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Resumo 
Este  artigo versa sobre como a convergência de mídias e conteúdos, 

através do uso de aplicativos e ferramentas, tem possibilitado o 
desenvolvimento de uma agenda informativa hiperlocal, contrastando 

com a capilaridade da Internet. Para tanto, entendendo o jornalismo 

como um espaço simbólico institucionalizado, estabelecemos que as 
bases históricas dele estão nos métodos de produção e transmissão 

de informações, que evoluíram conforme e/ou apesar do 
desenvolvimento tecnológico. O artigo, de caráter conceitual e 

bibliográfico e, tendo como pano de fundo experiências brasileiras e 
americanas (Patch.com e GloboBairros), trata de conceitos da 

geografia da comunicação, como hiperlocalismo, e discute a 
convergência e fluxo informativo.   Para dar conta dessa problemática 

nos referenciamos em Bradshaw (2008, 2010), Lemos (2006), 
Jenkins (2006), Burns (2008), Saunders e Wilson (2008), Metzgar, 

Kurpius e Rowley (2009), Garcia (2008), Salaverria (2006). Por outro 
lado, discutimos como a internet – e, nela, o ciberjornalismo e todas 

as suas possibilidades –, podem estreitar laços comunitários, 
lastreados numa nova agenda pública comunicacional, baseada na 

oferta de informações hiperlocais e de interesse de públicos 

específicos. Como se dá essa oferta diante das possibilidades de 
convergência tanto de conteúdos quanto de mídias e ferramentas? 
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Numa primeira observação, verificamos que as experiências de 
jornalismo hiperlocal (seja via redes sociais como o Twitter, ou 

através de sites que privilegiam determinado espaço geográfico) são 

exitosas e estão tendo a capacidade de desafiar os filtros editoriais e 
econômicos das corporações de comunicação – tanto que já estão 

sendo incorporadas, como é o exemplo dos casos estudados. 
 

Palavras-Chave: Ciberjornalismo, Convergência, jornalismo 
hiperlocal, Internet, redes sociais. 

 
Abstract 

This paper discusses how the convergence of media and content, with 
the use of applications and tools, has enabled the development of a 

hyperlocal news agendas, differentiating from the capillarity of the 
Internet. Therefore, understanding journalism as an institutionalized 

symbolic space, we can establish that the historical bases of this 
territory are at the methods of production and transmission of 

information that have evolved with and/or in despite technological 

development. This paper has a conceptual and bibliographic nature, 
and with Brazilian and American experiences (Patch.com and 

GloboBairros) as reference, deals with concepts of Communication 
Geography, such as the hyperlocalism, and discusses the 

convergence and the information flows. To deal with this question, we 
support in Bradshaw (2008, 2010), Lemos (2006), Jenkins (2006), 

Burns (2008), Saunders and Wilson (2008), Metzgar, Kurpius and 
Rowley (2009), Garcia (2008) and Salaverria (2006). Moreover, we 

discuss how the Internet – and, in it, the cyberjournalism and all its 
possibilities – can strengthen community bonds, backed in a new 

communicational public agenda based on hyperlocal information 
supply and in the interest to specific audiences. How does this 

offering happen, within the possibilities of convergence of both 
content and media tools? At first glance, we can see that the 

experiences of hyperlocal journalism (whether via social networks like 

Twitter, or through websites that favor certain geographic area) are 
successful and have the capacity to challenge the economic and 

editorial filters of communication corporations – which can be seen by 
the incorporation of its tools by the major media, as we can notice 

from the analyzed examples. 
 

Keywords: Cyberjournalism, Convergence, hyperlocal journalism, 
Internet, social networking. 
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Como a internet e, nela o jornalismo on-line e todas as suas 

possibilidades, podem contribuir para o estreitamento de laços 

comunitários e o estabelecimento de uma nova agenda pública 

comunicacional, baseada na oferta de informações hiperlocais e de 

interesse de públicos específicos? Essa talvez seja uma das grandes 

questões a serem enfrentadas por pesquisadores da área de 

comunicação. As experiências de jornalismo hiperlocal – seja via 

redes sociais como o twitter, blogs ou através de jornais online, que 

privilegiam a cobertura noticiosa de determinado espaço geográfico – 

bairro, região e mesmo uma rua, são exitosas e estão tendo a 

capacidade de desafiar os filtros editorias e econômicos das 

corporações de comunicação – a comprovação dessa capilaridade 

está na criação de espaços idênticos dentro dessas corporações. Por 

outro lado, a convergência das mídias, tanto no sentido tecnológico 

quanto cultural, ajuda a superar barreiras de acesso e de participação 

do público.  

Apontada por muitos como a causadora da crise de audiência 

dos jornais impressos, a Internet tem demonstrado que não causou 

tal crise e se apresenta como uma das alternativas viáveis para a 

recuperação da confiança do público. Ninguém discute o poder da 

rede como repositório e disseminadora de informações. No entanto, 

muitos ainda se surpreendem com a capacidade dela em resolver 

velhas questões, como o contato e as possibilidades de empatia com 

as audiências. Global e sem limites geográficos – tal como preconizou 

McLuhan, a rede mostra que o localismo e mesmo o hiperlocalismo 

tem ressonância no mundo informativo. A velha máxima de que a 

“minha casa é o meu mundo” se materializa em experiências exitosas 
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como a do GloboBairros8 (Brasil) e Patch.com9, discutidas mais 

adiante, e se apresentam como alternativas para o jornalismo 

recuperar suas audiências e, mesmo a confiança delas.  

 

Convergência, audiência e participação 

Levando-se em conta que o processo de convergência não trata 

apenas da possibilidade de sinergia de diferentes mídias ou 

linguagens dentro de um único suporte mas, que ela tem relação 

direta com a ação de produtores e consumidores de conteúdos, 

podemos afirmar que ele é marcantemente cultural. A convergência 

midiática, definida por Jenkins (2008) engloba o fluxo de conteúdo 

através suportes diversos a cooperação entre mercados midiáticos e 

o comportamento das audiências. Ainda, de acordo com Jenkins, o 

processo de convergência está ligado a transformações culturais, em 

mudanças da lógica pela qual a produção midiática opera e pela qual 

os consumidores processam o conteúdo recebido e participam da 

produção dele. Contudo, quando tratamos da participação do público 

na cadeia de produção jornalística, não se trata apenas da adoção de 

novas tecnologias, ou dos desafios de promover a inclusão digital. É 

preciso observar esse processo é um fenômeno mais amplo, onde as 

massas de audiência passivas da televisão e do jornal se propõem a 

produzir e mediar o conteúdo que recebem. 

                                                           
8 - Blog vinculado ao Jornal OGlobo Online, integrante do maior conglomerado de mídia do Brasil. Faz a 

cobertura de 11 regiões do Rio de Janeiro, quase todo o território geográfico da cidade do Rio e 
proximidades. Link para acesso: http://oglobo.globo.com/rio/bairros/?a=350 

 
9
 - Separada em Janeiro de 2010 de sua parceria com a Time-Warner, a AOL lançou a iniciativa Patch. O 

modelo consiste na contratação de um editor local (jornalista) para coordenar a captação e publicação 

de informações de cada comunidade em uma página específica. O editor tem à sua disposição um 

orçamento para contratar freelancers e é também responsável pelo contato com comerciantes locais e 

a criação de um diretório de serviços. O serviço está disponível em 23 estados americanos, num total 

de 530 localidades americanas. Link para acesso: http://www.patch.com 
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Lemos (2006) observa que essas mudanças tecnológicas, assim 

como as outras tantas pelas quais o jornalismo passou, podem ser 

vistas como um sistema cíclico de reorganização das relações entre 

as forças atuantes do mercado. De fato, Bowman e Willis (2008), 

argumentam que o surgimento do telégrafo já foi visto como um 

concorrente que determinaria o fim do jornalismo, há cerca de cem 

anos. Mais recentemente, Ashford (1991) recorda que na metade do 

século passado, a televisão, com o poder do som e da imagem, 

também foi apontada como um fim do diário impresso. Apesar do 

alarmismo da época, os jornais sobreviveram à essas mortes 

anunciadas. Mas, ao final desses processos, não saíram ilesos ou pelo 

menos iguais ao que eram antes.  

Assim, pensar o jornalismo como um território, um espaço 

simbólico institucionalizado, onde existe um conjunto de regras, 

costumes e um senso de ética que regem a convivência dentro dele. 

As bases históricas desse território estão nos métodos de produção e 

transmissão de informações que evoluíram conforme e/ou apesar do 

desenvolvimento tecnológico. Esse espaço é, também, um palco onde 

diferentes agentes compartilham interesses e determinam suas 

condutas a partir do que percebem como suas funções e objetivos. 

Com o tempo, e o desenvolvimento de relações de poder, cria-se um 

certo equilíbrio entre as forças atuantes ali. 

A estabilidade desse território, porém, pode ser abalada com a 

entrada de novos fatores (ou forças), tais como a concentração de 

poder ou a evolução de tecnologias da informação. Nesses 

momentos, novas possibilidades de atuação se materializam para 

instituições e indivíduos, criando oportunidades de revisão e re-

mediação das relações de poder. Quando essa situação ocorre, as 

novas circunstâncias tecnológicas impulsionam a renovação de 
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processos, hábitos e praticas dentro de contextos estabelecidos, 

podendo alterar a função, os objetivos e a atuação em certos 

campos. A mudança acaba tendo reflexo, ultimamente, nos produtos 

desse território, no caso os jornalísticos. 

 

Do local ao hiperlocal  

A definição de local pode variar. Em um fenômeno chamado de 

Glocalização, autores como Robertson (1992) argumenta que as 

possibilidades de comunicação abertas pela internet permitem que 

pessoas com interesses específicos em comum se conectem em 

escala global e construam laços comunitários tão fortes quanto os 

locais. 

 Mitchell (2009) dá o exemplo de grupos de imigrantes ligados 

ao noticiário de seu pais, onde os valores e informações 

compartilhados são definidos pelo local nacional, mesmo que a 

quilômetros de distância. Existem ainda locais definidos, por exemplo, 

por uma torcida de futebol que, apesar de espalhada pelo mundo, 

cria um senso de comunidade e consome as mesmas informações e 

questionamentos de quem mora ao lado do estádio. Também existem 

comunidades que requerem um grande conhecimento prévio, como 

as científicas, limitando a sua difusão e estreitando seus laços 

(BURNS, SAUNDERS e WILSON, 2008). 

Podemos pensar os locais, ainda, como os territórios descritos 

anteriormente por Belochio (2009), espaços institucionalizados onde 

se estabelecem laços e relações de poder entre os participantes e 

existe um compartilhamento de ética, regras e costumes. 
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Quando um jornal foca esforços de cobertura em uma 

determinada comunidade local, seja ela geográfica ou não, assume 

uma posição de relevância dentro desse território. A partir do 

conhecimento prévio da área em que quer se especializar, o foco em 

determinados locais nada mais é que a segmentação dos veículo, 

conclamada como uma possível alternativa para o jornalismo em 

rede. Para que se insira na comunidade, é necessário contar com o 

apoio dela, isto é, da aceitação e participação dos seus membros. A 

utilização da força da massa (ou crowdsourcing) é não só um recurso 

estratégico, mas também uma necessidade para cobrir todas as 

nuances das relações estabelecidas naquele local. 

Essa configuração de organização jornalística, com foco estreito 

e participação do usuário, tem sido classificada sob a definição vaga 

de hiperlocal. A categoria é atualmente utilizada para descrever 

qualquer forma híbrida de jornalismo cidadão, comunitário ou 

alternativo, quando combinados com recursos interativos, da Web 

2.010, e/ou alguma orientação comunitária. Muito do suposto 

potencial das mídias hiperlocais, e sua projeção como o futuro da 

mídia, deve-se ao fato de que o termo representa muitos conceitos, 

adequados a muitas situações 

Sob esta ótica confusa, é difícil analisar qualquer iniciativa do 

gênero ou definir o que exatamente são muitas das novas 

organizações empreendedoras do jornalismo. É necessário que se 

apliquem padrões mais rigorosos ao termo e na avaliação dessas 

iniciativas. Um estudo de Metzgar, Kurpius e Rowley (2009) como 

preparação para o congresso de 2010 da International 

Communication Association e de sua divisão jornalística, a Journalism 

                                                           
10

 O termo, creditado a Tim O’Reilly, representa a evolução de uma internet baseada em conteúdo e 

buscas textuais (1.0) para uma arquitetura de interatividade, compartilhamento de informações, mídias 

sociais e conteúdo criado pelo usuário. 
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Studies Division, busca exatamente definir um ponto de partida para 

a análise da hiperlocalidade. São mídias que promovem o 

engajamento comunitário - seja pela participação na geração de 

conteúdo ou pelo ativismo subsidiado pelas matérias – e também 

buscam a “energia” e suporte financeiro necessários na própria 

comunidade. 

Na tentativa de estabelecer fronteiras, propõe-se a seguinte 

definição para essas organizações ou iniciativas: as mídias hiperlocais 

têm bases geográficas, orientação para a comunidade, produzem 

notícias originais, são nativas da internet e pretendem preencher 

lacunas percebidas na cobertura de um assunto ou região, ou ainda 

promover o engajamento cidadão. Pode-se argumentar que o 

hiperlocalismo não existe como um ponto fixo em nenhuma escala. É 

um composto de medidas em diferentes parâmetros como a geografia 

e o engajamento cívico. O desafio é determinar o papel, escopo, e 

missão dessas iniciativas que surgem em diversos países e se 

mostram como tendência para o jornaismo online. 

 Numa tentativa de analisar experiências, embora elas não 

possam ser comparadas – já que carregam traços distintos, e 

entender como o uso de midias sociais e aparatos tecnológicos  tem 

ajudado a transformer a cobertura jornalística, buscamos dois 

exemplos. O Patch.com, americano, pensado como alternativa para 

recuperação  e credibilidade e rentabilidade do grupo AOL – que alia 

o jornalismo hiperlocal com a busca de publicidade nessa mesma 

demarcação geográfica. O outro, brasileiro, GloboBairros, que 

trabalha com a pesrpecrtiva da participação do publico e, também, 

notadamente, na busca por rentabilidade – produto de um grande 

conglomerado de comunciação. 
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O  Patch.com, iniciativa lançada em 2007, logo adquirida pela 

AOL e comandada pelo ex vice-presidente do Google Tim Armstrong 

tem cobertura em 23 estados, notadamente em 530 cidades. A idéia 

do Patch é ter um editor em cada pequena comunidade, responsável 

por agregar conteúdos, controlar as pautas e o orçamento da filial. É 

também de responsabilidade do editor, promover o cadastro dos 

comerciantes locais em um diretório de produtos e serviços. Para 

muitos comerciantes, é uma oportunidade de estrear na internet, 

para o Patch cria-se uma base de dados receptiva a futuras ofertas 

de anúncios ou soluções da AOL. Cada localidade tem a disposição, 

ainda, um orçamento para remunerar reportagens e fotografias 

produzidas por freelancers. Embora o Patch não divulgue números, 

especula-se que cada editor possua de US$500 a US$100011 por mês 

para esse fim. 

Existem, porém, críticas ao modelo de negócio do Patch. Alguns 

jornalistas como Rothman (2010)12 e Kennedy (2010)13 publicaram 

matérias em que analisam a organização como uma espécie de 

McDonalds ou Walmart das notícias, que através de modelos de 

negócio mais eficientes, e custos menores, competem deslealmente 

com as pequenas lojas ou, no caso, jornais locais, levando-os à 

falência. Mesmo com essas grandes organizações insistindo nos 

princípios do livre mercado e da livre concorrência, tão caros aos 

norte-americanos, diversos movimentos comunitários surgiram para 

repelir a instalação de grandes franquias. 

                                                           
11

 Considerando que o novo investimento - para a abertura de mais 450 páginas locais -  foi de US$50 

milhões e que, segundo informações da BusinessInsider.com (disponível em: 

http://www.poynter.org/column.asp?id=45&aid=190031) cada editor custa, ao total, cem mil dólares 

por ano. 
12

 www.laweekly.com/2010-09-30/news/patch-the-walmart-of-news 
13

 www.dankennedy.net/2010/08/05/hard-times-working-the-patch 



Livro de Atas do III COBCIBER 

 

 ISBN: 978-989-98199-0-0 108 

 

Outro ponto criticado é o desafio que a iniciativa enfrenta ao 

utilizar conteúdo hiperlocal “federado”, vindo de diversas fontes 

locais. Burns, Saunders e Wilson (2008) alertam que quando um site 

adota como fonte de notícias exclusivamente uma comunidade 

geograficamente local, o desafio tende a ser menor, já que o 

conhecimento comunitário serve como moderação para a qualidade 

do conteúdo. Por essa razão, o Patch definiu como estratégia de 

recrutamento para seus editores, atrair não somente jovens 

talentosos, mas jornalistas de uma faixa etária mais ampla que 

tivessem uma forte ligação comunitária evidente.  

Criado em 2008, vinculado ao Globo.com, integrante do maior 

conglomerado de mídia no Brasil, o blog é produzido pela equipe de 

jornais locais da redação da Globo, com a colaboração de leitores, 

blogs e moradores, disponibiliza notícias referentes a pequenos 

espaços bem localizados. Abrangendo sete zonas urbanas, ou seja, 

engloba todos os bairros da cidade e quatro áreas do chamado 

“Grande Rio”, atingindo uma população estimada em 11 milhões de 

pessoas, trata basicamente de temas urbanos e tem a participação de 

reporteres “colaborativos” – através do “Eu reporter”. Ainda no blog, 

está a  possibilidade de compartilhamento com as redes sociais e 

uma cobertura “em tempo real” via twitter. As postagens são 

analisadas caso a caso, e no outro dia podem virar um post mais 

extensos ou mesmo pautar os veículos nacionais da rede globo. Cabe 

salientar, que a opção do “GloboBairros.com” por uma estrutura 

simplificada, um desenho quase minimalista tem relação com a 

proposta editorial  do “todos podem estar”. Mas, também, se alinha  

com as tendências econômicas de diminuição dos custos em todos os 

níveis, redução da estrutura prático-funcional (da redação para a 

gráfica) e, principalmente, numa aposta de consumo imediato de 

notícias sem grande apelo midiático, mas que permeiam a agenda do 
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bairro – fila no trânsito, por exemplo. Em caso extremos, onde o 

interesse midiático supera os limites geográficos e culturais, o 

material é publicado em seções estaduais, nacionais e mesmo, 

internacional. Esse casos, em geral, envolvem questões amplas como 

violência urbana, desastres tecnológicos e naturais – que 

contraditoriamente se dão no  bairro geográfico, mas,  que até há 

pouco tempo eram tratadas de forma global, estabelecendo 

distâncias imaginarias.  

 

Considerações finais 

Ao recordar as seis características propostas por Metzgar, 

Kurpius e Rowley (2009) podemos considerar que tanto o Patch como 

o GloboBairros são nativos da internet, e geridos por um modelo de 

negócios somente possível nela. Tem elementos de demarcação 

geográfica bastante fortes, determinados pela linha editorial de uma 

cobertura orientada para a comunidade e a produção de notícias 

originais. Podemos salientar, também, as lacunas preenchidas na 

cobertura da mídia tradicional, considerando o fator participação do 

público e linha editorial, pode-se afirmar que ambos  conseguem 

produzir conteúdos originais e relevantes.   

Quanto às possibilidades de convergência – já estabelecemos 

que ela se dá a nível cultural, através da participação das audiências 

– e agora pensando especificamente no uso de dispositivos 

tecnológicos,  o GloboBairros inova em relação ao Patch. O serviço 

está disponível na rede – como blog, se apresenta de aplicativo para 

dispositivos moveis e faz uso de diversas redes sociais – entre elas o 

twitter e o facebook, para a coleta e disseminação da informação 

noticiosa. Mas, por outro lado, o domínio e uso da tecnologia não é 
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por si só garantia de sucesso. A disponibilização de uma plataforma 

avançada não é suficiente para estimular a participação de uma 

comunidade. Se a comparação for meramente técnica, os grandes 

meios tem ao seu lado estruturas e processos produtivos que os 

permitem ser muito mais eficientes e eficazes na produção de 

material informativo. 

Pode dizer que as mídias hiperlocais ainda não tiveram sucesso 

em preencher completamente as lacunas deixadas pela grande mídia, 

o argumento de que essas iniciativas optam por cobrir com maior 

profundidade certos temas específicos ainda é válido. Ao contrário 

das iniciativas da década passada, os meios hiperlocais têm a 

possibilidade de serem sustentados pela própria audiência e o 

oferecimento de dipositivos tecnológicos capazes de alavancar um 

novo modelo de negócios, centrado no localismo.  

Finalmente,  do estabelecimento de uma nova agenda 

informativa ambos assumem o desafio de fazê-lo, mesmo que 

condicionada a alavancagem de publicidade local e que anteriormente 

não interessa às grandes corporações.Pode-se afirmar que a difusão 

de informações que preencham as lacunas deixadas pelos noticiários 

nacionais é prioridade para ambos. Chega-se ao âmago da questão, 

ao se verificar que o uso excessivo de conteúdos produzidos por 

agências de notícias, por exemplo, podem acabar com a sensação de 

pertencimento comunitário.  Burns, Saunders e Wilson (2008) 

concordam que o principal argumento em favor das iniciativas desse 

tipo é o rompimento com os critérios noticiosos da mídia tradicional, 

que não refletem o interesse público e democrático, ao incitar e 

buscar somente gaffes e conflitos. 
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