Braz ainda pontua que a falta de informações na região do Oeste Paulista é o fator 
principal para esse distanciamento. “Os jovens não sabem por onde começar, falta 
principalmente liderança e orientações de como se organizar”, destaca.  
 
A presidente salienta também que este tipo de trabalho não precisa ser feito 
necessariamente dentro de uma entidade. “Por exemplo, um grupo pode fazer 
teatro para idosos em um abrigo e cadastrar seu projeto voluntário normalmente”, 
completa.  
 
A estudante de fisioterapia Thayla Sayuri Susuki Calderon, de 18 anos, participou 
por quase um ano de um desses grupos, os “Acadêmicos da Alegria”. O projeto 
tem como marca registrada o uso de adereços que lembram os palhaços afim de 
levar alegria às crianças internadas no Hospital Regional de Presidente Prudente. 
 
Ela destaca o crescimento pessoal neste tipo de ação. “Fico sem palavras para 
descrever como é bom saber que está fazendo a diferença da vida de uma criança 
em uma situação dessas”, finaliza.  
 
Quer saber mais sobre o assunto? Veja a pesquisa do Ibope na integra. 
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Título - Estagiárias usam habilidades jornalísticas para identificar notícias 
Autor – Sérgio Monzani 
 
Em funcionamento desde outubro de 2011, os blogs do Hospital Psiquiátrico 
Bezerra de Menezes e Associação Betesda de Presidente Prudente, recebem 
atualização semanalmente. As estágiárias Aline Maila (Betesda) e Alana Pastorini 
(Bezerra de Menezes), são as responsáveis pela produção dos textos, o que exige 
uma apurada percepção jornalística para identificação do indispensável “gancho 
jornalístico” para produção da notícia. 
 
Responsáveis pela comunicação interna das entidades, as alunas se apoiam na 
teoria recebida em sala de aula, buscando aplicar os conceitos teóricos da 
comunicação nas atividades que desenvolvem. Entre elas, identificar o que pode 
ou não ser notícia. 
 
De acordo Aline, no inicio do estágio, existiam algumas dificuldades em encontrar 
pautas para produção das matérias. Ela conta que com o passar do tempo e com 
e aproximação das pessoas, a dificuldade foi sendo minimizada. “Como é uma 
instituição que realiza projetos para crianças, toda semana há aulas de 
informática, mangá, no esporte: skate, futebol, então tento fazer as matérias em 
cima disso e procurar algo de diferente”. 
 
Já Alana relata não ter encontrado nenhuma dificuldade em identificar assuntos 
para seus textos sobre o Hospital Bezerra de Menezes. Ela diz que “no hospital 
eles desenvolvem muitos trabalhos que tem cunho noticioso e também estão 
sempre promovendo eventos, encontros, festas, reuniões e afins”. 
 
Ainda segundo Pastorini, as reuniões semanais do ECO unida ao conteúdo 
aprendido em sala de aula ajudam na hora da identificação da notícia na 
instituição. “Conforme vou tendo as orientações e as próprias matérias em sala de 
aula, ampliam nossa visão, nosso conhecimento acerca da comunicação interna e 
externa”, relata. 
 
Para ambas, a visão das instituições em relação ao jornalismo institucional, 
também mudou facilitando o planejamento feito por elas para cada uma das 
atendidas. 
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Personagem: Irmã Blanca Cortez 
Meio: Pessoalmente 
Entrevista concedida a Sérgio Monzani 
 
Introdução - Há um ano e meio em Presidente Prudente, após prestar serviços, 
em outas ocasiões, nas entidades pelo Brasil, Irmã Blanca Cortez realiza 
atualmente seus trabalhos como Madre superiora do Lar São Rafael de Presidente 
Prudente. Tem como principal função, acolher e acompanhar idosos que 
necessitam de cuidados. 
 
1 - A senhora acha importante a contribuição da comunicação nas entidades 
do terceiro setor? 
É muito importante. É um meio também para se conhecer o trabalho desenvolvido 
nas entidades que atendem várias pessoas, crianças, jovens, e no nosso caso os 
velhinhos. 
 
2 - Qual a importância das entidades do Terceiro Setor para a cidade de 
Presidente Prudente? 
Tem muita importância porque há muita necessidade. Nós aqui do Lar São Rafael, 
por exemplo, eles chegam numa idade onde sofrem toda uma consequência de 
doenças, incapacidades, Então as famílias não podem ficar com eles por conta do 
trabalho, e por diferentes circunstancias ter tempo para cuidar deles. Um idoso 
precisa de muita atenção e cuidado. 
 
3 - Como é realizado o trabalho aqui no Lar? 
Aqui nós somos em sete irmãs, temos alguns funcionários, enfermeiros e toda 
uma equipe que nos ajuda pois eles chegam aqui muito limitados e precisamos de 
uma equipe boa.  
 
4 - O que é necessário para que as entidades continuem atendendo? 
Precisa da colaboração do povo. Aqui em Presidente Prudente as pessoas nos 
ajudam muito nas doações de alimentos, e outras coisas também, como dinheiro 
pra manter a casa. O principal mesmo é o financeiro, pois sem ele não se pode 
fazer muita coisa. 
 
5 - Qual a maior riqueza para as entidades? 
Olha, sinceramente aqui no Lar nós consideramos a maior riqueza proporcionar 
aos velhinhos uma experiência de uma longa vida, com suas lembranças bonitas e 
tristes também. E a riqueza maior é poder ajudá-los em seus últimos anos a 
terminar uma vida digna, uma vida bem atendida, e que de alguma forma eles 
sejam realizados como pessoas. 
 
6 - Com qual palavra ou frase a senhora resumi o trabalho realizado pelas 
instituições? 
“Apreciação do trabalho que realiza”. Não apenas para nós que nos dedicamos 
aos idosos, que entram e muitas vezes não voltam para suas famílias, mas 
também as instituições que trabalham com as crianças, para que elas tenham 
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condições de seguir à diante em suas vidas, e também o atendimento aos jovens, 
para encaminhar ao bom caminho. 
 
7 - Do que depende uma entidade?  
Sem duvida alguma, da comunidade, para poder realizar o trabalho e seguir 
adiante com o atendimento aqui no Lar e também nas demais instituições. Sempre 
com ajuda do povo. 
 

 
Personagem: Letícia Cristina de Paiva 
Meio: Pessoalmente 
Entrevista concedida a Sérgio Monzani 
 
Introdução - Letícia Cristina de Paiva é formada em Jornalismo pela Faculdade 
de Comunicação Social “Jornalista Roberto Marinho” de Presidente Prudente, no 
ano de 2010 e trabalha na Rede Record de Presidente Prudente. Exercendo 
voluntariado na PASCOM (Pastoral da Comunicação) na Paróquia Santa Luzia de 
Presidente Prudente. 
 
1 - Qual foi o seu primeiro contato com o Terceiro Setor? 
O meu primeiro contato com o Terceiro Setor foi durante a execução do Trabalho 
de Conclusão de Curso (TCC), quando implantamos uma Assessoria de Imprensa 
na Paróquia Nossa Senhora do Carmo. 
 
2 - O que é o Terceiro Setor pra você? 
De forma teórica, o Terceiro Setor é composto de organizações sem fins 
lucrativos, que tem como objetivo contribuir com a sociedade através de prestação 
de serviço. Porém de uma forma mais pessoal, é nele que podemos identificar a 
grandeza do ser humano, a sua essência, que está grandemente ligada em fazer 
o bem e ao ser solidário. 
 
3 - A sua opinião mudou após ter contato com o Terceiro Setor? Em que 
ponto? 
O que mudou em minha opinião foi a valorização do trabalho que é realizado. 
Muitas vezes não gostamos quando alguma instituição nos pede ajuda, seja ela 
em dinheiro ou em doações, mas quando conhecemos de perto o trabalho que é 
desenvolvido e a importância que isso representa para os atendidos, 
compreendemos o verdadeiro significado da contribuição.  
 
4 - Em sua opinião, o Terceiro Setor é importante para o Jornalismo? 
Sim, tanto o jornalismo é importante para o Terceiro Setor, é através dele que a 
sociedade passa a conhecer o trabalho que é realizado e assim contribuir com 
outras pessoas que precisam de ajuda. 
 
5 - Qual o seu sentimento em contribuir com a sua profissão para o terceiro 
setor na Paróquia? 
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Sinto-me realizada, pois nada melhor em contribuir com a paróquia que cresci 
através da profissão que escolhi pra minha vida. Sempre participei de movimentos 
na Paróquia Santa Luzia, mas agora com a Pastoral da Comunicação sinto que 
posso contribuir mais através do meu trabalho, onde valorizamos e informamos os 
movimentos e fies da comunidade. 
 
6 - O que esse tipo de serviço na Paróquia representa pra você? 
Representa gratificação. Tenho nas mãos ferramentas e a oportunidade em 
contribuir com minha comunidade através do jornalismo. Temos o dever de 
informar não apenas a parte religiosa, mas também o trabalho social que é 
desenvolvido.  
 
7 - Como você desenvolve esse trabalho? 
Na Pascom desenvolvo matérias para o site e para o jornal que é bimestral, além 
de manter contato direto com o padre Paulo Valeriano e com líderes de pastorais. 
No site colocamos matérias e eventos de ações desenvolvidas pela paróquia e no 
jornal levantamos assuntos da atualidade e em destaque da igreja católica, além 
de valorizar o trabalho das pastorais. 
 
8 – A Paróquia em que você atua na PASCOM tem um site que trabalha com 
notícias institucionais. Você acha que um trabalho realizado para o Terceiro 
Setor pode ter maior visibilidade com a criação de um site para organizar os 
conteúdos produzidos? Por que ?  
Sim, porque é uma ferramenta que concentra todas as informações essenciais 
que membros da paróquia e da sociedade precisam saber. Hoje a internet é ágil, 
interativa e todos utilizam devido a praticidade. É através dela que podemos 
alcançar o público de qualquer lugar do mundo. 
 

 
Personagem: MARIA INÊS TEOTÔNIO 
Meio: Pessoalmente 
Entrevista concedida a Sérgio Monzani 
 
Título: No início ser voluntária preenchia um vazio e hoje faz parte da sua vida 
 
Introdução: A dona de casa Maria Inês Teotônio presta serviços como voluntária 
no brechó do Lar dos Meninos em Presidente Prudente há um ano.  
 
1. O que te incentivou a ser voluntária? 
Um dos motivos é que meu marido, por ser caminhoneiro, está sempre fora de 
casa e eu ficava sozinha. Certo dia fiquei sabendo que estavam precisando de 
uma pessoa pra ficar no brechó, e pela facilidade de morar próximo ao Lar e 
frequentar bastante o lugar, resolvi me oferecer. 
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2. Qual é o sentimento em realizar esse trabalho? 
Tenho o sentimento de alegria, de prazer em poder contribuir de alguma forma 
com algo tão simples que acaba fazendo o bem de várias crianças e faz bem pra 
mim também. 
 
3. Ser voluntária é apenas um passatempo ou se tornou parte da sua vida? 
No início imaginava que seria apenas um passatempo, que me ajudaria a sair um 
pouco de casa. Hoje eu tenho certeza que faz parte da minha vida, tanto que só 
saio daqui o dia que não quiserem mais a minha ajuda.   
 
4. Você considera importante a realização do trabalho voluntário? Por quê? 
Eu acho muito importante. Nós fazemos esse tipo de trabalho simplesmente pra 
ajudar pessoas que precisam. Então eu acho que é muito importante desde que 
seja feito de coração. 
 
5. A sua visão mudou após começar a realizar esse trabalho? 
Sim e muito. Eu sempre ouvi pessoas dizendo que saíram de depressão depois 
que começaram a ajudar de alguma forma, tanto em igrejas, instituições ou em 
outros lugares, mas eu não acreditava muito. Hoje, como estou vivendo 
exatamente isso, posso dizer que a minha visão mudou pra melhor sobre isso. 
 
6. O voluntário não é remunerado. Para você qual é o maior pagamento ao 
realizar esse trabalho? 
O maior pagamento que eu recebo é a saúde que Deus me dá pra poder chegar 
aqui e fazer tudo com muita alegria e de coração. Não recebo bens, mas com 
certeza meu pagamento é realizado de outra forma e só eu sei o quanto já recebi. 
 
7. Em sua opinião por que as pessoas devem olhar com mais carinho para o 
voluntariado? 
Eu sou suspeita em falar porque eu gosto muito do que faço. Mas eu acho que as 
pessoas deveriam se aproximar e conhecer mais esse tipo de trabalho, até 
mesmo pelo fato de fazer o bem para as pessoas. 
 
8. O que uma pessoa precisa para ser voluntária? 
Eu imagino que além de saber tratar bem as pessoas, ser paciente a pessoa deve 
fazer com amor aquilo que se propôs a fazer. Acho que a chave está exatamente 
no amor. 
 
9. Qual o maior aprendizado que você adquiriu com o voluntariado? 
Entre tantos aprendizados, o que pra mim foi o fundamental, é de que é possível a 
aproximação das pessoas, o carinho, o fazer o que gosta e com amor, pode 
mudar a vida das pessoas. A gente às vezes está morrendo, sendo que uma 
pequena coisa pode ser a solução. 
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Personagem: ANTONIA BRAZ  
Meio: Pessoalmente 
Entrevista concedida a Thiago Massuia 
 
Título - “A gente se sente mais realizada, mais útil na vida sabendo que pode 
contribuir com alguém” 
 
Introdução - Antonia Braz é coordenadora executiva do Projovem Urbano, 
Presidente da Central de Voluntários em Ação de Presidente Prudente (CVA), 
palestrante e conferencista há mais de 10 anos e têm mais de 20 anos de 
experiência em Educação, Terceiro Setor e Responsabilidade Social. Graduada 
em Pedagogia pela Unoeste, especialista em Psicopedagogia e Recursos 
Humanos é a entrevistada do quadro de entrevistas do site ECO.  
 
1. Como e por que teve início a CVA? 
Iniciou com a dona Maria Auxiliadora, que viu em Curitiba (PR) um centro de 
voluntariado e quis implantar aqui em Presidente Prudente (SP). Começou com 11 
voluntários. Em 2001 teve o ano internacional do voluntariado que cresceu muito. 
A mídia deu muita importância naquele momento, o que foi muito bom, pois ainda 
naquele ano nasceu o centro de voluntariado de São Paulo, que a central faz 
parte.  
 
2. A entidade precisa tomar algum cuidado ao trabalhar com um voluntário? 
Muitas entidades não se preocupam com o termo de adesão. Quando o voluntário 
chega tem que fazer a ficha junto com a coleta da assinatura que deve ser 
renovada a cada ano. Esses cuidados são necessários para que não se crie 
vínculo empregatício.  
 
3. Quantas horas o voluntário pode trabalhar? 
A lei não fala nada sobre isso, porém a gente orienta que se faça no máximo 
quatro por semana. Porque o trabalho voluntário tem o objetivo de contribuir com a 
justiça social. Se eu fizer 20 horas de trabalho por semana eu vou tomar o lugar 
de outra pessoa para trabalhar e, naturalmente, gerar injustiça social.  
 
4. Qual a função do voluntariado? 
Esse trabalho é para ajudar, para contribuir com o país e fazer o que não é função 
do poder público. Por exemplo, contar história para criança é um trabalho 
diferenciado. Montar um teatro é levar alegria. Ir ao hospital, visitar um doente, 
como os doutores da alegria, do sorriso, isso leva alegria para as pessoas que 
estão precisando de atenção. O trabalho voluntário é contribuir, é ajudar alguém 
que está em uma situação menos favorecida a desenvolver, se promover e se 
sentir bem enquanto pessoa.  
 
5. Quem ganha com esse trabalho? 
Isso faz bem tanto para quem recebe como para quem faz. A gente se sente mais 
realizada, mais útil na vida sabendo que pode contribuir com alguém. Também 
são importantes em questão de currículo, as empresas estão valorizando muito 
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esse trabalho. Para quem procura bolsa de estudo em mestrado, pós-graduação e 
doutorado, por exemplo. Toda pessoa que vai fazer trabalho deve pedir 
documentos, isso não vai ser nenhum problema de pegar já que a lei garante este 
direito.  
 

 
Personagem: WALDEMAR DA SILVA MACHADO 
Meio: Pessoalmente 
Entrevista concedida a Sérgio Monzani 
 
Introdução - Administrador do Lar Santa Filomena de Presidente Prudente. 
 
1. Como você define uma entidade do Terceiro Setor? 
Organização do Terceiro Setor são todas sem fins econômicos e que não 
pertencem nem ao Primeiro Setor (Estado) e ao Segundo Setor (Mercado). 
Nasceram, em sua maioria, em defesa de direitos humanos ou ambientais e lutam 
para garantir acesso a bens ou serviços. A história do Terceiro Setor mostra que 
seu surgimento se deve às lacunas deixadas pelo Estado ou às desigualdades 
geradas pelo mercado. Mas isso está mudando, as entidades nascem ou 
continuam desenvolvendo seu trabalho não somente para minimizar as falhas do 
Estado ou desigualdades geradas pelo setor econômico e sim como fruto de uma 
sociedade civil organizada e consciente de seus deveres e poder político. 
   
2. Em sua opinião qual a maior dificuldade quando se trata de comunicação 
para o Terceiro Setor? 
Considerando que o Terceiro Setor ainda é carente de algumas ferramentas de 
gestão e recursos financeiros, considero que alguns casos não há percepção 
sobre a importância da divulgação dos trabalhos e necessidades. Quando isto é 
percebido, muitas vezes a instituição não dispõe de recurso financeiro e de 
pessoal para tal ação. 
 
3. O que você acha do uso da internet para a divulgação do Terceiro Setor? 
A internet é um dos meios de comunicação mais usados na atualidade e desta 
forma acredito que é um meio que precisa ser mais e melhor explorado pelas 
instituições. Considero que faltam ainda pessoas qualificadas para aproveitar esta 
ferramenta. 
 
4. Você considera as redes sociais como ferramentas que podem contribuir 
na divulgação dos trabalhos de uma entidade de Terceiro Setor? 
Olha, acredito que é uma ferramenta nova se comparada a outras como o jornal 
escrito ou rádio e TV, mas que aliada a bons propósitos pode sim contribuir para a 
divulgação dos trabalhos. 
 
5. Você acha positiva a união “entidade e jornalismo” para construção de 
uma imagem? 
A união de esforços sempre é algo que amplifica o alcance de uma ação e neste 
sentido o jornalismo pode sim contribuir na visibilidade das entidades. 
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6. O ECO trabalha com as redes sociais Facebook e blog para uma maior 
divulgação jornalística. Você acredita que essa iniciativa pode melhorar o 
resultado final dos trabalhos realizados? 
Acredito que os diferentes meios de comunicação juntos possibilitam um alcance 
maior de pessoas em diferentes níveis ou classes sociais e isso com certeza trará 
melhores resultados ao trabalho proposto.  
 
7. Você acha que o Jornalismo pode contribuir para as entidades do Terceiro 
Setor? Dê que forma? 
O Terceiro Setor não sobrevive somente de recursos próprios ou convênios com o 
Primeiro e Segundo Setor e sim de uma somatória de esforços, desta forma, o 
jornalismo pode contribuir e muito na divulgação dos trabalhos desenvolvidos e as 
dificuldades enfrentadas, sensibilizando pessoas a estarem engajadas ou a se 
identificarem com alguma entidade e consequentemente tornar-se um agente 
multiplicador.  
 
8. De que forma as entidades do Terceiro Setor devem usufruir do jornalismo 
para expor seus trabalhos? 
Na maioria dos casos, as entidades não possuem um planejamento para uso de 
mecanismos de divulgação e não possuem recurso financeiro para custear tais 
despesas. Por isso, a forma de usufruir é ficando atento aos espaços abertos e 
gratuitos para a exposição dos trabalhos. 
 

 
Personagem: Padre Paulo Valeriano de Souza 
Meio: Pessoalmente 
Entrevista concedida a Sérgio Monzani 
 
Introdução - Padre Paulo Valeriano de Souza é Ordenado há 8 anos e já realizou 
trabalhos pastorais nas Paróquias Nossa Senhora Aparecida (Regente Feijó), 
Menino Jesus de Praga (Presidente Prudente), Mãe da Igreja (Seminário 
Presidente Prudente), e atualmente exerce a função de Pároco na Paróquia de 
Santa Luzia de Presidente Prudente onde está em seu terceiro ano. 
 
1 - Qual a sua visão sobre o Terceiro Setor?  
Acredito que a Instituição na qual sirvo, sem fins lucrativo, não atua nas lacunas 
do Estado e setor privado, ou seja, não é “tapa buracos”... Também não é 
concorrente dos setores anteriores. Se se pode chamar, a Igreja de 3º setor, 
minha visão é que esse ensina e pratica a gratuidade a partir dos valores cristãos.  
 
2 - Antes de ser Ordenado padre, já havia tido algum contato com o Terceiro 
Setor? Qual?  
Sim. Estive envolvido nos serviços sociais na Comunidade de origem.  
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3 - Em sua opinião, o Jornalismo é importante para o Terceiro Setor? Por 
quê?   
O jornalismo é importante para todos os setores; mas de modo muito especial o é 
para as instituições que servem na solidariedade para o bem das pessoas e do 
Planeta. Quando o jornalismo lida com as notícias de modo ético e responsável, 
nos vários seguimentos sociais, contribui para que a sociedade seja toda solidária, 
isto é: não visar o lucro, mas o bem viver social. Isso é um desafio para o 
jornalismo diante da coleta, redação, edição e publicação  milhares de 
informações sobre os diversos temas atuais da comunicação. Para o 3º setor, o 
jornalismo torna-se importante na divulgação dos valores e experiências vividas 
nas relações pessoais.  
 
4 -  O que julga importante ao desenvolver projetos voltados para esse 
Setor?  
Julgo muitíssimo importante os projetos que levam as pessoas se identificarem 
como tais, tomarem consciência de sua existência como seres para o encontro, a 
felicidade e, portanto, seres capazes de suportar dores, angústias e perdas em 
grupos, famílias ou comunidades. Isso tudo transforma projetos em realidades;  
 
5 - Você acha que a contribuição do Jornalismo pode ajudar em quais 
pontos as entidades do Terceiro Setor?  
O Jornalismo pode e deve ajudar, tornando as pessoas mais próximas partindo de 
suas realidades e não a partir de ficções fantasiosas. O Jornalismo pode ajudar o 
terceiro setor, não estando somente a serviço das elites sociais e suas ideologias, 
muitas vezes, prejudiciais às instituições sem fins lucrativos. No entanto, em 
nossos dias com as técnicas e meios de comunicação, todos querem se passar 
por comunicador e jornalistas... O jornalismo no 3º setor precisa ter um ideal, não 
pode ser repetitivo. O jornalismo no setor sem fins lucrativo, precisa promover a 
gratuidade humana.  
 
6 - Você acha o investimento em um plano de comunicação necessário nas 
instituições do Terceiro Setor, ou acha que é desperdiçar o que poderia ser 
investido em outro projeto?   
O terceiro setor investe no ser humano, para que este atinja sua finalidade. Daí 
que a COMUNICAÇÃO é uma necessidade. A pessoa humana ao comunicar-se e 
receber a comunicação, existe e faz existir... Contudo, outra necessidade não é 
menos importante: o conteúdo da e na Comunicação deve ser em prol do bem 
viver dos seres viventes.  
 
7 - A Paróquia em que desenvolve seus trabalhos como pároco atualmente, 
conta com uma PASCOM (Pastoral da Comunicação), e tem um site que 
trabalha com notícias institucionais. O que mudou após o site?  
É próprio de toda Paróquia comunicar a melhor notícia da qual é portadora: o 
Evangelho. As pastorais e movimentos estão a serviço dessa Boa Notícia. O site e 
o jornal (impresso) são meios que contribuem na divulgação dos acontecimentos e 
aproximam as pessoas envolvidas na comunidade. Isso mudou o modo de ver, 
interpretar e compreender a própria Paróquia.  



145 

 

Personagem: THIAGO BAISE 
Meio: e-mail  
Entrevista concedida a Sérgio Monzani 
 
Título - “Investir em comunicação é investir em parcerias, mobilização de recursos 
e transparência” 
 
Introdução - Ele é facilitador de grupos formado pelo Programa Germinar e 
Programa de Gestão da Mudança. Especialista em Comunicação Empresarial pela 
PUC-PR, tem sua formação acadêmica em Jornalismo. Com sete anos de 
experiência no Terceiro Setor, hoje fala com propriedade sobre os desafios da 
área. 

 
1. Como você define o Terceiro Setor? 
Como a representação das associações de pessoas para atuar em projetos e 
iniciativas que tem como objetivo melhorar as questões sociais. Entendo social 
como tudo que envolve a maneira que vivemos, como saúde, educação, cultura, 
economia, esporte e lazer. 
 
2. Qual a maior carência do Terceiro Setor? 
O Terceiro Setor surgiu para atender às carências da sociedade, mas o próprio 
setor tem os problemas que a sociedade enfrenta, como por exemplo, a baixa 
escolaridade. Os desafios em elaborar projetos e fazer parcerias são decorrentes 
da dificuldade que temos em dialogar para solucionar os problemas que vivemos. 
A carência não é do Terceiro Setor, mas da sociedade.  
 
3. Se olharmos o Terceiro Setor como um corpo, em sua opinião, o que seria 
o coração? 
O sentimento, as emoções e a vontade. Muitas pessoas se envolvem no Terceiro 
Setor principalmente pelas emoções que sentem. Sentimentos de indignação, 
piedade, amizade, carinho e respeito.  
 
4. Qual a maior dificuldade quando se trata de comunicação para o Terceiro 
Setor? 
É um desafio termos pessoas focadas em comunicar as ações sociais. Com as 
várias demandas que uma ONG enfrenta no seu dia a dia, comunicar fica em 
segundo plano. É um circulo vicioso que prejudica as instituições a cumprir sua 
missão. Mas decorre de falta de planejamento, já que existem exemplos atuais 
onde muito se tem conquistado usando a comunicação, principalmente pelo 
envolvimento de jovens que utilizam vídeos, artes e mensagens inteligentes para 
transmitir informação e envolver mais pessoas em uma causa. 
 
 
5. Por que uma empresa deve investir em comunicação? 
Entendo a comunicação como uma estratégia. Você precisa deixar claro qual a 
razão de existir da organização, porque outras pessoas devem acreditar no que 
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você faz, que impacto traz para a sociedade. Investir em comunicação é investir 
em parcerias, em mobilização de recursos e em transparência.   
 
6. As redes sociais podem ajudar de alguma forma a melhorar a imagem de 
uma instituição? De que forma? 
Hoje as mídias sociais estão contribuindo bastante com as instituições. Não só 
nas questões de imagem, mas de captação de recursos e mobilização de 
pessoas. As práticas de crowdfunding são ótimos exemplos de resultado de 
mobilização de recursos, onde você consegue envolver um número grande de 
financiadores. As divulgações de ações voluntárias e de mobilização para ajudas 
em catástrofes naturais são outros exemplos onde a internet contribui bastante 
para ajudar quem quer ajudar. 
 
7. Você acha que o Jornalismo pode contribuir para as entidades do Terceiro 
Setor? De que forma? 
Uma entidade nasce para enfrentar os problemas sociais. O jornalismo tem em 
seu fundamento a pesquisa para retratar a sociedade. Entendo que as entidades 
do Terceiro Setor são fontes importantes que podem contribuir com jornalistas que 
se interessam por pautas de investigação. Mas cabe também às entidades 
entender o que tem a comunicar aos jornalistas. Acredito que é importante 
procurar jornalistas para divulgar questões importantes para a sociedade, com 
notícias que vão além de festas e bazares.   
 
8. Qual a sua opinião em relação ao futuro do Terceiro Setor no Brasil?  
Com o contínuo crescimento econômico, muitas oportunidades aparecem às 
instituições sociais. Muitas empresas percebem uma oportunidade de se envolver 
na área social, até porque o crescimento atual não resolve as desigualdades 
sociais, fator que desafiará mais os resultados das iniciativas do Terceiro Setor. 
Entendo que projetar o futuro depende de como vamos nos organizar para formar 
parcerias com a iniciativa privada e com o setor público. É por meio de parcerias 
entre os três setores que podemos superar os desafios atuais. 
 
9. Você é jornalista especialista em Comunicação Empresarial e assessoria 
de imprensa para o Terceiro Setor. Com isso, qual a sua projeção em relação 
ao Jornalismo no Terceiro Setor? 
A especialização me ajudou a entender melhor com planejar e executar projetos 
de comunicação. Acabei levando estes conhecimentos para a gestão de projetos 
sociais, saindo um pouco da realidade do jornalismo. Fiz outros cursos voltados à 
gestão de projetos e ao desenvolvimento de grupos, área que me identifiquei. 
Percebo que a projeção profissional tem a ver com a identificação com o trabalho 
que você executa. Saber como quer contribuir com o mundo é um passo 
fundamental para conquistar seu espaço no ramo de atuação que for trabalhar.  
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Personagem: MARLENE MARCHIORI 
Meio: e-mail 
Entrevista concedida a Sérgio Monzani 
 
Título - Pós-doutora em Comunicação Organizacional explica como funciona a 
Comunicação Interna nas empresas 
 
Introdução - Pós-doutora em Comunicação Organizacional pela Purdue 
University, Doutora pela Universidade de São Paulo (USP), com estudos 
desenvolvidos no Theory, Culture and Society Centre da Notthingham Trent 
University, do Reino Unido. Tem graduação em Administração e em Comunicação 
Social com ênfase em Relações Públicas. A entrevistada Marlene Marchiori 
explica nesta entrevista exclusiva ao ECO, como funciona o processo de 
Comunicação Interna de uma empresa.  
 
1. O que é Comunicação Interna? 
A comunicação interna planejada e avaliada é um processo estratégico que 
estimula o diálogo entre lideranças e funcionários. Oportuniza a troca de 
informações via comunicação, contribuindo para a construção do conhecimento, o 
qual é expresso nas atitudes das pessoas. O processo de comunicação engloba a 
comunicação administrativa, fluxos, barreiras, veículos, redes formais e informais. 
Promove também a interação social e fomenta a credibilidade, agindo no sentido 
de manter viva a identidade de uma organização. 
 
2. Para quem é voltada a comunicação interna de uma empresa? 
É uma comunicação que se constrói nos processos de relacionamento entre 
líderes e liderados. Engloba os funcionários, gestores, diretores que fazem parte 
do ambiente que constitui a organização. 
 
3. Quais os desafios encontrados pelas organizações ao implantarem uma 
Comunicação Interna? 
Os desafios são inúmeros, dependendo do ambiente em que se encontra uma 
organização. Entendo hoje ser fundamental educar em comunicação, capacitando 
as pessoas para seu conhecimento e prática. Não há mais como entender 
comunicação apenas como informacional, é fundamental construir significação e 
para tal, estabelecer a relação entre quem produz e quem recebe a informação. 
Comunicação é também interação. 
 
 
4. Em sua opinião, por que uma empresa deve investir em comunicação? 
A Comunicação constitui a própria realidade da organização. A comunicação 
interna vem deixando de ser a área que comunica fatos ocorridos nas 
organizações. Analisar e discutir as práticas da comunicação interna contribui com 
a perspectiva de uma postura mais estratégica das organizações no sentido de 
ampliar a relação de dependência entre as organizações e a comunicação. 
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5. As redes sociais podem ajudar de alguma forma a melhorar a imagem de 
uma instituição? De que forma? 
Redes sociais aproximam e dinamizam a realidade organizacional. A identidade – 
quem somos, deve estar de acordo com a imagem – como somos vistos. 
 
6. Quais os principais motivos que levam muitas empresas a não aderirem a 
um plano de comunicação interna? 
Talvez até pela falta de conhecimento da dimensão da comunicação nos 
ambientes organizacionais. 
 
7. O que as empresas devem levar em consideração ao buscarem 
estabelecer um plano de comunicação interna? 
Entender sua estrutura, seus processos, sua dinâmica. Comunicação deve ser 
entendida como um processo social vindo de várias referências e não uma 
ferramenta. A comunicação propicia a construção de sentidos e proporciona o 
reconhecimento da existência de divergências que se manifestam das mais 
diferentes formas nas organizações. A nova função da comunicação interna é 
agir no sentido de construir conhecimento. Para tanto é fundamental educar.  
 
A comunicação interna deve olhar para a organização como um complexo e 
assim: 
 

• Entender a organização como um todo; 
• Construir processos interativos; 
• Desenvolver atividades que tenham sentido para as pessoas; 
• Construir significados; 
• Gerar novos contextos; 
• Instigar relacionamentos organizacionais.  

 
Cada público possui demandas diferenciadas e expectativas singulares. A 
comunicação interna é um processo estratégico de: 
 

 Diálogo; 

 Negociação social do significado; 

 Relacionamento entre líderes e liderados; 

 Criação de redes de relacionamento. 
 
8. Quais os principais pontos que podem contribuir para que a comunicação 
interna seja eficaz? 
Entendo duas visões da comunicação, as quais são apresentadas e discutidas na 
obra Comunicação e Cultura Organizacional, de minha autoria: 
 
Comunicação Tática 

• Que comunica fatos ocorridos e tem função informativa (básica), sendo 
fundamental que aconteça por meio das organizações. 
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Comunicação Estratégica 

• É responsável pelo processo de criação de conhecimento, estimula o 
diálogo. Uma comunicação que ajuda a construir a realidade 
organizacional; 

• Gera fatos, cria contextos. Sugere um novo comportamento na medida em 
que tem a função de ser co-criadora do futuro da organização. 

 
Complemento - Marlene Marchiori também é pesquisadora líder dos Grupos de 
Pesquisa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq): “Comunicação organizacional e relações públicas: perspectivas teóricas e 
práticas no campo estratégico” e “Comunicação e Cultura Organizacional”. É 
professora-associada de graduação e de pós-graduação da Universidade Estadual 
de Londrina (UEL), no Paraná. Ministra cursos como professora-convidada da 
Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial). Autora do livro 
“Cultura e comunicação organizacional: um olhar estratégico sobre a organização” 
e organizadora das obras “Faces da cultura e da comunicação organizacional”, 
volumes 1 e 2 e “Comunicação e organização: reflexões, processos e práticas”. 
Presta consultoria nas áreas de cultura estratégia e comunicação organizacional. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 


