
IMPACTO, AMEAÇAS E SUSTENTABILIDADE:  
UM ESTUDO DOS EMPREENDEDORES DIGITAIS 

LATINO-AMERICANOS

PONTO DE

Feito por SembraMedia 
com o apoio da Omidyar Network

INFLEXÃO



2

PONTO DE INFLEXÃO

Este relatório é dedicado a todas as pessoas extraordinárias que 
generosamente dedicaram parte do seu tempo para participar 
deste estudo. Nós agradecemos sua confiança e disposição para 
compartilhar suas experiências como jornalistas e empreendedores, 
bem como suas informações privadas.

Seu trabalho e dedicação nos inspiram.

Nosso objetivo ao realizar este estudo é estimular e fortalecer 
todo o crescente ecossistema de mídia digital na América Latina 
e contribuir para que estes empreendedores tenham a atenção e 
crédito que eles merecem.

2

AGRADECIMENTOS

Realizado por SembraMedia 

graças ao apoio da



3

PONTO DE INFLEXÃO

DIRETORAS DO PROJETO  

Janine Warner

Mijal Iastrebner

PESQUISADORES

Dulce Ramos 

Jordy Meléndez 

Ernesto Aroche

Mauricio Jaramillo

Sérgio Lüdtke

María Eugenia Álvarez

ASSESSORAS ESTRATÉGICOS

Adriana Peña Johansson 

Patricia Torres-Burd

OMIDYAR NETWORK 

Felipe Estefan

EDITORES

David LaFontaine

James Breiner

EDIÇÃO DE TRADUÇÕES

EM ESPANHOL

Olivia Sohr

María Virginia Portillo Decán

Sebastián Auyanet

EM PORTUGUÊS

Sandra Schamas

Priscila Brito

DESIGNERS

Agurtzane Urrutia

Sabrina Saladino

Beth Renneisen

contacto@sembramedia.org

mailto:contacto@sembramedia.org  


4

PONTO DE INFLEXÃO

SUMÁRIO EXECUTIVO

INTRODUÇÃO 

Meios nativos digitais da América Latina: um ecossistema vibrante  

Contexto latino-americano

IMPACTO

Publicando histórias que fazem a diferença

Histórias com impacto

VULNERABILIDADE

Os meios nativos digitais pagam um preço por perseguir a verdade

Buscando independência editorial e sofrendo por isso 

MODELOS DE NEGÓCIOS

Diversidade de modelos de negócios traz resultados

Categorizar os mídias digitais em níveis revela os geradores de receitas

Diversificar as fontes de receita apoia a sustentabilidade e a independência

A publicidade é fundamental e está evoluindo rapidamente

Alternativas à publicidade 

EQUIPES

Equipes focadas no conteúdo perdem oportunidades de negócios 

Patrimônio próprio suplementa pequenos orçamentoss

Número recorde de mulheres fundadoras e líderes

AUDIÊNCIA EM CRESCIMENTO

O tamanho da audiência varia dramaticamente entre os nativos digitais na América Latina

Grande massa de seguidores nas mídias sociais amplia o alcance dos meios nativos digitais

A internet móvel está estimulando o crescimento e criando um “próspero ambiente de startups”

Sites hiperlocais informam comunidades desfavorecidasINOVAÇÃO

INOVAÇÃO 

NOSSAS RECOMENDAÇÕES

SOBRE ESTE ESTUDO

6

11

12

12

15

16

17

22

24

25

26

28

29

31

31

33

39

40

40

41

43

44

44

46

48

49

53

59

Índice



5

PONTO DE INFLEXÃO

Site interativo em inglês, espanhol e português
Como parte deste projeto, desenvolvemos microsites para compartilhar nossos principais 

resultados de forma mais ampla. 

O site pode ser acessado no link data.sembramedia.org em três idiomas: inglês, espanhol e 

português. 

Este gráfico interativo foi criado para o site e sua versão online permite visualizar de manei-

ra rápida os principais dados por região e também por país.

 

http://data.sembramedia.org 
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Os empreendedores de mídia digital estão de-
sempenhando um papel de importância cres-
cente na América Latina. Desde que o primeiro 
empreendimento neste estudo foi fundado, em 
1998, centenas de meios nativos digitais surgi-
ram na região e cresceram para atingir milhões 
de leitores.

Este estudo é a primeira investigação abrangen-
te sobre o impacto que estes empreendedores 
estão gerando, os riscos que eles enfrentam e a 
possível emergência de um modelo de negócios 
viável para o jornalismo digital independente e 
de qualidade. Para conduzir esta pesquisa, Sem-
braMedia, com o suporte da Omidyar Network, 
formou uma equipe para estudar 100 startups de 
jornalismo digital, 25 em cada país na Argentina, 
no Brasil, na Colômbia e no México.

Muitos dos pesquisadores são jornalistas em-
preendedores e eles contribuíram com conexões 
pessoais e um entendimento profundo da mídia 
em seus países. 

Esta pesquisa pretende 
ajudar os fundadores 
das startups de jornal-
ismo a melhor entender 
as tendências, ameaças 
e melhores práticas que 
os afetam. Também é 
elaborada para ajudar 
investidores, fundações 
e organizações jor-
nalísticas a reconhecer 
o valor, vulnerabilidade 
e impacto deste ecoss-

istema de mídia em rápido crescimento. Apesar 
de não podermos compartilhar os dados particu-
lares dessas startups, incluímos nossos principais 
achados neste relatório. 

Jornalistas empreendedores pagam 
um preço alto por produzirem notícias 
de forma independente

A principal constatação deste estudo é que os 
jornalistas empreendedores estão transforman-
do profundamente o modo como o jornalismo é 
exercido e consumido na América Latina.

Eles não estão apenas produzindo notícias - eles 
são agentes de mudança, estão promovendo a 
melhoria das leis, defendendo direitos humanos, 
expondo a corrupção e lutando contra o abuso 
de poder.

Eles são impelidos a produzir jornalismo inde-
pendente em países altamente polarizados do 
ponto de vista político - e alguns deles estão 

pagando um alto preço 
por isso.

Luis Cardona, do site Pie 
de Página, no México, 
gastou meses cobrindo 
o desaparecimento de 15 
trabalhadores de baixo es-
calão do tráfico de drogas 
e acabou sendo ele próprio 
sequestrado e torturad-
Cardona e o artista Rapé 
dramatizaram a história 
em uma animação pub-

SUMÁRIO 
EXECUTIVO

Luis Cardona, do site Pie de Página, do México, 
criou um filme sobre seu sequestro. Veja mais na 
página 25.



7

PONTO DE INFLEXÃO

licada no YouTube. Ambos tiveram que deixar 
suas cidades por conta de ameaças de morte.

Quase metade dos jornalistas entrevistados para 
este estudo alegaram ameaças e ataques físicos 
em consequência de seu trabalho. Mais de 20% 
das organizações admitiram que evitaram cobrir 
certos assuntos, pessoas e instituições por conta 
de ameaças e intimidação.  

Outros enfrentam processos na justiça, ciberataques, 
auditorias intermináveis, perda de receitas public-
itárias e retaliações decorrentes de sua cobertura. Os 
meios nativos digitais da América Latina têm um 
papel ainda mais importante a ser desempenhado 
em comparação aos seus colegas do supersatura-
do mercado de mídia dos países desenvolvidos. 

A propriedade de empresas de mídia é altamente 
concentrada nos países latinos e a publicidade 
governamental é frequentemente usada para rec-
ompensar veículos de mídia submissos.

Nativos digitais estão construindo 
negócios rentáveis 

Uma das revelações deste estudo é que um 
crescente número de meios nativos digitais na 

América Latina desenvolveu negócios suste-
ntáveis - e até lucrativos - em torno do jornalis-
mo de qualidade.

O advento das mídias sociais e de ferramentas 
de web design fáceis de usar tornaram possível 
lançar um empreendimento de mídia digital 
quase que inteiramente com patrimônio e es-
forço próprio. Mais de 70% dos empreendimen-
tos neste estudo começaram com menos de US$ 
10 mil, e mais de 10% desse total estão gerando 
pelo menos meio milhão de dólares em receitas 
anualmente.

Quando organizamos os diversos meios digitais 
participantes deste estudo em quatro níveis dis-
tintos, as chaves para o sucesso se tornam mais 
claras. No nível mais elevado, a publicidade é a 
principal fonte de receita, no caso de audiências 
que atingem mais de 20 milhões de sessões por 
mês. 

No nível intermediário, fontes variadas de re-
ceita, incluindo consultoria, treinamento e sub-
venções, fazem a diferença quando o assunto é 
sustentabilidade. No nível mais baixo, mais de 
30% atraem menos de 10 mil sessões por mês. 

Fontes diversificadas de receita se mostraram a 
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chave para o sucesso em todos os níveis, e nós 
encontramos uma lista crescente com mais de 15 
oportunidades de receita, incluindo eventos, as-
sinaturas, financiamento coletivo e conteúdo pa-
trocinado. Mais de 65% afirmaram que tinham 
pelo menos três fontes de receita.

Falando de um modo mais amplo, encontra-
mos dois caminhos para gerar receita: crescer 
a audiência para atrair tráfego e publicidade ou 
potencializar a lealdade da sua audiência para 
estimular doações. Estes dois caminhos não são 
excludentes.

Diversificação de receitas é chave para 
o sucesso

Diversificação de receitas é uma chave para o 
sucesso, especialmente nos níveis intermediári-
os, e nós identificamos mais de 15 tipos difer-
entes de fontes de receita, incluindo eventos, 
treinamentos, assinaturas, crowdfunding e pub-
licidade nativa.

Mais de 65% afirmaram que estavam gerando re-
ceita através de três fontes pelo menos.

Na camada superior, onde a audiência chega a ul-
trapassar mais de 20 milhões de visitas por mês, 
a publicidade é a principal fonte de receita, mas 
não é a única. Nos níveis intermediários, não 
há um modelo de negócios dominante e fontes 
diversificadas de renda que combinam publici-
dade com fontes de financiamento oriundas dos 
leitores, como eventos e crowdfunding, são cru-
ciais para a sustentabilidade. 

Quando analisamos os níveis inferiores, acha-
mos muitas oportunidades de melhoria. Apesar 
de sua dedicação ao jornalismo de qualidade, 
mais de 30% obtiveram menos de U$ 10 mil em 
receitas totais em 2016. 

De modo geral, encontramos dois caminhos 
para estes negócios crescerem: construir audiên-
cia para atrair tráfego e anúncios ou aprimorar a 
fidelidade da audiência para estimular pequenas 
doações e outras 15 formas de gerar receita.

Estes dois caminhos não são excludentes.



9

PONTO DE INFLEXÃO

Empreendedores focados no jornal-
ismo não investem o suficiente em 
negócios

Para muitos desses jornalistas que se transforma-
ram em empreendedores, sua maior força - o seu 
desejo de produzir jornalismo de qualidade - é 
também a sua maior fraqueza, cegando-os diante 
da principal questão.

A maioria não investe o suficiente em vendas e 
marketing, mesmo quando eles têm tráfego sufi-
ciente para atrair receita publicitária significativa.

Muitos reclamam que não têm dinheiro para 
contratar um profissional de vendas, mas aqueles 
que o fazem estão colhendo os benefícios.

Quando comparamos a mediana da receita daque-
les que têm uma equipe de vendas com a receita 
daqueles que não têm, a diferença é dramática. 
Aqueles com ao menos um profissional de ven-

das reportaram mais de US$ 117 mil em receit-
as anuais; aqueles com nenhum profissional de 
vendas declararam menos de US$ 3.900. 

Número recorde de mulheres rompen-
do a barreira de gênero

Dos 100 empreendedores digitais estudados, 62% 
têm ao menos uma mulher dentre os seus fun-
dadores. As mulheres também desempenham um 
papel significativo nas equipes executivas e de gestão.

No contexto da América Latina, onde a mídia 
tradicional é dominada por homens, esta con-
statação é ainda mais significativa.

Inovação movida pela audiência

Do treinamento de jornalistas cidadãos ao 
crowd-voicing, os empreendedores de mídia digital 
estão ampliando a maneira como produzimos e 
consumimos notícias. Muitas das ideias inovado-

“Percebemos um grande avanço na partici-
pação das mulheres na economia, mas ainda há 
um longo caminho a ser percorrido.

Com as taxas atuais, a persistente diferença sal-
arial não vai ser superada antes de 2186!

As barreiras discriminatórias e a distribuição 
desigual do trabalho doméstico não remuner-
ado entre homens e mulheres são só algumas 
das questões que abordamos no site.

Nós entendemos que a informação é essencial 
para empoderar a sociedade... na vida cotidiana, 
nós compartilhamos informações, histórias e 
estatísticas, e trocamos ideias nas redes sociais.” 

Economía Femini(s)ta aplica análise econômica às questões de 
gênero

 

— Retirado da página “Sobre”  
Economía Femini(s)ta 

Argentina

http://economiafeminita.com/
http://economiafeminita.com/
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ras desse estudo foram alimentadas pela proxi-
midade desses jornalistas com as audiências que 
eles atendem. Muitas das ideias inovadoras neste 
estudo foram alimentadas pela proximidade dos 
meios com seu público.

Mídias sociais ampliam a audiência do 
jornalismo

No Brasil, Papo de Homem alavancou sua 
relação com mais de 500 mil seguidores nas mí-
dias sociais para coletar 20 mil respostas para 
uma pesquisa sobre gênero.

O resultado foi uma série de artigos sobre temas 
nem sempre abordados pelo jornalismo, inclu-

indo disparidade de renda, violência doméstica 
e padrões de voto.

Ao criar uma relação com acadêmicos e intelec-
tuais na Colômbia, La Silla Vacía criou uma seção 
especial em seu site na qual professores podem 
compartilhar suas pesquisas com uma audiência 
de mais de um milhão de visitantes. 

Além disso, jornalistas de La Silla Vacía estão desen-
volvendo reportagens e infográficos que tornam a 
pesquisa acadêmica mais acessível ao público.

Mais que isso, eles transformaram essa seção em 
uma nova oportunidade de receita e estão ob-
tendo patrocínio das universidades.

Papo de Homem começou 
como um grupo de e-mails 
sobre masculinidade. 

Atualmente, tem mais de 
três milhões de visitas por 
mês e estimula discussões, 
debates e diálogos entre 
homens e mulheres sobre 
questões de gênero, como 
desigualdade salarial, pa-
péis sociais e violência sex-
ual.

Insights e ideias incluem:

Conectar os empreendedores digitais com or-
ganizações que protegem e defendem jornalis-
tas por meio de suporte legal.

Fomentar a sustentabilidade com subsídios, in-
vestimento e uma aceleradora focada no forta-
lecimento das equipes de gestão, no crescimen-
to das audiências e na diversificação de receita.

As recomendações no fim deste trabalho foram feitas para ajudar esta vibrante comunidade de 
startups de mídia digital a evoluir para um ecossistema ainda mais robusto.

Fornecer formação em negócios que inclua as 
melhores práticas com exemplos reais de mod-
elos de diversificação de receitas e os mais re-
centes modelos de publicidade.

Construir pontes e alianças para expandir au-
diências e compartilhar recursos.

Recomendações
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INTRODUÇÃO

“Nosso objetivo é explorar o cres-
cente ecossistema de meios 

nativos digitais na América Latina para 
melhor compreender seu trabalho 
como jornalistas e como empreende-
dores.

Ficamos felizes em poder dizer que 
eles estão causando um impacto sig-
nificativo - e apesar dos desafios que 
eles enfrentam, muitos deles encontr-
aram um jeito de viver disso.”

 
— Janine Warner 

co-fundadora e diretora executiva da SembraMedia 
e Knight Fellow do International Center for Journalists
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De Bogotá a Buenos Aires, de Tijuana ao Rio de Ja-
neiro, jornalistas empreendedores estão denunciando a 
corrupção, aproveitando as mídias sociais para ampliar 
a participação dos cidadãos e criando sites investigati-
vos que pressionam governos e grandes empresas a se 
tornarem mais transparentes.

Com o advento das mídias sociais e ferramentas de blogs 
cada vez mais fáceis de usar, estão caindo as tradicio-
nais barreiras de entrada. À medida que a disrupção da 
mídia vai criando oportunidades e desafios, um número 
crescente de meios nativos digitais está construindo au-
diências e gerando receita. Eles variam de pequenos pro-
jetos, apoiados por voluntários e que atendem a públicos 
segmentados, a importantes organizações de notícias que 
alcançam dezenas de milhões de usuários através de sites, 
podcasts e redes sociais.

A maioria dos projetos jornalísticos apresentados neste 
estudo ainda é formada por pequenas empresas, mas elas 
não são necessariamente jovens. Quase 50% estão op-
erando há mais de quatro anos e 12 deles foram lançados 
há mais de uma década.

Seus fundadores são frequentemente jornalistas já vet-
eranos e quase todos os entrevistados se disseram mo-
tivados pelo desejo de independência editorial.

Alguns dos projetos apresentados neste estudo já são 
bem conhecidos das organizações de jornalismo, das 
fundações e dos investidores. Sites de notícias premia-
dos, como Chequeado na Argentina, Animal Político no 
México, e La Silla Vacía na Colômbia, estão em operação 
há anos e servem de modelo a outros empreendedores 
do jornalismo na região.

Você também poderá encontrar neste relatório uma lista 
crescente de novos entrantes, alguns lançados em 2016, 
como Economia Femini(s)ta na Argentina e o Meio no Bra-
sil, que estão se transformando rapidamente em fontes 
confiáveis de informações para suas comunidades. 

Contexto latino-americano: empreend-
edores de mídia são levados a oferecer 
fontes de notícias independentes

Os meios de comunicação na América Latina estão 
sendo forçados a evoluir. As mesmas forças tecnológi-
cas, financeiras e sociais que provocaram uma mudança 
abrupta na audiência e na difusão de conteúdo nos meios 
tradicionais dos EUA e da Europa agora estão atingindo 
emissoras de TV, rádios e jornais da região.

À medida que a mídia tradicional perde participação no 
mercado, surgem novas fontes de notícias e informações, 

Meios nativos digitais da América Latina: 
um ecossistema vibrante
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desde sites de notícias gerais até 
influenciadores em mídias soci-
ais e newsletters de nicho. Nessa 
região, as startups de mídia estão 
se tornando fontes de notícias 
cada vez mais importantes e con-
fiáveis e estão transformando o 
complexo panorama de mídia de 
muitas maneiras.

Esses meios nativos digitais po-
dem ter um papel ainda mais 
importante a desempenhar na 
América Latina do que os seus 
equivalentes nos saturados mer-
cados de mídia do mundo desen-
volvido. A propriedade dos meios 
de distribuição de notícias está al-
tamente concentrada na América 
Latina. Na Colômbia, três con-
glomerados de mídia controlam 
57% da audiência de notícias em 
rádio, internet e mídia impressa. 
No Brasil, a Globo é um dos 30 
maiores proprietários de meios 
de comunicação do mundo. No 
México, Televisa domina a audiên-
cia televisiva e distribui conteúdo 

para mais de 50 países em todo o 
mundo. (Fonte: Rockin ‘the news 
in Latam)

Em toda a América Latina, os 
meios digitais independentes es-
tão cobrindo comunidades desa-
tendidas, produzindo conteúdo 
original e escrevendo histórias 
sobre assuntos que antes eram 
tabus. A natureza insurgente de 
muitas dessas organizações de 
notícias, lideradas por jornalistas, 
dá a elas uma “credibilidade de 
rua”, o que, a longo prazo, pode 
encaixar bem com o desejo da 
próxima geração de leitores por 
informações livres da influência 
das elites empresariais e dos gov-
ernos. 

A língua comum 
cria oportunidades  
regionais

O idioma compartilhado em todo 
o vasto mercado de mídia em lín-

Não há um termo claro para distinguir os veícu-
los que nasceram online dos sites criados por 
jornais, revistas ou estações de rádio e TV. Ao 
longo deste relatório, nós usamos algumas pou-
cas expressões de modo intercambiável para faz-
er referência a estes projetos jornalísticos e seus 
fundadores, incluindo: nativos digitais, projetos 
de mídia digital, empreendedores de mídia digital 
e jornalistas empreendedores.

Para sermos breves e para dar variedade, tam-

bém usamos termos mais genéricos: mídia digi-
tal, agentes digitais, empreendimentos, sites, or-
ganizações e projetos. Essa variedade de termos 
também reflete o fato de que nem todos os en-
trevistados deste estudo comandam sites - alguns 
são aplicativos móveis, outros existem apenas nas 
mídias sociais.

De modo semelhante, usamos o termo mídia 
tradicional para nos referirmos às publicações 
impressas e estações de rádio e televisão.

“Desde o início, vimos o 
espaço onde se poderia 
publicar coisas que seri-
am difíceis de publicar na 
mídia tradicional domi-
nante como nosso prin-
cipal valor  . . . Não esta-
mos lutando por furos. 
Estamos interessados em 
aprofundar, mesmo que 
isso signifique que saímos 
depois dos outros. Um 
de nossos lemas é: “Não 
contamos primeiro, con-
tamos melhor”.

— Daniela Pastrana  
Diretora Geral,  

Pie de Página, México

Como se referir a estes agentes das mídias digitais 

https://medium.com/@pfcontrerasv/rockin-the-news-in-latam-3c40b366e1d
https://medium.com/@pfcontrerasv/rockin-the-news-in-latam-3c40b366e1d
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gua espanhola torna mais fácil a colaboração através das 
fronteiras e o desenvolvimento de estratégias de negócios 
regionais. Por toda a América Latina, muitos dos jornalis-
tas entrevistados estão encontrando um terreno comum 

Latinobarómetro vem fazendo pesquisas sobre 
a credibilidade da imprensa em 18 países lati-
no-americanos, desde 2004. Nos últimos dez anos, 
dois terços dos entrevistados estavam de acordo 
com a afirmação de que os meios de comunicação 
“são frequentemente influenciados por institu-
ições ou pessoas poderosas”.

Na mesma pesquisa, as pessoas foram pergun-
tadas se concordavam com a afirmação de que 
“os meios de comunicação são suficientemente 
independentes”, e os resultados foram igual-
mente sombrios.

Apenas um quarto dos entrevistados pensava 
que os jornalistas eram independentes.

Os meios de comunicação na Argentina, no 
Brasil, na Colômbia e no México ficaram abaixo 
da média em credibilidade. Fonte: Latinobarómetro, 2016

A mídia tradicional carece de credibilidade devido aos 
reconhecidos laços com o governo e as elites econômicas

e trabalhando juntos para investigar a corrupção, fazer a 
cobertura do tráfico de drogas e resistir à influência de 
interesses poderosos.

Mesmo no Brasil, onde a língua primária é o português, 
o intercâmbio de experiências é alimentado pelos laços 
culturais, sociais, religiosos e econômicos comuns que 
unem o Brasil ao resto da América Latina.

As notícias se espalham rapidamente na era digital e os 
serviços de inteligência de notícias focados no negócio 
e na prática do jornalismo alimentam a colaboração e 
compartilham as melhores práticas. Muitos dos em-
preendedores de jornalismo que entrevistamos relataram 
que se beneficiam de ler regularmente o trabalho de or-
ganizações de mídia como o Nieman Lab, o CIMA, o 
IJNet, o Centro Knight para o Jornalismo nas Américas, 
a Fundação Gabriel García Márquez e a SembraMedia, 
bem como blogs de jornalismo, incluindo News Entre-
preneurs, de James Breiner, Clases de Periodismo, de Es-
ther Vargas no Peru, Hangouts de Periodismo, de Mauri-
cio Jaramillo na Colômbia e Miquel Pellicer na Espanha.

http://www.latinobarometro.org/latNewsShowMore.jsp?evYEAR=2016&evMONTH=9
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IMPACTO
PUBLICANDO HISTÓRIAS QUE FAZEM A DIFERENÇA

 

Desde que surgiram em cena, há quase 20 anos, os empreendedores 

de mídia digital na América Latina têm desempenhado um papel cada 

vez mais importante em suas comunidades. Eles não estão apenas pro-

duzindo notícias - são geradores de mudanças, promovem melhores 

leis, defendem os direitos humanos, expõem a corrupção e lutam contra 

abusos de poder. Eles são levados a produzir notícias independentes em 

países que estão politicamente muito polarizados - e alguns desses em-

preendedores estão pagando um preço alto por isso.

 

Dois sites presentes neste estudo, Connectas, da Colômbia, e Aristegui Noticias, do México, fizeram par-
te da equipe de reportagem da investigação Panama Papers, que ganhou o Prêmio Pulitzer. 
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Por toda a América Latina, os meios nativos digitais estão 
publicando importantes histórias, conectando-se com 
suas audiências através das mídias sociais e estimulando 
ações dos cidadãos.

Muitos dos meios digitais que fazem parte deste estudo 
têm produzido histórias que vêm obtendo repercussão 
significativa no mundo real, protegendo espécies ameaça-
das de extinção, levando universidades a desenvolver 
novas políticas ou forçando a renúncia de funcionários 
públicos corruptos.

Jornalistas empreendedores estão publicando histórias 
que outros meios de comunicação social em seus países 
muitas vezes não podem (ou não iriam) cobrir por causa 
de controle do governo, de ameaças ou pela influência 
de interesses financeiros. Quando eles divulgam essas 
histórias, no entanto, veículos nacionais e internacio-
nais se apropriam desses conteúdos e os compartilham 
com uma audiência ainda mais ampla (Algumas dessas 
histórias estão incluídas mais adiante nesta seção).

Histórias coletadas por veículos 
nacionais e internacionais

A republicação na imprensa internacional é mais valio-
sa do que apenas o aumento da credibilidade. Há prec-
edentes na América Latina que sugerem que a pressão 
da comunidade internacional levou (ou constrangeu) 
os governos a agirem. A atenção da mídia internacional 
também ajuda os meios nativos digitais a criar credibil-
idade, fortalece sua posição entre parceiros e colegas e 
valida seu trabalho e a qualidade de suas reportagens.

Dos sites pesquisados, 72% disseram que seu trabalho 
jornalístico original influenciou a cobertura de veículos 
de comunicação nacionais em seus países. Mais de dois 
terços podem rastrear suas histórias e reportagens in-
vestigativas para mostrar que foram coletadas por pub-
licações internacionais, principalmente The New York 
Times, BBC, Al Jazeera, Univision e The Guardian.

Em muitos casos, os meios nativos digitais alegam que 
as organizações de mídia maiores simplesmente se apro-
priam e republicam suas imagens, vídeos e outras infor-
mações sem lhes dar crédito.

No entanto, encontramos alguns casos em que os em-
preendedores de notícias digitais desenvolveram relacio-

namentos e enviam regularmente histórias para  veículos 
nacionais, conquistando leitores ou gerando receita com 
esses relacionamentos.

Com os cortes de pessoal na mídia tradicional, os meios 
digitais podem encontrar uma oportunidade crescente de 
vender seus conteúdos através de acordos de distribuição. 
Eles também podem aproveitar backlinks para seus sites 
para obter mais tráfego e atrair público de todo o mundo. 

Os meios nativos digitais inspiram a ação

“Queremos que o debate público 
seja baseado em dados e fatos, não 
em preferências ideológicas, precon-
ceitos, interesses partidários ou pela 
mera negligência ou superficialidade. 
Com os dados e a verificação que 
compartilhamos, contribuímos para 
melhorar o nível de conhecimento e 
compreensão dos eventos públicos e 
aumentar a transparência e a profun-
didade do debate”. 

66%

Fonte: data.SembraMedia.org

Nativos digitais que tiveram seus 
trabalhos republicados na mídia
internacional

— Da declaração de missão do 
Chequeado
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Juiz cotado para o Supremo Tribunal 
Federal é descartado depois que suas 
atitudes sexistas foram reveladas

(Brasil) Justificando: Depois que Justificando expôs os 
comentários antifeministas e homofóbicos feitos por 
um juiz que era cotado para o Supremo Tribunal Fed-
eral, o Instituto Brasileiro de Direito da Família (IBD-
FAM) o denunciou e o presidente brasileiro acabou 
indicando outro candidato. A cobertura efetivamente 
enterrou a candidatura.

Entre outras coisas, Ives Gandra Filho, o juiz em 
questão, se opôs ao casamento entre divorciados, ho-
mossexuais e disse que as mulheres deveriam se subme-
ter aos seus maridos.

Plano presidencial naufragou após 
divulgação de problema em voto 
eletrônico

(Argentina) El Gato y la Caja: a ex-presidente Cristina 
Fernández de Kirchner retuitou um artigo publicado 
por El Gato y la Caja na Argentina sobre a possibilidade 
de que a votação eletrônica poderia ser manipulada.

O artigo (em espanhol) e o alvoroço público resultante po-
dem ter contribuído para conter o empenho do presidente 
Mauricio Macri para implementar o sistema. 

O artigo e a resposta de Kirchner foram destacados nos 
principais meios de comunicação, como Infobae e Diario 
Registrado.

Histórias com impacto

Universidades elaboram novas  
políticas após revelação de assédio 
sexual

(México) Distintas Latitudes: Em 2016, Distintas Latitudes 
realizou duas investigações sobre assédio sexual nas uni-
versidades. O primeiro revelou que apenas quatro das 32 
universidades mexicanas estudadas tinham um protocolo 
para lidar com as queixas dos alunos sobre assédio sexual.

O segundo expandiu a investigação para 63 universidades 
de 11 países da América Latina. Suas histórias sobre como 
as universidades estavam tratando as queixas de assédio 
sexual foram republicadas na mídia local, bem como em 
Univision, PorCausa e Animal Político.

Como resultado, o PAN, um dos principais partidos políti-
cos do México, pediu às universidades que tomassem me-
didas. Em agosto, a UNAM, a maior universidade do país, 
tornou público seu protocolo para lidar com casos de as-
sédio sexual e violência.

A Universidade Iberoamericana no México, que havia sido 
muito criticada pelo manejo desses casos, também publi-
cou seu protocolo.

Vice News deu segmento ao relatório Distintas Latitudes ex-
pandindo o foco para incluir outros países da região. Seu 
artigo sobre o assédio sexual em universidades colombi-
anas fez com que a Universidade Javeriana na Colômbia 
também desenvolvesse seu próprio protocolo.

http://justificando.cartacapital.com.br/2017/01/23/cotado-para-o-stf-ives-gandra-filho-defende-submissao-da-mulher-ao-homem2/
http://justificando.cartacapital.com.br/2017/01/23/cotado-para-o-stf-ives-gandra-filho-defende-submissao-da-mulher-ao-homem2/
http://justificando.cartacapital.com.br/2017/01/30/ibdfam-emite-nota-de-repudio-nome-de-ives-gandra-filho-para-stf/
https://twitter.com/CFKArgentina/status/794231081901981696?ref_src=twsrc%5Etfw
https://elgatoylacaja.com.ar/vot-no/
https://www.vice.com/es_co/article/acoso-sexual-en-las-universidades-de-colombia-un-enemigo-silencioso
https://www.vice.com/es_co/article/acoso-sexual-en-las-universidades-de-colombia-un-enemigo-silencioso
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Site de notícias mexicano estimula a 
audiência a protestar por reformas na 
internet

(México) Sopitas: Em 2014, quando o Senado mexicano 
aprovou uma reforma constitucional que afetaria o con-
trole da internet e as frequências de rádio e televisão, So-
pitas, um site focado em notícias gerais, entretenimento 
e esportes, desempenhou um papel importante na con-
scientização da comunidade sobre possíveis problemas 
com a legislação.

Como parte de sua cobertura, eles publicaram um artigo 
com oito críticas sobre as reformas (espanhol) feitas por lí-
deres comunitários. Um deles observou que o orçamento 
de publicidade do governo federal, de $150 milhões, foi dis-
tribuído para recompensar meios de comunicação amisto-
sos   e excluir os oponentes, e outro apontou que as reformas 
não priorizaram o acesso universal gratuito à internet.

Sopitas, que tem uma forte presença em redes sociais, 
com mais de 3 milhões de seguidores no Twitter e no 
Facebook, exortou sua comunidade a sair às ruas em 
protesto e depois cobriu essas demonstrações com fotos 
e vídeos. A hashtag #EPNvsInternet (EPN, as três inici-

ais do presidente) tornou-se um trending topic.

As vítimas de desastre foram compen-
sadas após revelação de acordo secreto 

(Brasil) Agência Pública: depois do rompimento de uma 
barragem de contenção de resíduos em Mariana, no Bra-

sil, e da liberação de resíduos tóxicos de operações de 
mineração de ferro, o governo federal e as empresas de 
mineração chegaram a um acordo secreto que definia 
quais as vítimas seriam compensadas e com que valor.

Quando a Agência Pública expôs a história e denunciou 
que as vítimas seriam excluídas de qualquer discussão so-
bre compensação financeira, a Presidente Dilma Rous-
seff  interveio e pediu que os representantes das vítimas 
fizessem parte do conselho responsável por essas de-
cisões. (Leia a história original em português).

Investigação sobre fraudes leva à prisão 
de governador

(México) Animal Político: O ex-governador do estado de 
Veracruz, no México, fugiu depois de ser investigado por 
corrupção como resultado de uma denúncia do site An-
imal Político.

Sua história, Os falsos negócios de Veracruz (em espan-
hol), foi reproduzida na imprensa internacional, inclusive 
pela AP e The Guardian. A cobertura provocou uma in-
vestigação do governo mexicano, que encontrou milhões 
de dólares e mais de uma centena de contas bancárias 
ligadas ao ex-governador Javier Duarte, que finalmente 
foi preso na Guatemala.

http://www.sopitas.com/216602-ocho-criticas-que-hay-que-leer-sobre-la-reforma-de-telecomunicaciones/
http://apublica.org/2016/02/samarco-vale-e-bhp-vao-decidir-quem-e-como-indenizar-por-desastre/
http://apublica.org/2016/02/samarco-vale-e-bhp-vao-decidir-quem-e-como-indenizar-por-desastre/
http://apublica.org/2016/02/samarco-vale-e-bhp-vao-decidir-quem-e-como-indenizar-por-desastre/
http://www.animalpolitico.com/tag/empresas-fantasma-de-veracruz/
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Quando a confiança está em jogo, os prêmios de jornal-
ismo são um sinal ainda mais importante de credibilidade 
e qualidade. 

O reconhecimento externo pode aumentar a credibili-
dade entre os leitores e as cerimônias de premiação e as 
listas de vencedores publicadas ajudam a construir con-
exões entre jornalistas e fortalecem as redes de aliados, as 
fundações e os investidores filantrópicos que os apoiam.

Dois terços das organizações de mídia que entrevistamos 
para este estudo ganharam prêmios nacionais ou interna-
cionais de jornalismo ou de organizações humanitárias, 
evidências da qualidade de suas reportagens e do recon-
hecimento que estão recebendo.

Panama Papers ganha o Prêmio Pulitzer

Duas das publicações neste estudo, Connectas, da Colôm-
bia, e Aristegui Noticias, do México, estiveram entre os 
meios que participaram da investigação do Panama Papers, 
vencedora do Prêmio Pulitzer

O comitê do Prêmio Pulitzer enalteceu a investigação de 
um ano por “usar a colaboração de mais de 300 repór-
teres em seis continentes para explorar a infraestrutura 
oculta e a escala global dos paraísos fiscais.”

O prêmio é o último de uma série de condecorações pelo 
esforço de reportagem em escala global conduzido pelo 
International Consortium of  Investigative Journalists, 
McClatchy, Miami Herald, Süddeutsche Zeitung e outros 
parceiros de mídia. (Leia o artigo completo em icij.org.)

Empreendedores digitais levam todas 
no Prêmio Gabriel García Márquez de 
Jornalismo

O ano passado marcou um ponto de virada para os mei-
os nativos digitais. Pela primeira vez, os empreendedores 
do jornalismo limparam os prêmios Gabriel García 
Márquez - um prestigiado reconhecimento geralmente 
conquistado por jornalistas dos principais jornais.

Em 2016, três dos meios de comunicação estudados no 
relatório levaram prêmios prestigiosos durante o Festival 
Gabo, em Medellín, na Colômbia. 

A Agência Pública ganhou com a sua reportagem investi-
gativa “São Gabriel e seus demônios” sobre a taxa alta 
e fora do comum de suicídios na cidade de São Gabri-
el da Cachoeira, o município brasileiro com maior in-
cidência de população indígena. Além disso, o especial 

Prêmios e reconhecimentos aumentam a credibilidade,  
conexões e a confiança na independência e na qualidade editorial 
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devolveu a casa e o próprio presidente se desculpou pub-
licamente com o povo mexicano.

A reportagem investigativa de Aristegui também rendeu 
à equipe uma participação na glória do Prêmio Nacional 
de Jornalismo em 2016 por seu papel na publicação da 
investigação sobre o assassinato de 16 civis desarmados 
pela polícia federal em Apatzingán. A escritora freelancer 
Laura Castellanos foi contratada para fazer a história do 
jornal El Universal, que se recusou a publicá-la por causa 
da sua natureza explosiva. Em resposta, Aristegui Noticias, 
Univisión e Proceso se uniram para publicar seu trabalho.

Outros vencedores de prêmios incluem

Kaja Negra, do México, ganhou o Prêmio Nacional de 
Jornalismo do Conselho Nacional para a Prevenção da 
Discriminação, além de muitos outros prêmios por in-
formar sobre raça e gênero.

Caja Roja, da Argentina, foi nomeado foi para um prêmio 
da Online News Association (ONA) e m 2016. Em 2015, 
a Agência Pública, do Brasil, fez parte de um grupo de de 
20 meios de comunicação do mundo todo, coordenados 
pelo ICIJ, que  ganhou um prêmio ONA pela sua investi-
gação  sobre o Banco Mundial.

Sin Embargo do México recebeu várias vezes o Prêmio 
PEN de Liberdade de Expressão e o Prêmio Nacional 
de Jornalismo.

El Gato y la Caja da Argentina ganhou um prêmio da 
Unesco pela cobertura científica. Linguoo da Argentina, 
que ganhou os prêmios LatAm Unesco e MIT Under 35, 
bem como um Google-Knight Fellowship.

“100” da Agência Pública, de 2016, que revelava o caso de 
100 famílias que tiveram suas casas destruídas e foram 
obrigadas a mudar para abrir caminho para a construção 
dos Jogos Olímpicos, ganhou o Prêmio Vladimir Herzog 
na categoria Internet.

La Silla Vacía venceu em 2016 pela sua série de artigos 
sobre as negociações de paz entre o governo e as guer-
rilhas das FARC. Foi a segunda vez que La Silla ganhou 
um Gabo. O primeiro foi em 2014 para o Projeto Rosa, um 
estudo aprofundado de um ativista de direitos humanos 
torturado por paramilitares de direita.

Além disso, o Projeto Rosa de La Silla foi homenagea-
do pelo Ministério da Cooperação e Desenvolvimento 
da Alemanha. Também ganhou o Prêmio Nacional de 
Jornalismo em 2014 por uma série de histórias sobre as 
práticas de compra de votos de um político e recebeu 
o prêmio Príncipe Claus da Holanda em 2016 pelo sua 
contribuição à democracia.

Uma equipe da Repórter Brasil conquistou um Gabo em 
2016 por sua cobertura de vídeo e fotografia, que durante 
quatro anos mostrou como a construção de uma fábrica 
afetou os moradores de uma vila de pescadores próxima.

Reconhecimento precoce fomenta 
credibilidade 

O site argentino Chequeado foi homenageado com um prê-
mio Gabo pela inovação em 2015 e foi finalista em 2013. 
Esse reconhecimento inicial impulsionou a reputação de 
Chequeado e o ajudou a se tornar um líder na região, ofere-
cendo treinamento, inspiração e outros apoios para jor-
nalistas de outros países. Mais de meia dúzia de outros sites 
de verificação de dados credenciam a equipe da Chequeado 
por tê-los ajudado a lançar seus próprios projetos.  

Aristegui Noticias premiado por 
reportagem

Aristegui Noticias ganhou o Gabo por sua investigação de 
2015 que revelou que a esposa do presidente mexicano 
Enrique Peña Nieto havia comprado uma casa de US$ 7 
milhões na Cidade do México. O dinheiro foi emprestado 
por uma empresa cujo proprietário havia recebido milhões 
em contratos de Peña Nieto durante seu tempo como 
governador do estado do México. Como resultado dessa 
reportagem, o governo cancelou um contrato de vários 
milhões de dólares com essa empresa para construir uma 
linha ferroviária de alta velocidade, a esposa do presidente 
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Estudo de caso: Fact-checkers adoram a verdade
Muitas das mídias deste estudo se definem como 
dedicadas a apresentar informações que são basea-
das em fatos, verificáveis e não associadas à política 
partidária. Seis delas dedicam pelo menos alguns 
de seus funcionários e recursos à checagem de fa-
tos. O maior e mais bem sucedido é o premiado 
Chequeado, da Argentina.

Em 2013, Chequeado, uma organização apartidária 
e sem fins lucrativos, tornou-se a primeira organi-
zação de mídia no mundo a oferecer verificações 
efetivas durante um debate político. 

Com uma equipe de especialistas confiáveis à dis-
posição e pilhas de pesquisas sobre a plataforma 
de cada candidato, a pequena equipe do Chequeado 
verificou todas as declarações dos candidatos em 
tempo real.

O fact-checking ao vivo foi um sucesso e foi replicado 
em seguida no The Guardian e no PolitiFact, disse a 
diretora executiva Laura Zommer, uma respeitada 
liderança na rede global de sites de checagem de 
fatos da Poynter.

Chequeado também publicou a história sobre a falha 
do presidente Macri ao não relacionar ativos de oito 

de seus negócios em documentos de divulgação fi-
nanceira obrigatória. Essa história foi apanhada por 
La Nación, Clarín e muitas mídias menores.

Chequeado foi fundado em 2010 por um químico, um 
físico e um economista. Operado pela Fundação 
La Voz Pública, é considerado o primeiro site de 
checagem de fatos na América Latina. Chequeado 
compartilhou generosamente seus métodos e fer-
ramentas de pesquisa em sessões de treinamento e 
seminários que ajudaram a lançar ou fortalecer as 
atividades de mais de uma dúzia de outros sites de 
checagem em toda a região.

Chequeado também usa quadrinhos, animações 
humorísticas criadas em aliança com o site mobile 
para millenials Uno e instalações de arte pública 
para expor e compartilhar a verdade. Por exemp-
lo, eles colocaram duas caixas e uma cesta de bo-
las vermelhas na frente de um prédio público com 
sinais que levaram os transeuntes a escolher entre 
colocar uma bola na caixa que dizia: “Eu amo a 
verdade” ou em outra, que dizia: “ A verdade não 
me interessa “.

Uma captura de tela deste vídeo bem produzido 
está incluída abaixo. Veja o vídeo no YouTube.

https://www.youtube.com/watch?v=NdLnW_jL_Pk
https://w.uno.com.ar/
https://www.youtube.com/watch?v=NdLnW_jL_Pk
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VULNERABILIDADE
AMEAÇADOS, ATACADOS, PROCESSADOS E VILIPENDIADOS

O jornalismo independente e de investigação tem seu 
preço. Quase metade dos editores nesta pesquisa disse 
que membros de suas equipes sofreram chantagem, 
ameaças ou violência em consequência de seu trabalho 
jornalístico. Apesar de sua vulnerabilidade, apenas 21% 
dos meios nativos digitais estudados disseram que recor-
reram à autocensura por causa de ameaças.  

  

Créditos: Rafael Pineda “Rapé”
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Seqüestro, ameaças físicas, ações judiciais, ataques de 
hackers e auditorias estão entre os desafios relatados pe-
los nativos digitais neste estudo.

Mais de 45% foram sujeitos a ameaças ou violência por cau-
sa de suas reportagens e muitos entrevistados disseram que 
a intimidação e as ameaças físicas levaram à autocensura. 

Mais de 20% das organizações admitiram que evitam 
cobrir certos temas, pessoas e instituições por causa de 
ameaças e intimidação.

Os processos judiciais também são usados   para censurar 
jornalistas. Depois que Congresso em Foco no Brasil publi-
cou uma história sobre os “supersalários” de funcionári-
os do governo, que excediam o limite legal, o veículo 
foi alvo de um ataque orquestrado de 50 ações judiciais. 
Até o fechamento da pesquisa, haviam vencido 48. Os 
dois últimos ainda estavam pendentes, mas o custo de 
comparecer a audiências em todo o país teve um grande 
impacto nas suas finanças.

Os editores de mídia digital também sofrem com outros 
impactos financeiros; 25% relataram perder contratos de 
publicidade por causa de sua cobertura de notícias. No 
México e na Argentina, a tática favorita do governo tem 

sido fazer nas publicações auditorias fiscais que parecem 
intermináveis.

Os ataques digitais são uma forma cada vez mais co-
mum de censura e retaliação. A metade das organizações 
sofreu ataques cibernéticos por causa de sua cobertura 
de notícias, desde a invasão de contas de e-mail e redes 
sociais, até ataques distribuídos de negação de serviço 
(DDoS) e campanhas digitais de difamação.

Os meios nativos digitais pagam um preço por 
perseguir a verdade
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Em um ataque  distribuído de negação de serviço (ataque 
DDoS), um hacker usa milhares de computadores ajusta-
dos para sobrecarregar um site, tornando impossível a 
outra pessoa acessá-lo. Qualquer um pode pagar para 
lançar um ataque DDoS contra um concorrente, rival 
político ou um site de jornalistas por apenas $5 usando 
serviços disponíveis na internet obscura (dark web). Esta 
forma digital de censura está em alta na América Latina 
(e em todo o mundo) e é um problema tão comum para 
as empresas de mídia digital que o Google desenvolveu 

o Project Shield, um serviço gratuito para jornalistas, orga-
nizações de direitos humanos e monitores eleitorais. O 
eQualit.ie, um site sem fins lucrativos do Canadá, oferece 
proteção semelhante a um serviço chamado Deflect, mas 
muitos nativos digitais ainda não estão protegidos.

Hackear contas de e-mail de jornalistas também parece 
ser um método em ascensão. Um artigo do The New York 
Times, em junho de 2017, observa: “Carmen Aristegui, 
uma das jornalistas mais famosas do México, foi alvo de 

Pie de Página do México produziu um filme 
curto de animação para dramatizar a história 
do seqüestro e tortura do fotojornalista Luis 
Cardona.

O filme “Eu sou o número 16” foi narrado 
pelo próprio Cardona e ilustrado pelo artista 
Rapé, cujas animações colocam o espectador 
dentro da experiência de terror, dor e incer-
teza de uma maneira que um simples texto 
jamais conseguiria.

O título refere-se ao fato de que Cardona pas-
sou meses descrevendo os desaparecimentos 
de 15 jovens que eram trabalhadores de nível 
baixo na hierarquia do tráfico de drogas em 
sua cidade natal, Nuevo Casas Grande, per-
to de Ciudad Juárez. Os homens armados 
com uniformes militares que o sequestraram 
repetidamente diziam a ele para deixar de re-
latar essas histórias ou ele seria morto.

O filme foi possível graças a uma colabo-
ração com a União Europeia, Instituto Mexica-
no de Direitos Humanos e Democracia e Jornalistas 
de a Pie.

Tanto o jornalista como o artista que tra-
balharam no vídeo tiveram que se afastar de 
suas cidades por causa de ameaças de morte. 
Assista ao vídeo no YouTube.

As ilustrações foram retiradas da animação do 
artista Rafael Pineda “Rapé”, com a prévia au-
torização do autor.

Filme de animação mostra brutalidade e terror do 
sequestro de um jornalista

https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-anticrime.html?mcubz=0
https://www.nytimes.com/2017/06/19/world/americas/mexico-spyware-anticrime.html?mcubz=0
https://www.youtube.com/watch?v=x56xMKaT1cI
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um operador de spyware posando como a Embaixada dos 
Estados Unidos no México, instruindo-a a clicar em um 
link para resolver um problema com seu visto “. Embora 
o artigo tenha observado que não havia nenhuma prova 
contundente, o governo era responsável: “A distribuição 
de spyware pelo governo mexicano já esteve sob suspeita 
antes, e nisso estão incluídas ações de hackers contra 
opositores políticos e ativistas que lutam contra interess-
es corporativos no México”.

Buscando independência editorial e 
sofrendo por isso

Nas suas declarações de missão, quase todos os sites que 
estudamos na Argentina, Brasil, Colômbia e México en-
fatizam seu desejo de diferenciar seu trabalho pela in-
dependência editorial. Eles expressam insatisfação com 
a mídia tradicional em seus países pela conivência com 
interesses pessoais, por não abordar temas delicados e 
por ignorar os estados e as áreas rurais. Seus manifestos 
declararam que sua comunicação é mais horizontal, in-
formal, explicativa, acessível e mais amigável do que o 
tradicional jornalismo feito de cima para baixo.

Impulsionados por uma missão de servir ao público, as 
organizações de notícias dirigidas por jornalistas colo-
cam rotineiramente os leitores, e até mesmo a segurança 
pessoal, antes da lucratividade.

Quase metade dos participantes desta pesquisa disse-
ram que membros de suas equipes sofreram chantagem, 
ameaças ou violência em consequência de seu trabalho 

jornalístico. Mais de um quarto das organizações disse-
ram que sua cobertura de governo e empresas fazia com 
que eles perdessem publicidade ou passassem por difi-
culdades financeiras.

Isso apóia as evidências de que na região muitos jornalis-
tas foram motivados a desenvolver empreendimentos 
com as novas mídias porque estão frustrados pela po-
larização em seus países. Eles são impulsionados pelo 
desejo de criar vozes de mídia mais confiáveis, que não 
dependem de organizações ou indivíduos que usam a 
mídia apenas para apoiar suas próprias agendas políticas.

Quase todos os jornalistas entrevistados para este estudo 
também disseram que foram levados ao serviço público, 
especialmente aqueles que estão cobrindo política, judi-
ciário, gênero, direitos humanos e comunidades indígenas.

“Nós sofremos muitos 
ataques cibernéticos. Uma 
vez, eles substituíram todas 
as imagens em nosso site 
por pornografia. Perdemos 
muito conteúdo e demorou 
uma semana para que con-
seguíssemos recuperar as 
imagens. Fomos atingidos 
várias vezes por um sistema 
que usa seu servidor para 
redirecionar o tráfego das 
lojas online. Isso tornou 
nosso site muito lento e 
era impossível atualizá-lo. 
Depois que isso aconteceu 
algumas dezenas de vezes, 
tivemos que migrar para 
uma infraestrutura mais  
robusta “.

— Dal Marcondes,  
editor da Envolverde, Brasil.

https://www.nytimes.com/2017/02/11/technology/hack-mexico-soda-tax-advocates.html
https://www.nytimes.com/2017/02/11/technology/hack-mexico-soda-tax-advocates.html
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DIVERSOS 
MODELOS DE 

NEGÓCIOS
A QUESTÃO DA SUSTENTABILIDADE

Um número crescente de empreendedores digitais na 
América Latina tem desenvolvido modelos de negócios 
sustentáveis e até lucrativos; e não custa muito para iniciá-
los. Mais de 70% começaram com menos de US $ 10.000, 
e mais de 10% deles agora estão gerando mais de meio 
milhão de dólares por ano em receitas.
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O número de veículos nativos digitais na América Latina 
que estão construindo negócios sustentáveis em torno do 
jornalismo de qualidade cresceu dramaticamente desde que 
os primeiros empreendimentos considerados neste estudo 
foram lançados em 1998.

Apesar da diversidade do tamanho do público, das receitas, 
da longevidade dos negócios e do tipo de conteúdo que eles 
produzem, os empreendedores estão otimistas em relação 
ao futuro e nossa pesquisa sugere que eles têm motivos para 
assim estar.

Comparando as receitas e despesas reportadas para 2016, 
quase metade dos meios nativos digitais neste estudo pare-
cem ter alcançado uma estabilidade financeira ou demon-
stram ao menos um pequeno lucro. 

No geral, as despesas de negócios foram equivalentes às re-
ceitas na maioria dos casos, embora algumas pareçam estar 
queimando o capital inicial enquanto tentam construir um 
negócio sustentável.

Entre os 90 participantes que responderam a todas as nossas 
perguntas sobre as finanças, 43 apresentaram pelo menos 
algum lucro; 47 mostraram ao menos algumas perdas. 

Embora a confidencialidade nos impeça de revelar especi-
ficidades, o lucro total foi de $4 milhões e as perdas totais 
foram de $1,4 milhão.

No topo, a publicidade é o principal motor das receitas e 
grandes audiências são fundamentais para o sucesso. Nas 
faixas intermediárias, fontes de receita diversificadas, inclu-
indo consultoria, treinamento e subvenções, fazem a dif-
erença quando se trata de sustentabilidade.

Em termos gerais, encontramos dois caminhos para au-
mentar a receita: gerar audiência para direcionar tráfego e 
publicidade ou alavancar a lealdade do público para obter 
receitas com crowdfunding, treinamento, eventos e outras fon-
tes. 

Esses caminhos não são necessariamente excludentes.

10% dos editores se recusaram a divulgar 
dados financeiros privados 

Em todas as outras seções deste relatório, as porcentagens 
foram baseadas nos 100 veículos nativos da mídia digital 
entrevistados. 

Nesta seção sobre negócios, as porcentagens foram base-
adas em 90 respostas porque 10 das editoras entrevistadas 
declinaram em compartilhar dados financeiros privados; 6 
do Brasil, 3 da Colômbia e 1 do México.

Mais uma vez, descobrimos que a mediana era uma ma-
neira melhor de representar essas descobertas, do que a 
média.

Diversidade de modelos de negócios traz resultados

Uma das revelações deste estudo é que o cap-
ital inicial não necessariamente determina o 
sucesso comercial - 71% dos empreendimentos 
começaram com menos de $10.000 em investi-
mento inicial, normalmente dinheiro dos própri-
os fundadores.

Desse total, 9% já tinham obtido receitas de 
mais de $500.000 em 2016.

Se por um lado não há correlação estatística 
entre o investimento inicial e a receita dos em-
preendimentos estudados, o investimento medi-

ano no nível mais alto foi 80% maior que nos 
níveis mais baixos.

Ainda assim, mesmo no nível mais alto de re-
ceita, a mediana do investimento inicial foi de 
apenas $38.000, e os maiores geradores de re-
ceitas já estão arrecadando milhões.

Isto sugere que um investimento modesto em 
uma boa ideia com a equipe certa pode resul-
tar em negócios rentáveis para a mídia digital na 
América Latina.

Capital inicial: investimentos pequenos podem gerar 
grandes retornos
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Uma das revelações deste estudo é que o capital inicial não 
determina necessariamente o sucesso comercial - 71% dess-
es empreendimentos começaram com menos de $10.000 
como investimento inicial, geralmente dos próprios fun-
dadores. Destes, 9% já haviam recebido receitas de mais de 
$500.000 em 2016.

Embora não haja correlação estatística entre o investimento 
inicial e as receitas em todos os empreendimentos que es-
tudamos, o investimento médio no nível superior foi 80% 
maior do que os níveis mais baixos. 

inda assim, a mediana, mesmo no nível superior das receitas, 
era de apenas $38.000 no investimento inicial, e os princi-
pais geradores de receita já ultrapassaram bem os milhões.

Isso sugere que o investimento modesto em uma 
boa ideia, com o time certo, pode levar a negócios 

lucrativos para a mídia digital na América Latina. 

Para entender melhor os modelos de negócios emergen-
tes entre os diversos meios nativos digitais deste estu-
do, nós os dividimos em quatro níveis distintos e depois 
analisamos as melhores fontes de receita em cada nível, 
com base em fontes de receita, níveis de tráfego, mix de 
conteúdos e tamanho de sua equipe de vendas.

A decisão de basear os níveis nas receitas totais resultou 
da forte correlação matemática (.73) entre tamanho e re-
ceita.

Apesar da ampla gama de organizações neste estudo, 
quando as dividimos em quatro categorias, surgiram car-
acterísticas comuns.

Algumas das ideias mais interessantes foram encontra-
das nos níveis médios, onde investimentos relativamente 
menores poderiam causar maior impacto.

Em todos os quatro níveis de receita, esses editores de 

Categorizar os nativos digitais em níveis revela como 
os controles de receita variam de acordo com o 
tráfego, conteúdo e fontes de receita
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mídia digital estavam otimistas quanto ao seu futuro 
potencial. A maioria projetou crescimento de receita de 
pelo menos 30% em 2017. Os geradores de receita mais 
bem sucedidos também foram os mais otimistas. Muitos 
deles previam um crescimento de 50% para 70%.

Nível superior: destacados

A diversificação das receitas é generalizada e é chave para 
a sustentabilidade, mas para os melhores players, a pub-
licidade ainda é rei.

A maioria dos que geraram mais receita, aqueles que ob-
tiveram $500.000 ou mais por ano, estavam misturando 
entretenimento e cobertura política para atrair milhões de 
visitantes (a mediana foi de 3,7 milhões de sessões por mês).

Suas principais fontes de receita estavam relacionadas à 
publicidade e demonstravam um uso sofisticado das tecno-
logias de monetização do tráfego, participando de exibições 
programáticas e intercâmbios de anúncios nativos e fazen-
do uso de plataformas de otimização de receita e análise.

Quem empreende com recursos próprios é tão impor-
tante no topo dessas camadas como na parte inferior. 
Quatro dos que mais geraram receita nesta categoria 
começaram com $5.000 ou menos como investimento 
inicial, três começaram com mais de $70.000.

Embora houvesse uma exceção, os que mais geraram receita 
também estavam no mercado há mais tempo, com uma idade 
média de 7 anos (nove dos 10 tinham mais de 4 anos).

Segundo nível: a passo firme

Na segunda camada, onde as receitas variam de $100.000 
a $499.999, surgiu um modelo de receita mais diversifica-
do, que combina banners com consultoria, treinamento 
e subsídios.

Os tipos de jornalismo que estavam sendo produzidos 
nesta categoria variam amplamente, mas as notícias gerais 
e a cobertura política eram as mais comuns, com um tanto 
de cultura, ciência, meio ambiente e direitos humanos.

O tráfego também variava, com alguns atraindo mil-
hões de visitantes, outros centenas de milhares e alguns 
menos de 10.000 por mês. Cabe mencionar que os três 
empreendimentos com o menor tráfego nesta categoria 
também foram os únicos a reportar subsídios como sua 
principal fonte de receita. Todos os três estavam focados 
em cobrir comunidades desatendidas e fazer reportagens 

sobre corrupção e questões ambientais.

Dois dos meios nativos digitais neste segundo nível 
foram lançados sem investimento, um deles informou $8 
no capital inicial, o que entendemos como o custo para 
registro de seu domínio. Dois foram lançados com cap-
ital inicial superior a $150.000. Todos foram financiados 
com recursos próprios dos fundadores ou com fundos 
de familiares e amigos.

Terceiro nível: sobreviventes

No terceira nível, onde a receita varia entre $20.000 e 
$99.999, o valor recebido de publicidade diminui signif-
icativamente e a mescla mudou, dependendo ainda mais 
das receitas não relacionadas à publicidade, incluindo con-
sultoria, treinamento, assinaturas, crowdfunding e eventos.

O tráfego para os sites no terceiro nível também diminuiu 
significativamente, com uma mediana de apenas 45 mil 
sessões por mês. Isso novamente apóia a conclusão de 
que o tráfego e as receitas estão fortemente relaciona-
dos. Não havia foco de conteúdo claro no terceiro nível, 
mas havia mais jornalistas focados em direitos humanos, 
questões ambientais, populações indígenas, gênero e a 
comunidade LGBTQIA.

Doze deles começaram com um investimento inicial 
de menos de $10.000; Quatro começaram com mais de 
$100.000, sugerindo novamente que o capital inicial não 
é um fator determinante na construção de receitas.

Outliers removidos
Depois de analisar estas categorias exten-
sivamente, decidimos remover seis outliers 
(pontos fora da curva) da mistura porque 
distorciam as descobertas. 

Três foram removidos porque publicaram 
apenas em plataformas de redes sociais, o 
que fez com que seus números de tráfego 
não fossem comparáveis aos que publicam 
em seus próprios sites. Outros três foram 
removidos porque tinham uma única fonte 
de receita ou modelo comercial não com-
parável com os outros. Assim, esses quatro 
níveis são baseados em apenas 84 entrevis-
tados.
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Nesta categoria, as fontes de receita variam amplamente, 
mas há algumas coisas que se destacam. Entre as três 
principais fontes de receita, 11 relataram ingressos ad-
vindos de banners ou publicidade nativa, 12 relataram 
consultoria, nove realizam cursos, oito informaram que 
obtiveram financiamentos, quatro dependiam de finan-
ciamento do governo, quatro estavam ganhando din-
heiro com eventos e três estavam gastando recursos de 
empréstimos ou investimentos.

Dos 22 empreendimentos nesta categoria, 18 relataram 
pelo menos três fontes diferentes de receita. Quatro de-
les confiaram quase que exclusivamente em subsídios. Mais 
uma vez, estes três tiveram o menor tamanho de audiência 
e se concentraram em cobrir os direitos humanos, a cor-
rupção e as comunidades mal-atendidas.

Uma descoberta notável neste terceiro nível de receita, 
bem como no quarto, baseada no tamanho médio da 
equipe e na estrutura, foi que esses empreendimentos 
não tinham ninguém focado em vendas.

Quarto nível: Startups e estagnados

Uma das maiores forças dos novos empreendedores de 
mídia neste estudo é que eles foram fundados por em-
presários dedicados a produzir jornalismo de qualidade. 
No entanto, o foco implacável no conteúdo muitas vezes 
veio à custa dos negócios, e isso foi especialmente eviden-
te neste nível inferior.

A maioria destes eram organizações muito pequenas, com 
um tamanho médio de seis membros na equipe, dedican-
do 82% de seus gastos à produção de conteúdo.

A receita no quarto nível foi inferior a $20.000 em 2016, 
mas é importante notar que alguns dos meios de comuni-
cação digitais deste nível tinham menos de um ano de idade 
no momento deste estudo, e alguns já apresentavam sinais 
de crescimento nas receitas e tráfego no início de 2017.

Alguns dos projetos nesta categoria tinham mais de uma 
década de idade, e com receitas reportadas de menos de 
$10.000, está claro que seu foco era conteúdo e não o lucro.

A idade média neste grupo era de 2 anos e a renda medi-
ana em 2016 foi de $7.400. Os números de tráfego tam-
bém foram os mais baixos nesta categoria e a maioria teve 
menos de 10.000 sessões por mês.

No entanto, cinco tiveram mais de 100.000 sessões por 
mês, o que sugere que alguns podem servir bem ao pú-
blico, mas não descobriram como monetizá-lo. Todos os 
cinco provavelmente se beneficiarão rapidamente de um 
investimento modesto e de maiores esforços no desen-
volvimento de negócios.

As fontes de receita estavam distribuídas em todo o mapa, 
com um número impressionante de anúncios de banner 
do Google e patrocinadores locais, combinados com 
crowdfunding, produtos e distribuição de conteúdo. Qua-
tro contavam quase que exclusivamente com subsídios.
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Embora a publicidade seja a principal fonte de receita para 
esses veículos nativos digitais, surge uma crescente lista de 
mais de 15 oportunidades de receita, incluindo treinamento, 
consultoria, subsídios, eventos e crowdfunding. 

Mais de 65 relataram que estavam gerando receita de pelo 
menos três maneiras. Apenas nove dependem exclusiva-
mente de uma fonte de receita e uma dúzia relatou apenas 
duas fontes de receita.

A publicidade é fundamental e está 
evoluindo rapidamente

Em todo o estudo existe uma correlação estatística clara 
(.73) entre tráfego e receitas que parece ser impulsionada 
pela publicidade.

Os anúncios de banner representam a fonte de receita 
número um nos dois principais níveis dos nativos dig-
itais que estudamos, mas os tipos de anúncios variam 
enormemente dependendo do tamanho de seu público.

No nível superior, 56% da receita provém de publici-
dade. Os três principais geradores de receita tinham mais 
de 5 milhões de sessões por mês e estavam aproveitando 
as últimas tendências em publicidade, usando mídia pro-
gramática e publicidade nativa.

Diversificar as fontes de receita apoia a 
sustentabilidade e a independência

Principais fontes de receita
Anúncios de banner 31%
Publicidade nativa ou conteúdo de marca 28%
Serviços de consultoria 28%
Serviços de treinamento e cursos 19%
Subsídios 16%
Distribuição de conteúdo 16%
Crowdfunding e doações 15%
Google AdSense 15%
Anúncios governamentais 
ou financiamento 12%
Eventos 9%
Venda de produtos 8%
Mídia programática 7%
Assinaturas ou membros 5%
Patrocínio de influenciador 5%

Nota: 15% não relataram fontes de receita



32

PONTO DE INFLEXÃO
Depois de revisar os principais sites geradores de receita 
com o serviço Ghostery, descobrimos que a maioria estava 
usando tags de anúncios programáticos e eles participa-
vam de até 23 ad exchanges diferentes.

Esta descoberta é especialmente significativa, pois 
parece que os sites que participam de ad exchanges es-
tão obtendo receita de seu tráfego dos Estados Unidos 
vendido por esses ad exchanges fora de seus países de 
origem. Através do estudo, esses veículos nativos digitais 
relataram que, enquanto eles aproveitavam a maior parte 
do seu tráfego de seus próprios países, a segunda fonte 
de tráfego mais importante eram os EUA.

De acordo com a Ghostery, os ad exchanges de mídia pro-
gramática (também chamados de DSPs) detectados com 
mais freqüência foram: O Trade Desk, o Oracle BlueKai, 
o Turn Inc., o MediaMath, OpenX e o Advertising.com 
for Publishers da AOL.

Quando o Ghostery foi usado para detectar todas as tags 
relacionadas ao anúncio (não apenas programáticos), ele 
registrou 89 tags de anúncios no principal site gerador de 
receita neste estudo.

Em todo o nível superior, a mediana era de 21 tags relacio-
nadas ao anúncio. No segundo nível, quatro tags relacio-
nadas ao anúncio, e no terceiro, apenas duas. Isso sugere 
que a participação em mais ad exchanges e a aquisição de 
audiência direta pode somar ganhos de receita significativos.

Os dois pontos fora da curva na maior faixa de receita que 
não estavam participando de ad exchanges pareciam com-
pensá-lo com subvenções e crowdfunding ou doações.

No segundo nível, 32% obtiveram receitas de publici-
dade nativa e banners tradicionais, mas cinco também 
tinham tags de anúncios programáticos.

Mesmo no nível mais baixo, os cinco sites que tiveram 
mais de 100.000 sessões por mês provavelmente se ben-
eficiariam de um uso mais sofisticado da publicidade.

A publicidade nativa traz  
oportunidades e desafios editoriais

A publicidade nativa se destaca como uma importante 
fonte de receita nos quatro níveis de maturidade.

O crescimento da publicidade nativa está sendo impul-
sionada graças a uma série de problemas com banners 
- de fraude de cliques a cegueira de faixa a bloqueadores 
de anúncios. Esta nova forma de conteúdo patrocinado 
está ganhando popularidade em todo o mundo e pode 
fornecer uma das melhores oportunidades de crescimen-
to de receita em pequenos e grandes sites.

A enorme quantia de dinheiro gasto pelos gov-
ernos em publicidade distorce os mercados 
publicitários nos países que estudamos, especial-
mente no México e na Argentina. 

Os interesses empresariais e políticos que con-
trolam o discurso público usam publicidade 
para recompensar a cobertura favorável e retirar 
o apoio quando criticados. 

Nesse contexto, muitos editores de mídia inde-

pendentes se encontram em uma desvantagem 
significativa.

Alguns leitores podem se surpreender com a in-
fluência aparentemente baixa do financiamento 
governamental relatado neste estudo, mas isso é 
quase sem dúvida devido à forma como a amos-
tra original foi selecionada: sites que dependiam 
exclusivamente do apoio do governo não foram 
incluídos nesta investigação.

A publicidade governamental distorce o mercado, mas entre esses 
meios nativos digitais não é uma fonte relevante de receita

https://www.ghostery.com/
https://www.thetradedesk.com/
https://www.oracle.com/marketingcloud/products/data-management-platform/index.html
https://www.turn.com/
https://www.mediamath.com/
https://www.openx.com/
https://www.aolplatforms.com/onebyaol-publishers
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No geral, 28% dos empreendimentos estudados re-
lataram que a publicidade nativa é uma das suas três prin-
cipais fontes de receita. 

Ao contrário de outras fontes, a publicidade nativa apa-
receu como uma fonte chave de receita em todos os qua-
tro níveis. A rede de ad exchange de publicidade nativa 
mais popular detectada com o Ghostery foi Taboola.

No entanto, os jornalistas são compreensivelmente cau-
telosos sobre o conteúdo patrocinado e muitos meios 
nativos digitais simplesmente se recusaram a aceitar 
qualquer coisa que fizesse alusão à publicidade.

Depois de estudar as melhores práticas na América Lati-
na, bem como a mídia em outras partes do mundo, nossa 
conclusão é que a publicidade nativa é fundamental para 
o sucesso financeiro, mas para preservar a integridade 
editorial deve ser regrada por uma política cuidadosa-
mente formulada e bem-aplicada, que estabeleça diretriz-

es claras e coloque limites ao tipo de mídia publicitária 
que será aceita.

Uma publicação que entrevistamos que se posiciona 
como especialista na criação de conteúdos adaptados a 
marcas específicas é Enter.co da Colômbia, um site focado 
na “cultura digital” da tecnologia, empreendedorismo e 
entretenimento. Em seu kit de mídia bem projetado, eles 
relatam mais de 1 milhão de usuários por mês que gas-
tam 3 milhões de minutos por mês consumindo o con-
teúdo do site. (Citação: kit de mídia Enter.co)

Alternativas à publicidade
Fica claro que o desenvolvimento de um modelo de receita 
diversificada é fundamental para construir um negócio 
sustentável, mantendo a independência editorial. Nesta 
seção, exploramos com mais detalhes algumas das alter-
nativas à publicidade que estão emergindo como fontes de 
receita populares entre os meios nativos digitais.

As doações da audiência oferecem um 
potencial promissor de receita para 
empreendimentos orientados por  
causas

Um pequeno grupo de usuários fiéis e engajados pode 
produzir uma quantidade significativa de receita. E 
pequenas doações de muitas pessoas estão sendo uma 
das fontes de renda mais robustas para jornalistas que 
procuram a independência.

Quando as organizações de mídia passam da exigência 
de uma assinatura para oferecer uma adesão, elas mu-
dam a dinâmica de uma relação econômica regrada por 
contrato para um convite ao apoio dos leitores. Apesar 
da abundância de notícias gratuitas disponíveis on-line, 
os leitores em todo o mundo estão pagando por con-
teúdo, especialmente por jornalismo investigativo e por 
informações exclusivas que agregam valor às suas vidas 
cotidianas e às comunidades.

Porque crowdfunding e doações de audiência representaram 
apenas 15% das principais fontes de receita relatadas, 
esta categoria se destaca como uma área de crescimen-
to potencial para a maioria dos empreendimentos neste 
estudo. Embora ainda embrionária na América Latina, 
essa tendência merece atenção por causa do sucesso que 
vimos em outras empresas de mídia em todo o mundo.

Estudo de caso: Papo de 
homem vale a pena
No Brasil, o Papo de Homem é líder em 
publicidade nativa, cobra dos clientes para 
criar “canais de marca” com conteúdo mul-
timídia em mídias sociais. O seu poderoso 
site participativo concentra-se em conver-
sas sobre questões masculinas, atraindo 2 
milhões de usuários mensais, além de 500 
mil fãs no Facebook, 63 mil seguidores no 
YouTube, 52.000 no Twitter e 37.000 no 
Instagram.

Seu kit de mídiaorgulha-se de ter em seus 10 
anos de existência 800 escritores que con-
tribuíram com 5.000 artigos. Eles também 
oferecem treinamento para pessoas que 
desejam escrever para o site. O sucesso do 
Papo de Homem sugere que criar uma co-
munidade em torno de nicho e conteúdo 
segmentados não só pode criar credibili-
dade e um público significativo, mas tam-
bém pode ajudar a atrair anunciantes.

https://www.taboola.com/
http://www.enter.co/media-kit/
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A National Public Radio (NPR) nos Estados Unidos foi 
uma das primeiras a demonstrar que pequenas doações 
regulares fornecem uma fonte de renda mais confiável 
do que as campanhas que angariam fundos anualmente.

Um dos melhores exemplos de apoio de doadores no 
mundo de língua espanhola pode ser encontrado em El-
Diario.es na Espanha. Embora não esteja incluído na nossa 
investigação, o sucesso deste site de notícias lançado há 
cinco anos merece atenção. No mercado de mídia alta-
mente competitivo de Madri, ElDiario.es se distinguiu pela 
publicação de notícias diárias e na realização de uma série 

de reportagens investigativas sobre corrupção. E seus 
leitores o recompensaram generosamente pelo esforço.

Em 2016, a empresa gerou cerca de € 3,6 milhões de 
receita, com quase € 1,2 milhão provenientes de “par-
ceiros”, que doam pelo menos 5 € por mês (muitos pa-
gam mais). 

Não é um modelo de assinatura, o site é gratuito, mas 
os doadores recebem dois benefícios: eles podem visu-
alizar o site sem anúncios e, em vez de receber o boletim 
diário pela manhã, eles conseguem acessar os conteúdos 
na noite anterior. Também vale ressaltar que apenas um 
pequeno segmento de sua audiência está fazendo con-
tribuições regulares. Dos milhões de visitantes em seu 
site, apenas 1% (cerca de 20.000 pessoas) são contribu-
intes regulares, e 80% deles renovam suas assinaturas a 
cada ano.

Muitos sites fazem campanhas anuais de crowdfund-
ing para atrair o apoio dos leitores. O programa Super 
Amigos de La Silla Vacia atraiu $100.000 em apoio nos 
últimos anos, mas mesmo eles relatam que o esforço 
necessário pode não compensar o esforço quando trata-
do como um evento anual.

Em vez disso, uma receita mais consistente de doações 
recorrentes está se mostrando um modelo mais con-
fiável e sustentável. Depois de executar múltiplas cam-
panhas de crowdfunding anual, o Animal Político do México 
começou a pedir doações mensais e contínuas, em vez de 
pagamentos únicos, durante a campanha de 2017 no site 
de crowdfunding mexicano Fundeadora.

Os sites de mídia com programas de doadores 
bem-sucedidos relatam que uma newsletter consis-
tente e bem administrada é a chave para o sucesso. 
No entanto, 40% dos entrevistados em nosso estu-
do disseram que não possuem um banco de dados 
de usuários, e a maioria tinha menos de 5.000 conta-
tos registrados. Pior ainda, quando perguntados pela 
quantidade de pessoas a quem estavam enviando as 
newsletters, a taxa de resposta caiu drasticamente.

Os boletins de notícias por e-mail são uma ferra-
menta poderosa para a mídia e servem para apro-
fundar o relacionamento com suas comunidades 

porque eles oferecem às organizações um ponto 
de entrada que chega ao cotidiano dos usuários. 
Os boletins de notícias também são ótimos gera-
dores de tráfego, o que gera oportunidades para a 
publicidade. Embora esse tipo de ponto de contato 
com os leitores atuais e futuros tenha um desen-
volvimento lento, as newsletters oferecem canais 
de marketing valiosos, que também podem abrir e 
fortalecer outras fontes de receita, como eventos e 
cursos. Esse problema poderia ser solucionado de 
modo relativamente barato e fácil com treinamento 
graças a soluções de prateleira como o MailChimp.

Newsletters são combustível para doações

http://ElDiario.es
http://ElDiario.es
http://ElDiario.es 
https://www.sembramedia.org/los-super-amigos-la-silla-vacia-colombia/
https://www.sembramedia.org/los-super-amigos-la-silla-vacia-colombia/
https://donadora.mx/projects/animalpolitico
https://mailchimp.com
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Oferecer treinamento traz mais do 
que apenas receita

O treinamento não é apenas uma boa fonte de receita a 
longo prazo, cria credibilidade, atrai novos públicos, apro-
funda as relações e torna os leitores mais propensos a se 
tornar doadores. À medida que os jornalistas treinam sua 
audiência (e outros jornalistas), eles também estão criando 
um ponto de partida para o recrutamento, e os partici-
pantes freqüentemente se tornam membros da equipe.

Em todo o estudo, 19% das organizações de notícias 
geram receita transformando suas habilidades em trein-
amento, geralmente nas áreas de jornalismo ou em tec-
nologia.

Para um site no Brasil, o treinamento é um negócio. Brio 
Hunter desenvolveu uma plataforma para fornecer uma 
variedade de programas on-line e presenciais e oferece 
coaching para jornalistas. Brio Hunter demonstra que um 
modelo de treinamento remunerado pode funcionar na 
América Latina, fornecendo uma das fontes mais impor-

tantes de receita para que os jornalistas possam apoiar 
seus projetos. Na Argentina, Tiempo Patagónico oferece tre-
inamento em meteorologia e como entender as selvagens 
mudanças no clima, o que na ponta mais ao sul da Argen-
tina pode significar vida ou morte.

El Meme da Argentina convidou os usuários a se juntarem 
à sua rede de criadores de conteúdo para o seu site de en-
tretenimento e utilizou seu curso de treinamento on-line 
para desenvolver um extenso banco de dados de colabora-
dores. À medida que o site crescia, muitos desses contribu-
intes se juntaram a sua equipe de funcionários.

Os eventos aprofundam os  

relacionamentos, criam lealdade e receita

Ter contato direto com os usuários aprofunda a confiança 
e ajuda a construir relacionamentos de longo prazo. En-
quanto 24% das organizações organizaram um evento, 
apenas 9% apresentaram eventos como uma das suas três 
principais fontes de receita.

Nómada da Guatemala ofereceu um exemplo en-
cantador de como os eventos podem ser tanto 
uma fonte de receita quanto de diversão.

No outono de 2016, a startup de notícias guate-
malteca organizou uma festa de Halloween e en-
corajou a sua audiência de millenials a participar 
fantasiados.

Para promover o evento, eles criaram um vídeo 
atrativo, disparado em estilo de guerrilha, com 
membros do elenco vestindo figurinos em uma 
paisagem industrial e até em um trem.

O evento não foi apenas uma maneira divertida 
de se envolver com a audiência, foi um excelente 
modo de trazer nova exposição a um dos seus 
principais patrocinadores: a Huawei Technolo-
gies, uma empresa multinacional de equipamen-
tos e serviços de telecomunicações.

Cambiar a Blanco para que se pueda leer..

Estudo de caso: festa à fan-
tasia se mostra um lúdico 
modo de arrecadação

https://briohunter.org/
https://briohunter.org/
https://help.github.com/articles/inviting-users-to-join-your-organization/
https://www.youtube.com/watch?v=_RD0gt4iOJ8
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A Agência Lupa, do Brasil, pode ter inventado um 
novo tipo de serviço de notícias, uma agência de 
notícias de fact-checking.

A agência trabalhou para alguns dos maiores 
meios de comunicação do país, incluindo este 
fact-checking do governo do presidente Michel 
Temer feito com a Folha de S. Paulo.

Eles contavam com outros clientes como a rede 
de rádio CBN, GloboNews e a revista Épo-
ca. Eles também colaboraram com a Univision 
nos debates presidenciais de Hillary Clinton e  
Donald Trump.

Expandir as empresas de mídia para incluir eventos é uma 
tendência global. Nos Estados Unidos, meios de comuni-
cação tão diversos quanto The New York Times e o MinnPost 
estão descobrindo que os eventos tornam-se uma fonte 
sólida de receita nova porque oferecem uma oportunidade 
para aumentar as doações e os patrocínios. 

Essa tendência se estende à América Latina, onde os even-
tos organizados pelos meios nativos digitais vão desde de-
bates políticos até festas de Halloween.

Claramente, esta é outra área de crescimento de receita 
promissora, que pode ser ainda mais crucial para os meios 
nativos digitais que atendem a públicos de nicho. 

Os eventos podem ajudar até pequenos empreendimentos 
a aprofundar os relacionamentos que eles têm com sua 
audiência e criar oportunidades presenciais para a busca 
de doações..

Consultoria traz a tão necessária 
receita, especialmente para projetos 
menores de mídia digital

Como encontramos com eventos e treinamento, muitos jor-
nalistas oferecem serviços de consultoria e usam essa receita 
para apoiar seus projetos de jornalismo.

Em todo o estudo, 28% listaram consultoria como uma das 
suas três principais fontes de receita, geralmente sob a forma 
de design de sites, gerenciamento de redes sociais ou criação 
de conteúdo. 

A consultoria foi especialmente importante nos dois níveis 
médios, e parece ajudar a compensar a falta de tráfego necessário 
para uma receita de publicidade substancial.

Em muitos casos, o site jornalístico serve como um tipo de 
dispositivo promocional, atraindo uma audiência de potenci-
ais clientes.

Subsídios fornecem receita para um 
pequeno segmento

Apenas 14 dos meios nativos digitais estudados relataram 
ter recebido subsídios como uma das principais fontes 
de receita entre 1º de janeiro e 31 de dezembro de 2016. 
No primeiro nível, apenas um deles recebeu receita de 
financiamento. 

No segundo nível, quatro subvenções foram relatadas 
como sua principal fonte de receita, no terceiro nível, cinco 
dependem principalmente de fundos de financiamento, e 
no quarto nível, quatro receberam subsídios. Dez desses 
14 também relataram ter recebido subsídios em anos 
anteriores.

As fontes mais comuns de concessão e de investimento 
filantrópico foram a Open Society Foundations e a Ford 
Foundation. 

Outras fontes de financiamento incluem: European 
Union, Google, HacksLab, Hivos International, ICCO 
International, International Center for Journalists, Media 
Development Investment Fund, Omidyar Network, e 
Oxfam.

Estudo de caso: agência de notícias  de fact-checking

http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2016/10/06/diagnostico-do-governo-temer-em-xeque/
http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2016/10/06/diagnostico-do-governo-temer-em-xeque/
http://piaui.folha.uol.com.br/lupa/2016/10/06/diagnostico-do-governo-temer-em-xeque/
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Comparando mercados de mídia por país
Embora as condições econômicas de cada um dos quatro 
países neste estudo variem significativamente, as tendên-
cias que encontramos, quando comparamos níveis de 
pessoal, tráfego e fontes de receita, foram notavelmente 
consistentes em todos os quatro.

Os quatro níveis de receita incluíam veículos dos qua-
tro países. A importância da diversidade de receita foi 
consistente em todos os quatro, e identificamos meios 
de comunicação no México, Argentina e Brasil usando 
mídia programática.

Entre os achados específicos do país, o México se desta-
ca nitidamente como líder quando se trata de ganhar din-

heiro, com 53% das receitas totais relatadas. O México 
também foi o mercado onde encontramos um uso maior 
de mídia programática e publicidade nativa.

De acordo com o tamanho relativo de seus mercados, 
o Brasil e o México apresentaram os maiores níveis de 
investimento inicial. México e Argentina relataram a 
maior quantidade de tráfego proveniente de dispositivos 
móveis. 

A Colômbia tinha os mais antigos sites de mídia digital 
no estudo; 76% estavam publicando há mais de quatro 
anos.
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EQUIPES
DIVERSIFICAR A EXPERTISE NAS EQUIPES É 

FUNDAMENTAL PARA O SUCESSO

Os nativos digitais são fortemente focados no conteúdo, e 
a maioria dos membros das equipes são jornalistas. Contu-
do, há uma evidência clara de que adicionar ao menos uma 
pessoa focada em gerar receita pode fazer uma diferença 
significativa no balanço final.
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Com poucas exceções, os jornalistas nativos digitais neste 
estudo investem pouco em vendas e marketing, mesmo 
quando eles têm tráfego o bastante para que uma estraté-
gia de vendas atraia receita significativa.

Muitos reclamam que não têm dinheiro para contratar 
funcionários de vendas, mas aqueles que têm estão col-
hendo os benefícios. 

Um dos resultados mais gritantes foi o impacto da con-
tratação de ao menos um representante comercial. Quan-
do comparamos a receita média daqueles que afirmaram 
ter um representante comercial com aqueles que não têm, 
os números falam por si mesmos:

Receita média dos empreendimentos com pelo 
menos um representante comercial: US$ 117,000 por 
ano.

Receita média daqueles que não têm um represen-
tante comercial: US$ 3.900 por ano

Este resultado se confirmou quando comparamos a estru-
tura geral das equipes de cada um dos quatro níveis que 
identificamos neste estudo. Os dois níveis superiores de 
renda tinham uma média de dois funcionários no time de 
vendas, os dois inferiores não tinham nenhuma.

Patrimônio próprio suplementa pequenos 
orçamentos

A maioria dos meios neste estudo só consegue arcar com 
os custos de uma equipe pequena, embora alguns se ben-
eficiem de voluntários e parcerias. O número médio de 
empreendedores dentre os empreendimentos deste estu-
do é 13, mas as equipes variam de um a 172, apesar de 
nem todos trabalharem em tempo integral. 

Novamente, houve alguns dados discrepantes, incluindo 
Linguoo, porque seu modelo baseado em crowd-voicing 
lança mão de mais de 160 pessoas que leem informações 
para o seu serviço de notícias em áudio.        

Uma vez que a maioria dos nativos digitais neste estudo 
foi lançada com pouco ou nenhum investimento inicial, é 
justo assumir que a maioria deve ter utilizado o patrimô-
nio dos próprios fundadores, pelo menos nos primeiros 
anos. Alguns desses jornalistas que se transformaram em 
empreendedores parecem dispostos a trabalhar por pou-
ca ou nenhuma compensação financeira por anos a fio. 
O problema é que isso significa que eles não têm capital 
de trabalho, e que eles estão mais vulneráveis ao encerra-
mento das atividades por pressões financeiras.

Equipes focadas no conteúdo perdem 
oportunidades de negócios
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A maioria dos fundadores entrevistados por este estudo tem experiência em jornalismo ou outras ciências 
sociais e 44% deles são o membro da equipe que trabalha no desenvolvimento do negócio.

Os dados abaixo indicam a experiência profissional informada pelos fundadores:

53% -  jornalismo, comunicação, produção de conteúdo.

20% - negócios, marketing ou administração

12% - humanidades, literatura e ciências sociais (ciência política, sociologia, etc.)

11% - tecnologia web

4% - produção audiovisual, design

Essa carência de experiência em negócios é ainda mais preocupante quando consideramos que 44% 
afirmaram que ninguém estava trabalhando em geração de receita a não ser o fundador.

Estes resultados sugerem fortemente que para melhorar as chances de sucesso e crescimento, uma 
porcentagem grande dos empreendedores digitais da região precisam de treinamento básico em 
negócios e em procedimentos operacionais.

Os fundadores têm pouca experiência em negócios, 
porém normalmente eles são os responsáveis por gerar 
receita
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Número recorde de mulheres líderes
Ultrapassando a barreira de gênero 

Um dos resultados mais dignos de nota do nosso estudo 
foi que as mulheres estão envolvidas na criação de 62% 
dos 100 sites pesquisados na Argentina, Brasil, Colômbia 
e México. 

Muitos desses empreendimentos têm equipes mistas de 
fundadores. Quando somados todos os fundadores, 40% 
do total são mulheres. 

Este resultado é coerente com o número de mulheres 
fundadoras representadas no diretório da SembraMedia. 

Quando analisamos o diretório com mais de 600 nativos 
digitais dos países de língua espanhola, novamente identi-
ficamos que 40% dos fundadores são mulheres.

Esta constatação sugere que as mulheres estão tirando 
proveito das baixas barreiras de entradas nas startups 
de mídia para contornar as barreiras de gênero da mídia 
tradicional e construir suas próprias empresas de mídia.

Não há como exagerar no significado desse cenário, 
dada a cultura altamente patriarcal da América Latina e 

os números deploráveis de mulheres proprietárias de em-
presas na mídia tradicional.    

Em um estudo de 2014 sobre a posse de meios de comu-
nicação no México, Aimée Vega Montiel da Universidade 
Autónoma descobriu que menos de 1% dos proprietários 
de canais de TV eram mulheres e que nenhum dos jornais 
do país tinha uma mulher dentre os seus proprietários. 
(Leia a pesquisa completa em PDF)

As mulheres também estão desempenhando um papel 
significativo nas equipes executiva e de gestão desses mei-
os nativos digitais.

Apesar de o nome dos cargos variar dentre os 100 em-
preendimentos estudados, nossos pesquisadores identi-
ficaram mulheres em cargos de direção em 57 deles.

Depois de trabalhar com centenas de empreendedores 
de mídia digital, há uma considerável evidência empírica 
de que organizações de mídia lideradas por mulheres são 
mais cooperativas, mais passíveis de formarem parcerias 
e compartilhar recursos, e elas também estão produzindo 
algumas das mais importantes coberturas em comuni-
dades desfavorecidas.
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É também digno de nota que mulheres parecem ser 
mais propensas a trabalhar como cofundadoras quando 
começam um empreendimento de mídia. 

Nós não nos programamos para estudar organizações 
comandadas por mulheres, o que torna difícil de medir 

efetivamente sua influência no tipo de histórias que elas 
produzem ou como sua participação impacta na suste-
ntabilidade, mas acreditamos que este resultado sobre o 
número relativamente alto de mulheres em posições de 
liderança na mídia digital latino-americana é significativo 
e justifica estudos mais aprofundados.

As fundadoras do site Economía Femini(s)ta, 
Mercedes D’Alessandro e Magalí Brosio, são 
ambas economistas, uma profissão que histori-
camente tem atraído algumas poucas mulheres 
importantes. 

Desde que elas lançaram o site, em 2015, seus 
estudos sobre mulheres na economia argentina 
têm atraído atenção nacional e internacional, in-
cluindo The Guardian e Monocle. 

Na nossa entrevista, elas disseram que queriam 
que o site iniciasse um diálogo sobre economia 
com as mulheres, e que o seu trabalho começou 
a atrair atenção pra valer quando publicaram um 
artigo com o título: “Mulheres ganham menos 
que os homens em todo o planeta, e sua mãe 
também”. Essa reportagem foi replicada por 
vários outros veículos de mídia, incluindo Página 
12, The Bubble e UNO. 

Além disso, o Orçamento Público da Argentina 
cita várias reportagens do site Economía Femini(s)ta. 

O Ministério da Economia, em suas redes sociais 

e site, também citou seus artigos sobre diferença 
salarial e barreiras de gênero.

Depois de vender duas edições de seu livro, 
Economía Femini(s)ta, elas começaram a mone-
tizar sua jovem startup com webinars. Desde en-
tão, elas têm colaborado com outros veículos de 
mídia, como Media Chicas e Chequeado, para re-
alizar eventos de treinamento. 

As fundadoras dizem que seu objetivo é ampliar 
a conscientização acerca de questões econômi-
cas, educar a população e conectar pessoas que 
podem mudar as coisas. Nesse sentido, elas fiz-
eram um estudo sobre gravidez na adolescência 
na Argentina com uma análise estatística que 
mostrou que a maioria das mães adolescentes 
abandonaram os estudos, em parte porque não 
há escolas de ensino médio com creches. 

Esse estudo ajudou a chamar atenção para o fato 
de que a deficiência na formação escolar dessas 
mães adolescentes se converte em um grande 
obstáculo para o seu sucesso no mercado de tra-
balho.

Estudo de caso: Economía Femini(s)ta
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NATIVOS DIGITAIS ATINGEM MILHÕES DE PESSOAS

Os empreendedores de mídia digital neste estudo são 
impressionantemente otimistas com relação ao cresci-
mento de suas audiências, e eles realmente deveriam ser. 
Há informação suficiente para sugerir que até os menores 
podem crescer de forma significativa nos próximos anos, 
mas somente se eles dedicarem recursos a estratégias de 
ampliação de alcance e marketing.

AUDIÊNCIA EM 
CRESCIMENTO
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Muitos dos empreendedores de mídia digital neste estu-
do parecem estar negligenciando a necessidade básica de 
qualquer negócio: atrair e manter o maior número de “cli-
entes” possível.

Mais de 30% atraem menos de dez mil sessões por mês, 
e isso não é só porque eles estão apenas começando, ou 
porque não é possível atrair uma audiência maior. No nível 
mais alto, os maiores sites têm mais de 20 milhões de ses-
sões por mês.

Seus “clientes” variam de leitores, ouvintes de podcast a as-
sinantes do YouTube. A maioria têm seguidores e fãs nas 
redes sociais (alguns têm muitos fãs). Alguns poucos só 
publicam nas redes sociais e atraem mais de sete milhões 
de seguidores.

Idade não é o fator principal quando se trata de agregar au-
diência. Poucos empreendimentos que têm mais de cinco 
anos de existência parecem ter estagnado, e alguns dos mais 
novos estão apenas começando.

No nível intermediário de receita, o tráfego varia de menos 

de cinco mil sessões por mês para mais de um milhão, in-
dicando que até aqueles que estão crescendo talvez estejam 
destinados a estagnar se eles não mudarem seu caminho.

Os sites menores têm muito o que aprender com seus co-
legas no nível superior do espectro. A solução parece re-
sidir em encontrar a combinação correta entre conteúdo, 
ampliação de alcance nas mídias sociais, acessibilidade em 
dispositivos móveis e análise de dados.

Grande massa de seguidores nas 
mídias sociais amplia o alcance dos 
meios nativos digitais

Os meios digitais neste estudo usam intensivamente as 
redes sociais para distribuir seu conteúdo, e muitos deles 
têm um número considerável de seguidores. 

Todos exceto um deles usam o Twitter e o Facebook, 70% 
usam o YouTube e 62% usam o Instagram.

LinkedIn, SnapChat, WhatsApp são utilizados por menos 

O tamanho da audiência varia dramaticamente entre 
os nativos digitais na América Latina
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de 12%. É digno de nota que o uso do aplicativo Telegram 
parece estar crescendo, possivelmente porque ele oferece 
um nível mais alto de criptografia para repórteres investi-
gativos preocupados com segurança.

Os principais sites têm milhões de seguidores e os utilizam 
habilmente para espalhar notícias e informação, fazer en-
quetes com os leitores e consolidar a lealdade de seus segui-
dores. Mas, novamente, o espectro varia de forma gritante. 

Apesar da média de curtidas no Facebook informada pe-
los sites entrevistados no estudo ser de 456 mil, a mediana 
é 16.800.

O número médio de seguidores no Twitter foi de 174 mil 
para todos os meios digitais, enquanto a mediana foi de 
dez mil. Novamente, os números foram inflados para mais 
por algumas poucas publicações que desenvolveram es-
tratégias altamente bem-sucedidas no Twitter e podem se 
gabar de ter mais de sete milhões de seguidores.   

Outro dado na pesquisa ajuda a explicar a disparidade en-
tre a média e o ponto intermediário para cada meio digital. 
Apenas 28% dos sites mencionaram especificamente que 
eles têm um ou mais funcionários designados como um 

editor de redes sociais ou responsável por interagir com 
sua audiência. Estes sites tendem a ter as maiores audiên-
cias nas redes sociais. 

O sucesso daqueles com uma equipe de mídias sociais sugere 
fortemente que contratar funcionários para ajudar a impul-
sionar a aquisição de audiência tem um impacto significativo

Alguns exemplos de sites com muitos seguidores 
nas redes sociais

(Brasil) Quebrando o Tabu publica notícias exclusivamente 
no Facebook e atraiu mais de sete milhões de curtidas.

(México) Aristegui Noticias consistentemente atinge mar-
cas melhores que a mídia tradicional quando o assunto é 
o engajamento entre os seus quase 15 milhões de segui-
dores no Twitter no Facebook.

(Brasil) Papo de Homem usou as mídias sociais para 
coletar 20 mil respostas para uma pesquisa sobre gêne-
ro, resultando em artigos sobre disparidade de renda, vi-
olência doméstica e padrões de voto. 

(México) Animal Político foi lançado em 2009 como uma 
conta no Twitter com o nome @pajaropolitico. Um ano 
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depois, eles mudaram o nome para Animal Político e 
lançaram um site voltado para os millennials.

A evolução de Animal Político de uma mera brincadeira 
nas redes sociais para a administração de seu próprio 
site de notícias deveria servir de modelo para outros em-
preendimentos que existem unicamente nas redes sociais.

Mídias sociais podem trazer novas 
oportunidades de receita

Inspiradas pelo lucrativo modelo de negócios do You-
Tube, que incentiva produtores de conteúdo ao com-
partilhar receita publicitária, outras plataformas de redes 
sociais estão começando a oferecer compensação a suas 
grandes estrelas. Em 2017, o Facebook começou a pagar 
alguns produtores de conteúdo para criar vídeo, além de 
compartilhar receita publicitária com parceiros. Se essa 
tendência continuar, poderá se provar como uma grande 
fonte de receita para os nativos digitais que podem atrair 
grandes audiências nas redes sociais.

Alguns poucos sites neste estudo já estão impulsionan-
do sua presença social para atrair receita na forma de 
contratos de influenciadores patrocinados e conteúdo 
patrocinado.

Por exemplo, na Argentina, El Meme diversificou sua re-
ceita ao atuar como uma agência de mídia. A equipe cria 
conteúdo patrocinado para clientes e compartilha-o em 
seu site e nas mídias sociais. Eles inclusive encontraram 
um jeito de expandir sua audiência ao desenvolver con-
tratos com outros influenciadores que também compar-
tilham o conteúdo patrocinado de seus clientes.

Uma das maneiras pelas quais El Meme desenvolveu uma 
rede tão vasta de influenciadores foi criando uma seção 
especial em seu site, dedicada a recrutar e treinar cri-
adores de conteúdo para o seu próprio site. Os visitantes 
desta seção precisam fazer o login com seus perfis nas 
mídias sociais, uma tática que ajudou El Meme a identifi-
car influenciadores, ampliar sua oferta de conteúdo e, em 
última análise, expandir seus negócios.

A internet móvel está estimulando o  
crescimento da audiência, criando um 
“próspero ambiente de startups”

A crescente adoção da tecnologia móvel permitiu que 
pequenas organizações de mídia lideradas por jornalistas 
coletassem e compartilhassem notícias de formas inova-
doras e que estão conquistando audiência e influência. 
Dois terços dos sites analisados no nosso estudo afirma-
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ram que mais da metade de seu tráfego vem de disposi-
tivos móveis e que a tecnologia móvel tem sido um fator 
chave para aumentar a audiência.

Diante da estimativa de que haverá 150 milhões de novos 
usuários de internet móvel até 2020, 50% a mais que em 
2015, o ecossistema móvel da América Latina e do Cari-
be está criando novas oportunidades para crescimento e 
inovação, e um próspero ambiente de startups.

O crescimento do número de smartphones também é 
impressionante, aumentando de menos de 10% em 
2012 para mais de 50% até julho de 2016. Melhorias nos 
serviços de internet móvel também estão ajudando as au-
diências com conexões limitadas a conseguirem acesso 
mais consistente e de alta velocidade. 

Analistas projetam que até 2020 mais de 450 milhões de 
latino-americanos terão um smartphone, fazendo deste 
um mercado maior que o dos Estados Unidos. (Fon-
te das estatísticas desta seção: The Mobile Economy Latin 
America and the Caribbean 2016 GSMA.)

Ser mobile-friendly é fundamental: não 
para os aplicativos – sim para os podcasts

Com o crescimento da internet móvel oferecendo a mel-
hor oportunidade para ampliação da audiência, é funda-
mental ter uma forte estratégia móvel.

Design responsivo parece ser, de longe, o melhor jeito 
de atingir a audiência ao invés de aplicativos móveis, mas 
três dos empreendimentos que nós estudamos demon-

straram ser promissores com seus apps—Linguoo com 50 
mil downloads, Aristegui Noticias com 100 mil e Taringa 
com 156 mil. 

No geral, apenas 11 das publicações entrevistadas cri-
aram um aplicativo móvel, e muitas delas reportaram 
problemas. A resposta do público ao consumo de notí-
cias via aplicativos tem sido fraca. Seis desses 11 veículos 
disseram ter tido menos de 100 downloads de seus apli-
cativos.

Um editor chegou a criar aplicativos para a AppStore e 
o Google Play, mas os abandonou dizendo que “o úni-
co benefício eram as notificações, mas não justificava a 
manutenção”. Outro editor disse que o tráfego era muito 
baixo. Um terceiro disse que o aplicativo “praticamente 
não valia nada”.

Por outro lado, os podcasts, apesar de ainda serem um 
segmento pequeno, se mostram promissores. Há evidên-
cias para sugerir que o mercado de podcasts na América 
Latina está pronto para crescer rapidamente nos próxi-
mos anos, assim como aconteceu nos Estados Unidos e 
em outros países.

Embora não incluída neste estudo, um dos principais 
podcasts em espanhol, Radio Ambulante, oferece um 
modelo regional para outros. Além de atrair uma vas-
ta audiência latino-americana, eles têm uma crescente 
audiência nos Estados Unidos graças, em parte, a uma 
parceria com a National Public Radio, emissora de rádio 
pública norte-americana.

Várias condições de mercado sugerem que a audiência 
para podcasts na América Latina possivelmente crescerá 
nos próximos anos. Uma vez que podcasts podem ser 
baixados quando o usuário tem um bom acesso à inter-
net e reproduzidos quando o usuário deseja, esse tipo 

https://www.gsma.com/mobileeconomy/latam/
https://www.gsma.com/mobileeconomy/latam/
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de conteúdo é especialmente valioso quando o acesso à 
internet é irregular. De modo similar, a piora no trânsito 
da região significa que os consumidores gastam um tem-
po significativo dirigindo ou se deslocando de transporte 
público, um fator chave para o crescimento dos podcasts 
em outros países.

Compreender o Google Analytics  
é fundamental

Se, por um lado, descobrimos que 91 dos 100 nativos dig-
itais que estudamos utilizam o Google Analytics, por out-
ro lado, quando questionados a especificar o número de 
usuários mensais e o total de visitas mensais, mais de uma 
dúzia optaram por não responder à pergunta.

De forma semelhante, dois terços dos entrevistados pularam 
questões sobre o número de visitas que duraram mais de 10-
15 segundos (uma medida de engajamento), bem como o 
número de usuários que visitaram os sites pelo menos 10-15 
vezes ao mês (uma medida de lealdade).

Pelo fato de existir uma forte correlação entre tamanho da 
audiência e renda, e compreender a análise de dados é fun-
damental para gerar tráfego, esta é uma clara área de opor-
tunidade.

Na indústria global de publicação, produtores de con-
teúdo que conhecem e entendem suas audiências são 
mais capazes de avaliar o tipo de conteúdo que seus 
leitores querem, como também são capazes de identi-
ficar lacunas em sua cobertura que podem atrair novas 
audiências. 

Sites hiperlocais informam 
comunidades desprivilegiadas

Organizações de notícias hiperlocais fornecem infor-
mação que não está disponível em nenhum outro lugar, 
o que torna sua contribuição para o ecossistema de mídia 
especialmente valiosa. Por elas estarem tão fisicamente 
próximas de sua audiência, elas frequentemente encon-
tram pautas que passam despercebidas por outras, e eles 
são a primeira linha de defesa contra déspotas locais.

Muitas comunidades na América Latina nunca tiveram um 
jornal local, e poucas se beneficiaram de uma cobertura 
jornalística de qualidade, fazendo desses jornalistas pionei-
ros algumas das mais importantes forças na região.

Mas eles também são os mais vulneráveis. Sites hiperlocais 
estão atraindo uma preciosa porém pequena receita pub-
licitária, e sua precária condição financeira os torna mais 
suscetíveis a ataques por forças políticas  e comerciais. 
Quando cobre corrupção e práticas de negócio desleais, a 
mídia local frequentemente enfrenta retaliações, perda de 
receita publicitária ou coisa pior. Consequentemente, mui-
tos se esforçam para oferecer a tão necessária cobertura 
local com pouca ou até nenhuma renda.

Apesar de ser especialmente desafiador desenvolver um 
modelo de negócios sólido para sites de notícias hiperlo-
cais, eles não necessariamente precisam de uma receita alta 
para se tornarem sustentáveis, porque eles podem operar 
com um time pequeno e normalmente se beneficiam do 
apoio da comunidade e da contribuição de colaboradores.

“Nosso jornalismo é produzido com sensibilidade 
por profissionais em busca de grandes histórias so-
bre a Amazônia e suas populações, especialmente 
aqueles que têm pequena visibilidade na chamada 
mídia tradicional. Nossa missão é produzir jornalis-
mo ético e investigativo, baseado nos problemas da 
Amazônia e do seu povo. Nosso posicionamento 
editorial é baseado na defesa da democratização da 
informação, liberdade de expressão e direitos hu-
manos. ”

—   Trecho dos princípios editoriais do  
site Amazônia Real 

http://amazoniareal.com.br/por-que/
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INOVAÇÃO
EMPREENDEDORISMO DIGITAL AMPLIA FRONTEIRAS

Seja treinando jornalistas cidadãos ou ajudando univer-
sidades a compartilharem suas pesquisas para além dos 
muros, os empreendedores de mídia digital estão enga-
jando audiências e criando novos modelos de receita.
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Muitas das ideias inovadoras que descobrimos neste es-
tudo foram alimentadas por uma combinação da neces-
sidade de resolver problemas de forma criativa, o desejo 
de desenvolver novas fontes de receita e a proximidade 
desses jornalistas com as audiências que eles atendem.

Alguns exemplos de projetos  
inovadores dos meios nativos digitais 

(Colombia) La Silla Vacía criou tanto uma nova opor-
tunidade de patrocínio quanto um espaço de debate 
público quando lançou uma coleção de fóruns online 
e convidou 50 especialistas para postar sobre temas de 
interesse, incluindo liderança, educação, inovação e dire-
itos das mulheres. 

Batizado com uma variação de seu nome, La Silla Llena: 
La Red de Voces Informadas (A Cadeira Cheia: A Rede de 

Vozes Informadas), tem fóruns cuidadosamente moder-
ados, cada um deles oferecendo uma oportunidade única 
de patrocínio e um lugar para o debate informado. 

Apoiando-se na reputação de líderes intelectuais em seu 
país, a fundadora Juanita León e sua equipe também ob-

Linguoo, da Argentina, é um serviço de notícias 
em áudio que usa crowd-voicing para produzir 
conteúdo noticioso para cegos lido por humanos 
ao invés de robôs.

Emanuel Vilte criou o serviço quando sua mãe 
perdeu a visão, e agora o projeto já soma mais de 
150 mil artigos e posts de blog lidos em Espan-
hol e Inglês por uma rede global de voluntários, 
muitos dos quais leem seus próprios blogs ou 
outro tipo de conteúdo.

A aplicação móvel facilita a escuta dos arquivos 
de áudio offline e oferece recomendações basea-
das nos hábitos do ouvinte.

Com mais de 100 mil usuários, o modelo de 
negócios do Linguoo inclui assinaturas e publici-
dade, bem como parcerias com empresas de tele-
comunicação.

Esta abordagem inovadora levou Vilte a receber 
vários prêmios.

Serviço de notícias em áudio usa crowd-voicing para  
substituir áudio computacional

Recursos limitados tornam a inovação essencial
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tiveram sucesso com uma seção do site onde são vendi-
dos artigos acadêmicos, pesquisas patrocinadas, livros e 
publicações em série. Chamada de The IQ, esta seção é 
patrocinada por universidades e ONGs.

(Brazil) Volt Data Lab é especializado em tornar bancos 
de dados governamentais mais acessíveis para o público 
em formatos que aumentam a conscientização da popu-
lação e a participação da comunidade. 

(Colombia)  Revista Mprende é mais do que apenas 
um site, tornou-se um laboratório de empreendedorismo 
e inovação e uma parte importante do ecossistema em-
presarial na Colômbia.

Mprende desenvolveu um modelo colaborativo e criou 
alianças com 50 universidades para divulgar cursos e 
eventos. Também trabalha em estreita colaboração com 
os aceleradores Wayra e INNpulsa e uma variedade de 
câmaras de comércio no país.

(México) Así Como Suena produz audiodocumentári-
os sobre política. O projeto tinha acabado de ser lança-
do no mercado quando começamos este estudo, no fim 
de 2016, mas já tinha ou havia desenvolvido um acordo 
de republicação de conteúdo com outros veículos de 
mídia do país.

(Argentina) El Meme criou uma parceria com Chicas 
Poderosas Argentina e Ñoño Productions para criar a primeira 
cobertura eleitoral em realidade virtual em 2015, incluin-
do transmissão em tempo real de vídeos 360º nas redes 
sociais.

(Argentina) Cosecha Roja realiza um programa de tre-
inamento em jornalismo para cidadãos financiado por 
uma bolsa da Open Society Foundation. 

Eles focam em comunidades desfavorecidas, produz-
indo histórias sobre direitos humanos, mulheres e co-
munidades LGBTIQ. Os artigos produzidos em seus 
seminários são publicados no site, assim como nas pub-
licações locais dos participantes.
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Memórias roubadas: Uma colaboração transfronteiras 
para resgatar a história e frustrar a lavagem de dinheiro
Por séculos, bens culturais têm sido saqueados da 
América Latina e vendidos para museus e galerias, 
majoritariamente na Europa e nos Estados Unidos. 
Nos últimos anos, comprar e vender esses bens tor-
nou-se uma forma popular de lavar dinheiro.

Determinados a cessar 
o tráfico ilícito de arte, 
jornalistas do Ojo Públi-
co, um premiado projeto 
jornalístico nativo digital 
do Peru, desenvolveram 
o projeto Memoria Robada 
em 2016.

Contactando amigos e 
colegas de outros sites da região, Ojo Público firmou 
parcerias com repórteres do Plaza Pública, um nati-
vo digital da Guatemala, La Nación, um jornal diário 
da Costa Rica, e dois sites analisados neste estudo: 
Chequeado, da Argentina, e Animal Político, do Méxi-
co.

O projeto começou com uma série de pedidos de 
acessos a documentos públicos com foco em artefa-
tos do Peru, mas logo ficou claro que para rastrear o 
tráfico de objetos de arte roubados seria necessário 
um time internacional, disse Fabiola Torres, cofun-
dadora e editora de Ojo Público.

Para desenvolver o banco de dados massivo que in-
tegra a parte central do site Memoria Robada, a equi-
pe fez o requerimento de centenas de documentos 
públicos e passou meses inspecionando dados, ima-
gens, vídeos e entrevistas.

As histórias presentes no site Memoria Robada in-
cluem o tráfico de arte feito por políticos de Buenos 
Aires, traficantes de drogas na Guatemala e diplo-
matas na Costa Rica e no Peru. Trabalhar com par-
ceiros espalhados por cinco países ajudou estes jor-
nalistas a juntar as peças dessas histórias complexas 
e a revelar como o mercado internacional de arte 
facilita a venda de objetos de arte roubados de tem-
plos, museus e coleções particulares. 

Memoria Robada é a primeira base de dados internacio-
nal de bens culturais roubados em todo o mundo que 
é atualizada e acessível ao público, disse Torres. Difer-
entemente das bases de dados comerciais usadas por 
agentes do mercado de arte, Memoria Robada é gratuita.

A complexa base de 
dados e o site interati-
vo que formam a base 
jornalística desse pro-
jeto foram desenvolvi-
dos pelo time de pro-
gramação de Ojo Público. 
Usuários do site podem 
pesquisar informações 

de uma variedade de fontes, incluindo 39 mil obras 
de arte roubadas de 132 países que foram denuncia-
das à Interpol, e também relatórios de ministérios 
da cultura e promotores no Peru, Guatemala, Cos-
ta Rica, México e Argentina. Estes relatórios foram 
coletados pelos jornalistas, que fizeram milhares de 
pedidos de acesso à informação pública.  

O projeto Memoria Robada se tornou possível, em par-
te, graças ao suporte financeiro da International Wom-
en’s Media Fund e do Fund for Investigative Journalism.

“Ojo Público é um laboratório de inovação, mas isso 
não quer dizer que nós abandonamos as melhores 
práticas do jornalismo tradicional. Usar a tecnologia 
eleva o nível de exigência e nos ajuda a estabelecer 
padrões ainda mais rigorosos para o nosso trabalho. 
Nossa equipe inclui repórteres investigativos experi-
entes, bem como programadores,” disse Torres. “E 
os jovens jornalistas que estão começando suas car-
reiras conosco estão encarando com naturalidade 
combinar tecnologia e rigorosas técnicas de report-
agem. Nosso objetivo é desenvolver um modelo 
com a cara do século XXI que transcenda a reporta-
gem impressa tradicional para oferecer uma maneira 
mais interativa e responsiva de entregar notícias para 
a nossa audiência”.

http://www.nytimes.com/2013/05/13/arts/design/art-proves-attractive-refuge-for-money-launderers.html?mcubz=0
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NOSSAS
 RECOMENDAÇÕES

 
COMO APROVEITAR O EMBALO

Os meios digitais nativos da América Latina estão gerando 
um impacto, mas também estão sujeitos a ataques físicos, 
legais, financeiros e cibernéticos que ameaçam suas vidas 
e seus meios de subsistência
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Uma das coisas que mais chamou atenção durante a 
realização deste estudo é o quão longe alguns jornalistas 
estão dispostos a ir na busca pela verdade - inclusive às 
custas de grandes riscos pessoais. 

Jornalistas na América Latina, particularmente repór-
teres investigativos que cobrem corrupção e empresas 
criminosas, enfrentam um risco crescente.

Acreditamos que ajudar a fortalecer seus negócios é 
uma forma de ajudá-los a ter mais independência e mel-
hores recursos para se proteger. 

Contudo, se por um lado eles estão conduzindo e 
desenvolvendo seus negócios, por outro eles precisam 
de mais apoio e proteção contra ameaças.

Nossa análise dos dados coletados para este estudo 
revela que há passos que podem ser dados para ajudar 
jornalistas empreendedores a construir negócios mais 
fortes e ao mesmo tempo manter a independência edi-
torial. 

Alguns dos empreendimentos neste estudo já encon-
traram seu caminho para a sustentabilidade - e até 
mesmo para a lucratividade, e a diversidade de modelos 
apresentados neste estudo oferece uma gama ampla de 
opções para aqueles que ainda estão em fase de desen-
volvimento. 

Acreditamos que se investidores e fundações agirem 
de acordo com as sugestões específicas, mensuráveis (e 
relativamente de baixo-custo) que se seguem, muitos 
desses nativos digitais vão crescer rapidamente e se tor-
narão empresas de impacto, sustentáveis e até mesmo 
rentáveis.

Estas são nossas recomendações. 

 Vulnerabilidade

Conectar os nativos digitais com  
organizações que protegem e  
defendem jornalistas

O desejo dos jornalistas empreendedores de produzir 
jornalismo independente é o motor para sua necessi-
dade de serem consistentemente autossuficientes. Sua 

independência é o que torna possível que eles façam 
reportagens que outros não vão (ou não podem) fazer, 
mas isso os deixa isolados e vulneráveis.

Apesar de existirem muitas organizações de apoio para 
jornalistas, como a TrustLaw (Thomsom Reuters Founda-
tion), muito frequentemente os empreendedores não 
estão cientes de que elas existem, ou suas empresas são 
tão pequenas que não são capazes de preencher todos 
os requisitos para receber apoio.

Parte do problema é que há muitas organizações de 
mídia e é difícil identificar quais delas precisam (ou são 
dignas) do apoio disponível. 

De modo semelhante, quando os nativos digitais pre-
cisam de ajuda, eles carecem de uma associação profis-
sional que os ajude a encontrar apoio e denunciar as 
ameaças.

Recomendação: Financiar a criação de um programa 
de associação ou uma organização de alcance amplo 
para conectar de modo mais eficiente os nativos digitais 
com serviços de apoio legais, técnicos e de negócios, in-
cluindo aqueles que protegem sites de hackers e ataques 
DDoS, tais como Deflect e Project Shield. 

Recomendação: Criar um protocolo que possa ser 
seguido por esses jornalistas quando eles estiverem 
cobrindo tópicos de alto risco e estiverem mais vul-
neráveis a ataques físicos, legais e cibernéticos, e divul-
gar este protocolo por meio das organizações de amplo 
alcance ou através de uma série de cursos e workshops 
pela região.  

  Modelos de negócios

Não é preciso ser um zero à  
esquerda nos negócios

Muitos jornalistas são grandes empreendedores quando 
o assunto é trabalhar de forma independente, encontrar 
um problema para resolver, conectar-se com a audiência 
e produzir ótimo conteúdo, mas muitos deles são péssi-
mos de negócios.

Usamos aqui a expressão “zero à esquerda” porque o 
humor quebra barreiras de aprendizado.

Nossas recomendações
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Depois de trabalhar com milhares de empreendedores 
digitais na última década, sabemos que eles podem 
melhorar seus conhecimentos em negócios, e isso não 
requer que eles façam um MBA.

O que esses jornalistas que se transformaram em em-
preendedores precisam é de aulas que não sejam entedi-
antes e que não desperdicem seu tempo.

Os fundadores e diretores desses empreendimentos 
digitais precisam de formação prática baseada nas mel-
hores práticas do mundo real, e eles precisam disso 
logo. Eles precisam aprender o que funciona neste mo-
mento e ao mesmo tempo começar a se preparar para a 
próxima grande disrupção.

Recomendação: Criar um mix de cursos online foca-
dos em ensinar habilidades básicas de forma rápida e 
flexível, combinados com seminários e eventos locais 
e regionais. A formação deve ser complementada por 
mentores, consultores e coaches.

A formação precisa ainda enfatizar conceitos centrais 
dos negócios que correspondam aos desafios únicos da 
mídia digital, e também incluir estudos de caso e cursos 
baseados nas últimas tendências e tecnologias.

Por exemplo, publicidade nativa é um motor de receita 
em ascensão, mas cursos sobre como administrar con-
teúdo patrocinado precisam ser desenvolvidos tendo em 
mente os jornalistas, que naturalmente são preocupados 
com a proteção de sua integridade e independência.

Da mesma forma, eles precisam de ajuda para se man-
terem a par das tendências tecnológicas, desde novos 
formatos multimídia até as melhores práticas em mí-
dias sociais. Para o caso dessa atualização permanente, 
recomendamos casos de estudo e cursos online de curta 
duração. 

Fornecer formação em análise de 
métricas e em distribuição, otimização 
e redes de anúncio

O uso de ad exchanges pelos principais sites geradores 
de receita deste estudo indica que o melhor uso das úl-
timas ferramentas de publicidade, bem como tecnologia 
e otimização de anúncios, poderia aumentar a receita 
publicitária significativamente. 

O uso da publicidade nativa e de plataformas de pub-
licidade se destaca como uma crescente e importante 
fonte de receita, especialmente porque parece estar 

ajudando a monetizar a audiência dos nativos digitais 
residentes nos Estados Unidos. 

Até nos níveis mais baixos, ajudar os nativos digitais a 
aprender como usar servidores de anúncios e tecnolo-
gias de monitoramento poderia aumentar sua receita 
relativamente rápido.

Recomendação: Criar uma série de cursos e seminári-
os para ensinar empreendedores digitais como medir e 
monitorar a taxa de retorno de anúncios, e como usar 
ferramentas de otimização de receita, como AdNexus, 
para aprimorar formatos de anúncios e o posicionamen-
to dos mesmos. 

Nós identificamos mais de 20 redes de anúncios em uso 
pelos empreendimentos com as maiores receitas.

Recomendação: Financiar uma série regular de 
relatórios de pesquisa que expliquem quais redes de 
anúncios geram mais receita para as organizações da 
América Latina. 

Fomentar a sustentabilidade com  
subvenções focadas no  
desenvolvimento de negócios 

Se por um lado nós jamais sequer sugeriríamos cortar 
o financiamento do jornalismo de qualidade, por outro 
lado há uma clara necessidade pelo financiamento que 
dê suporte ao desenvolvimento de negócios. 

Muitas das organizações que estudamos reportam que 
elas estão estagnadas porque carecem de fundos para 
contratar pessoas da área de negócios, mas a falta destes 
valiosos funcionários geradores de receitas é também 
o que contribui para a sua crônica escassez de recursos 
financeiros. 

Recomendação: Fundações deveriam oferecer sub-
sídios financeiros para organizações promissoras, mas 
que não estejam presas na clássica situação “do ovo e da 
galinha”. 

Nós recomendamos subsídios que ajudem jornalistas 
empreendedores a contratar, administrar e desenvolver 
equipes de vendas, contabilidade e negócios, e tam-
bém recursos destinados ao crescimento de audiências, 
desenvolvimento de produtos e estratégia de negócios.
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Preparar os empreendedores para  
investimentos

Apesar de apenas alguns dos sites neste estudo serem 
oportunidades de investimento atraentes para investi-
dores tradicionais, muitos outros se mostram promis-
sores. 

Entretanto, jornalistas empreendedores geralmente não 
têm as habilidades necessárias para apresentar de manei-
ra eficiente e fazer um pitch de suas organizações para 
investidores experientes.

Recomendação: Treinar os empreendedores digitais 
para que eles mantenham seus impostos em ordem e 
saibam como fazer um pitch, como identificar as car-
acterísticas mais atrativas do seu negócio e como fazer 
uma apresentação para investidores focada em negócios.

Isso pode requerer o estabelecimento de uma relação 
de mentoria de longo prazo entre jornalistas e em-
preendedores experientes, mas com o apoio adequado 
(em alguns casos combinado com microinvestimentos), 
muitos desses sites poderiam deixar de ganhar migalhas 
para dar rapidamente passar à rentabilidade. 

Equipes

Ajudar a desenvolver equipes  
interdisciplinares   

Muitos dos empreendimentos deste estudo são lider-
ados por um ou mais jornalistas com pouca ou nen-
huma experiência em negócios. Em muitos casos, as 
equipes são compostas majoritariamente (e muitas vezes 
inteiramente) por jornalistas. 

Para ajudá-los a diversificar suas equipes, eles precisam 
de mais do que apenas investimento, eles precisam de 
apoio para identificar e recrutar talentos, especialmente 
em vendas, área na qual a falta de experiência pode mi-
nar a capacidade de fazer boas contratações.

Recomendação: Criar um serviço de recrutamento 
regional ou um painel de empregos focado em profis-
sionais de negócios interessados em empreendedoris-
mo social e mídia. Este tipo de serviço ajudaria não só 
jornalistas empreendedores como também empreende-
dores sociais na região.

Conectar mulheres jornalistas com 
programas internacionais e mentores  

Há um número crescente de organizações e investidores 
interessados em apoiar mulheres empreendedoras, e a 
maioria provavelmente ficaria surpresa com a quanti-
dade de mulheres que estão lançando negócios digitais 
de mídia na América Latina.

Mais cobertura sobre este assunto poderia dar mais vis-
ibilidade às mulheres empreendedoras, além de apoiar e 
inspirar mais mulheres a lançar suas próprias empresas 
de mídia.

Recomendação: Financiar pesquisas mais amplas e 
aprofundadas sobre este fenômeno sem precedentes. 
Obviamente, há razões sociais, econômicas e pessoas 
que levaram mulheres a se tornarem jornalistas em-
preendedoras.

Pesquisas adicionais vão ajudar a descobrir se as mul-
heres estão se tornando empreendedoras digitais porque 
elas precisam ou se há alguma característica única nas 
mulheres jornalistas que faz com que elas sejam mais 
bem sucedidas na construção de organizações de alto 
impacto.

Recomendação: Criar um fundo de viagens para que 
as mulheres que comandam empreendimentos digitais 
possam participar de conferências feitas por e para mul-
heres empreendedoras. 

Estas conferências são oportunidades fundamentais 
para que mulheres compartilhem experiências e conhe-
cimento sobre as tão necessárias fontes de receita, men-
torias e oportunidades de formação.  

 Inovação

Oferecer ferramentas e formação para 
melhor atender e crescer a audiência

No fim, tudo se resume à audiência. Não importa se 
você está tentando ter visualizações de página suficien-
tes para ter mais anúncios, ou se está trabalhando para 
fortalecer a lealdade dos seus leitores e encorajá-los a se 
tornar assinantes. A chave é compreender sua audiência.

Muitas dessas organizações poderiam aumentar a fideli-
dade de seu público com newsletters, eventos e esforços 
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de marketing mais segmentados - tudo isso tem se 
mostrado útil para converter usuários em clientes, assi-
nantes e doadores.

Recomendação: Criar aulas e seminários para ensinar 
os empreendedores digitais a ler métricas, medir enga-
jamento de audiência, otimização para mecanismos de 
buscas e como usar as mídias sociais para construir um 
público fiel.

Negociar descontos em grupo para 
serviços de tecnologia e hospedagem 
de sites

Muitos nativos digitais não podem arcar com o alto cus-
to da tecnologia de ponta, e mesmo aqueles que podem 
frequentemente estão pagando os preços mais altos 
porque eles são pequenos demais para receber descon-
tos em massa. Esta é uma barreira a ser rompida.

Recomendação: Criar uma organização que negocie 
em nome dos empreendedores digitais para ajuda a 
economizar dinheiro e ter acesso a tecnologia de mais 
qualidade. 

Esta organização irá alavancar economias em escala 
para obter melhores preços, e também irá ajudar jor-
nalistas empreendedores a escolher quais tecnologias 
são mais apropriadas para o seu estágio de desenvolvi-
mento, ao invés de simplesmente gastar dinheiro no 
“brinquedinho tecnológico mais moderno”.

Recomendação: Criar um diretório de tecnologia com 
recomendações das melhores opções tecnológicas com 
base no tamanho, necessidades e expertise de cada orga-
nização.

Alianças

Criar mais oportunidades que  
encorajem a colaboração

Alguns dos melhores projetos produzidos pelas organi-
zações neste estudo foram o resultado de colaborações 
transfronteiriças feitas por equipes que trabalharam tan-
to em conjunto quanto de forma independente. 

Estas colaborações frequentemente emergem de con-
exões pessoais surgidas em conferências e seminários 

de jornalismo que atraem os melhores e mais brilhantes 
talentos.

Recomendação: Organizar uma série de eventos na 
região com uma ênfase especial em sessões que explor-
em formas inovadoras através das quais jornalistas pos-
sam trabalhar juntos para investigar pautas complexas (e 
frequentemente perigosas).

Recomendação: Empresas financiadoras poderiam 
patrocinar subsídios de viagem para empreendedores 
participarem de conferências e eventos jornalísticos já 
existentes. 

Recomendação: Financiar pesquisas e casos de estudo 
sobre como jornalistas podem colaborar e usar tecnolo-
gia de ponta para produzir reportagens e investigações 
premiadas.  

Construir pontes entre a mídia  
tradicional e os nativos digitais

De acordos de republicação de conteúdo a esforços 
conjuntos de marketing passando por projetos transna-
cionais de reportagem, parcerias ajudam os nativos dig-
itais a crescer mais rápido, ganhar mais dinheiro e gerar 
mais impacto.

Quando as reportagens dos empreendedores digitais 
são veiculadas na mídia nacional e internacional, eles 
têm sua audiência amplificada e exercem mais pressão 
nos governos e organizações para que estes sejam mais 
responsáveis.

Quando a mídia tradicional cobre as pautas lançadas 
pelos nativos digitais, um pouco da pressão sobre os 
veículos menores é retirada, porque desse modo mais 
pessoas ficam cientes dos ataques que muito frequente-
mente são feitos em decorrência do jornalismo de quali-
dade e de alto impacto.

Há precedentes na América Latina que sugerem que a 
pressão da comunidade internacional pode ajudar a pro-
teger jornalistas, e até mesmo libertá-los da prisão. 

A atenção da mídia internacional também pode ajudar 
os nativos digitais a construir credibilidade, fortalece sua 
posição junto aos colegas de imprensa e valida seu tra-
balho e a qualidade de suas reportagens. 

Mas não são somente os nativos digitais que se bene-
ficiam do trabalho conjunto; a mídia tradicional ganha 
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acesso a conteúdo de qualidade que abrange áreas 
geográficas, investigações e tópicos que querem report-
agem especializada, incluindo saúde, meio ambiente e 
comunidades desprivilegiadas.

Recomendação: Fazer parceria com organizações, tais 
como a American Press Association, o International 
Center for Journalists, dentre outras que já trabalham 
para proteger jornalistas, mas que nem sempre incluem 
estes novos empreendedores digitais. 

Recomendação: Patrocinar conferências e encontros 
que reúnam empreendedores e mídia tradicional, nos 
quais eles possam explorar formas de colaborar em pro-
jetos complexos. 

Instituições financiadoras poderiam patrocinar sub-

sídios de viagem para empreendedores participarem de 

eventos e conferências tradicionais de jornalismo.

Recomendação: Financiar a criação de uma organi-

zação regional que coloque em contato startups e or-

ganizações de mídia já estabelecidas com projetos de 

interesse mútuo, dessa forma elas podem compartilhar 

o custo da produção de conteúdo e ao mesmo tempo 

trabalhar juntas para construir audiências (e, portanto, 

oportunidades de renda) para seus projetos de reporta-

gem.
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SOBRE ESTE 
ESTUDO

“Nós acreditamos que estudar 
os modelos de negócios em 

uso por empreendedores digitais 
latino-americanos pode nos ajudar 
a identificar maneiras de fortalecer o 
ecossistema. 

Estamos desenvolvendo cursos e 
eventos porque acreditamos que fazer 
com que jornalistas empreendedores 
falem de dinheiro com transparência 
é uma das chaves para que eles es-
tejam prontos para tirar proveito de 
oportunidades.”

 
— Mijal Iastrebner 

Co-fundadora e diretora administrativa 
SembraMedia 
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De dezembro de 2016 a abril de 2017, uma equipe de 
pesquisadores conduziu entrevistas de duas horas com 
fundadores e diretores de 100 startups de mídia digital, 
25 de cada um destes quatro países - Argentina, Brasil, 
Colômbia e México.

Sete pesquisadores (quatro homens e três mulheres) tra-
balharam neste extensivo projeto de pesquisa (suas bi-
ografias estão incluídas no fim deste relatório). 

Eles foram escolhidos em razão de sua experiência como 
pesquisadores, jornalistas digitais e empreendedores. 
Suas conexões pessoais com os fundadores de mídias 
digitais em seus países foram cruciais para ganhar a con-
fiança dos empreendedores entrevistados. 

Em sessões confidenciais, foi assegurado aos partici-
pantes que informações financeiras e outros dados se-
riam mantidos em segredo e que somente as principais 
constatações seriam compartilhadas publicamente. 

A maioria das entrevistas foi realizada pessoalmente (al-
gumas por telefone). 

Todas as entrevistas foram conduzidas na língua materna 
dos entrevistados (espanhol ou português) e em segui-
da traduzidas para o inglês para serem utilizadas neste 
relatório.

Em cada entrevista, os pesquisadores fizeram as mesmas 
130 perguntas, pensadas para revelar características inter-
nas dessas impressionantes organizações jornalísticas. As 
perguntas foram divididas em seções que trataram de im-
pacto, desafios, modelos de negócios, equipes e gestão, 
audiência e inovação.

As entrevistas pessoais, os tipos de perguntas e as con-
exões pessoais dos nossos pesquisadores nos permitiram 
obter dados mais consistentes, ir mais a fundo nas despe-
sas e receitas e, assim, produzir este estudo, que vai além 
de qualquer outra pesquisa realizada até então sobre os 
empreendedores de mídia na América Latina.

Como produzimos este estudo
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Das 100 organizações pesquisadas, 90 responderam to-
das as questões, 10 recusaram-se a fornecer informações 
financeiras confidenciais. Depois de analisar este rico 
conjunto de dados, fomos capazes de identificar opor-
tunidades, tendências e modelos de negócios emergentes.

Nós complementamos alguns dados com recursos de 
terceiros para fornecer contexto e consistência.

Usamos relatórios de tráfego do site SimilarWeb para 
assegurar números mais consistentes para comparações 
mais detalhadas. Também usamos a ferramenta Ghostery 
para identificar o uso de tags de anúncios a fim de deter-
minar a participação em plataformas de anúncios.. 

Como os meios nativos digitais foram 
escolhidos

Os projetos de jornalismo empreendedor estudados 
foram selecionados porque eles fornecem uma amostra 
representativa em termos de tamanho, influência, sofisti-
cação tecnológica, inovação e/ou dedicação ao jornalis-
mo de qualidade na América Latina em 2016.

A pesquisa também selecionou um mix de cobertura de 
áreas geográficas: 44% consideram-se internacionais; 
63%, nacionais; 23%, hiperlocais ou provinciais (alguns 
sites identificam-se com mais de uma categoria).

Estudo aprofunda pesquisa de mercado 
inicial feita por SembraMedia  

A pesquisa preliminar deste estudo foi feita por Sem-
braMedia, uma organização sem fins lucrativos dedicada 
a dar apoio a empreendedores digitais, lançada em out-
ubro de 2015.

Antes de realizar este estudo, SembraMedia levou 14 
meses desenvolvendo um diretório de pesquisa com 
mais de 600 nativos digitais em 19 países.

O critério de seleção usado para escolher os 100 pro-
jetos neste estudo foi baseado no critério usado por 
SembraMedia para inclusão neste diretório, o qual foi 
desenvolvido ao longo de vários meses por uma equipe 
internacional de jornalistas. 

(O critério para inclusão está disponível em inglês e es-
panhol no site SembraMedia.org). 

Os estudos sobre nativos digitais no Brasil foram sele-
cionados pelo pesquisador responsável que estudou na-
tivos digitais in loco nos últimos cinco anos. Nós tam-
bém usamos como base no trabalho da Agência Pública 
e seu mapa de jornalismo independente no Brasil

Como os dados foram coletados e 
analizados

Após cada entrevista, os resultados foram inseridos no 
SurveyMonkey, que foi usado como um repositório 
central para os dados coletados pelos nossos pesquisa-
dores. Uma equipe de quatro analistas revisou os dados e 
desenvolveu as constatações e insights deste estudo. Suas 
biografias estão o fim deste documento. 

Os analistas gastaram vários dias traduzindo os dados 
do espanhol e do português para o inglês, e em seguida 
importaram os principais segmentos para o Excel a fim 
de fazer análises, cálculos e comparações mais aprofun-
dadas.

Convertendo quatro moedas para o dólar

Os pesquisadores coletaram dados de receita e gastos de 
2016 na moeda do país onde conduziram a pesquisa. Os 
analistas converteram estes dados financeiros com base 
na taxa cambial média de 2016, usando taxas fornecidas 
pelo Banco Mundial. 

A única exceção foi a categoria de investimento inicial. 
Neste caso, a taxa cambial utilizada foi baseada no ano 
em que o projeto foi criado.

Sites estudados foram organizados em 
quatro níveis

A idade, o tamanho da audiência e a receita dos nativos 
digitais estudados varia significativamente. 

Alguns foram lançados em 2016, outros há mais de uma 
década. 

Alguns informaram mais de um milhão de dólares em 
receitas, enquanto outros informaram não gerar receita 
alguma.

Metodologia

https://www.similarweb.com/
https://www.ghostery.com/
https://www.ghostery.com/
https://www.sembramedia.org/sembramedia-directory/
https://www.sembramedia.org/criterios/
https://www.sembramedia.org/criterios/
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Para lidar melhor com essas diferenças, a maioria dos 
números usados neste relatório foi calculada como me-
dianas e não como médias. 

Depois de analisar dados das 90 organizações que re-
sponderam as perguntas financeiras, quatro níveis distin-
tos emergiram dentre os quatro países. 

Uma vez que encontramos uma forte correlação entre 
tráfego e receita, determinamos que o melhor modo de 
categorizá-los era começar pela receita total, e então levar 

em consideração o tamanho da audiência, as três prin-
cipais fontes de renda, foco do conteúdo e idade. Nós 
também estudamos o tamanho e a estrutura das equipes.

Para evitar distorção nessas categorias, removemos seis 
organizações com dados muito discrepantes dessa parte 
da análise, incluindo Linguoo, que é primordialmente um 
aplicativo móvel; dois sites que tinham uma única e sig-
nificativa fonte de receita; e três que só publicam infor-
mações nas redes sociais. Eles estão incluídos em outras 
seções deste relatório.

Apesar de acreditarmos que este estudo representa 
a mais abrangente pesquisa sobre nativos digitais na 
América Latina, queremos dar crédito ao trabalho de 
pesquisadores e organizações que estudaram no passa-
do este mercado em desenvolvimento.

Segue abaixo uma parte destes estudos, relatórios e 
livros que consultamos durante o desenvolvimento da 
nossa pesquisa e a produção deste relatório.
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Este estúdo só foi possível graças ao apoio de Omidy-
ar Network, empresa de 
investimento filantrópico 
estabelecida em 2004 pelo 
fundador do eBay, Pierre 
Omidyar e sua esposa Pam.

A empresa dedica-se a 
aproveitar o poder dos 
mercados para criar opor-
tunidades através das quais 
as pessoas possam mel-
horar suas vidas.

Para fazer isso, ela investe 
e contribui com o cresci-
mento de organizações in-
ovadoras de diversos seto-
res, incluindo educação, tecnologia emergente, inclusão 
financeira, governança e engajamento cidadão e direitos 
de propriedade.

Em abril de 2017, Omidyar Network expandiu seu com-
prometimento de uma década com a mídia independente 

por meio da criação de um fundo de US$ 100 milhões 
a ser investido ao longo de 
três anos no fortalecimen-
to da mídia independente 
e do jornalismo investigati-
vo; na luta contra a desin-
formação e o discurso de 
ódio; e no engajamento de 
cidadãos com o governo 
em questões críticas.    

Até o momento, Omidyar 
Network destinou mais de 
US$ 1 bilhão a empresas 
e organizações sem fins 
lucrativos que fomentam 
o avanço econômico e en-

corajam a participação individual.

Para saber mais, visite omidyar.com e siga 
a empresa no Twitter: @omidyarnetwork  
#PositiveReturns.

Este estudo foi conduzido por SembraMedia, uma or-
ganização sem fins lucrativos dedicada ao crescimento 
da diversidade de vozes 
e conteúdo de qualidade 
em Espanhol ao ajudar 
empreendedores de mídia 
digital se tornarem mais 
sustentáveis e bem-sucedi-
dos.

A principal missão de Sem-
braMedia é ajudar editores 
de mídias digitais a melhor 
atender seu público aju-
dando-os a criar conteúdo 
de qualidade e ao mesmo 
tempo equilibrar integri-
dade jornalística com sus-
tentabilidade financeira.

SembraMedia administra um diretório de nativos digitais, 
promove treinamentos e fomenta uma comunidade em 

crescimento na qual jornalistas empreendedores podem 
fazer networking, compartilhar recursos, aprender no-

vas habilidades e lançar 
mão da expertise de out-
ros profissionais que estão 
enfrentando os mesmos 
desafios.

Com uma equipe virtual de 
mais de 20 colaboradores 
em 16 países, a empresa 
concentra-se em dar apoio 
a nativos digitais de língua 
espanhola nos Estados 
Unidos, América Latina e 
Espanha - e a equipe fica 
sempre feliz quando seu 

trabalho encoraja e ajuda jornalistas em outras partes do 
mundo.

Sobre Omidyar Network

Sobre SembraMedia
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Janine Warner 

Diretora do projeto e analista

anine é a co-fundadora e diretora executiva de 
SembraMedia e Knight Fellow do International Center 
for Journalists. 

Janine trabalhou com milhares de jornalistas em-
preendedores por toda América Latina. Ao lon-
go da última década, ela viajou extensivamente 
por países de língua espanhola para ministrar 
workshops. 

Ela ministrou três cursos online sobre em-
preendedorismo digital para o Knight Center for 
Journalism in the Americas, na University do Tex-
as, acompanhados por mais de nove mil alunos. 

Ela é professor adjunta da Universidade de Mi-
ami e da USC, e palestrante convidada em mais 
de 30 universidades. Ela escreveu e co-escreveu 
mais de uma dúzia de livros, incluindo Web Sites 
For Dummies.

Ela foi jurada no Interactive Emmy Awards, no 
Knight News Challenge, no Arroba de Oro Internet 
Awards e no WSA Mobile & Content awards 

Mijal Iastrebner

Administradora do projeto e líder da equipe

Mijal é co-fundadora e diretora administrativa de 
SembraMedia. Ela realizou todas as entrevistas 
na Argentina, coordenou o time de pesquisa e 
ajudou a normalizar os dados.

Além de comandar a equipe de SembraMedia, 
ela é professora do programa de mestrado na La 
Nación Journalism School na Universidade Torcuato Di 
Tella.

Ela também deu aulas online sobre jornalismo 
empreendedor no Knight Center for Journalism in the 
Americas na University do Texas.

Em 2010, aos 22 anos, Mijal ganhou seu primeiro 
prêmio pelo plano de negócios para sua revista no 
Desafío Joven Entrepreneurship Program, organizado 
pela Shell e pela ACDE. 

Em 2013, Mijal desenvolveu o curso Empreende-
dorismo Jornalístico para a TEA School of  Journal-
ism. Em 2014, a secretaria de educação de Buenos 
Aires escolheu o curso para ser incluído em todos 
os cursos de jornalismo da cidade.

A equipe
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James Breiner

Editor

Consultor em mídia digital bilín-
gue, especializado em inovação 
no jornalismo, empreendedoris-
mo e multimídia.

Ele é atualmente professor de 
comunicação visitante na Uni-
versidade de Navarra em Pam-
plona, na Espanha.

Ele já prestou consultoria e deu 
aulas em mais de uma dúzia de 
países na Europa, Ásia e nas 
Américas.

Por dois anos, ele foi diretor do 
curso de mestrado em Global 
Business Journalism na Universi-
dade Tsinghua em Pequim.

Ele é diretor fundador do Cen-
tro de Jornalismo Digital da 
Universidade de Guadalajara no 
México.

Foi a segunda vez que ele rece-
beu um  Knight International Jour-
nalism Fellowship para trabalhar 
na América Latina.

David LaFontaine

Escritor e editor

David começou sua carreira como 
jornalista e tem larga experiência 
em pesquisa, design digital, multi-
mídia e análise de dados.

David deu aulas sobre imersão 
digital, multimídia online e publi-
cação digital na escola de jornal-
ismo na Universidade do Sul da 
Califórnia.

Ele também foi palestrante em 
universidades ao redor do mundo, 
incluindo no Institute for the Digital 
Future of  Journalism na Universi-
dade Mohyla, em Kiev, Ucrânia, e 
na Universidad Mayor no Chile.

Ele foi selecionado por duas vezes 
com especialista Fulbright para en-
sinar técnicas digitais para jornalis-
tas, ONGs e grupos pró-democ-
racia. Em 2012, ele trabalhou na 
Etiópia, e em 2017, em Myanmar. 

Ele escreveu estudos de caso para 
a Newspaper Association of  America 
(NAA.org), World Association of  
Newspapers (WAN) e Innovation In-
ternational Consulting Group.

Adriana Peña Johansson

Assessora estratégica

Adriana é uma premiada estrat-
egista de marketing e negócios. 
Pioneira na mídia digital em lín-
gua espanhola, ela tem mais de 
20 anos de experiência em mar-
keting digital na América Latina 
e nos Estados Unidos.

Ela é fundadora da Advernativa, 
consultoria em receita de publi-
cidade digital com sede em Los 
Angeles que ajuda startups e ed-
itores a acelerar o crescimento 
de sua receita publicitária.

Em posições de liderança na 
Televisa, Cnet, Havas Media, e 
Entravision, ela abriu caminho 
para novas fontes rentáveis de 
receita em mídia digital e criou 
inovadoras campanhas integra-
das de branding para grandes 
marcas globais.

Adriana tem uma longa história 
na indústria da publicidade dig-
ital na América Latina. Como 
membro fundadora da Asso-
ciação Mexicana de Internet, ela 
foi vice-presidente de pesquisa 
de marketing por mais de quatro 
anos.
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Dulce Ramos 

Pesquisadora México

Jornalista mexicana dedicada à 
criação de produtos digitais in-
ovadores e desenvolvimento de 
audiência. Atualmente, ela é co-
ordenadora de redação na orga-
nização sem fins lucrativos Mex-
icanos Contra la Corrupción.  

Ela fez parte da equipe fundado-
ra do New York Times em espan-
hol. Como editora de crescimen-
to, ela desenvolveu estratégias 
para construir audiência.

Ela foi editora executiva do site 
Animal Politico e liderou a equipe 
por trás do projeto NarcoaData, 
que usa big data para explicar 
e monitorar o crescimento dos 
cartéis de drogas. 

Em 2015, ela começou o pri-
meiro projeto de checagem de 
fatos no México.

Ela foi premiada com um ICFJ-
Newscorp Fellowship em 2014 e 
com o prêmio Faces of  Discrim-
ination Journalism em 2013. Ela 
tem mestrado em jornalismo 
pela Universidade Autônoma de 
Madrid.

Jordy Meléndez

Pesquisador mexicano

Fundador e diretor do  Distintas 
Latitudes, plataforma digital lati-
no-americana que cobre uma 
gama ampla de assuntos, incluin-
do política, corrupção, questões 
de gênero, migração, acesso a da-
dos, empreendedorismo, LGBTI 
e sustentabilidade com um time 
de 200 colaboradores de 17 países.

Ele também coordena a  Red 
Latinoamericana de Jóvenes Periodis-
tas, uma iniciativa para identificar, 
treinar e promover o talento jor-
nalístico na região.

Ele é também o co-fundador 
da Factual, que oferece suporte 
técnico para a mídia e jornalistas; 
e do Fáctico, um laboratório de 
tecnologia móvel. 

Ele é autor de um estudo de 2015 
sobre mídia digital e jornalismo na 
América Latina e coordenador de 
estudos de caso para SembraMe-
dia. Desde 2012, ele é o anfitrião 
do Fórum Latino-americano de 
Mídia Digital e Jornalismo no 
México.

Ernesto Aroche

Pesquisador mexicano

Fundador e co-diretor do Lado 
B, um site de Puebla, no México. 

Aroche é também o embaixa-
dor mexicano de SembraMedia 
e realizou entrevistas com em-
preendedores de mídia digital 
por todo o país.

Atualmente, Aroche trabalhan-
do no Animal Político. 

Como jornalista, cobriu grandes 
fatos, realizou pesquisas e co-
laborou com outros veículos de 
mídia do México, incluindo Re-
vista Obras e MVS Noticias.

http://www.distintaslatitudes.net/
http://www.distintaslatitudes.net/
http://ladobe.com.mx/
http://ladobe.com.mx/
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Sérgio Lüdtke

Pesquisador brasileiro

Jornalista, pesquisador, profes-
sor e diretor da Interatores, em-
presa de consultoria em comu-
nicação digital. Dirige a Escola 
de Interatores.

Ele foi editor executivo no Gru-
po RBS e no Grupo Globo e 
publisher da Artes e Ofícios Ed-
itora.

Ele coordenou o master em jor-
nalismo digital no IICS, um dos 
mais respeitados programas de 
formação em comunicação no 
Brasil. 

Ele desenvolveu o curso ‘Mod-
elos de Negócios e Financia-
mento do Jornalismo Digital’ 
baseado em sua pesquisa sobre 
modelos de negócios de mídia 
digital. 

Mauricio Jaramillo

Pesquisador colombiano

Jornalista e consultor especializa-
do em jornalismo digital.

Mauricio é o fundador e diretor 
da  Impacto TIC and +Hangouts de 
Periodismo. 

Ele é também embaixador de 
SembraMedia na Colômbia, onde 
ele identificou e categorizou mais 
de 60 projetos de mídia digital 
para o diretório da empresa.

Ele trabalhou como editor do 
site de tecnologia ENTER.CO e 
como repórter de tecnologia do 
site El Tiempo.

María Eugenia Álvarez

Pesquisadora assistente

Diretora assistente em Sembra-
Media.

Ela trabalhou como consultora 
em comunicação, jornalista e as-
sistente de produção no rádio e 
na televisão.

Álvarez foi palestrante convi-
dada do workshop de rádio na 
TEA Escola de Jornalismo em 
Buenos Aires.

Ela é formada em jornalismo 
digital pela TEA e pela Univer-
sidade de San Andrés.
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ADNSur

Argenieros

Buena Vibra

Caja Roja

Chequeado

Confluencia Digital

Cosecha Roja

Crímen y Razón

Crónicas de moda

Eameo

Economía Femini(s)ta

El gato y la caja

Eliminando Variables

El Meme

El Mirador

Escritura crónica

Linguoo

Maleva

Porven

Posta

Puchero News

Radio Colmena

Solo local

Tiempo Patagónico

Taringa

Nativos digitais estudados na Argentina

A Escotilha

Agência Lupa

Agência Mural

Agência Pública

Amazônia Real

Aos Fatos

AzMina

Brio Hunter

Calle 2

Congreso em Foco

Envolverde

Fluxo

Gênero e número

InfoAmazonia

Jota

Justificando

Meio

Nexo

Papo de Homem

Ponte Jornalismo

Quebrando o Tabu

Repórter Brasil

Street Music Map

Volt Data Lab

Voz das Comunidades

Nativos digitais estudados no  Brasil
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Actualícese

Actualidad Panamericana

Agenda Propia

Connectas

Contagio Radio

EnModoP

ENTER.CO

F1Latam

El Paciente Colombiano

El Siglo 21 es Hoy

Informativo del Guaico

La Silla Vacía

Libreta de Apuntes

Minuto30

Noticias Día a Día

PrimeraPágina

Pulsosocial

Pulzo

Revista Mprende

Seguimiento

Sentiido

Somos La Revista

Techcétera

Tras la Cola de la Rata

Twitteros Cali

Nativos digitais estudados na Colombia

Animal Político

Aristegui Noticias

Así Como Suena

Cuadrivo

Cultura Colectiva

Distintas Latitudes

e-consulta

El Big Data

El Barrio Antigüo

Horizontal

Kaja Negra

Lado B

La Pared

Mientras Tanto en México

Página 3

Pie de Página

Pijama Surf

Poblanerías

Posta

Revista Replicante

Reverso 

Sin Embargo

Sopitas

Territorio

Zona Franca

Nativos digitais estudados no México
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