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Resumo
O artigo  analisa  novos  espaços para  a  produção,  distribuição  e  acesso a  investigações,
tomando-se por base as experiências que integram o emergente sistema de organizações
jornalísticas sem fins lucrativos, iniciado nos Estados Unidos e que também têm atuado em
países da América Latina, inclusive no Brasil. Orientados pela pesquisa, concluímos que a
produção  de  reportagens  investigativas,  praticada  por  organizações  sem fins  lucrativos,
apesar  de  representar  uma  alternativa  promissora,  encontra  diversos  desafios  para  se
estabelecer,  especialmente  no  que  concerne  a  conquista  da  sustentabilidade.  Faltam
métricas mais confiáveis para prestação de contas a financiadores; maior investimento em
estratégias de marketing, para a conquista de novas fontes de renda; e a diversificação da
receita, que pode contribuir para a redução da dependência de doadores únicos de quantias
significativas.
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1. Jornalismo investigativo: disputas em torno do conceito

Em uma perspectiva pré-moderna da função do jornalismo, a atividade poderia ser

definida  pelo  seu  papel  de  atualização.  De  modo  que  as  pessoas  consomem  produtos

jornalísticos e desejam ser informadas sobre o que as rodeia, com objetivo de participar de

conversas, para se assegurarem de que estão a par dos acontecimentos ou apenas “para

serem  fascinadas pelas alegrias ou tragédias da vida” (TRAQUINA, 2005, p. 20). 

Ainda se poderia definí-lo, tomando-se por base, extritamente o  “domínio técnico”,

mas  como  ressaltado  por  Nelson  Traquina  (2005),  tal  atitude  logo  se  mostraria  muito

limitada, porque para se compreender a função do jornalismo, especialmente o praticado  no

tempo presente, se faz necessário pensá-lo no contexto da teoria democrática. 

O modelo contemporâneo de jornais como veículos de comunicação é herdeiro de

práticas intensificadas no século XIX, especialmente devido ao desenvolvimento da penny

press, o chamado jornalismo de centavos, com mais ênfase nos Estados Unidos da Améroca

(EUA). Nos séculos anteriores, a imprensa atuava majoritariamente por meio de subsídios

políticos e com o objetivo de fazer propaganda de perspectivas partidárias. Os jornais eram

1 Trabalho apresentado no GP Políticas e Estratégias de Comunicação do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa em
Comunicação, evento componente do XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação.
2 Mestranda do Curso de Comunicação Social da FAC-UnB, email: alinecrxavier@gmail.com
3 Orientador do trabalho. Professor do Curso de Comunicação Social da FAC-UnB, email: fopaulino@gmail.com 
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caros,  adotavam  um  estilo  rebuscado  e  eram  dirigidos  a  públicos  restritos,  como

simpatizantes políticos e comerciantes (ALBUQUERQUE, 2000). 

A  penny press surgiu como a antítese do sistema de produção e de circulação de

informações  utilizados  pelos  seus  antecessores.  Orientada  pelo  mercado,  essa  “nova”

imprensa buscou conquistar sua independência financeira por meio de uma base de receita

composta pela comercialização de espaço publicitário e pela venda de jornais, privilegiando

o baixo preço e uma maior circulação. Dessa forma, a sobrevivência financeira dos jornais

passou a depender diretamente  da conquista de um leitorado amplo e diversificado. 

O  discurso  político  da  imprensa  partidária,  não  correspondia  aos  interesses  e,

principalmente,  às  necessidades  da  audiência  almejada  pela  penny  press.  Assim,  como

resultado do desejo de formar um público menos segmentado e da convergência de outros

fatores4,  a  imprensa  incorporou um discurso  politicamente  independente,  comprometida

com os fatos e com a defesa do interesse público (ABUQUERQUE, 2000;  TRAQUINA,

2005).

O  modelo  de  “jornalismo  independente”  expressa  uma  atuação  jornalística

pretensamente  autônoma  em  relação  ao  governo  e  de  pressões  políticas  e  partidárias.

Disseminado em outras culturas junto com o modelo de governo democrático, o jornalismo

“tem o  papel  de  informar  o  público  sem censura”  (TRAQUINA,  2005,  p.  23),  e  está

comprometido  com o interesse  público.  É responsável  por  exercer  um “Quarto  poder”,

dentro de um quadro de  checks and balances, baseado na fiscalização dos três poderes

constitucionais do Estado: executivo, legislatvo e judiciário (ALBUQUERQUE, 2000). 

Assim, os jornalistas podem ser compreendidos tanto como “porta-vozes da opinião

pública”, incubidos de expressar “as diferentes vozes no interior da sociedade que deveriam

ser tidas em conta pelos governos”, e simultaneamente como “vigilantes do poder político”,

protegendo  “os  cidadãos  contra  os  abusos  (históricos)  dos  governantes”  (TRAQUINA,

2005a, p. 48).

 O desenvolvimento  da  penny  press,  ao  tornar  central  a  produção  de  notícias  e

acelerar  os processos de trabalho no jornal-empresa,  de certo modo dedicou o papel de

vigilância do Poder Público ao jornalismo investigativo, que é descrito por Ricardo Kotscho

(2007), como a ação de procurar, descobrir e contar “para todo mundo aquilo que se está

querendo esconder da opinião pública” (2007, p. 34). 

4Como a  intensa  industrialização  de  setores  da  sociedade,  inclusive  dos  processos  de  impressão,  que  tiveram  sua
capacidade elevada a números até então inimagináveis; a conquista de melhorias na reprodução de imagens; a transmissão
de informações através do telégrafo por cabo, que tornou possível a operação de agências de notícias em âmbito global; o
aumento do número de pessoas alfabetizadas; a ascensão do positivismo filosófico. 
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 O  uso  da  terminologia:  jornalismo  investigativo  não  é  uma  unanimidade  entre

teóricos  e  profissionais  do  campo.  Há  quem  defenda  que  o  termo “tornou-se  uma

qualificação específica para as reportagens de maior fôlego e investimento de apuração.

Aquela que exige mais tempo e paciência para pesquisas, entrevistas, observação direta,

checagem e rechecagem – a busca obsessiva por documentos e provas” (BERABA apud

FORTES, 2005, p.  15). Por outro lado, encontra-se quem argumente que o “jornalismo

investigativo é um conceito que tem um vício de origem: a redundância” (CANELLAS

apud FORTES, 2012, p.16), “porque todo jornalismo pressupõe investigação” (NOBLAT

apud FORTES, 2012, p.80). 

O  termo  tem  origem  na  tradução  de  investigative  journalism do  inglês  para  o

português, e geralmente é diferenciado da prática do jornalismo convencional com base nos

procedimentos metodológicos adotados na produção de uma reportagem investigativa.  

2. A metodologia de trabalho como aspecto diferenciador da investigação jornalística 

Segundo o jornalista Percival de Souza, “não importa a terminologia”, fato é que em

determinadas  coberturas,  “o  repórter  precisa  batalhar  pelas  informações,  desenvolver

técnicas próprias de apuração, ter metodologia para construir a reportagem”. Assim, “é o

processo de trabalho do repórter que diferencia a reportagem investigativa”. Dentro dessa

perspectiva, para o jornalista Carlos Fon, o que diferencia o jornalismo convencional do

jornalismo  investigativo  “é  mais  'um  modo  de  fazer'  jornalismo,  do  que  'um  tipo'  de

jornalismo à parte” (SEQUEIRA, 2005, p. 63-64). 

A  cartilha  “Investigação  a  partir  de  histórias:  um  manual  para  jornalistas

investigativos”,  lançada  em  português  pela  Organização  das  Nações  Unidas  para  a

Educação (UNESCO), em 2013, destaca as aproximações e distanciamentos no processo de

produção do jornalismo convencional e do jornalismo investigativo, ou seja, quando uma

cobertura ultrapassa o limite da utilização das ferramentas do trajeto habitual para uma que

exige maior esforço da parte do repórter. 

A cobertura convencional é “fundamentalmente reativa, quando não, passiva”, pois

geralmente  depende  da  cessão  de  informações  por  outros,  como  assessorias,  polícia,

governos,  empresas  entre  outros.  Já  a  cobertura  investigativa  exerce  papel  ativo  pois

“depende de materiais reunidos ou gerados a partir da própria iniciativa do (a) repórter (e

por isso ela é frequentemente chamada de 'cobertura empreendida' – em inglês, 'enterprise

reporting')” (UNESCO, 2013, p. 8). 
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O manual  nega  a  ideia  de  que  o  jornalismo  investigativo  seja  “o  bom e  velho

jornalismo bem realizado”, diferenciando a maneira com que ambas as práticas focalizam

os quatro elementos essenciais do lead:

De fato, ambas as formas de jornalismo focalizam os elementos de quem, o que,
onde e quando. Mas o quinto elemento da cobertura convencional, o “por que”,
torna-se o “como” na investigação. Os outros elementos são desenvolvidos não
apenas em termos de quantidade, mas também em termos de qualidade. O “quem”
não é apenas um nome ou um título, e sim uma personalidade, com traços de
caráter e um estilo. O “quando” não está presente nas notícias, e é um continuum
histórico  –  uma  narrativa.  O  “que”  não  é  meramente  um  evento,  e  sim  um
fenômeno com causas e consequências. O “onde” não é apenas um endereço, e
sim uma ambientação, na qual certas coisas se tornam mais ou menos possíveis.
Esses elementos e detalhes dão ao jornalismo investigativo, em sua melhor forma,
uma poderosa qualidade estética que reforça o seu impacto emocional (UNESCO,
2013, p. 8). 

Em síntese,  “os  dois  papéis  envolvem às  vezes  habilidades,  hábitos  de  trabalho,

processos  e  metas  profundamente  diferentes”  (UNESCO,  2013,  p.  8).  Uma reportagem

investigativa exige muito mais esforço de apuração e reflexão do que uma matéria habitual.

A  pesquisa  mais  apurada,  para  além  dos  pronunciamentos  oficiais  e  das  simples

declarações, é essencial no jornalismo investigativo. Em muitos casos, o repórter precisa ter

domínio ou recorrer a especialistas que o auxiliem na busca por documentos em arquivos e

na leitura e interpretação de seus achados,  como balanços,  tabelas entre outros tipos de

documentos5. 

 De  forma  didática,  o  manual  publicado  pela  UNESCO apresenta  o  método  de

investigação  a  partir  de  histórias  em oito  passos,  que  consistem em:  1)  descobrir  uma

questão  2)  criar  uma  hipótese  para  verificar  3)  buscar   dados  de  fontes  abertas,  para

verificar a hipótese 4) buscar fontes humanas 5) organizar os dados coletados 6) colocar os

dados em uma ordem narrativa e compor a história 7) fazer o controle de qualidade para

confirmar que a história está correta 8) publicar, promover e defender a história6.

A  metodologia  de  trabalho  diferencia  o  jornalismo  investigativo  não  apenas  da

produção convencional de notícias. O mesmo caminho pode ser utilizado para distingui-la

das reportagens interpretativas  ou em profundidade,  que em muitos  casos compartilham

temáticas  e  aspectos  estruturais,  mas  que  demandam  processos  de  trabalho  específicos

(QUESADA, 1987, p.  67).  No entanto,  nos limitamos apenas  à exposição dos aspectos

diferenciadores da reportagem investigativa, que atendem ao escopo do objeto de estudo do

artigo. 
5Nos últimos anos, devido à melhoria da capacidade de armazenamento de dados, jornalistas têm se especializado no
desenvolvimento e uso de tecnologias para lidar com big data (grandes volumes de dados digitais), que já têm auxiliado
no desenvolvimento de diversas reportagens ao redor do mundo. 
6Modelos semelhantes de metodologia de trabalho para o jornalista investigativo são apresentados por ,Cleofe Monteiro de
Sequeira (2005) e Nilson Lage (2008).   
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Conforme verificado, as práticas e o modo de fazer característicos da produção de

investigações no jornalismo, demandam mais esforço de pesquisa por parte do repórter, na

busca de informações ocultas e de difícil acesso, bem como na sistematização de grandes

volumes de documentos. Essa tarefa pode se tornar ainda mais desafiadora diante da falta

de financiamento ou de recursos escassos, essenciais para o custeio de viagens e demais

gastos necessários para execução de uma reportagem desse gênero. 

Historicamente,  a  imprensa  se  firmou  como  lugar  de  excelência  do  jornalismo

investigativo.  Embora  sua  plataforma  sempre  tenha  apresentado  limitações  para  a

publicação de reportagens de longa extensão, os veículos impressos de referência7  reuniam

as  condições  ideais  para  a  prática  de  investigações,  pois  contavam  com  jornalistas

especializados e com os recursos financeiros. 

Contudo,  a  rotina  produtiva  orientada  pela  lógica  do  tempo  real8,  adotada  no

jornalismo  praticado  na  internet,  somada  à  crise  da  indústria  de  jornais,  reduziu  o

investimento em investigações e o número de profissionais dedicados especialmente a essa

atividade. A seguir, apresentamos os possíveis elementos que constituem esse cenário de

crise, que afetou  a produção de jornalismo investigativo.  

3.   Jornalismo  em  crise  ou  em  transição:  considerações  sobre  as  mudanças  na

indústria 

A queda no número de leitores de jornais impressos começou a ser percebida em

países europeus e nos EUA, no final da década de1960, quando “a diagramação digital

barata  e  a  impressão  offset levaram  ao  crescimento  explosivo  de  produtos  impressos

segmentados, capazes de atingir o público almejado pelos anunciantes (MEYER, 2007, p.

48). Com mais opções para o consumo de informações, o público original dos jornais se

descentralizou e, com ele, a receita publicitária. 

 Anos mais tarde, a competição entre produtos jornalísticos se tornou ainda mais

acirrada,  diante  da  redução  dos  custos  e  o  acesso  facilitado  aos  meios  de  produção  e

distribuição  de  informações,  oportunizadas  pela  internet  e  pelas  tecnologias  digitais.  A

década de 1990 foi marcada pelo expressivo aumento do acesso à internet, popularizada em

decorrência  ao  desenvolvimento  de  tecnologias  que  contribuíram  para  melhorar  sua

interface e o acesso pelo usuário comum9. 
7Do inglês mainstream media. O termo faz referência aos meios de comunicação (jornais impressos, televisão e rádio), que
têm maior alcance de público e que geralmente representa a linha de pensamento dominante no momento. 
8 “O tempo real significa  informação sendo transmitida enquanto está acontecendo o fato,  transmissão simultânea ao
acontecimento, enquanto o on-line significa uma informação que está em rede, mas não necessariamente simultânea ao
acontecimento” (BRANDÃO, 1999, p. 15).
9Em 1989 nasceu a World Wide Web (referenciada apenas como web ou pela sigla WWW). Sua invenção contribuiu para a
criação dos navegadores (browsers).  O primeiro, denominado Mosaic, foi lançado em 22 de abril de 1993 (QUADROS, 
2002, p. 1-2). No ano seguinte, em 1994, ocorreu o lançamento do site de buscas Yahoo. 
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Na primeira  década  dos  anos  2000,  quando  houve  o  investimento  em produtos

jornalísticos  exclusivos  para  a  internet  (PAVLIK,  2001),  o  processo  de  transição  da

produção  de  conteúdo  jornalístico  impresso  para  o  ambiente  digital  encontrou  diversos

desafios. As dificuldades financeiras presentes no setor desde o final da década de 1960, em

decorrência  da  maior  distribuição  da  audiência  e  da  receita  publicitária  se  agravaram.

Impressos renomados enfrentaram expressiva  queda na circulação, devido à migração de

leitores  para  internet,  que  levaram  consigo  anunciantes  publicitários,  inclusive  os

classificados (de empregos, imóveis e veículos automotivos), fatia importante do lucro da

indústria de jornais (BASILE, 2009, p. 162). 

De  acordo  com  dados  do  estudo  State  of  the  News  Media 2014,  realizado

anualmente  pela  Pew  Research  Center,  sobre  a  mídia  norte-americana,  “mais  de  três

quartos das receitas classificadas de impressão foi perdida desde 2000″. Entre 2003 e 2013,

“os anúncios impressos caíram de US $ 45 bilhões para US $ 19 bilhões”. Grande parte

desse declínio são do varejo (porcentagem mais representativa da publicidade impressa) e

dos anúncios nacionais10.

Com o fracasso do modelo de financiamento da mídia tradicional, na internet, jornais

consolidados encontram-se diante de dois cenários possíveis. No primeiro, os atuais donos

de veículos buscarão extrair o máximo de lucratividade que conseguirem, mesmo que isso

signifique o fim do negócio. No segundo, donos ou seus sucessores “aceitarão a realidade

da nova competição e investirão no aprimoramento de produtos que explorem totalmente o

poder da mídia impressa e transformarão os jornais em grandes  players num mercado de

informação que inclui a mídia digital” (MEYER, 2007, p. 51).

No contexto atual, encontramos duas práticas que parecem ter optado pelo segundo

caminho: o New York Times (NYT) e o Washington Post. No entanto, a história de cada um,

na busca pela superação da crise na indústria de jornais, tem um resultado diferente.

Em  novembro  de  2008,  o  NYT  enfrentou  a  perda   de   20,  9%  da  verba  em

publicidade, em comparação ao mesmo período de 2007.11 De acordo com Juliano Basile

(2009), na tentativa de restituir a saúde financeira do  jornal:

no início de dezembro, o grupo divulgou um plano para hipotecar a sua nova sede
em Manhattan. O objetivo era conseguir um empréstimo de US$ 225 milhões,
dinheiro  que seria  utilizado para  solucionar  problemas  no fluxo de capital  do
jornal causados pela que nas receitas e pela falta de crédito. No fim de dezembro
de 2008, o Times anunciou a venda da sua participação na New England Sports

10Disponível em: <http://www.theatlantic.com/business/archive/2013/03/this-is-the-scariest-statistic-about-the-newspaper-
business-today/274125/>. Acesso em: 29 de junho de 2013.
11 Em 2008, as dificuldades enfrentadas pelo New York Times e pela indústria jornais, teve como pano de fundo a recessão.
No entanto, como demonstramos, os problemas do setor não tiveram origem nesse período, pois são  enfrentados desde o
fim da década de 1960. A internet e o contexto de crise na economia mundial, apenas agravaram um cenário que já existia.
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Ventures,  dona  do  time  de  beisebol  Boston  Red  So.  A  meta  aqui  era  a  de
arrecadar US$ 166 milhões. Em janeiro de 2009, o New York Times tomou uma
decisão polêmica e inovadora para enfrentar  a crise de queda de tiragem e de
perda de anunciantes: o jornal resolveu vender espaços publicitários na primeira
página.  O  primeiro  anúncio  desse  tipo  foi  publicado  naquela  data  no  canto
inferior da capa do jornal (BASILE, 2009, p. 163). 

Apesar das dificuldades, o NYT pode ser considerado um dos veículos mais bem

sucedidos na busca pela sustentabilidade no ambiente digital. Em 2011, o jornal adotou o

sistema  de  assinaturas  digitais  (paywall),  e  embora  tenha  enfrentado  queda  na  receita

publicitária  no  segundo  semestre  de  2013,  a  circulação  aumentou,  em  decorrência  do

“crescimento de quase 40% na base de assinantes digitais em relação ao segundo trimestre

de 2012”12.

No período de 2003-2013, a publicidade na internet passou de US $ 1,2 bilhões para

US $ 3,3 bilhões.  Embora os dados sejam positivos,  “o aumento total  de dez anos em

publicidade digital não é ainda suficiente para superar o declínio médio de um único ano em

anúncios impressos desde 2003”13. E o modelo de financiamento baseado em assinaturas

via  paywall ainda  encontra  obstáculos  para  se  estabelecer  como  uma  ferramenta  bem

sucedida. 

Por exemplo,  a implantação em outro tradicional jornal norte-americano teve um

fim diferente.  Refletindo o espectro geral da indústria de jornais impressos nos Estados

Unidos,  desde  2008,  o Washington  Post  apresentava  quedas  na  circulação  e  na  receita

publicitária.  Nos últimos seis  anos,  a  divisão de jornais  da companhia perdeu 44% das

receitas operacionais. “A concorrência com a internet reduziu a audiência e pulverizou o

mercado publicitário, além de ter praticamente extinto os anúncios classificados”.14 

Na tentativa de reverter a queda na receita, em junho de 2013, o jornal anunciou a

implantação de um sistema de cobrança pelo acesso ao site, o paywall. Contudo, conforme

declarado  por  Donald  Graham,  então  diretor  executivo  do  Post,  e  membro  da  família

Granham,  que  comandou  o  veículo  durante  oito  décadas,  a  implantação  da  ferramenta

apenas representaria a sobrevivência do jornal, o que já não bastava para a companhia.  A

alternativa  ao  fim  do  jornal  foi  sua  venda  para  o  fundador  e  diretor-executivo  da

Amazon.com,  Jeff  Bezos,  por  250  milhões  de  dólares.  A  venda  foi  realizada  com  a

12Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/apesar-da-queda-na-publicidade-nyt-lucra-no-2-
trimestre-9317719>. Acesso em: 1 de agosto de 2013. 
13Disponível em: <http://www.theatlantic.com/business/archive/2013/03/this-is-the-scariest-statistic-about-the-newspaper-
business-today/274125/>. Acesso em: 29 de junho de 2013. 
14Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/jeff-bezos-compra-washington-post-por-us-250-milhoes-
9361803#ixzz32vC8grgR >. Acesso em: 27 de maio de 2014. 
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promessa de Bezos, de  que o compromisso do jornal permanecerá com os leitores, e não

com os proprietários15.

No anseio de compreender o cenário de mudanças dos últimos anos, Philip Meyer

(2007)  sugere  que  o  “monopólio  natural  dos  jornais”  mantido  durante  muitos  anos  foi

sustentado pelo custo para se iniciar um veículo. Contudo, o contínuo desenvolvimento de

novas tecnologias nas empresas jornalísticas possibilitou a redução do custo inicial, levando

a condição de jornal “guarda-chuva” ser abalada. 

 Segundo  Meyer,  com  o  maior  número  de  publicações  e  com  o  aumento  da

segmentação  dos  veículos  em  substituição  ao  “monopólio  natural”,  as  empresas

jornalísticas,  antes acostumadas com margens de lucro significativas,  terão que passar a

operar com uma arrecadação bastante reduzida, próxima a do varejo, menos de 10%. 

Mas  o  problema  é  que  “não  existe  uma  transição  simples  de  uma  indústria

acostumada a margens de lucro de 20% a 40% para uma que se contente com 6% ou 7%”

(2007, p. 48- 49). Os empresários da indústria de mídia anseiam o retorno do investimento,

porque  é  ele  “que  faz  os  donos  de  jornais,  sejam  família,  um  único  proprietário  ou

acionistas, quererem preservar seus 20% a 40%. Todo o dinheiro que eles enterraram nessa

indústria, seja na compra de jornais ou em prédios e rotativas, teve seu custo justificado

com base nessa gorda margem de lucro” (MEYER, 2007, p. 48-49). 

4. Oportunidades e desafios para o jornalismo investigativo

A queda  na  receita  da  mídia  tradicional  e  a  rotina  produtiva  do  jornalismo  na

internet  comprometeram o investimento em jornalismo investigativo.  Profissionais antes

dedicados  apenas  à  produção  de  investigações  passaram  a  executar  multitarefas  e  a

trabalharem dentro  de  um rítmo  mais  acelerado.  No ritmo  do tempo  real.  A crescente

ameaça  de  processos  por  difamação  também  contribuiu  para  a  perda  de  espaço  da

reportagem  investigativa nos principais veículos de comunicação. 

Embora o cenário se apresente incerto, a crise vivenciada pela indústria de jornais,

bem como a do jornalismo investigativo,  parece sinalizar um movimento de ruptura com  o

tradicional modelo de negócio do setor. Afinal, o jornalismo e a investigação não deixaram

de ser produzidos, na realidade têm encontrado novos espaços e formas de expressão.  

A web 2.016 proporcionou maior interatividade e participação do público nas etapas

de produção e distribuição de conteúdo. O maior acesso aos meios de produção,  tornou
15Disponível em: <http://oglobo.globo.com/sociedade/tecnologia/jeff-bezos-compra-washington-post-por-us-250-milhoes-
9361803#ixzz32vC8grgR >. Acesso em: 27 de maio de 2014.
16 “O termo Web 2.0 é utilizado para descrever a segunda geração da World Wide Web --tendência que reforça o conceito 
de troca de informações e colaboração dos internautas com sites e serviços virtuais. A idéia é que o ambiente on-line se 
torne mais dinâmico e que os usuários colaborem para a organização de conteúdo”. Disponível em: 
<http://www1.folha.uol.com.br/folha/informatica/ult124u20173.shtml>. Acesso em 18 de julho de 2014. 
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possível que receptores passassem a posição de produtores. E o contínuo desenvolvimento

tecnológico tem reduzido o custo das investigações. Com isso, os jornalistas ganharam mais

autonomia para publicar e distribuir o resultado do seu trabalho. 

A facilidade de se criar uma página na internet (site ou blog), em grande medida

diminui  a  dependência  do  vínculo  com  um  veículo  tradicional,  para  que  suas  ideias

cheguem  ao  público  e  se  tornem  conhecidas.  São  diversas  as  iniciativas  estritamente

digitais,  voltadas  a  produção  de  conteúdo  jornalístico  em  geral  e  de  nicho,  inclusive

investigações.

Um dos projetos de jornalismo mais aguardados em 2014, foi o The Intercept,  que

conta com a participação dos jornalistas Glenn Greenwald e Laura Poitras, que ficaram em

evidência após a veiculação de informações vazadas por Edward Snowden, sobre o sistema

de  vigilância  de  cidadãos  norte-americanos  e  de  chefes  de  Estado  de  diversos  países,

mantido pelo governo dos Estados Unidos.

Em meio  a  cobertura  dos  vazamentos,  Glen Greenwald,  Laura  Poitras  e  Jeremy

Scahill  -  pesquisador  e  jornalismo investigativo,  especialista  em assuntos  de  segurança

nacional, foram convidados a integrar a equipe de uma nova empresa jornalística financiada

por Pierre Omidyar, criador do Ebay, site de leilões online. O First Look Media, nome do

empreendimento, lançou The Intercept, em 10 de fevereiro de 2014. O site faz parte de uma

“família de revistas digitais”, que serão publicadas pela empresa.17 Por enquanto, é focado

na divulgação das informações vazadas por Edward Snowden, mas existem  planos para no

futuro diversificar sua pauta.

Outras  iniciativas  como o  Indie Journalism  e o  Narratively, somados a  projetos

como o  Atavist.com, Byliner.com  e Lon,gform.org,  “buscam novos modos de converter o

material  de  não  ficção  mais  longo  e  de  maior  qualidade  em  algo  rentável”18.  Em

consonância  com os  objetivos  compartilhados  por  essas  experiências,  também estão  as

organizações sem e com fins lucrativos,  dedicadas à investigação jornalística, que surgiram

inicialmente nos Estados Unidos e que estão em expansão na América Latina.

Desde 2011, o Brasil conta com a Pública – Agência de Reportagem e Jornalismo

investigativo. Em 2013, ao lado de outras nove organizações, a agência formou a rede de

meios digitais  de jornalismo independente na América Latina:  ALiados,  composta pelas

iniciativas Animal Político (México), Ciper (Chile), Confidencial (Nicarágua), El Faro (El

Salvador), El Puercoespín (Argentina), IDL-Reporteros (Peru), La Silla Vacía (Colômbia),
17Disponível  em:  <https://knightcenter.utexas.edu/pt-br/blog/00-15150-nova-empresa-jornalistica-first-look-media-lanca-
site-intercept-com-glenn-greenwald>. Acesso em: 5 de junho de 2014. 
18Disponível  em:  <http://blogs.ne10.uol.com.br/mundobit/2012/08/26/renascimento-do-jornalismo-investigativo-nos-eua-
desafia-era-twitter/>. Acesso em: 5 de junho de 2014. 
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The  Clinic  (Chile),  e  Plaza  Pública  (Guatemala),  dedicadas  à  investigação  e  outras  a

temáticas diversificadas.  

Em linhas gerais, todas as iniciativas estão em busca de modelos economicamente

viáveis  para  a  prática  jornalística,  especificamente  para  o  jornalismo  investigativo.  A

emergência de empreendimentos como os mencionados, ocorre num contexto de mudanças

em que surgem questionamentos diversos. Estudos recentes têm buscado compreender esse

cenário, especialmente no que se refere ao financiamento das organizações emergentes. 

5. As organizações sem fins lucrativos

A pesquisa  Finding a Foothold: How nonprofit news ventures seek sustainability,

realizada pelo  John S. and James L. Knight Foundation,  no período de 2010 a 2012, e

publicada em 2013, foi  aplicada a uma amostra de 18 organizações sem fins lucrativos,

localizadas nos Estados Unidos, e teve como objetivo identificar como tem se desenvolvido

a sustentabilidade das organizações investigadas. Para isso, foram analisadas a capacidade

de criação de valor social, econômico e organizacional.  

As  organizações  que  compõem  a  amostra  foram  separadas  em  três  categorias

relacionadas a abrangência territorial de atuação em nível: local (Local), dedicadas a cobrir

questões de cidades; estaduais (State Government & Politics), geralmente constituídas em

regiões  onde  jornais  cortaram  subsídios  para  reportagens  sobre  o  respectivo  governo

estadual,  tema  priorizado  pelas  organizações  desta  categoria;  e  nacional  (National

Investigative), as especializadas em jornalismo investigativo, que concentram seus esforços

em conteúdos de maior fôlego, em vez de notícias diárias. 

Em uma perspectiva geral, as organizações analisadas adotam modelos de negócios

distintos, bem como métodos e estratégias de atuação. No que concerne aos interesses deste

estudo, nos atemos em analisar os dados expostos referentes às três organizações inseridas

na categoria  National Investigative, que reúne: 1)  The Center for Investigative Reporting

(CIR), criado em 1977, conta com 73 empregados e orçamento anual referente a 2012 em

US$ 10,765,000; 2) A  ProPublica, fundada em 2008, 43 empregados e orçamento anual

referente ao mesmo período em US$ 10,600,000; 3) New England Center for Investigative

Reporting (NECIR),  criado  em  2009,  quatro  funcionários,  orçamento  anual  também

referente a 2012 em US$ 524,000.

Embora as métricas,  ferramentas de relacionamento com a audiência e a rede de

distribuição sejam preocupações constantes no setor de jornalismo sem fins lucrativos, o

principal  desafio e  que representa a  motivação central  do estudo realizado pela  Knight

Foundation é a sustentabilidade. A maior parte das iniciativas verificadas pelas pesquisas,
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foram  fundadas  e  são  mantidas  por  meio  de  significantes  doações  de  fundações

filantrópicas e enfrentam dificuldades para se estabilizarem sem essa fonte de receita, que

frequentemente é a principal. 

De acordo com o estudo do  Knight Foundation,  a força da base de receitas  não

depende  apenas  do  valor  total  gerado,  mas  principalmente  da  sua  consistência  e

diversidade.  Em  um  cenário  positivo,  atualmente  as  dezoito  organizações  pesquisadas

arrecadaram receita de uma diversidade de fontes que inclui: Financiamento de fundações

filantrópicas por meio dos chamados “grants”, para iniciar uma organização, cobertura de

um  projeto  ou  tema  específico,  suporte  operacional  e  inovação.  Doações  individuais,

geralmente decorrentes da adesão de programas de associação. Receita gerada de forma

alternativa ao financiamento e às doações: Patrocínios corporativos: quando uma empresa

paga para ter sua marca vinculada ao conteúdo da organização sem fins lucrativos; Eventos:

quando uma empresa paga para ser associada aos eventos realizados pela organização sem

fins lucrativos; Publicidade: por meio da venda de espaço de anúncios no site; Syndication:

venda  de  conteúdo  para  outras  organizações  –  estratégia  utilizada  especialmente  por

organizações de jornalismo investigativo, que criam conteúdo exclusivo e em profundidade,

não produzidos pelas mídias tradicionais;  Assinatura: venda de assinaturas individuais de

publicações  especializadas;   Serviços: Venda de  cursos  de  formação sobre  técnicas  de

reportagens de investigação e de serviços de análise de dados. 

A adoção dessas possibilidades de arrecadação de fontes de recursos provocou uma

modificação  na  composição  da  base  de  receitas  das  organizações  analisadas  e,

especificamente  no  caso  das  organizações  de  jornalismo  investigativo,  as  doações

individuais têm demonstrado significante crescimento. A maioria das doações individuais

têm  valores  acima  de  US$  5  mil.  No  caso  da  ProPublica, as  doações  nessa  quantia

representam  90%  do  montante  total.  Com  esse  avanço,  as  doações  individuais  estão

impactando  diretamente  na  redução  da  dependência  das  fundações  filantrópicas.  Como

pode ser verificado no quadro comparativo abaixo: 

2010 2011 2012

Receita gerada 12% 4% 16%

Doações individuais 31% 43% 51%

Financiamento de 
fundações 57% 53% 33%

Tabela 1: Evolução da diversificação da receita das organizações de jornalismo investigativo sem fins 
lucrativos.

Fonte: Dados da pequisa Finding a Foothold, Knight Foundation (2013), p. 28. 
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Dentro da receita gerada de forma alternativa ao financiamento e às doações, e com

base na experiência do CIR com a venda de conteúdo, faz necessário ressaltar que cada vez

mais os parceiros de distribuição estão se transformando em clientes pagantes. Atualmente,

o CIR tem acordos de venda de conteúdo com 13 jornais da Califórnia,  parcerias  com

empresas de radiodifusão e pretende adicionar  à sua rede um parceiro nacional  como a

Univision e a CNN. A perspectiva para 2013 era de um crescimento de 6 a 7% da receita

total com venda de conteúdo. Somente em 2012 o centro obteve mais de US$ 400 mil com

essa estratégia – oito vezes mais do que o valor gerado em 2010. E além de contribuir para

o aumento da receita, as parcerias promovem uma maior exposição das organizações. 

Algumas  organizações  também  têm  investido  no  modelo  de  levantamento  de

recursos por meio de programas de associados, que se diferem dos doadores individuais,

devido em vez de contribuírem com valores pontuais, mantêm um vínculo no longo prazo

com as organizações, recebendo benefícios pelo apoio concedido. 

Em 2012,  a  ProPublica  e  o  CIR obtiveram receita  total  em US$ 12,1  milhões,

demonstrando  um  crescimento  de  mais  de  3%  e  163%,  respectivamente,  e  a  NECIR

apresentou receita em US$ 1 milhão e crescimento de mais de 79%. Mas tão relevante

quanto o crescimento na receita total, é o excedente apresentado no final de cada ano. Pois é

ele  que  garante  mais  segurança  para  que  as  organizações  invistam  em  seu  próprio

crescimento  e  assumam  riscos  calculados.  A  CIR  finalizou  o  ano  de  2012  com  um

excedente de US$ 1 milhão, enquanto no mesmo período a  ProPublica e o NIECIR com

menos de US$ 500 mil. 

Dentro  dessa  perspectiva,  a  Knight  Foundation também  verificou  como  as  18

organizações  investigadas gastam suas respectivas  receitas  a partir  de quatro categorias:

Editorial, que  reúne atividades  relacionadas  com a  criação  de conteúdo,  inclusive  para

mídias sociais, e os profissionais envolvidos como repórteres, editores e designers. Geral e

Administração, atividades ligadas à contabilidade, apoio jurídico, administrativo e pessoal.

Marketing e desenvolvimento, atividades  de distribuição  de conteúdo,  relações  públicas,

comunicações, captação de recursos e geração de receitas. Tecnologias da Informação (TI),

atividades relativas  à infraestrutura,  hardware,  software e tecnologias  da informação em

geral.  Incluindo  também  desenvolvedores  de  web,  desenvolvedores  de  aplicativos  e

gerentes de TI. 

Em geral, as organizações de jornalismo sem fins lucrativos, indiferentemente do

nível de atuação, têm como objetivo principal produzir conteúdo de qualidade e isso incide

no  investimento  de  grande  parte  da  receita  total  em  produtos  editoriais.  Mas  essa
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característica  é  ainda  mais  acentuada  nas  organizações  de  jornalismo,  investigativo  que

alocam  uma  porcentagem  mais  alta  (65%),  se  comparada  aos  46% e  57% investidos,

respectivamente, pelas atuantes em nível estadual e local.

Contudo esse cenário parece estar mudando, em três anos (2010-2012), os gastos

com marketing e desenvolvimento cresceram dezesseis vezes mais do que os relacionados a

conteúdo editorial. Por exemplo, o CIR está no grupo de organizações que reduziram os

gastos com editorial para investir em marketing e desenvolvimento. No quadro a seguir são

apresentados  alguns  dados  da  alocação  de  recursos  dentro  das  quatro  categorias

supracitadas.  Os  campos  preenchidos  com  a  sigla  ND  (Nenhum  Dado),  se  refere  às

informações não disponibilizadas na pesquisa. 

Editorial Geral/
Administração

Marketing/
Desenvolvimento

Tecnologia da
Informação (TI)

ProPublica 71% ND ND ND

CIR 61% 7% 16% 16%

NECIR ND 32% 6% 0%

Tabela 2: Despesas das organizações investigativas por categoria.

Fonte: Dados da pesquisa Finding a Foothold, Knight Foundation (2013), p. 28.

Em junho de 2013, quando o Pew Research Center divulgou o relatório da pesquisa

Nonprofit Journalism: A Growing but Fragile Part of the U.S. News System19, foi realizada

uma  mesa  redonda  com  membros  organizações  de  jornalismo  sem  fins  lucrativos  e

representantes de fundações filantrópicas para debater os resultados da pesquisa e algumas

previsões do relatório aqui apresentado e que, à época, estava sendo elaborado pela Knight

Foundation.  O evento  possibilitou  a  percepção da  convergência  entre  as  conclusões  de

ambos os estudos, que também puderam ser verificadas pelos pesquisadores no processo de

produção deste trabalho, e que  serão expostas sem distinção nas considerações finais. 

5. Considerações finais

A queda na circulação de impressos, somada a rotina produtiva do jornalismo na

internet,  modificou  práticas  e  processos  que  sustentaram a indústria  de jornais  desde o

século XIX. Tanto o formato tradicional do produto quanto de financiamento não se aplica

plenamente  aos  processos  de  distribuição  e  acesso  a  conteúdos  via  internet  ou  por

dispositivos móveis. A simples tentativa de transposição do modelo de negócio da indústria

impressa  para  o  digital  não  foi  bem  sucedida,  e  logo  se  mostrou  necessário  o

desenvolvimento de estratégias e negócios exclusivos. 

19 Disponível em:<http://www.journalism.org/files/legacy/Nonprofit%20News%20Study.pdf>. Acesso em 18 de julho de 
2013.
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Na busca pela adaptação ou mesmo pela reinvenção dos produtos e negócios em

jornalismo,  assistimos à venda de reconhecidos veículos de comunicação que marcaram a

história do jornalismo, como o Washington Post, ao mesmo tempo em que, acompanhamos

o esforço impetrado pelo New York Times.

Nesse ínterim,  emergem experiências criadas dentro do contexto atual,  orientadas

pela filosofia da inovação constante e que se integram ao debate em torno do presente e do

futuro do jornalismo. São diversos os acontecimentos e as iniciativas que contextualizam

esse  cenário,  em  constante  transformação.  Neste  artigo,  dedicamos  nossa  atenção  às

organizações de jornalismo sem fins lucrativos especializadas na produção de reportagens

investigativas. 

De  modo  geral,  conforme  verificado  pela  pesquisa  Finding  a  Foothold:  How

nonprofit news ventures seek sustainability,  é possível dizer que houve um progresso na

diversificação da receita das organizações de jornalismo sem fins lucrativos dedicadas à

investigação.  No  entanto,  ainda  há  forte  dependência  de  verbas  doadas  por  fundações

filantrópicas. Em muitos casos, essa fonte de recursos é a base da receita total. 

Assim, embora o setor se apresente em crescimento, ainda são muitos os desafios

encontrados. As atividades de marketing, captação de recursos e as métricas são deficientes,

o que impacta diretamente na elaboração de estratégias para a conquista de doadores. Por

exemplo, o desenvolvimento de boas práticas de marketing, que enfatizem a relevância das

organizações sem fins lucrativos para o jornalismo, bem como a mensuração do impacto e

sucesso das organizações, pode servir tanto para que jornalistas autoavaliem seu trabalho e

o conteúdo produzido, quanto pode ser utilizado como instrumento de prestação de contas

para os atuais financiadores e um atrativo para novos investidores.   

A identificação dessas deficiências, aponta para  a necessidade de os profissionais de

jornalismo  envolvidos  com  as  organizações  sem  fins  lucrativos  interpretarem  seus

empreendimentos como negócios e desenvolverem habilidades empreendedoras. A tarefa

não parece fácil, especialmente porque os jornalistas iniciam suas atividades no setor com o

ideal  de  se  dedicarem exclusivamente  à  produção de  conteúdo.  Não anseiam romper  a

barreira sempre presente na mídia tradicional,  entre o setor comercial  e a redação, e se

preocuparem com estratégias de financiamento, distribuição e acesso. 

Contudo, tal barreira perde sua razão de ser em negócios em escala menor e em um

cenário que demanda profissionais de jornalismo capazes de executar multitarefas. Ou seja,

pensar desde a estratégia de captação de receita para a produção de determinado conteúdo,
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apurar, redigir (ou gravar áudio/vídeo, fazer foto, infográfico), editar, publicar e distribuir

em redes sociais. Tema que pode ser mais bem desenvolvido em artigos futuros.

  Por ora, não parece possível apresentar conclusões consolidadas sobre esse sistema

emergente. O fato de o sistema de organizações jornalísticas sem fins lucrativos ainda estar

em conformação, possibilitou a execução de um trabalho descritivo e ao levantamento de

questões que surgiram da observação desse cenário, como: Quem são os empreendedores

dos emergentes modelos de negócios em jornalismo investigativo? Como as organizações

geram e aplicam suas receitas? De que maneira se articulam e se organizam? Qual impacto

têm sobre a audiência? Como medem essa audiência?  Questionamentos que permanecem

em aberto e para as quais é possível encontrar diversas respostas, afinal, para além de um

novo modelo  de  negócio  para  a  indústria  de  jornais  e  para  o  jornalismo  investigativo,

estamos acompanhado a proliferação de práticas diversas e distintas, dentro de um mesmo

sistema.
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