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RESUMO 

Este Trabalho de Conclusão de Curso tem como objetivo principal, através de um 

portal de notícias, desenvolver conteúdos jornalísticos sobre entretenimento. Ao longo 

desses anos, a mudança no jornalismo causado pela inserção dos materiais na web 

criou também um perfil de profissional. A velocidade e as ferramentas para a recepção 

da informação são inúmeras e necessitam de agilidade e domínio. Nomes como Fábia 

Angelica Dejavite e Franthiesco Ballerini contribuem para a análise teórica deste 

projeto. Além disso, os entrevistados Ella Fernandes, Joaquim Pedra e Reddy Allor 

relatam suas experiências e futuros projetos no meio artístico para o portal. As obras 

Jornalismo cultural no século 21e INFOtenimento. Informação + Entretenimento no 

Jornalismo foram algumas das obras essenciais para a finalização do projeto. 

Palavras-chave: portal de notícias; entretenimento; jornalismo digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

This Course Conclusion Work has as main objective, through a news portal, to develop 

journalistic content about entertainment. Over these years, the change in journalism 

caused by the insertion of materials on the web has also created a professional profile. 

The speed and tools for receiving information are numerous and require agility and 

mastery. Names such as Fábia Angelica Dejavite and Franthiesco Ballerini contribute 

to the theoretical analysis of this project. In addition, interviewees Ella Fernandes, 

Joaquim Pedra and Reddy Allor report their experiences and future projects in the 

artistic field to the portal. The works Cultural journalism in the 21st century and 

INFOtenimento. Information + Entertainment in Journalism were some of the essential 

works for the finalization of the project. 

Keywords: news portal; Training; digital journalism 
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INTRODUÇÃO 

Este projeto embasa a realização de um portal de notícias com segmento em 

entretenimento que irá retratar o alcance do jornalismo digital, buscando levar um 

conteúdo diferenciado do que já existe. 

A sociedade tem passado por processos de transição significativos devido à 

evolução tecnológica e à globalização. Isto pode ser notado ao analisar o infográfico 

do portal Innovare Pesquisa, que afirma o crescimento de 57% no tráfego na ‘web’ e 

portais de notícias desde 2009. Ainda de acordo com a pesquisa, isso ocorre pela 

mudança no panorama jornalístico dos últimos anos que, com o aumento de acessos 

na ‘internet’ e redes sociais, modificou o ciclo de consumo da notícia. 

Com o tempo, os profissionais da comunicação começaram a ser atraídos para 

o meio digital e foram abandonando os impressos. Os meios tradicionais de 

comunicação - jornais, televisões e rádios - notaram rapidamente que a ‘web’ oferece 

um alcance maior rompendo fronteiras de espaço e tempo. 

De acordo com informações da agência Visia, que teve base nos dados da 

pesquisa Global Digital Overview 2020, são 205,8 milhões de linhas de telefone 

celular, segundo o estudo, o equivalente a 97% da população. Já o acesso à internet 

atinge 150,4 milhões de brasileiros, uma penetração de 71%, enquanto os usuários 

de redes sociais chegam a 140 milhões de pessoas, 66% do total de habitantes. 

Ainda segundo os dados da agência Visia, o Brasil ocupa o terceiro lugar no 

ranking de populações que passam mais tempo na social media, com uma média 

diária de 3 horas e 31 minutos, atrás apenas de Filipinas (3h53) e Colômbia (3h45). 

Nesse quesito, a média mundial é de 2 horas e 24 minutos de uso por dia. 

A partir dessas informações, a pergunta problema deste projeto é: Como um 

portal de notícias pode entreter e conscientizar mantendo seus leitores por mais tempo 

dentro da plataforma? 

O objetivo principal deste trabalho foi trazer um conteúdo jornalístico escrito e 

on-line sobre entretenimento. Como objetivo secundário, pretendeu-se desenvolver 

um portal de notícias que tivesse diversidade de assuntos culturais. Para ser 

realizado, foi necessário entrevistar pessoas da área do entretenimento, como atores, 

cantores e influenciadores digitais. 



13 
 
 

 

No século XIX, a imprensa escrita era o único meio de informação para a 

sociedade burguesa. Os jornais diários sediavam a opinião pública, esta alimentada 

por parcela mínima da população. A partir da segunda metade do século XX, houve 

uma mudança neste panorama. Dotados de recursos visuais, os meios de 

comunicação de massa passaram a propiciar inúmeras formas de distração e a 

transformar o entretenimento numa indústria. As redes sociais mudaram a maneira de 

cativar as pessoas junto a informação. Antigamente as pessoas comentavam na rua, 

em pequenas rodas de amigos ou no trabalho e hoje passaram a crescer em uma 

intensidade muito superior, na internet e em tempo real. 

Para estudar o tema e embasar a escrita teórica deste trabalho, foi necessário 

ter como base artigos acadêmicos e matérias jornalísticas que falassem sobre 

entretenimento e webjornalismo. Os artigos escolhidos foram: Industria Cultural, de 

Rodrigo Duarte; o artigo O papel do Jornalismo Cultural e a Relação com a Cultura 

Popular, de Cerigatto. 

Para a realização do portal, foram entrevistadas, pela plataforma ZOOM e 

chamada telefônica, cinco artistas de diferentes áreas. O conteúdo do projeto foi 

desenvolvido em cima da narrativa de cada entrevistado que contou suas experiências 

na carreira. 

1. REFERENCIAL TEÓRICO 

1.1. INFORMAÇÃO E ENTRTENIMENTO 

O jornalismo unido com a indústria do entretenimento gerou novas categorias 

na comunicação, entre elas a do infotenimento. A pesquisadora Fábia Angélica 

Dejavite foi uma das pioneiras no Brasil a estudar esse tema em sua tese de 

Doutorado. 

Segundo informações da pesquisadora, o conceito de infotenimento ganhou 

credibilidade na década de 1990, sendo aplicado por profissionais e acadêmicos do 

campo de comunicação como sinônimo daquele jornalismo que traz a informação com 

diversão. 
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Dejavite (2003) define o termo como uma especificidade do jornalismo de 

conteúdo estritamente editorial voltado à informação e ao entretenimento (matérias 

jornalísticas), tais como: comportamento, esporte, moda, celebridades. 

A expressão vem sendo utilizada por autores de diversos países. Deuze (2001), 

pondera que o “infotenimento é uma realidade no jornalismo contemporâneo – que 

não pode ser aceita como sinônimo de perda de qualidade de informar.” 

Críticos dessa área do jornalismo questionam a superficialidade do conteúdo 

criado e apontam que, a longo prazo, o público deixa de ter interesse, pois, não se 

investe em assuntos diferentes, ou melhor, elaborados. Argumentam que o 

infotenimento destrói a força das empresas jornalísticas, impedindo-as de divulgar 

notícias mais sérias. (KOVACH; ROSENSTIEL, 2003) 

1.2. JORNALISMO CULTURAL 

Para Ballerini (2006) o jornalismo cultural pode ser compreendido como 

jornalismo especializado, que pode ser apresentado de forma impressa, audiovisual 

ou digital. Com grande aceitação social, o jornalismo cultural ocupa um grande espaço 

nos meios de comunicação. 

Para Piza (2004) o jornalismo cultural deve ser observativo, sem preconceitos 

ideológicos e sem parcialidade política. Porém, por outro lado, tem a função 

jornalística de fornecer argumentos que gere um senso crítico. 

O autor afirma que, por outro lado, o jornalismo tem que selecionar aquilo que 

informa, fornecendo elementos e argumentos para os leitores. A imprensa cultural tem 

que ter senso crítico para avaliar e valorizar as tendências do mercado e separá-las 

de seus interesses, assim, intrigar os espectadores. 

Cerigatto (2015) afirma que o jornalismo cultural é extremamente importante 

como mediador, já que, cabe-lhe transmitir uma realidade complexa de forma 

acessível, que isso desvalorize a informação. Cabe ao profissional do jornalismo 

cultural a responsabilidade de selecionar o que é relevante para ser discutido 

publicamente. 

 

1.3. WEBJORNALISMO 
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Para Nava (2014) se tratar de web, não se trabalha exclusivamente com textos 

o jornalismo online é uma plataforma multimídia. Mais do que uma modesta “notícia”, 

esse canal necessita de “conteúdo”. Fotos, vídeos, infográficos e tabelas passam a 

existir obrigatoriamente no webjornalismo. Esses novos conceitos trazem mais 

entretenimento e leveza para as reportagens. 

A autora afirma que para trabalhar nesse campo, é necessário ser rápido. A 

cada minuto os sites e portais de notícias devem ser atualizados. Por essa razão, 

também é necessário permanecer concentrado a não praticar erros. Ser rápido não 

significa ser descontraído. É indispensável apurar a notícia da mesma forma em 

qualquer meio jornalístico. 

Segundo Nava (2014) o cyberjornalismo é marcado por uma característica que 

não foi muito utilizada até então hoje, na era digital: a participação do leitor. Na rede, 

é possível comentar e opinar nas reportagens. Por isso, é indispensável estar 

preparado para elogios e críticas de todos. 

No atual cenário jornalístico, é preciso ponderar não só na notícia, mas também 

em como ela será repercutida, pois, hoje o jornalista não faz mais uma reportagem 

sozinha. Além de imagens e vídeos, a participação da sociedade é algo indispensável. 

Para Moherdaui (2000) a internet é um conjunto de recursos tecnológicos que 

coloca à disposição de qualquer sujeito com computador, um modem e uma linha 

telefônica muitas informação e possibilidades de acesso a serviços diversificados. O 

autor diz que o jornal disponibiliza recursos e textos para seus clientes, que possuíam 

pequenos computadores. 

Felix (2018) analisa que para obter bons resultados no webjornalismo, o 

jornalista precisa saber explorar as necessidades do público que for determinado para 

ser trabalhado. Na área, não se deve falar de modo genérico para um público de 

massa, como na TV. As pautas têm que ser definidas de acordo com nichos de 

públicos cada vez mais específicos. Outra diferença grande, é o tamanho do texto. 

Quanto mais curto e objetivo, mais fácil de manter leitor na página até o final da leitura. 

2. DESENVOLVIMENTO DA PEÇA 

2.1. ORIGEM 

2.1.1. Definição do tema 
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A escolha do tema surgiu após minha dificuldade em realizar meu antigo 

projeto: um documentário sobre a valorização do ‘funk’. Em 2020, estava em contato 

com três entrevistados e já estava com meu relatório totalmente concluído. Porém, 

devido a imensa dificuldade em encontrar material na internet, e por conta da 

pandemia, decidi desenvolver o TCC sobre assusto que eu gosto de escrever: cultura 

e entretenimento. 

Apesar de trabalhar na área, vejo que o conteúdo nos portais é pouco 

explorados, além de ser um ambiente poluído de anúncios e propagandas fazendo 

com que não seja possível ficar muito tempo no site para consumir a informação. Foi 

pensando nisso que desenvolvi o portal Bezzies (uma gíria em inglesa utilizada para 

se referir a amigos). 

2.1.2. Definição da peça 

No último ano fomos surpreendidos com a pandemia, causada pelo 

coronavírus, e muitos dos planos que estavam sendo feitos para a realização da peça, 

foram cancelados e adiados. Porém, ao mudar de tema também mudei meu produto. 

Em dezembro, durante minhas férias da faculdade, iniciei meu projeto. Minha 

facilidade no mundo digital, o fato de já produzir sites para atividades na faculdade e 

para o meu próprio uso, fez com que eu iniciasse um site totalmente do zero. Assim, 

o produto transmídia contém matéria escrita, vídeos e imagens sobre diversos 

assuntos do mundo das celebridades, séries, filmes e temas que estão em alta nas 

redes sociais. 

No início deste ano, durante uma reunião via TEAMS com o meu Orientador 

Marcelo, ele me aconselhou realizar pesquisas e continuar desenvolvendo meu portal 

já que o tempo estava curto. Acredito que tenha sido o maior desafio para iniciar este 

trabalho. A partir disso, foram várias ideias cogitadas até chegar após qual o melhor 

conteúdo para se produzir no portal.  

2.2. APURAÇÃO 

Durante o mês de fevereiro, iniciei minha pesquisa com o objetivo de encontrar 

a proposta central do meu portal, mesmo que ele já estivesse o pronto. Desenvolvi 

perguntas genéricas para descobrir quem seria meu público-alvo, conteúdo e, além 

disso, conseguir descobrir quais eram os pontos positivos e negativos que eles viam 
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nas notícias sobre entretenimento. Ao todo, consegui falar com 28 pessoas de 

diversos lugares do Brasil, mas isso só foi possível por conta das redes sociais onde 

publiquei sobre a pesquisa. 

Com as respostas em mãos, comecei a desenvolver o mapa da empatia, a 

persona, a proposta de valor e um canvas de modelo de negócios. Com essas 

ferramentas, foi possível entender quem é meu público-alvo para me aprofundar no 

que eles preferem e desaprovam dentro do universo jornalístico de entretenimento. O 

mapa de empatia conseguiu mostrar que meu conteúdo será voltado para jovens 

estudantes universitários. Com isso, produzi uma persona baseada nas respostas de 

todos os entrevistados da pesquisa. Ao final, essa persona mostrou-se ser uma jovem 

ativa, com conflitos entre ter atitudes positivas, mas ao mesmo tempo tendo uma falta 

de confiança e autoestima.   

A proposta de valor foi essencial para descobrir o que meu público está disposto 

a ver e quais conteúdos seriam agregados no site. Com sua finalização, os conteúdos 

destacados para incluir dentro do portal foram: entrevistas com celebridades e 

famosos da web, lançamentos culturais (filmes, séries, games, música, entre outros) 

e eventos fechados. Em seguida, foi montado o modelo de negócios para o site. 

Durante as escolhas de melhorar a utilização da plataforma e monetizá-la, foi 

escolhido o modelo freemium sem anúncios, que consiste em priorizar uma área dos 

serviços de forma gratuita para atrair assinantes para o formato pago. Essa escolha 

foi pensada para melhorar o ambiente do portal fazendo que a permanência do leitor 

seja longa e diferenciada dos concorrentes. É notado que o conteúdo de 

entretenimento é diverso na web, mas uma plataforma de contato exclusivo com o 

ídolo do leitor ainda não é explorada. Sendo essa, uma das vantagens que o assinante 

do portal terá ao pagar mensalmente pelo serviço.  

Em seguida, em março e abril de 2021, entre em contato com todas as minhas 

– possíveis – fontes. Marquei as entrevistas com os contatos que me responderam e 

aceitaram a proposta via ZOOM e chamada de áudio, por conta da pandemia que não 

tinha como fazer entrevistas presenciais. 

Também consegui falar com assessoria do Globoplay com a ajuda do meu 

editor Gustavo, onde trabalho atualmente, tive acesso a uma coletiva de imprensa 

sobre a nova série original da plataforma: ‘Onde Está Meu Coração’. Junto com outros 
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jornalistas, tive a oportunidade de realizar algumas perguntas ao elenco (Fábio 

Assunção, Letícia Colin, Mariana Lima, Daniel Oliveira, Luisa Lima) e aos autores e 

diretora da obra (Luisa Lima, George Moura, Sérgio Goldenberg). 

Pelas redes sociais, entrei em contato com a cantora e atriz Ella Fernandes, 

marcamos uma entrevista e conversamos sobre sua carreira e seus planos. Também 

com a produtora executiva, Maria Clara Vargas, e obtive contato com a cantora Reddy 

Allor, uma drag queen que canta música sertaneja, algo pouco visto nas plataformas 

digitais.  

Por fim, entrevistei a cantora e compositora Tainá Seabra, uma artista 

independente que já fez alguns shows e produz vídeos musicais com a ajuda de 

amigos - esse foi o assunto principal da entrevista. Na mesma conversa, entrevistei 

Janu, nome artístico de Vinicius Januário, onde falamos de seu início de carreira e 

amizade com Seabra. Infelizmente, os dois entrevistados não assinaram a autorização 

de imagem alegando que não poderiam fornecer seus dados pessoais. Porém, após 

conversar com meu orientador, decidimos publicar a matéria retirando todas as 

imagens, vídeos e áudios dos entrevistados. Assim, criei uma animação para inserir 

na chamada da matéria.  

Ao terminar as entrevistas, que foram em abril e maio de 2021, foi a hora de 

iniciar a decupagem e transcrição das falas para iniciar as matérias jornalísticas. 

Selecionei as melhores partes das entrevistas e produzi textos para o site. 

A escolha de peça foi um portal de notícias, então, foi necessário realizar um 

curso sobre desenvolvimento de sites. O curso escolhido foi: Wordpress: crie um site 

profissional do zero pela plataforma Domestika. Além disso, contratei a AC Produções 

- Identidade Visual, para realizar o logo do produto. Em conjunto, escolhemos as 

paletas de cores e tipografia do projeto. Além do logo, criamos imagens para todas as 

redes sociais relacionadas a peça principal. 

2.2.1. EDIÇÃO DO PORTAL 

Para o planejamento do portal, me inspirei em modelos de sites mais limpos e 

claros. Com o logotipo e menu principal na mesma posição o internauta tem uma maior 

visibilidade das informações. A matéria em destaque será sempre centralizada para 

dá ênfase ao conteúdo.  
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Para o conteúdo textual, a ideia continua sendo de ser algo limpo de anúncios 

e com facilidade de absorver da informação. Além disso, no texto é usada algumas 

táticas de SEO para melhor engajamento com o Google. Para conseguir engajamento 

para o portal de notícias, adicionei as mídias sociais: Instagram, Facebook, Twitter e 

Pinterest onde publiquei todo o conteúdo disponível da peça. 

2.2.2. MODELO DE NEGÓCIO 

Como auxílio do mapa da empatia, desenvolvimento de persona e construção 

da proposta de valor, o conteúdo do portal foi criado. Ao notar que meu público-alvo é 

formado por jovens estudantes universitários que buscam notícias que acrescentem 

em suas vidas e que não se agradam com muitos anúncios. Foi pensado em matérias 

que trouxesse uma reflexão além da diversão. Para ter acesso às informações, todo 

o conteúdo foi pesquisado em agências de notícias e mídias sociais.  

O modelo de negócios desenvolvido para o portal é o Freemium. Ele é uma 

estratégia de atração de novos leitores e de geração de tráfego. Na prática, será 

disponibilizado uma versão gratuita do portal com todos os conteúdos escritos, algo 

que a concorrência já disponibiliza, mas sem nenhum tipo de anúncio.  

Com essa experiência, o leitor será direcionado para a versão paga do site. 

Nesta parte, o conteúdo será exclusivo e diferente do que já existe no mercado. Ainda 

em desenvolvimento, a ideia é criar uma comunidade/clube de assinantes que tenham 

interesse no mundo das celebridades.  

Com uma plataforma de vídeo e chat, os assinantes terão acesso as entrevistas 

e shows ao vivo dos seus ídolos. No formato de coletiva de imprensa, as celebridades 

serão instruídas por um mediador (jornalista) que iniciará as conversas, modelo que 

já é conhecido pela imprensa, mas pouco visto na integra pelo público em geral. 

Já os shows, serão mediados também por um profissional do portal que, além 

de ser responsável pela matéria relacionada ao evento, terá a responsabilidade de 

efeituar a curadoria dos assinantes.  

As assinaturas serão no valor de R$ 8,50/mensais. A decisão do valor também 

é uma estratégia. Com um público-alvo constituído por jovens estudantes, um preço 

mais baixo consegue fazer com que a assinatura seja adquirida. Futuramente, o 

formato pago será implementado e se necessário uma pequena equipe de 
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profissionais poderá ser contratada. Além disso, é previsto gastos adicionais para o 

desenvolvimento da categoria para os assinantes e custos com marketing e 

manutenção do portal. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Desde que o novo tema foi definido em dezembro de 2020, não houve dúvidas 

sobre qual caminho seguir com a peça para desenvolver o meu trabalho, apesar das 

dificuldades que estamos enfrentando há mais de um ano com a pandemia da covid-

19. Durante o sétimo e oitavo semestre, refiz meu relatório e desenvolvi meu site, 

mesmo com pouco tempo, consegui transformar entrevistas em matérias para a 

plataforma online. 

Apesar de ter feito um produto no qual tenho intimidade, foi um desafio 

conseguir fazer entrevista via plataforma (ZOOM), transcrevê-las e criar um site do 

zero que respondesse a minha pergunta problema. O objetivo principal deste trabalho 

sempre foi informar de maneira leve trazendo humanização e conectando quem 

recebe o conteúdo com o assunto retratado. 

Ao estudar sobre o entretenimento, compreendi como as notícias vão além do 

que já conhecemos em alguns portais que somente presam pela audiência e lucro. O 

que de fato me fez refletir durante as entrevistas com os artistas, era a importância de 

dá oportunidade para os que estão iniciando nessa área difícil e pouco valorizada. 

Apesar de o entretenimento ser comparado às notícias fúteis, após estudar a 

fundo sobre seu início no jornalismo, compreendi como é injusto haver essa 

comparação. O comum sempre foi consumir notícias sobre política, economia e saúde 

na mídia tradicional, no entanto, é compreensivo que haja esse estranhamento apesar 

deste formato de conteúdo existir há mais de uma década. 

Para produzir o portal, entrevistei cinco pessoas que conseguiriam auxiliar na 

construção das matérias principais. O que mais me encantou, a cada entrevista, era 

a maneira como cada um deles se referia as suas carreiras e planos com muita 

admiração e com informações que surgiam a cada conversa, como se eu montasse 

um quebra-cabeças a cada entrevista. 

Uma das coisas que percebi ao estudar sobre portais de entretenimento foi a 

capacidade jornalística de produzir em intermediação, ou seja, de ser responsável por 
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articularem diversas vozes. Sendo exatamente isso que fiz com meu projeto: dar voz 

às pessoas e, ao mesmo tempo, informar com leveza temas importantes. 

Desde que entrei para o curso de Jornalismo na Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, em 2017, produzi matérias e textos que estivessem relacionados a cultura 

e entretenimento. Com tudo, sempre pensei em realizar meu Trabalho de Conclusão 

de Curso defendendo essa pauta, mas nunca imaginei que produziria um site com 

tanta informação vivendo um período conturbado no mundo. Considero que a escolha 

deste tema tenha sido de grande importância e de muita felicidade. O portal Bezzies 

me fez conhecer novas pessoas, histórias e maneiras de produzir conteúdo. 
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