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Resumo: Esta monografia visa estudar a utilização das técnicas do Jornalismo de Dados para a cobertura 

jornalística realizada durante as eleições brasileiras do ano de 2014. O estudo é uma análise de duas matérias do 

blog Estadão Dados, especializado na produção deste tipo de conteúdo, e está presente no site do jornal O Estado 

de São Paulo. A reflexão será feita a partir de três grandes escopos, que são o Jornalismo de Dados, o Jornalismo 

Político e o Jornalismo Online. O objetivo será analisar o processo de construção das notícias e os tratamentos 

dados a elas a partir desses grandes eixos, para investigar a perspectiva do Jornalismo de Dados na cobertura das 

eleições daquele ano. 

 

Palavras-chave: Jornalismo de Dados; Jornalismo Político; Jornalismo Online. 

 

 

Abstract: This paper aims to study the use of data journalism techniques in the journalistic coverage made during 

the 2014 Brazilian elections. This study is an analysis of two reports published in blog Estadão Dados blog, which 

is hosted by the O Estado de São Paulo newspaper website. The blog is specialized in the production of data 

journalism content. We examine our subject through three main scopes: Data Journalism, Political Journalism and 

Online Journalism.  We take into account the newsmaking process as well as data treatments in the light of the 

Data Journalism perspective performed during the coverage of the 2014 Brazilian elections. 

 

Key words: Data Journalism; Political Journalism; Online Journalism. 
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INTRODUÇÃO 

 

O Jornalismo de Dados pode ser definido como uma técnica de produção de conteúdo 

jornalístico que, de maneira simplificada, consiste no processo de extração, organização e 

análise de dados brutos obtidos em diversas fontes para a construção de matérias e reportagens. 

Esta prática, segundo estudiosos do assunto, não pode ser considerada nova, mas observamos 

que ela está se transformando e ganhando maior relevância no cenário atual do jornalismo, 

principalmente porque acreditamos que ela apresenta novas possibilidades para o campo 

jornalístico e para o público em geral. 

Por todo o mundo, diversas experiências e estudos relacionados ao trabalho com o 

Jornalismo de Dados vêm sendo desenvolvidos, especialmente nos Estados Unidos e em países 

da Europa, o que mostra o crescimento do interesse a respeito do assunto nos dias atuais3. No 

Brasil, algumas grandes empresas de mídia estão investindo em áreas especificamente 

dedicadas ao trabalho com esse tipo de metodologia, como é o caso dos jornais O Estado de 

São Paulo e O Globo, por exemplo. Ambos possuem uma seção especial em suas páginas 

online voltada exclusivamente para a produção e a divulgação de conteúdo de Jornalismo de 

Dados, que é realizada por equipes preparadas e dedicadas somente a este tipo de trabalho. 

Em nosso entendimento, o maior interesse por essa técnica acontece atualmente por 

conta de três fatores, que serão explorados e embasados de maneira mais consistente durante o 

decorrer deste trabalho: 1) a difusão do acesso à internet, que possibilitou a migração dos 

leitores e, por consequência, do conteúdo jornalístico, para a web; 2) o surgimento de novas 

tecnologias e de ferramentas de visualização para o ambiente online, o que permite que o 

conteúdo jornalístico conte com mais recursos interativos, como infográficos, mapas e 

                                                 
3 Alguns exemplos que podemos listar nessa linha são os trabalhos: “Data journalism in the UK: a preliminary 

analysis of form and contente” (KNIGHT, 2015), “Data Journalism in Sweden: Introducing new methods and 

genres of journalism into “old” organizations” (APPELGREN e NYGRENB, 2014), “Data Journalism in the 

United States” (FINK e ANDERSON, 2015). 
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imagens; e 3) a política de dados abertos, que vem sendo adotada em diversos países pelo 

mundo4, inclusive no Brasil, e que oferece aos jornalistas mais fontes de dados para trabalhar. 

Consideramos que a mídia possui um papel de grande relevância para garantir o direito 

de acesso das pessoas à informação e para a promoção de debates a respeito dos mais variados 

temas relativos à sociedade. Uma corroboração disto é o fato dela já ter sido chamada até 

mesmo de “quarto poder”, por considerarem que exerce tanta influência no corpo social quanto 

os Três Poderes nomeados nos estados democráticos (a tríade Legislativo, Executivo e 

Judiciário). Além disso, é senso comum que o jornalismo possui dentre suas funções a 

prestação de um serviço ao público, levando para a comunidade conhecimento a respeito de 

temas e informações sobre tópicos relevantes para todos, como saúde, educação e política, por 

exemplo. 

Acreditamos que o Jornalismo de Dados pode ser uma ferramenta útil para o 

desenvolvimento de conteúdos jornalísticos ligados aos temas relacionados ao serviço público 

prestado pela imprensa, pautando a sociedade com embasamento nos dados a respeito de 

assuntos relevantes para todo o corpo social. Neste trabalho, analisaremos a utilização do 

Jornalismo de Dados na construção de notícias a respeito do tema política, mais 

especificamente das eleições no Brasil. Procuraremos observar como as técnicas do Jornalismo 

de Dados foram utilizadas para criar conteúdo a respeito do assunto, e os desdobramentos que 

esse conteúdo teve, ou seja, se ele foi útil para a fomentação de debates sobre esta temática na 

sociedade. 

Examinaremos pontos positivos e negativos da utilização dessas técnicas para a 

produção de conteúdo jornalístico durante a cobertura das eleições brasileiras de 2014, e quais 

foram os impactos e os desenvolvimentos gerados pela análise feita dos dados, com base no 

caso do blog Estadão Dados, do jornal O Estado de São Paulo. A nossa hipótese é de que este 

                                                 
4 Política de Dados Abertos se refere ao fato de alguns governos estarem disponibilizando na web dados relativos 

à sua gestão de maneira que qualquer pessoa possa ter acesso a eles livremente. Essa é uma tendência que diversos 

países estão seguindo, procurando atender ao princípio democrático do Open Government, conceito que envolve 

a transparência, o direito à informação e a maior participação pública dos cidadãos nas questões governamentais 

(VASCONCELLOS e MANCINI, 2015). Alguns dos países que estão adotando políticas de dados abertos são 

Austrália, Bahrein, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Reino Unido e Ruanda. 
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trabalho não foi explorado em todo o potencial que observamos nele, tanto na apresentação e 

divulgação dos dados que foram coletados e organizados, quanto no desenvolvimento de 

escaladas jornalísticas, ou seja, na construção de novas matérias a respeito das informações 

obtidas no material produzido originalmente. Acreditamos que, apesar de todas as 

possibilidades que percebemos na utilização do Jornalismo de Dados, ele ainda não é bem 

aproveitado para fomentar debates na sociedade a respeito de temas relevantes para o público. 

Para podermos realizar essa análise, recortamos como objetos específicos de estudo 

duas matérias produzidas pelo blog Estadão Dados. A primeira delas é “Os sete mitos das 

eleições 2014” (2014) (Anexo A). Nela, foram listadas sete ideias que estavam difundidas entre 

a população do país a respeito de fatos das eleições daquele ano e que, a partir da análise de 

dados realizada pela equipe do jornal, foram tidas como não verdadeiras. A segunda matéria 

utilizada para este estudo é a “Siga o dinheiro” (2014) (Anexo B), que apresenta um infográfico 

interativo que mostra o total de doações declaradas realizadas por empresas e pessoas para 

fundos partidários, partidos e candidatos durante essa eleição. 

As duas matérias foram escolhidas por terem sido apresentadas de maneiras diferentes 

entre si pelo blog: a primeira delas contém gráficos simples, que não permitem interação do 

leitor, e possui texto explicando cada um dos “mitos” que eles “desconstruíram” com base nos 

dados. A segunda consiste somente em um infográfico dinâmico e interativo, que permite que 

o leitor vá navegando pelas diversas possibilidades de visualização da informação, sem que 

tenha sido feito nenhum texto explicativo para o conteúdo apresentado. 

Nosso objetivo será examinar essas duas matérias sob a ótica de três principais 

contextos, que são o Jornalismo de Dados, o Jornalismo Político e o Jornalismo Online5. Com 

isso, tentaremos entender os fatores que influenciaram os jornalistas na hora da produção 

dessas matérias. A partir disso, poderemos avaliar as escolhas que eles tomaram para a 

construção de cada uma delas e, dessa forma, analisar o discurso criado por eles. Buscaremos 

observar o que funcionou e o que poderia ter sido realizado de maneira diferente a respeito das 

                                                 
5 Existem diversos termos utilizados para se denominar a produção jornalística que utiliza como suporte a World 

Wild Web da Internet, como Jornalismo Online, Jornalismo Digital, Webjornalismo, Jornalismo na Web, entre 

outros. Para este trabalho, optamos por utilizar o termo Jornalismo Online para se referir a essa prática. 
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escolhas que foram tomadas, e o que elas influenciaram na recepção do conteúdo por parte de 

seus leitores. 

Acreditamos que este é um tema importante e interessante de ser estudado 

principalmente pela sua relevância para o contexto atual do jornalismo, como já foi dito 

anteriormente. O Jornalismo de Dados tem sido foco de estudos em diversas partes do mundo, 

e consideramos ser válido observar como ele tem sido feito no Brasil, para entender melhor 

suas técnicas e critérios de execução no cenário nacional. Além disso, alguns autores, como 

Alexander Benjamin Howard (2014), que será utilizado neste trabalho, consideram que a 

prática do Jornalismo de Dados é uma das tendências para o futuro dos jornalistas, devido à 

conjuntura que a Internet trouxe para a propagação da informação no mundo atual. Segundo 

ele, a capacidade de encontrar histórias a partir de números e dados brutos vai ser o diferencial 

dos jornalistas em um futuro próximo, já que qualquer pessoa com acesso à Internet pode ser 

propagadora de notícias. 

Outra razão para a motivação e para o interesse pela temática do Jornalismo de Dados 

é de caráter pessoal, devido ao fato de que este trabalho se conecta diretamente aos resultados 

de um projeto de pesquisa do qual participei como estagiária, que fala sobre a produção, formas 

e conteúdos do Jornalismo de Dados realizado nos meios digitais pelos veículos de maior 

circulação de todos os 27 estados brasileiros6. Deste trabalho, se chegou a uma possibilidade 

de classificação de todo esse conteúdo em cinco categorias diferentes, em uma tentativa de se 

diferenciar o que é efetivamente Jornalismo de Dados do que seria somente “jornalismo com 

dados”, aonde a presença de números e infográficos serve somente para ilustrar ou 

complementar uma história, mas não é o seu foco central. 

Para a realização desta monografia, foi feita uma pesquisa bibliográfica, que está 

presente no primeiro capítulo, para que possamos contextualizar os três grandes eixos que serão 

utilizados em nossa análise. A partir das leituras realizadas, apresentamos um contexto 

histórico e estabelecemos o que é Jornalismo de Dados, Jornalismo Político e Jornalismo 

                                                 
6 O trabalho Jornalismo Guiado por Dados e Democracia: as novas ferramentas de investigação jornalística e 

sua contribuição para o processo de accountability político no Brasil, realizado por Fábio Vasconcellos e 

Leonardo Mancini, publicado em 2015. 
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Online para, dessa forma, aplicar essas ideias e conceitos aos nossos objetos de estudo. Com 

isso, procuramos conhecer algumas das principais contribuições teóricas existentes a respeito 

desses três eixos e, dessa maneira, foi possível utilizá-los como auxílio para a análise das 

matérias selecionadas neste estudo, e para a fundamentação das hipóteses que foram 

construídas neste trabalho. 

No decorrer do segundo capítulo, apresentamos um contexto histórico a respeito do 

surgimento do Jornalismo de Dados no Brasil, passando pelo seu começo, por casos 

simbólicos, e pelo aumento do interesse a respeito do tema no país. Também falamos sobre a 

realização da pesquisa Jornalismo Guiado por Dados e Democracia: as novas ferramentas de 

investigação jornalística e sua contribuição para o processo de accountability político no 

Brasil, feita pelos professores Fábio Vasconcellos e Leonardo Mancini, publicada em 2015, na 

qual trabalhei. Abordamos o seu processo de execução, os critérios que foram estabelecidos 

pelos pesquisadores para a coleta dos dados e para a realização das análises de todo o material, 

e também as conclusões a que eles chegaram no final do estudo. Além disso, apresentamos 

alguns dados quantitativos a respeito das matérias aqui analisadas. 

Ainda no segundo capítulo, contamos um pouco sobre a história do Grupo Estado como 

um todo, destacando os seus momentos mais relevantes, e contamos como aconteceu o 

surgimento do blog Estadão Dados mais especificamente, desde os fatores que influenciaram 

a ideia para a sua criação, até a sua constituição atual. Além disso, apresentamos observações 

a respeito do que alguns dos membros da equipe pensam sobre a prática do Jornalismo de 

Dados, e como isso influencia no modo como eles constroem os seus conteúdos. Para isso, 

contamos com trechos de uma entrevista realizada por e-mail com Daniel Bramatti, que era 

repórter do blog e, atualmente, é o coordenador da equipe do Estadão Dados. 

Posteriormente, no terceiro e último capítulo, realizamos efetivamente a análise dos 

objetos de estudo que foram selecionados para este trabalho. Examinaremos de maneira 

descritiva os detalhes de cada uma das matérias escolhidas para este trabalho com base na 

pesquisa bibliográfica que foi feita, para tentarmos entender a estrutura de cada uma delas 

perante os conceitos que foram abordados. Após esse primeiro momento, buscamos observar 
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uma matéria em comparação com a outra, suas semelhanças, suas diferenças, o que funcionou 

e o que poderia ter sido executado de uma maneira diferente em cada uma delas para que, dessa 

forma, nossas observações finais possam ser mais completas e complexas. 

Como já mencionado, realizamos uma entrevista, via e-mail, maneira que foi escolhida 

pelo entrevistado, com Daniel Bramatti, que se tornou coordenador do Estadão Dados após a 

saída do fundador e até então coordenador do blog, José Roberto de Toledo. Acreditamos que 

foi importante para este trabalho entrevistar Bramatti para podermos entender o contexto de 

criação de cada uma das matérias que foram analisadas, e também tentar visualizar como eles 

pensam e executam as técnicas do Jornalismo de Dados nos seus processos de construção das 

notícias, além de quais foram os critérios de noticiabilidade que guiaram a elaboração das duas 

publicações e determinaram o modo como cada uma delas foi apresentada no blog – por 

exemplo, se a publicação vai ter texto ou apenas um infográfico, se será interativa ou não, o 

que interfere nesta tomada de decisão? 

Ao chegarmos no final de nosso trabalho, esperamos que tenha sido possível conseguir 

produzir uma reflexão a respeito de como ocorreu a prática do Jornalismo de Dados na 

cobertura realizada pelo blog Estadão Dados durante as eleições de 2014 no Brasil. A partir 

disso, desejamos que tenha sido viável levantar questões referentes ao modo como é a 

realização do data journalism no país, de modo geral. Como essa área tem sido alvo de diversos 

estudos recentes, e existem vários autores que definem a prática de maneiras diferentes, nosso 

objetivo não é chegar a respostas conclusivas ou determinantes a respeito do trabalho com 

Jornalismo de Dados, mas sim levantar pontos que sejam interessantes e importantes para 

reflexão a respeito dessa área. 
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CAPÍTULO 1 

QUADRO TEÓRICO 

 

1.1. Jornalismo de Dados: definições e perspectivas de análise 

 Podemos dizer que, no senso comum, o Jornalismo de Dados é entendido como uma 

forma de contar histórias com números, ou de encontrar histórias a partir deles (HOWARD, 

2014). Anderson (2014) afirma que a utilização de dados para contar histórias não é algo novo 

no jornalismo, e que a organização e a visualização das informações já existem na profissão há 

muito tempo. Segundo ele, se entendermos o jornalismo como a busca e a reunião de 

informações em materiais humanos e sociais, como documentos, entrevistas e dados, 

observamos que o Jornalismo de Dados possui uma história que não segue uma ordem 

cronológica de aperfeiçoamento e evolução, mas sim de passagens irregulares e 

descontinuadas, com mudanças no seu significado e nas técnicas utilizadas para a produção de 

conteúdo com dados. 

 Para Knight (2015), o Jornalismo de Dados se relaciona diretamente com duas outras 

práticas do jornalismo: o uso de infográficos e a construção de Reportagens com Auxílio de 

Computador (RAC). Dentro desse contexto, podemos dizer que o Jornalismo de Dados existe 

desde o século XIX, quando os jornais passaram a usar gráficos, tabelas, mapas e ilustrações 

para complementar suas reportagens (KNIGHT, 2015). O jornal britânico The Guardian, por 

exemplo, tenta produzir Jornalismo de Dados desde a sua criação, em 1821, quando publicou 

uma reportagem feita a partir de uma lista que relacionava as escolas de Manchester ao número 

de alunos de cada uma delas, mostrando que a quantidade de crianças recebendo educação 

gratuita era maior do que o indicado pelos dados oficiais (ROGERS, 2011). 

 Nos anos 1960, Philip Meyer (1991) foi um dos primeiros a adotar o conceito de 

Jornalismo de Precisão, que consistia na utilização de computadores, associada a métodos das 

ciências sociais, para reduzir as chances de erros na produção de reportagens. Com a 

popularização dos computadores pessoais, a Internet e a evolução da ciência da computação 

(KNIGHT, 2015), esse conceito se desenvolveu e acabou por incentivar o surgimento, nos anos 
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1990, do termo Reportagem com Auxílio de Computador (RAC). As principais técnicas de 

RAC são a navegação e a busca de informações na Internet, e a utilização de planilhas de 

cálculo e de bancos de dados. 

Podemos dizer que o Jornalismo de Dados dialoga diretamente com o RAC e com o 

Jornalismo de Precisão, porque ele envolve o uso de computadores, o conhecimento, mesmo 

que mínimo, de estatística, e a utilização dos métodos das ciências sociais. Träsel (2014) 

inclusive vai além, afirmando que o Jornalismo de Dados seria herdeiro direito dessas duas 

outras práticas: 

O Jornalismo Guiado por Dados (JGD) é um conjunto de práticas derivado da 

tradição da Reportagem Assistida por Computador (RAC) e do Jornalismo de 

Precisão (JP) (...) Trata-se da aplicação de técnicas computacionais e 

científicas na apuração, edição, publicação e circulação de produtos 

jornalísticos, que podem tomar a forma de textos, audiovisuais, narrativas 

hipertextuais, visualizações gráficas, ou aplicativos noticiosos (TRÄSEL, 

2014, p. 15)  

 Em oposição ao pensamento de Anderson (2014), que afirma que o Jornalismo de 

Dados não é uma prática decorrente da época dos computadores e da Internet, e que as novas 

tecnologias apenas contribuem para a melhor realização deste tipo de trabalho, Bradshaw 

(2012) afirma que essa prática como a entendemos hoje envolve necessariamente a associação 

às novas tecnologias. Segundo ele, no ambiente digital, o termo “dados” não pode mais ser 

entendido como grupos de números reunidos em planilhas, como os jornalistas estavam 

acostumados a pensar, e documentos, fotos, vídeos e áudios podem ser descritos em forma 

numérica. Segundo o autor, são as novas tecnologias que fornecem as ferramentas necessárias 

para automatizar processos de análise, realizar associações complexas entre esses materiais, e 

a produzir infográficos elaborados para a apresentação de todo esse conteúdo. 

Foi no final dos anos 2000 que o Jornalismo de Dados começou a se estabelecer nas 

redações de jornais americanos e europeus, se tornando uma das principais estratégias de parte 

da imprensa para tentar recuperar sua audiência, que vinha sofrendo quedas (TRÄSEL, 2012). 

A popularização de ferramentas para a criação de visualizações atraentes para os dados, assim 

como a adoção de políticas de acesso à informação e de transparência por parte de diversos 
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governos pelo mundo (a já citada política de dados abertos, ou open data), ajudaram a 

disponibilizar na Internet várias bases de dados, que antes eram difíceis de se conseguir acesso, 

o que serviu de impulso para o aumento da produção de conteúdo de Jornalismo de Dados 

(TRÄSEL, 2012). 

No Brasil, um passo importante para o caminho do open data e, por consequência, para 

a produção de matérias de Jornalismo de Dados, foi a adoção da chamada Lei de Acesso à 

Informação (LAI), publicada em 18 de novembro de 2011, que entrou em vigor em 16 de maio 

de 2012. Ela regulamenta o direito constitucional de acesso a informações públicas, sendo 

consideradas informações quaisquer tipos de dados, processados ou não, que possam ser 

utilizados para a produção e a difusão de conhecimento, estando registrados em qualquer 

suporte ou formato. A LAI criou mecanismos que possibilitam que qualquer pessoa, física ou 

jurídica, receba informações públicas dos órgãos e entidades governamentais. Além disso, 

entidades privadas sem fins lucrativos também são obrigadas a tornar públicas as informações 

referentes ao recebimento e à destinação dos recursos públicos que ganham7. 

 Howard (2014) afirma que, atualmente, nas mãos de jornalistas capacitados, o 

Jornalismo de Dados é uma arma poderosa que integra ciência da computação, estatística e 

décadas de aprendizado em ciências sociais para atribuir significados para grandes conjuntos 

de dados. Com essas informações e a elaboração de algoritmos, é possível mapear relações de 

influência e de poder. Ao encontrarmos padrões nesses dados, podemos determinar algumas 

tendências a partir deles que, somadas ao jornalismo investigativo que já é praticado há anos, 

permite a elaboração de interpretações críticas e a atribuição de contexto para as informações 

obtidas. 

 Uma outra maneira de se enxergar a prática do Jornalismo de Dados é pensá-la como 

um tipo de método de trabalho, que envolve a delimitação de processos de apuração. Uma 

definição que segue essa linha é apresentada por Howard (2014), que afirma que o Jornalismo 

de Dados é a aplicação do sistema de dados científicos ao trabalho jornalístico, extraindo 

informações a partir da coleta, limpeza, arrumação, análise, visualização e publicação de dados, 

                                                 
7 Informação retirada do endereço na Internet: http://www.acessoainformacao.gov.br/assuntos/conheca-seu-

direito/a-lei-de-acesso-a-informacao>. 
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para auxiliar a produção de conteúdo jornalístico. Ele afirma que o Jornalismo de Dados 

combina o tratamento dos dados como fonte a ser colhida e validada, a aplicação da estatística 

para o seu questionamento, e a sua visualização para a apresentação ao público. 

 Outra definição da prática do Jornalismo de Dados que foca no processo é a de Silver 

(2013), que diz que ela não se refere ao uso de números em vez de palavras, até porque, segundo 

ele, a utilização de números não é necessária e nem suficiente, quando sozinha, para a produção 

de conteúdo jornalístico de qualidade. Para ele, o trabalho de Jornalismo de Dados é 

determinado pela adoção de certos procedimentos: 1) coleta dos dados, que é a reunião das 

informações; 2) a organização dos dados, feita a partir da descrição estatística do material, 

criando relações entre os dados ou construindo visualizações para eles; 3) explanação, que é o 

uso de técnicas estatísticas para demonstrar ou verificar relações entre os dados; e 4) a 

generalização, que é a parte do levantamento de hipóteses ou da apresentação de previsões. 

 Stray (2016) é outro autor que apresenta em seu trabalho uma série de métodos a serem 

seguidos para a construção de conteúdos de Jornalismo de Dados. Para ele, esse processo deve 

conter três etapas: quantificação, análise e comunicação. A primeira etapa se refere à criação 

de dados, o que, segundo o autor, “é um processo elaborado que envolve humanos, máquinas, 

ideias e realidade” (STRAY, 2016, p. 8, tradução nossa)8. A segunda diz respeito à 

compreensão do que esses dados significam. Por último, a terceira etapa é a divulgação dos 

dados e das conclusões a que se chegou para o público em geral. Ainda segundo o autor, o 

produto final de todo esse processo depende do que os jornalistas decidiram contar, das técnicas 

que foram utilizadas para interpretar os dados, e de como eles decidiram apresentar os 

resultados. 

 Stray (2016) afirma que todo processo de quantificação descarta informações, o que é 

uma prática comum também no jornalismo, considerando que os profissionais precisam 

escolher sobre quais assuntos vão escrever, quais informações a respeito do tema selecionado 

vão incluir e quais vão excluir da história que estão contando. A cultura, as preocupações 

particulares de cada sociedade e os interesses pessoais do jornalista fazem parte do contexto 

                                                 
8 “Data production is an elaborate process involving humans, machines, ideas, and reality”. 
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que cria sentido para as informações, que determina quais dados e quais perguntas são 

relevantes para aquelas pessoas, para quem eles estão escrevendo. Para o autor, isso é o que 

introduz subjetividade na interpretação dos dados. 

 A subjetividade não costuma ser um aspecto atribuído aos dados que, supostamente, 

deveriam ser sólidos e objetivos. Segundo Stray (2016), afirmar que o trabalho com Jornalismo 

de Dados é subjetivo não é demérito para a prática, porque a subjetividade é uma característica 

intrínseca ao próprio jornalismo. Ele afirma que é possível contar diversas histórias, de diversas 

maneiras diferentes, a partir de um mesmo conjunto de fatos ou de dados: 

A subjetividade está no núcleo do jornalismo, porque não há nenhuma teoria 

objetiva que nos diga quais histórias reais são as melhores. Mas "subjetivo" 

não significa necessariamente "pessoal". A cultura é amplamente 

compartilhada e as pessoas vivem em redes, e o jornalismo requer uma ampla 

dose de conhecimento social. Os jornalistas, especialmente, precisam entender 

o senso comum e os valores do público, nem que seja apenas para desafiá-los. 

O público nunca é uniforme, e pessoas diferentes têm diferentes preocupações, 

experiências e perspectivas (STRAY, 2016, p. 39, tradução nossa)9 

 É preciso levar em consideração a subjetividade durante a etapa de análise dos dados 

que, de acordo com Stray (2016), se refere ao processo de interpretação dos números. Isso é 

feito justamente a partir da combinação dos dados com outras informações, em um contexto 

mais amplo. É nesse momento que os jornalistas procuram encontrar correlações de causa e 

efeito entre os dados e acontecimentos e/ou contextos históricos. O autor afirma que os 

profissionais não podem inventar dados ou ignorar evidências para fazer com que eles 

justifiquem suas histórias, e que as interpretações e hipóteses levantadas devem ser sempre 

condizentes com a realidade. Também é importante saber observar quando os dados não são 

suficientes para responder de maneira satisfatória às questões levantadas. 

                                                 
9 “Subjectivity is at the core of journalism, because there is no objective theory that tells us which true stories are 

the best. But “subjective” doesn’t necessarily mean “personal.” Culture is widely shared and people live in 

networks, and journalism requires a broad dose of societal knowledge. Journalists especially need to understand 

the common knowledge and values of the audience – even if just to challenge them. That audience is never 

uniform, and different people will have different concerns, experiences, and perspectives”. 
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 De acordo com Stray (2016), “a quantificação produz dados e a análise atribui 

significado para eles, mas isso não conta como jornalismo a não ser que você possa comunicar 

o que aprendeu” (STRAY, 2016, p. 82, tradução nossa)10, o que significa trabalhar a história 

do começo até o final, ou seja, passando pela explicação das duas primeiras etapas. Isso é 

significativo porque, ainda segundo o autor, é preciso levar em consideração que grande parte 

do público não está acostumada a lidar com estatística. A visualização dos dados é um recurso 

importante que ajuda na compreensão dos números, mas mesmo assim é necessário que os 

jornalistas utilizem outros recursos, como exemplos, metáforas e histórias que aproximem os 

dados das pessoas. 

 Vale ressaltar que o processo de comunicação é uma etapa importante para os conteúdos 

de Jornalismo de Dados, principalmente porque, como afirma o colunista do Business Insider, 

Milo Yiannopoulos (2014), muitas pessoas acham o assunto difícil ou até mesmo entediante. 

Ele lista alguns motivos para que isso aconteça, como: o fato dos temas tratados pelas matérias 

que utilizam Jornalismo de Dados não costumarem ser os mais atraentes para o público em 

geral; o hábito dos jornalistas que trabalham com dados de usar uma linguagem séria e rígida, 

distante da que as pessoas utilizam em seu cotidiano; e a dificuldade ou falta de atratividade da 

visualização dos dados (YIANNOPOULOS, 2014). 

 Sarah Cohen (2012) considera a visualização parte fundamental do Jornalismo de 

Dados, afirmando que ela exerce múltiplos papéis, podendo ilustrar de maneira atraente um 

ponto considerado de maior relevância, ou até mesmo deixar mais transparente o processo de 

apuração, quando os elementos visuais são interativos e permitem algum tipo de exploração 

por parte dos leitores. Para a autora, todos os gráficos, interativos ou não, devem ser fáceis de 

entender à primeira vista, mas complexos o suficiente para oferecer algo interessante para quem 

quiser se aprofundar nas informações. Ainda de acordo com Cohen (2012), a criação de 

visualizações não deve ser considerada como uma etapa separada do resto do processo de 

apuração, que aconteceria após a produção jornalística, mas sim como uma maneira de se guiar 

durante toda a construção de uma matéria. A elaboração de elementos gráficos durante a 

                                                 
10 “Quantification produces data and analysis brings meaning to it. But it doesn’t count as journalism unless you 

can communicate what you’ve learned”. 
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apuração pode ajudar a identificar temas, perguntas e exemplos para a reportagem, além de 

apontar possíveis falhas de interpretação nas informações analisadas. 

 Um exemplo que pode ser considerado de sucesso em visualização de dados no 

jornalismo é o da Bloomberg, agência de notícias de atuação mundial. Lisa Strausfeld11 foi a 

líder da primeira equipe de visualização de dados da Bloomberg, sendo responsável pela 

criação do Bloomberg Visual Data, projeto que tem o objetivo de fazer dados aparentemente 

duros e secos se transformarem em informações compreensíveis e atraentes para o público em 

geral (PETULLA, 2014). A matéria How Americans Die (2014) (Anexo C), de Matthew C. 

Klein, é um exemplo do que o projeto busca apresentar. Com a ideia de que os dados já são as 

histórias, e que os jornalistas somente orientam seus leitores a compreendê-los, a reportagem 

apresenta as informações numéricas a respeito das causas de morte de americanos no decorrer 

dos anos, com inserções de texto curtas e pontuais, apenas contextualizando os dados. 

 Apesar das definições do Jornalismo de Dados como adoção de processos e métodos 

para a construção de conteúdo, essa prática é diferente das análises estatísticas puras porque, 

segundo Stray (2016), ela precisa da cultura, das leis e da política para entender quais dados 

são relevantes para, assim, poder criar histórias, produto central da prática do jornalismo. Para 

o autor, o data journalism é uma combinação de histórias, dados e cultura, e o que é visualizado 

nos dados depende do que os jornalistas decidem contar, das técnicas que eles utilizam para 

interpretar os números, como decidem apresentar os resultados e o que acontece depois da 

publicação desse material. Isso porque a interpretação dos dados depende das crenças 

individuais de cada um. 

 Howard (2014) acredita que os jornalistas que trabalham com dados também se 

preocupam com a reutilização e com a usabilidade do que produzem. Isso porque o Jornalismo 

de Dados também procura dar ao público uma forma simples de interagir com os dados, para 

que eles cheguem às suas próprias conclusões, não dependendo de análises feitas pelos jornais. 

                                                 
11 Lisa Strausfeld é uma designer profissional, arquiteta da informação, empreendedora na área de visualização 

de dados, que passou três anos na Bloomberg, primeiro como Chefe Global de Visualização de Dados, e depois 

como diretora de criação da Bloomberg View. 

 

IDEAS ON DESIGN. Lisa Strausfeld. Ideas In Design, seção Creative Masters. Disponível em: 

<http://ideasondesign.net/speakers/speakers/lisa-strausfeld/>. Acesso em: 24 de agosto de 2016. 
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A Internet possibilitou mostrar os dados em sua forma mais original, dando aos leitores a 

oportunidade de olhá-los, interagir e interpretá-los por conta própria: 

[...] o Jornalismo de Dados atualmente inclui a publicação de dados, a sua 

reutilização e usabilidade. ‘Cada vez mais, eu acho que jornalistas que 

trabalham com dados também pensam em como eles podem fornecer os 

conjuntos de dados de uma maneira simples de serem usados pelo público’, 

disse Charles Ornstein, repórter sênior da ProPublica. ‘Eu não acho que 

estamos mais em uma Era na qual os jornalistas podem dizer ‘nós analisamos 

os dados, confiem em nós’ (HOWARD, 2014, p. 16, tradução nossa)12 

 Em contrapartida, Stray (2016) acredita que os dados não são capazes de falar por si 

próprios, e que a sua comunicação acontece melhor quando eles são conectados a histórias a 

respeito dos indivíduos que representam. Para ele, uma boa história deve combinar números e 

narrativa. É possível que, após refletir sobre os dados coletados, eles revelem algo por insight, 

mas, mesmo nesse tipo de situação, não foram os dados que contaram uma história, mas sim a 

pessoa que os está observando que criou uma narrativa que os conecta ao mundo real, de acordo 

com a sua cultura, seus princípios e suas crenças. Dessa forma, a análise de dados é sempre, na 

verdade, uma interpretação desses números, que são combinados com outros fatores para 

poderem fazer sentido. 

Para Howard (2014), as ferramentas disponíveis na web, somadas aos movimentos a 

favor de dados abertos, transformaram as possibilidades que as redações têm de investigação, 

impulsionando o trabalho com o Jornalismo de Dados. Uma das mudanças que a prática 

permite é que se retire das mãos do governo e dos institutos de pesquisa o monopólio da 

produção de dados primários. Träsel (2014) afirma que “o JGD13 parece se colocar, do ponto 

de vista dos jornalistas, como um conjunto de práticas capazes de libertá-los do jornalismo 

declaratório, isto é, da dependência de autoridades e outras fontes para fornecer informações”, 

                                                 
12 “[…] the data-driven journalism of today includes data publishing, reuse, and usability. “Increasingly, I think 

data journalists also think about how they can provide these data sets in an easy-to-use way forthe public,” said 

Charles Ornstein, senior reporter at ProPublica. “I don’t think we’re in an era anymore in which journalists can 

say, ‘We’ve analyzed the data, trust us’”. 

 
13 Jornalismo Guiado por Dados. 
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apesar dele acreditar que “o poder sobre a informação (...) segue nas mãos de autoridades 

(Idem, p. 86). 

Um exemplo da possibilidade que o Jornalismo de Dados dá aos jornalistas de 

produzirem suas próprias bases de dados primários é o “Basômetro” (2012), publicado pelo 

Estadão Dados (Anexo D). De acordo com o próprio blog, “o Basômetro é uma ferramenta 

interativa que permite medir o apoio dos parlamentares ao governo e acompanhar como eles 

se posicionaram nas votações legislativas”. A equipe organizou diversos dados que estavam 

fragmentados nos sites da Câmara dos Deputados e do Senado, em uma interface gráfica 

completa e interativa. Ao clicar em qualquer uma das bolinhas coloridas da ferramenta, que 

representam os parlamentares, são mostrados detalhes da atuação do deputado ou do senador, 

como, por exemplo, a quantidade de vezes que ele votou contra ou a favor do governo. Além 

disso, os partidos estão organizados no gráfico de acordo com sua taxa de apoio ao governo: 

quanto mais governista, mais à esquerda e mais acima se encontra o partido. A ferramenta é 

constantemente atualizada, sendo sempre abastecida com informações recentes. 

Howard (2014) também afirma que a aproximação dos dados governamentais com os 

cidadãos é fundamental para que as pessoas tenham mais consciência do que tem sido feito, e 

para que possam exercer seus direitos cívicos com mais conhecimento e responsabilidade. Ele 

também afirma que é necessário que a prática do Jornalismo de Dados se difunda mais pelas 

redações, pois ela pode ser utilizada para o levantamento de debates acerca de diversos temas 

de interesse público. Träsel (2014) compartilha de visão semelhante, afirmando que o 

Jornalismo de Dados é “(...) uma forma de ampliar a capacidade do jornalismo para a 

investigação de acontecimentos e problemas sociais, com vistas ao cumprimento de sua função 

de fiscalização das instituições democráticas em nome do interesse público” (Idem, p. 15). 

Um exemplo da utilização do Jornalismo de Dados para a construção de matérias de 

interesse público é a reportagem multimídia “A Periferia Travada” (2014), realizada pelo 

Jornal do Commércio, de Pernambuco, que aborda as dificuldades de mobilidade urbana dos 

moradores de alguns subúrbios do Grande Recife. A equipe do jornal utilizou recursos como 

vídeos, gráficos e até mesmo um jogo interativo para apresentar os números a respeito da 

dificuldade diária enfrentada por quem vive nas periferias de Recife e depende do transporte 
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público para se locomover. Para contextualizar todas as informações, o jornal ligou os dados 

com histórias de personagens reais. Esse tipo de prática do Jornalismo de Dados também 

poderia ser aplicado no caso das coberturas de Jornalismo Político, tema abordado a seguir. 

 

1.2. Jornalismo Político: um panorama geral 

 A democracia possui dois princípios que podem ser destacados: 

(1) igualdade potencial de todos os membros individuais da sociedade; (2) 

possibilidade objetiva de inclusão de todos os membros nos processos sociais, 

ainda que tenham, circunstancialmente, possibilidades desiguais de 

participação nesses processos (JAMBEIRO, 2013, p. 5). 

Desses princípios, vem o conceito de cidadania, que, por sua vez, envolve três 

dimensões: civil, política e social. A dimensão política, aquela que mais nos interessa para este 

trabalho, é, de acordo com Cook (2011), relativa às escolhas para a sociedade, sendo a 

responsável por estabelecer o que é considerado valioso para cada comunidade. Além disso, 

essa dimensão se refere ao direito das pessoas de participar do exercício do poder, o que só é 

possível quando se tem acesso à informação sobre questões públicas. Nesse meio, as mídias de 

massa possuem papel estratégico para dar visibilidade para assuntos de interesse público nas 

democracias (AZEVEDO, 2006). 

Ferreira (2011) afirma que, se levarmos em consideração a ideia de que a democracia 

ideal é a democracia participativa, na qual os cidadãos são bem informados e, por conta disso, 

possuem um papel ativo em termos de tomadas de decisões políticas, caberia à imprensa quatro 

principais funções:  

a) proporcionar um fórum para a discussão de ideias muitas vezes 

contraditórias; b) dar voz à opinião pública; c) ser os olhos e os ouvidos dos 

cidadãos para avaliar a cena política e o desempenho dos políticos; e d) agir 

como “vigilante” que avisa quando detecta sinais de mau comportamento, 

corrupção e abuso nos corredores do poder (FERREIRA, 2011, p. 81) 

Desta forma, podemos entender que “(...) nas sociedades onde há democracia, o 

jornalismo encontra-se ao seu serviço (...)” (FERREIRA, 2011, p. 82), e que a mídia funciona 

como espaço público. Para Cook (2011), os jornalistas são atores políticos que “(...) podem 
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criar importância e certificar a autoridade tanto quanto refleti-la, ao decidir quem deve falar 

sobre o que e em que circunstâncias” (COOK, 2011, p. 206), sendo capazes de ampliar o 

alcance de certas figuras que já são politicamente poderosas, ou até mesmo de influenciar os 

valores políticos da sociedade na qual estão inseridos. Tendo tudo isso em vista, é conveniente 

conhecermos como se deu a prática do jornalismo político no Brasil, e como ela ocorre nos 

dias atuais. 

 O surgimento da imprensa no Brasil, no século XIX, tem relação direta com o estado: 

as primeiras publicações precisavam da autorização da Imprensa Régia, vinculada à coroa 

portuguesa, para serem produzidas. Os assuntos abordados pelos primeiros jornais eram de 

caráter oficial, como atos e decretos (ROMANCINI; LAGO, 2007). Apesar disso, existia uma 

imprensa “não oficial”, manuscrita, composta de folhetos e pequenos jornais, que serviam 

como extensão dos debates políticos que ocorriam na tribuna, durante o Primeiro Reinado. 

Essas publicações levavam à população as diferentes correntes políticas, sendo propagadoras 

ideológicas, pois na época não existia diferença entre o que era notícia e o que era opinião 

(BAHIA, 2009). Observamos que o jornalismo no Brasil esteve atrelado à política desde seu 

início. 

 Durante parte do século XIX, apesar de a imprensa brasileira já ter começado a ganhar 

uma estrutura empresarial (AZEVEDO, 2006), muitos jornais ainda possuíam caráter quase 

partidário, e se dirigiam a leitores que buscavam periódicos com coberturas que estivessem em 

sintonia com os seus pensamentos políticos (MARTINS, 2005). Essa situação se manteve até 

os anos 1960, quando esse tipo de Jornalismo Político entrou em declínio (GOLDENSTEIN 

apud ALBUQUERQUE, 2000). A partir desse momento, os grupos de mídia passaram a ser 

estruturados como empresas capitalistas, se voltando para o mercado, e não mais para a defesa 

de causas políticas (TASCHNER apud ALBUQUERQUE, 2000). Através da adoção de 

critérios como “objetividade” e “imparcialidade”, os grupos de comunicação passaram a buscar 

atingir o maior público possível, independentemente de quais fossem as suas orientações ou 

preferências políticas (ALBUQUERQUE, 2000). 

 Apesar disso, a ditadura militar que o Brasil vivia nesse período fez com que o exercício 

autônomo do jornalismo fosse limitado, e as grandes empresas jornalísticas tiveram que 
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restringir sua atuação por conta da censura (ALBUQUERQUE, 2000). Muitas sobreviveram 

graças ao oficialismo, ou seja, trabalhando basicamente com informações que eram fornecidas 

pelo governo e por suas autoridades. De acordo com Albuquerque (2000), essa permanece 

sendo uma característica marcante do jornalismo político no Brasil até os dias de hoje. Aqui, 

podemos retomar o assunto do nosso tópico anterior, destacando a importância do Jornalismo 

de Dados como uma ferramenta capaz de mudar este cenário pois, como foi dito e 

exemplificado pelo “Basômetro” (2014), do Estadão Dados (Anexo D), ele permite que os 

jornalistas produzam as suas próprias fontes de dados primários, não dependendo 

exclusivamente de informações oficiais. 

 De acordo com Azevedo (2006), foi só a partir dos anos 1980, após o fim da ditadura 

no país, que a mídia brasileira ganhou efetivamente o aspecto de indústria de massa. No Brasil, 

temos um problema em relação à pluralidade das mídias de massa, que estão concentradas nas 

mãos de poucas famílias que gerenciam os grandes conglomerados do país. Além disso, outra 

questão no sistema de mídia brasileiro é o controle de grande parte dos veículos de massa por 

políticos e religiosos, consequência da determinação da Constituição de 1988, que dava ao 

presidente a prerrogativa exclusiva da concessão de serviços de radiodifusão, o que tornou essa 

prática uma moeda de troca na política da época (AZEVEDO, 2006). 

 Para Martins (2005), desde a década de 1950, a imprensa procura trabalhar com 

objetividade, e se preocupa em separar informação de opinião na cobertura política, evitando 

mostrar preferência por partidos, candidatos ou ideologias declaradamente. A matéria “A 

relação dos partidos que mais dependem de doações de empresas” (2015), do blog Na Base dos 

Dados, núcleo de produção de Jornalismo de Dados do jornal O Globo, é um exemplo. A 

equipe analisou os dados referentes às eleições municipais de 2012 no Brasil e apresentou os 

partidos que mais receberam recursos de empresas naquela eleição, buscando prever quais 

deles poderiam ter mais dificuldades em obter financiamento nas eleições de 2016, já que esse 

tipo de doação para campanhas eleitorais foi proibido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). 

A matéria apresenta os dados em gráficos, e lista quais partidos mais receberam financiamento 

desse tipo, tanto em valores absolutos de arrecadação total, quanto em valores relativos ao total 

recebido de empresas, sem expor opiniões a respeito das informações. 
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Azevedo (2006), por sua vez, afirma que a situação atual é mais sutil, pois “no 

jornalismo comercial moderno, a diferenciação política dos jornais se dá muito mais pelas 

crenças políticas e valores morais do que pela associação com uma organização partidária ou 

política em particular” (Idem, p. 102). Seguindo essa linha, Cook (2011) afirma que as notícias 

são “(...) o resultado de negociações recorrentes entre fontes e jornalistas, cujos resultados 

diários beneficiam apenas certas alocações de valores” (Idem, p. 206). Um exemplo de como 

a opinião ainda é algo marcante no jornalismo político brasileiro são os editoriais publicados 

pelo jornal O Globo. Fica entendido que essa parte do jornal é dedicada exclusivamente à 

opinião do veículo, mas já vale destacarmos somente sua existência pois, ali, é possível ver a 

ideologia do jornal exposta, mesmo que não exista apoio declarado a determinadas correntes 

ou partidos políticos. 

 Ainda de acordo com Azevedo (2006), a imprensa brasileira possui uma “grande 

capacidade de produzir agendas, formatar questões e influenciar percepções e 

comportamentos” (Idem, p. 95), e temas e questões “só se transformam verdadeiramente em 

questões públicas quando ganham visibilidade nos meios de comunicação de massa” (Idem, p. 

98). Levando isso em consideração, podemos observar que a mídia não só é voltada para os 

interesses da opinião pública, mas que também contribui para moldá-la. De acordo com 

Martins (2005), os jornalistas de política devem estar atentos às mudanças no estado de espírito 

da opinião pública, mas não só isso: precisam também pensar nas transformações da sociedade 

em geral, que é com quem a imprensa possui um compromisso em primeiro lugar. 

 Segundo Martins (2005), opinião pública e sociedade são dois conceitos que não devem 

ser confundidos entre si. A opinião pública é a opinião predominante na sociedade como um 

todo ou em seu segmento mais ativo e participativo, e sociedade é o conjunto todo da 

população. A opinião pública é muito importante para os jornalistas, porque ela impacta forte 

e diretamente os acontecimentos políticos, mas a primeira responsabilidade da imprensa não é 

com ela, mas sim com a sociedade e seus interesses mais gerais e permanentes (MARTINS, 

2005). Isso porque é com toda a sociedade que os jornalistas mantêm uma espécie de contrato 

informal, que permite: 
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[...] o acesso a informações de caráter público, o respeito ao sigilo das fontes, 

uma certa tolerância no caso de transgressões à privacidade de terceiros se 

houver interesse público relevante em jogo, o direito de fazer perguntas e 

cobrar respostas, o direito de divulgar o que apuramos ou pensamos – em suma, 

gozamos de liberdade de imprensa (MARTINS, 2005, p. 33-34) 

 Do outro lado, a sociedade espera que os jornalistas façam uso desses direitos para 

mantê-la informada como um todo em relação a questões de seu interesse, e não apenas visando 

objetivos econômicos, pessoais ou empresariais. 

 Martins (2005) também afirma que a opinião do jornalista não deve entrar no texto da 

notícia, mas que a sua interpretação pode constar na elaboração de seus relatos jornalísticos. 

Opinião e interpretação são aspectos diferentes. Segundo o autor, as duas instâncias buscam 

uma explicação para os fatos, mas a opinião os utiliza para reafirmar um ponto de vista já 

estabelecido, querendo passar certezas e respostas definitivas, enquanto a interpretação é uma 

tentativa de relacionar os acontecimentos, de sugerir linhas de raciocínio, sendo indagativa, 

levantando hipóteses. 

 Grande parte das lutas políticas se resume a disputas entre diferentes versões de um 

mesmo fato, na visão de Martins (2005). Isso se dá porque todas as figuras públicas da política 

defendem interesses que influenciam diretamente seus relatos: “todos os políticos, sem 

exceção, têm interesses e objetivos, lealdades e inimizades, ambições e ressentimentos, 

cacoetes e vaidades, que inevitavelmente filtram, apimentam e marcam seus relatos” 

(MARTINS, 2005, p.48). Entender os interesses por trás dos discursos é fundamental para a 

realização da cobertura política porque, em suas falas, os políticos costumam tirar o foco de 

situações incômodas, desviando o assunto para algo favorável. 

 Por isso, o recomendado é que os jornalistas reúnam a maior quantidade de informação, 

do maior número de fontes possíveis, para entender melhor a situação (MARTINS, 2005). A 

partir da obtenção de grande quantidade de material e depoimentos, é preciso garimpar as 

informações, identificando o que pode servir de base para a construção de uma história. Isso é 

chamado de background information: 
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[...] para tratar corretamente o fato, o repórter não pode se contentar com o 

factual. Precisa entender também o contexto em que se deu o fato. Para isso, 

tem de acumular aquilo que, no jargão profissional, chama-se background 

information – ou “informação de fundo”. Trata-se de um nível de informação 

que não entra necessariamente na notícia, mas permite ao profissional entender 

o alcance e a limitação do fato que é notícia e, em alguns casos, captar seus 

possíveis desdobramentos (MARTINS, 2005, p. 61) 

 Mesmo que nem todas essas informações entrem no texto da notícia, elas são 

importantes para que o jornalista tenha mais segurança na hora de selecionar e editar os fatos 

na construção de sua história. Para Martins, “a boa cobertura política se faz com uma adequada 

combinação de informação factual e background information. Sem informação factual, o 

trabalho do repórter se esteriliza. (...) Mas sem background information, o trabalho do repórter 

é raso” (Idem). 

 A cobertura de eleições é sempre um momento especial para o Jornalismo Político. De 

acordo com Azevedo (2006), nos períodos eleitorais, principalmente nas disputas 

presidenciais, a política atrai a atenção de milhões de pessoas. Ainda na ótica de Martins 

(2005), esse é um período de tensão, no qual é colocada grande pressão em cima dos veículos 

de comunicação. Os candidatos costumam acusar a mídia de ter segundas intenções e acreditar 

que estão sendo perseguidos, enquanto seus adversários são favorecidos, e a população 

participa das campanhas, entrando em contato com os jornais para criticar a cobertura realizada, 

por exemplo. Nesses momentos, os jornalistas devem tomar um cuidado ainda maior, para 

evitar que sejam usados pelos candidatos na busca por votos. 

 Durante a cobertura de eleições, “(...) os espaços que a imprensa dedica para cada 

candidato, as intenções do veículo (...), quais os temas e enquadramentos mais frequentes nas 

coberturas realizadas (...)” (COLLING, 2006, p. 407) podem influenciar diretamente as 

percepções da sociedade em relação ao cenário político e, por consequência, até mesmo os 

resultados de uma eleição. Um exemplo disso é o caso das eleições presidenciais brasileiras de 

1989, destacada como sendo um marco para os estudos das relações entre mídia e política no 

país. Muitos dos pesquisadores que estudaram esse período defendem que a mídia foi 

responsável por provocar grandes mudanças de percepção na sociedade durante essas eleições, 
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afirmando que a imprensa transformou a política em espetáculo, e os políticos em mitos 

(COLLING, 2006). 

 As eleições presidenciais de 1989 foram as primeiras realizadas com votação direta da 

população brasileira, após 29 anos vivendo sob o regime da Ditadura Militar no país. A sua 

concretização é considerada “(...) o resultado de uma longa luta realizada por inúmeros atores 

sociais aglutinados em torno do movimento Diretas Já que, no início da década de 80, reuniu 

multidões para solicitar a volta de eleições livres em todos os níveis” (COLLING, 2006, p. 58) 

no Brasil. No ano de 1986, foram eleitos os deputados e senadores responsáveis pela elaboração 

da nova Constituição Brasileira, que foi promulgada em outubro de 1988. Durante esse período, 

já começaram a surgir políticos interessados na disputa das eleições presidenciais que 

aconteceriam dali a três anos. Esse foi o caso de Fernando Collor de Mello, que acabou saindo 

como o vencedor dessa disputa (COLLING, 2006). 

 Collor, que era então apenas o desconhecido governador do estado de Alagoas, 

começou a chamar a atenção da grande imprensa ainda no início do ano de 1989, com o seu 

discurso inflamado contra os que ele chamava de “marajás”, que seriam os funcionários 

públicos que receberiam salários elevados sem trabalhar. Posteriormente, ele fundou um novo 

partido político, o Partido da Reconstrução Nacional (PRN), e passou a utilizar fortemente 

estratégias de comunicação e de marketing para aparecer cada vez mais na imprensa. A 

estratégia deu certo, já que “a mídia, através de seu noticiário e de outros tipos de programas 

de forte apelo de audiência, como as telenovelas, contribuiu para agendar temas, que se 

tornaram centrais na eleição” (COLLING, 2006, p. 62). Os resultados puderam ser verificados 

desde as primeiras sondagens de intenção de voto da época, nas quais Collor já aparecia em 

primeiro lugar, deixando para trás políticos tradicionais, como Ulysses Guimarães, do Partido 

do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB), e Leonel Brizola, do Partido Democrático 

Trabalhista (PDT) (COLLING, 2006). 

 O Jornalismo Online, tema do nosso próximo tópico, possibilitou o surgimento de novas 

formas de realização de coberturas jornalísticas. Para Martins (2005), é necessário que os 

repórteres saibam utilizar os recursos tecnológicos que permitem o tratamento de grandes 

quantidades de informação, buscando produzir conteúdo a partir dos diversos bancos de dados 
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que estão disponíveis – ou seja, podemos interpretar que ele acredita que os jornalistas políticos 

devem investir no Jornalismo de Dados, até porque podemos dizer que “no Jornalismo Guiado 

por Dados, as planilhas eletrônicas, bancos de dados e aplicativos para tratamento estatístico 

são compreendidos principalmente como instrumentos de ampliação do ‘faro’ jornalístico” 

(TRÄSEL, 2014, p. 102). Podemos citar como exemplo a cobertura realizada pelo Estadão 

Dados, que, atualmente, também disponibiliza suas matérias sobre política em um endereço na 

web separado, o chamado Atlas Político Estadão Dados. Nele, é possível localizar todas as 

matérias sobre política já produzidas pelo blog, classificadas por ano. 

Ainda segundo Martins (2005), a Internet dá agilidade para as coberturas políticas, 

oferece informação segmentada e permite o aprofundamento dos temas, mas também é preciso 

levar em consideração que existem muitas informações falsas (e falseadas), além de 

silenciamentos/agendamentos instrumentalizados no ambiente online. Por isso, ele afirma que 

é sempre necessário realizar uma apuração criteriosa das informações que são obtidas no 

ambiente virtual. 

 

1.3. Jornalismo Online e suas formas de construção da notícia 

 Segundo Canavilhas (2014), a imprensa escrita foi a primeira presente na web. No fim 

dos anos 1980, a edição eletrônica dos jornais impressos já era comum em parte das redações 

americanas e europeias, e os programas de edição permitiam a exportação das matérias em 

HTML, o que fazia o custo das versões online ser baixo. No Brasil, as primeiras experiências 

de publicação de notícias por meio de computadores também foram nos anos 1980, pela 

Agência Estado, através do projeto Notícias do Futuro, do Massachussetts Institute of 

Technology (MIT) (PEREIRA, 2002). 

O fato dos jornais impressos terem sido os primeiros a usar o meio digital, somado a 

aspectos como a baixa velocidade da Internet na época, a escassez de profissionais capacitados 

e de equipamentos, fez com que o texto ganhasse grande importância e se tornasse o conteúdo 

mais utilizado no Jornalismo Online: 
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O texto atua como elemento de contextualização e de documentação por 

excelência; informa o utilizador sobre os aspectos essenciais da informação 

que este tem diante de si, ao mesmo tempo que se apresenta como a via mais 

eficaz para oferecer dados complementares. De todos os formatos 

comunicativos disponíveis, o texto oferece o conteúdo mais racional e 

interpretativo (SALAVERRÍA, 2014, p. 33) 

 Na web, o texto adquire um formato diferente, sendo chamado de hipertexto, que é “um 

conjunto de blocos informativos ligados” uns aos outros “através de hiperligações (links)” 

(CANAVILHAS, 2014, p. 4). Os hipertextos são fundamentais no ambiente digital, porque 

permitem aos leitores a criação de seus próprios caminhos durante sua navegação. A partir 

deles, são construídas arquiteturas abertas e interativas, que atendem aos desejos dos leitores 

na Internet, pois as pessoas preferem navegar pelas notícias online livremente, do que ler um 

texto que segue as regras da pirâmide invertida, que é, conforme já supramencionado no campo 

jornalístico, a base para a construção das matérias no jornalismo escrito (CANAVILHAS, 

2003). 

 Na década de 1990, a Internet se transformou por conta da tecnologia web 

(SALAVERRÍA, 2014). Ela permitiu o desenvolvimento e a simplificação de narrativas 

multimídia, que utilizam diferentes tipos de linguagens e formatos de modo simultâneo. A web 

viabilizou a integração de formas textuais, gráficas e audiovisuais, formatos que, 

tradicionalmente, eram trabalhados separadamente. Ela também promoveu a potencialização 

do hipertexto (SALAVERRÍA, 2014), que, como foi pontuado, é fundamental para o 

Jornalismo Online (CANAVILHAS, 2014). 

No caso do Brasil, em 1994, o Jornal do Commércio, de Recife, Pernambuco, se tornou 

“(...) o primeiro jornal brasileiro a se aventurar em sistemas digitais” (PEREIRA, 2002, p. 7), 

quando começou a distribuir suas reportagens através do sistema Gopher, ferramenta de redes 

de computador desenvolvida pela Universidade de Minnesota no início dos anos 1990, que 

acabou entrando em desuso com o surgimento e a ascensão da tecnologia World Wide Web 

(PEREIRA, 2002). 

 A partir de 1998, os jornais passaram a publicar todo seu conteúdo em seus sites, e 

avançaram na automatização dos procedimentos, na utilização de bases de dados e na 
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personalização dos conteúdos (ROST, 2014). As páginas online passaram oferecer aos leitores 

o envio das manchetes do dia via e-mail, opções de customização de seus sites (por exemplo, 

alterar o tamanho da fonte ou a largura das colunas), e começaram a trabalhar com infografias 

feitas a partir da tecnologia Flash14, criando estruturas de navegação mais elaboradas. Em 

relação à participação do público, ela era realizada em seções especiais para isso, sem se 

misturar com os conteúdos jornalísticos produzidos pelos meios de comunicação (ROST, 

2014). 

 Nos anos 2000, as mudanças seguiram adiante. Segundo Rost (2014), em 2005, cresceu 

a tendência de etiquetagem de informações (tags15), e em 2006 foram incorporados os 

comentários abaixo das notícias e os blogs, que fizeram a opinião dos leitores começar a se 

misturar com o conteúdo jornalístico. Já 2009 marca o começo da distribuição do conteúdo em 

multiplataformas, pois, nesse ano, teve início a criação de aplicativos para a visualização em 

dispositivos móveis. Os aparelhos nos quais as pessoas recebem informação se tornaram 

variados: “ao clássico PC (...) somaram-se computadores portáteis, telemóveis, televisores 

inteligentes, tablets e consolas de jogos, com uma diversidade de tamanhos, sistemas 

operativos e aplicações” (ROST, 2014, p. 64). Por isso, foi preciso adaptar o conteúdo aos 

novos equipamentos. 

 A partir de 2009, também se difundiu o uso das redes sociais, especialmente do 

Facebook e do Twitter, o que promoveu transformações significativas no modo como as 

pessoas consomem informação (ROST, 2014): 

                                                 
14 A tecnologia Flash é uma plataforma multimídia que pertencente a Adobe e serve para o desenvolvimento de 

aplicações para a Internet que contenham animações, áudio ou vídeo. Ela é capaz de criar textos animados, 

desenhos, imagens e streaming de áudio e vídeo de forma rápida e com alta qualidade. Com a popularização do 

iPhone, smartphone da Apple, que adotou as plataformas de web que são abertas, como HTML5, CSS e JavaScript, 

a tecnologia Flash caiu em desuso. 

 
15 Tag, que inglês significa “etiqueta”, é usado na Internet para denominar o sistema de classificação que agrupa 

os conteúdos que receberam as mesmas palavras como marcação, classificando e organizando arquivos, páginas 

e demais conteúdos, facilitando a busca de outros materiais relacionados. 
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As redes sociais [...] implicam novas formas de acesso interativo e 

personalizado aos conteúdos. Cada utilizador cria a sua rede de acesso à notícia 

a partir dos perfis que segue, e dos conteúdos que estes utilizadores partilham 

(ROST, 2014, p. 63) 

 As redes sociais passaram a dominar a distribuição das notícias, junto com as 

ferramentas de busca (BRADSHAW, 2014). Prova disso é que as páginas iniciais dos jornais 

perderam relevância como porta de entrada para as matérias, pois as pessoas passaram a chegar 

até elas pelas redes sociais. Elas também contribuíram para aumentar a interatividade, outra 

característica fundamental do Jornalismo Online (ROST, 2014). 

 Interatividade é o conceito que define a relação entre os meios de comunicação e seus 

leitores. Segundo Rost (2014), as novas tecnologias têm aumentado e simplificado o contato 

entre jornalistas e público. Os veículos de mídia a associam à sua abertura para a participação 

dos cidadãos. Ela “implica uma certa transferência de poder do meio para os seus leitores” 

(ROST, 2014, p. 55), o que não resulta em uma horizontalidade na produção jornalística: 

[...] os media mantêm o controle dessa participação e reservam para si o papel 

de gatekeeping em distintas etapas do processo de elaboração da notícia. Desta 

forma, moderam comentários, controlam o que se publica nas suas páginas no 

Facebook, condicionam com as perguntas e opções de resposta nas pesquisas, 

abrem a participação a determinados conteúdos e não a outros, selecionam as 

fotografias e vídeos que os utilizadores enviam (ROST, 2014, p. 56)  

 Ou seja, apesar de permitir que o público contribua para a produção de conteúdo, essa 

participação não se compara à atuação dos profissionais, que tem seu papel de gatekeeper 

transformado, pelo fato dos “jornalistas já não se considerarem como selecionadores do que é 

ou não notícia, mas como intérpretes e controladores da qualidade do que é publicado” 

(BARBOSA, 2003, p. 112). 

Para Rost (2014), existem dois tipos de interatividade. A primeira é a seletiva, que é a 

interação do público com o conteúdo. Nesse caso, as pessoas são receptoras que escolhem 

opções em um sistema, e sua participação só possui relevância individual. Como exemplo, 

temos hipertextos, sites de busca e infografias interativas. O segundo tipo é a comunicativa, 

que se refere à interação entre as pessoas. É a possibilidade de o leitor “dialogar, discutir, 

confrontar, apoiar e, de uma forma ou de outra, entabular uma relação com outros” (ROST, 



 
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

 

12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
Universidade Anhembi-Morumbi, 29 de junho a 1º de julho de 2017 

 

 

www.abraji.org.br 29 

2014, p. 58). Nesse caso, emissores e receptores podem trocar de papel, leitores também são 

produtores de conteúdo e sua participação é pública. Esse tipo de interação acontece em 

comentários nas notícias, em perfis nas redes sociais e no envio de fotografias e vídeos para os 

veículos da imprensa, por exemplo. 

Palácios (2003) atribuiu seis características principais ao Jornalismo Online. A primeira 

é multimidialidade ou convergência, que se refere à convergência de imagem, texto e som para 

a narração de fatos jornalísticos. Em segundo, vem a interatividade, pois as notícias no 

ambiente online fazem com que os leitores se sintam parte do processo jornalístico. Em 

terceiro, a hipertextualidade, que diz respeito à utilização de hiperlinks, que possibilitam que 

se leve o leitor “para outros textos complementares (fotos, sons, vídeos, animações, etc.), 

outros sites relacionados ao assunto, material de arquivo dos jornais, textos jornalísticos ou não 

que possam gerar polêmica em torno do assunto noticiado, publicidade, etc.” (PALÁCIOS, 

2003, p. 77-78). 

Em quarto lugar, o autor fala da customização do conteúdo, que se refere ao fato de o 

leitor poder “(...) configurar os produtos jornalísticos de acordo com os seus interesses 

individuais” (idem, p. 78). A quinta característica é a memória, que diz respeito à possibilidade 

ilimitada de armazenamento de conteúdo na Internet. Por fim, a sexta característica é a 

instantaneidade ou atualização contínua, conceito que se refere à “rapidez do acesso, 

combinada com a facilidade de produção e de disponibilização, propiciadas pela digitalização 

da informação e pelas tecnologias telemáticas, permitem uma extrema agilidade de atualização 

do material nos jornais da web” (Idem). 

 O surgimento de novos meios de comunicação introduz novas rotinas e linguagens 

jornalísticas (CANAVILHAS, 2003), que se relacionam às suas características. No meio 

digital, Barbosa (2003) afirma que essa tendência é recente, pois se demorou a considerar as 

potencialidades da Internet para a criação de produtos jornalísticos adequados: “durante anos, 

a presença dos meios de comunicação social na rede limitou-se à transferência dos conteúdos 

utilizados no meio tradicional para um site na internet” (idem, p. 109). Palácios (2003) afirma 

que não existe maneira ideal de fazer jornalismo online, mas que “diferentes experimentos 
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encontram-se em curso, sugerindo uma multiplicidade de formatos possíveis e 

complementares, que exploram de modo variado as características das NTC16” (idem, p. 76). 

  Um modo de aproveitar as características da Internet é pensar em conteúdos 

multimídia, que utilizam diferentes linguagens e formatos ao mesmo tempo. Para isso ser feito 

com qualidade, é preciso que os itens que o compõe estejam interligados e arrumados de 

maneira atrativa e inteligível (SALAVERRÍA, 2014). Um dos requisitos principais para isso é 

a hierarquização dos seus componentes. Em alguns casos, “é necessário atribuir protagonismo 

a algum elemento multimídia em detrimento dos demais” (SALAVERRÍA, 2014, p. 43), o que 

não significa excluir algum de seus itens: 

[...] a hierarquização não se traduz na eliminação de algum elemento 

multimídia por este ser desnecessário ou redundante. Muitas vezes, 

hierarquizar os elementos multimídia consiste, sobretudo, em determinar qual 

é a linguagem que melhor se adequa à transmissão desse conteúdo. Se a 

natureza da mensagem recomenda que a linguagem principal seja o texto – ou 

a fotografia ou o som – deve dar-se destaque a esse tipo de linguagem, 

concedendo-lhe mais espaço e/ou tempo (idem, p. 43) 

 Entretanto, é preciso ponderação ao determinar a quantidade de informação que será 

disponibilizada. Segundo Canavilhas (2003), apesar dos leitores terem uma melhor percepção 

dos conteúdos online quando são utilizados recursos de interatividade, e da Internet oferecer 

espaço ilimitado de armazenamento, isso não significa que as pessoas vão dedicar todo o seu 

tempo a consumir informação. 

 Outra forma de aproveitar as características da Internet é disponibilizar hiperlinks para 

conteúdos já publicados, para contextualizar informações ou recuperar fatos anteriores. 

Segundo Palácios (2014), as redes digitais permitem o armazenamento ilimitado de 

informação, “(...) que pode ser produzida, recuperada, associada e colocada à disposição” 

(Idem, p. 95). Além disso, os leitores podem ter acesso a isso por conta própria, criando seus 

contextos a partir de memória recuperada online por eles mesmos. 

 Em relação às influências dessas transformações no Jornalismo de Dados, Pavlik (2014) 

diz que o fato de a Internet estar presente em toda a parte, e dela contribuir para o 

                                                 
16 Novas Tecnologias de Comunicação (NTC). 
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armazenamento, a coleta e a análise de grandes volumes de informação, faz com que ela 

impulsione o data journalism. Ainda segundo o autor, outra contribuição é o fato de que “muito 

deste Big Data está disponível livremente para a mídia e os jornalistas” (Idem, p. 176), ponto 

de vista compartilhado por Knight (2015), que diz que “(...) conforme o mundo se torna mais 

digitalizado, mais informações são armazenadas em formato de dados e (...) mais e mais dados 

armazenados se tornaram acessíveis ao público e aos jornalistas (...)17” (Idem, p. 55, tradução 

nossa). 

 Para exemplificar como a disponibilidade de bases de dados é importante, temos a 

matéria “Dados eleitorais: maioria dos candidatos a deputado estadual no RS não possui ensino 

superior” (2014), do blog de Jornalismo de Dados Livre Acesso, do jornal Zero Hora18. A 

equipe acessou as informações disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) para 

levantar quantos candidatos a cargos estaduais e federais pelo Rio Grande do Sul não possuíam 

formação completa em ensino superior nas eleições de 2014. Também podemos citar a matéria 

“Confira quanto gastou cada candidato a governador de SC na campanha de 2014” (2014), do 

jornal Diário Catarinense, de Santa Catarina19. Ela apresenta, em gráficos, quanto cada 

candidato ao governo do estado gastou na sua campanha de 2014. As duas reportagens só 

puderam ser feitas por conta das informações disponíveis no site do Tribunal Superior Eleitoral. 

 Rost (2014) afirma que a interatividade é a característica do Jornalismo Online mais 

importante para o Jornalismo de Dados, pois é ela que permite aos leitores “escolher diferentes 

níveis de acesso e apresentação da informação” (Idem, p. 64). Howard (2014) compartilha de 

ideia similar, afirmando que a Internet possibilita que se mostre os dados para o público de 

forma mais original, dando aos leitores a oportunidade de interagir com eles e chegar às suas 

próprias conclusões. Já Knight (2015) diz que, para alguns autores, os elementos de design e 

                                                 
17 “(...) as the world becomes digitised, more information is stored in data formats, and (…) more and more of 

that stored data will become accessible to the public and to journalists (…)”. 

 
18 Disponível em: http://wp.clicrbs.com.br/livreacesso/2014/09/22/dados-eleitorais-58-dos-candidatos-a-

deputado-estadual-no-rs-nao-possuem-ensino-superior-completo/?topo=77,1,1,,,77&status=encerrado. Acesso 

em: 24 de agosto de 2016. 

 
19 Disponível em: http://dc.clicrbs.com.br/sc/noticias/noticia/2014/11/confira-quanto-gastou-cada-candidato-a-

governador-de-sc-na-campanha-de-2014-4637800.html. Acesso em: 25 de agosto de 2016. 
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de interatividade são base fundamental para a produção de conteúdo de data journalism, 

justamente porque eles permitem que os leitores explorem as notícias de maneira pessoal. 

 Como mencionado anteriormente, a Bloomberg é uma referência na elaboração de 

visualização no jornalismo. Uma ferramenta deles interessante, atraente e divertida é a 

Bloomberg Billionaires: Today’s ranking of the world’s richest people (Anexo E), que 

apresenta os mais ricos do mundo. Ela permite que o leitor organize os dados de diferentes 

maneiras: por pessoa, por indústria na qual atuam, por nacionalidade, gênero, idade ou forma 

como conseguiram sua fortuna (se foi herdada ou conquistada). Cada pessoa é representada 

por uma caricatura que pode ser arrumada de maneira individual, em ranking, em um gráfico 

comparativo, ou em um mapa mundial. 

 Em relação ao Jornalismo Político, Stromer-Galley (2013) acredita que “a Internet pode 

oferecer espaço ao público para o debate crítico-racional (...)” (STROMER-GALLEY, 2013, 

p. 25), pois permite que as pessoas compartilhem interesses comuns, que consumam 

informações políticas com regularidade (desde que elas sejam disponibilizadas), e que exerçam 

o direito de obter respostas: 

Acesso à informação é um componente importante para a participação 

democrática. Para que os cidadãos participem efetivamente de um governo, 

faz-se necessário que haja acesso a informações sobre o governo, sua estrutura, 

os participantes do processo de participação e as questões que estão ou podem 

estar em discussão. A internet promove acesso a esses tipos de informação 

facilmente e com baixo custo de investimento adicional à compra de um 

computador e acesso à internet (STROMER-GALLEY, 2013, p. 30)  

 A autora também atribui grande importância à interatividade, porque ela possibilita que 

os internautas controlem as informações que recebem, diferentemente do que acontece com 

mídias de massa, como impressos, rádio e televisão, que foram elaboradas para oferecer uma 

comunicação unidirecional, oferecendo poucas oportunidades para as pessoas verem suas 

opiniões e manifestações nesses veículos. 

 Resende e Chagas (2013) dizem que o Jornalismo Online já promoveu mudanças 

significativas na cobertura política realizada pela imprensa brasileira, citando como exemplo 

as Eleições de 2010 no Brasil: 
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[...] os grandes veículos de comunicação impressa e eletrônica dedicaram parte 

de sua cobertura jornalística da campanha eleitoral às ações e à repercussão 

dos candidatos na internet e um importante grupo de imprensa – UOL/Folha – 

chegou, inclusive, a realizar um debate entre os três principais candidatos à 

Presidência, com transmissão exclusiva e em tempo real pela rede, fato inédito 

na história das eleições brasileiras (RESENDE; CHAGAS, 2013, p. 94) 

 Isso mostra que alguns dos grandes conglomerados de mídia brasileiros já perceberam, 

há muito tempo, a importância que o mundo digital está adquirindo, e vêm pensando cada vez 

mais em maneiras de conseguir se adaptar a este universo virtual. 

 

 

CAPÍTULO 2 

METODOLOGIA E OBJETO DE ESTUDO 

 

2.1. Como chegamos até aqui: background e inspirações 

 Träsel (2012) afirma que, no Brasil, podemos localizar o início do Jornalismo de Dados 

como o entendemos hoje no começo dos anos 1990. Um caso simbólico citado pelo autor 

aconteceu durante o governo do ex-presidente Fernando Collor de Mello (1990-1992), quando 

o jornalista Mário Rosa20 que, nessa época, trabalhava no Jornal do Brasil, conseguiu acessar, 

com a ajuda do então senador Eduardo Suplicy (PT-SP), que emprestou a senha a qual tinha 

direito, o Sistema Integrado de Administração Financeira do Governo Federal (Siafi), que 

registra todos os gastos do governo. Dessa forma, Mário Rosa conseguiu investigar 

                                                 
20 Mário Rosa é jornalista, formado pela Universidade Federal de Brasília (UnB), e trabalhou em tradicionais 

veículos de comunicação brasileiros, como o já citado Jornal do Brasil, a revista Veja e também a Rede Globo. 

Ele se especializou em gestão de crises, já tendo cuidado da imagem de corporações como Rede TV!, HSBC, 

Caixa Seguros, entre outros. 

 

BEIRÃO, N. Mário Rosa – Médico da imagem. Revista IstoÉ, Edição 06.06.2001 - nº 1653, São Paulo, SP. 

Disponível em: <http://istoe.com.br/37967_MEDICO+DA+IMAGEM/>. Acesso em: 03 de setembro de 2016. 
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superfaturamentos nas compras de leite em pó realizadas pela Legião Brasileira de Assistência 

(LBA)21, que era presidida pela então primeira-dama Rosane Collor (TRÄSEL, 2012). 

 Ainda nos anos 1990, Ascânio Seleme, que atualmente é diretor de redação do jornal O 

Globo, e que já trabalhou em lugares como TV Globo, TV Manchete e revista IstoÉ, foi outro 

repórter que também utilizou a senha de um parlamentar para realizar pesquisas no Siafi. Para 

Träsel (2012), estes dois casos são os primeiros exemplos de Jornalismo de Dados no Brasil. 

Vale ressaltar que, neste período, o acesso a bases de dados governamentais como o Siafi não 

era permitido a cidadãos e jornalistas, e que foi a partir de reportagens como as citadas que o 

Governo Federal decidiu permitir oficialmente o acesso de jornalistas a esse sistema, o que o 

transformou em uma das primeiras bases de dados públicas do país (TRÄSEL, 2012). 

  No decorrer da década de 1990, alguns repórteres, como José Roberto de Toledo, que 

trabalhava para a Folha de São Paulo e, posteriormente, foi um dos idealizadores e fundadores 

do Estadão Dados, começaram a utilizar as técnicas de RAC para a produção de conteúdos 

jornalísticos, cultura que foi se espalhando pelas redações brasileiras (TRÄSEL, 2012). 

Enquanto isso, as novas tecnologias vinham ganhando espaço, e os jornais tradicionais do país 

tiveram essa percepção: no início dos anos 2000, grandes empresas de comunicação 

começaram a investir em seus veículos online e a produzir conteúdo específico para eles, 

criando, por exemplo, espaços para notícias em tempo real (PEREIRA, 2002). 

No ano de 2002, José Roberto de Toledo se tornou um dos sócios-fundadores e vice-

presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo (Abraji) que, embora seja 

voltada para o jornalismo investigativo em geral, atuou de maneira significativa na divulgação 

das técnicas de RAC e na defesa do acesso à informação no Brasil (TRÄSEL, 2012). Nesse 

                                                 
21 Órgão assistencial público brasileiro fundado em 1942 pela então primeira-dama Darcy Vargas, que foi extinto 

em janeiro de 1995, através do art. 19, inciso I, da Medida Provisória nº 813, no governo do presidente Fernando 

Henrique Cardoso. 

 

BRASIL. Decreto-lei nº 4.830, de 15 de outubro de 1942. Estabelece contribuição especial para a Legião 

Brasileira de Assistência e dá outras providências. Disponível em: <http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-

lei/1937-1946/Del4830.htm>. Acesso em: 03 de setembro de 2016. 

 

BRASIL. Decreto nº 1.686 de 26 de outubro de 1995. Dispõe sobre o acervo patrimonial da extinta Fundação 

Legião Brasileira de Assistência, e dá outras providências. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto/1995/D1686.htm>. Acesso em: 03 de setembro de 2016. 
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período, começaram a aparecer iniciativas que buscam a transparência, como a Organização 

Não-Governamental Contas Abertas, criada em 2000, que, segundo definição própria, tem o 

objetivo de “oferecer permanentemente subsídio para o desenvolvimento, aprimoramento, 

fiscalização, acompanhamento e divulgação das execuções orçamentária, financeira e contábil 

da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios”22; o banco de dados Políticos do 

Brasil, elaborado pelo jornalista Fernando Rodrigues, que procura construir e manter bases de 

dados sobre financiamentos eleitorais, histórico da vida pública e de processos sofridos por 

parlamentares municipais, estaduais e federais; e a Organização Não-Governamental 

Transparência Brasil, criada em 2005, que segue o processo de execução orçamentária e 

financeira da União, através do monitoramento do Siafi. 

A já citada Lei de Acesso à Informação, sancionada em 2012, que obriga os órgãos 

públicos brasileiros a divulgar seus dados administrativos e a atender solicitações de 

informação realizadas por qualquer cidadão, foi outro passo importante para a transparência 

governamental e, consequentemente, para a disponibilização de bases de dados de livre acesso. 

Somado a isso, nessa mesma época, o surgimento de serviços online como o Google Drive, 

que permite o armazenamento de arquivos na nuvem, e o Infogr.am, que gera visualizações 

gráficas para bases de dados, trouxeram um novo ânimo para o interesse da imprensa brasileira 

em relação à aplicação de técnicas computacionais para a produção de notícias (TRÄSEL, 

2012). 

Podemos considerar o ano de 2012 como sendo marcante para o Jornalismo de Dados 

no Brasil. Nele, foi criada a primeira equipe dedicada apenas a produção desse tipo de conteúdo 

no país, dentro da redação do jornal O Estado de São Paulo: o blog Estadão Dados, que será 

abordado em maior profundidade no nosso próximo tópico. Ainda neste mesmo ano, a Folha 

de São Paulo passou a hospedar o blog FolhaSPDados, fruto de uma parceria entre o jornal e 

o programa Knight International Journalism Fellowships, do Centro Internacional para 

Jornalistas, que tinha o objetivo de criar mapas interativos e infográficos para analisar e 

visualizar informações presentes nas reportagens e artigos do jornal. Além disso, também em 

                                                 
22 Retirado do site da organização: http://www.contasabertas.com.br/website/institucional. Acesso em: 23 de 

setembro de 2016. 
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2012, a Folha passou a hospedar o blog Afinal de Contas, realizado pelo jornalista Marcelo 

Soares, dedicado a analisar o noticiário a partir de dados23. 

Totalizando a criação de quatro blogs voltados exclusivamente para a produção de 

Jornalismo de Dados no Brasil no ano de 2012, temos o Livre Acesso, realizado pelas jornalistas 

Juliana Bublitz e Marlise Brenol. O blog utiliza o Jornalismo de Dados para acompanhar como 

é feita a aplicação da Lei de Acesso à Informação no país. Ele se encontra hospedado no portal 

do jornal Zero Hora, do Rio Grande do Sul, e, como foi dito, teve sua estreia também em 2012 

(TRÄSEL, 2014). Já um pouco depois, no ano de 2014, foi criado, na redação do jornal carioca 

O Globo, o blog Na Base dos Dados, realizado pelos jornalistas Fábio Vasconcellos e Gabriela 

Allegro, que também é especializado exclusivamente na produção de conteúdo de Jornalismo 

de Dados. 

Dentro desse contexto de ascensão do interesse pelo Jornalismo de Dados no Brasil que 

surgiu, no ano de 2014, o projeto de pesquisa “Jornalismo Guiado por Dados e Democracia: as 

novas ferramentas de investigação jornalística e sua contribuição para o processo de 

accountability político no Brasil” (2015), dos professores Fábio Vasconcellos e Leonardo 

Mancini, no qual trabalhei como estagiária, e que serviu de inspiração para o tema deste 

trabalho. Além disso, a pesquisa gerou a produção de outras publicações dos autores sobre 

Jornalismo de Dados no país, como os artigos “Cinco categorias de Jornalismo de Dados ou 

uma proposta para problematizar o Jornalismo a partir de dados no Brasil” (2015), publicado 

na Abraji24, e “Jornalismo de Dados: conceito e categorias” (2016), publicado na revista 

Fronteiras25. 

                                                 
23 O blog havia encerrado suas atividades em 2013, mas retomou suas publicações em 2016. Informação retirada 

do post http://afinaldecontas.blogfolha.uol.com.br/2016/08/31/estamos-de-volta/. Acesso em: 23 de setembro de 

2016. 

 
24 Disponível em: 

http://www.abraji.org.br/seminario/PDF/2/carolina_bittencourt_fabio_vasconcellos_leonardo_mancini.pdf. 

Acesso em 1 de outubro de 2016. 

 
25 Disponível em: http://revistas.unisinos.br/index.php/fronteiras/article/viewFile/fem.2016.181.07/5300. Acesso 

em 1 de outubro de 2016. 
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O objetivo principal da pesquisa realizada foi “analisar como o Jornalismo de Dados, 

em especial aquele produzido no meio digital, tem contribuído para o accountability26 político 

no Brasil” (VASCONCELLOS; MANCINI, 2015, p. 3). Para isso, foi feita uma análise de 

como a prática é realizada no contexto brasileiro, levando em consideração sua distribuição 

geográfica, agenda temática e recursos tecnológicos mais utilizados. Foi feita a coleta e a 

tabulação classificatória de matérias de Jornalismo de Dados produzidas por 48 diferentes 

veículos nacionais, sendo pelo menos um de cada um dos 27 estados do país, atendendo, dessa 

forma, à proposta de monitorar jornais de todo o Brasil. Foram identificadas as publicações de 

Jornalismo de Dados que apareceram nas primeiras páginas de cada um desses jornais 

diariamente, durante cinco meses, no período entre o dia 15 de setembro de 2014 e 15 de março 

de 2015, tendo um intervalo de um mês, entre os dias 15 de dezembro de 2014 e 15 de janeiro 

de 2015. 

As reportagens coletadas foram classificadas de acordo com 24 variáveis pré-

estabelecidas pelos pesquisadores, que ajudavam a determinar se o Jornalismo de Dados se 

concentra ou não em determinadas regiões do país, quais são os temas mais abordados, e como 

os recursos de interatividade aparecem nas notícias: 

1) Identificação: Dia, Hora, Veículo responsável pela publicação, UF do 

veículo, Especial; 

2) Características da publicação: Veiculação inédita/não-inédita; Posição na 

página (alto, meio, baixo de página), Composição (texto e infográfico, apenas 

infográfico ou infográfico e vídeo), Nível do Jornalismo de Dados (1 a 5), 

Interativo (utiliza recursos interativos), Número de recursos interativos; 

Compartilhamento (utiliza recursos para compartilhamento), Total de 

compartilhamentos via Facebook, Twitter, Google+ e e-mail. 

3) Características do conteúdo: Tema (assunto tratado), Foco (nacional, 

internacional ou local), Texto utilizado (analítico, descritivo, prescritivo) 

(VASCONCELLOS; MANCINI, 2015, p. 13) 

A variável Nível do Jornalismo de Dados foi criada a partir de uma classificação 

construída pelos pesquisadores, buscando separar o que seria efetivamente Jornalismo de 

                                                 
26 O conceito de accountability diz respeito à transparência e à prestação de contas dos governos e/ou empresas 

perante seus órgãos reguladores e/ou pessoas as quais representam. 
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Dados do que seria apenas jornalismo com dados. Podemos observar, de maneira resumida, 

essa distinção na tabela apresentada no relatório final da pesquisa: 

FIGURA 1 

Tabela de Níveis de Jornalismo de Dados 

 

Fonte: Vasconcellos e Mancini, 2015, p. 8 

Podemos destacar as definições dos Níveis 1 e 2, nos quais foram classificadas as 

matérias selecionadas do Estadão Dados para este trabalho. Para uma reportagem ser 

considerada Nível 1, a equipe que a elaborou deve ter realizado “1) extração dos dados, 2) 

estruturação, 3) análise e 4) visualização” (Idem, p. 8). Nesta categoria se encontra a matéria 

Os sete mitos das eleições 2014 (2014), porque ela foi feita a partir de bases de dados reunidas 

pela equipe do Estadão Dados, mostra textos para explicar e contextualizar as informações 

fornecidas, e por contar com infográficos, mesmo que não interativos, para a apresentação dos 

dados que foram reunidos. 

Para que uma matéria seja classificada como Nível 2, a equipe jornalística que a 

realizou também deve ter buscado ou produzido os dados que estão sendo apresentados, só que, 

neste caso, a reportagem conta apenas com a visualização dos números, sem expor nenhum 

texto. Dessa forma, podemos dizer que “neste nível temos 1) extração, 2) estruturação e 3) 
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visualização” (Idem, p. 9). A segunda matéria selecionada para análise neste trabalho, a “Siga 

o dinheiro” (2014), foi classificada como Nível 2, porque foi feita a partir de uma base de dados 

que a equipe do blog reuniu e estruturou, e por apresentar infografia, mas não conter nenhum 

texto para explicar ou contextualizar os dados em sua constituição. 

Dentre as conclusões dos autores ao final da pesquisa, uma é a de que grande parte dos 

veículos jornalísticos do país ainda faz pouco uso de reportagens complexas envolvendo dados, 

ou seja, das que são classificadas como sendo de Nível 1 ou 2 (VASCONCELLOS; MANCINI, 

2015). Foi identificado que os veículos brasileiros produzem mais reportagens de Nível 3, que 

corresponderam a 53,6% de toda a amostra, o que aponta para uma dependência da imprensa 

brasileira de dados fornecidos por instituições externas, como o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) e o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que são 

governamentais, e o Datafolha e o Instituto Brasileiro de Opinião Pública e Estatística 

(IBOPE), que são empresas de pesquisa de mercado (VASCONCELLOS; MANCINI, 2015). 

Podemos relacionar esta observação com a afirmação de Albuquerque (2000), citada 

no primeiro capítulo deste trabalho, de que a imprensa brasileira ainda é muito dependente de 

informações fornecidas por órgãos oficiais. Apesar de, como também já foi dito no primeiro 

capítulo desta monografia, alguns estudiosos, como Howard (2014) e Träsel (2014), 

acreditarem que a prática do Jornalismo de Dados possibilita que se retire das mãos do governo 

e dos institutos de pesquisa o monopólio da produção de dados primários, essa ainda não é uma 

realidade amplamente observada no cenário nacional. Segundo Vasconcellos e Mancini (2015), 

uma das possíveis explicações para esses números tem relação com o “pouco investimento das 

empresas jornalísticas brasileiras nesse tipo de reportagem, uma vez que ele demanda maior 

preparo das equipes e recursos tecnológicos” (VASCONCELLOS; MANCINI, 2015, p. 16). 

Sobre a temática das matérias coletadas no período de construção da amostra da 

pesquisa, foi observado que “a agenda buscada pelos veículos nas suas publicações com dados 

atende de algum modo à temática pública, ou seja, são tratados assuntos com poder de 

incentivar a discussão pública sobre as ações e omissões dos agentes públicos” 

(VASCONCELLOS; MANCINI, 2015, p. 19). Dentre esses assuntos, se destacam: 1) as 

eleições de 2014, o que tem relação direta com o período em que foi feita a coleta da amostra, 
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que coincidiu com as disputas de primeiro e segundo turno dessas eleições; 2) política; e 3) 

gestão pública; que, juntos, correspondem a 57,4% das 667 entradas de matérias classificadas 

como Nível 1 e 2 na amostra total da pesquisa. 

Podemos perceber nesses números que os jornais brasileiros que produzem conteúdos 

de Jornalismo de Dados procuram apresentar matérias com temáticas que dizem respeito ao 

interesse público, buscando, dessa forma, contribuir para o exercício da democracia. Com isso, 

é possível interpretar que eles estariam seguindo o pensamento de que essa prática pode auxiliar 

na distribuição de conhecimento a respeito de questões governamentais, fazendo com que a 

sociedade tenha mais informações e mais consciência para a tomada de suas decisões políticas 

e no exercício de seus diretos e deveres cívicos, como acreditam diversos dos autores já citados 

neste trabalho, como Howard (2014), Träsel (2014) e Martins (2005), por exemplo. 

Os pesquisadores também concluíram que a maioria das publicações analisadas não 

utiliza nenhum tipo de recurso de interatividade para a apresentação dos dados (67,7% das 

matérias). As reportagens classificadas como sendo de Nível 2 e 4, que são justamente os níveis 

de classificação das publicações estruturadas especialmente para a visualização de dados, são 

as que contam com mais recursos interativos. Constatou-se que essas reportagens que mostram 

algum tipo de interatividade têm uma quantidade de compartilhamentos em redes sociais até 

44% maior do que as que não têm nenhuma espécie recurso interativo (VASCONCELLOS; 

MANCINI, 2015). 

Vale destacar que foi observado que as reportagens de Nível 1, mesmo sendo mais 

sofisticadas em sua construção, apresentam mais visualizações estáticas do que interativas 

(Idem), como é o caso da matéria “Os sete mitos das eleições 2014” (2014). Apesar disso, elas 

tendem a contar com uma média maior de compartilhamentos nas redes sociais, justamente 

quando não apresentam recursos interativos, fugindo do padrão encontrado nos outros níveis. 

Segundo os autores, “esse dado sugere que os leitores tendem a considerar mais o conteúdo da 

abordagem mais sofisticada, do que simplesmente a riqueza da sua narrativa digital” (idem, p. 

28). Isso mostra que a questão da visualização e da interatividade, destacada como fundamental 

por diversos autores, como Cohen (2012), Rost (2014), Howard (2014) e Knight (2015), por 

exemplo, ainda precisa ser melhor investigada no caso do Jornalismo de Dados brasileiro. 
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A amostra da pesquisa foi concluída com 2.296 entradas, de matérias pertencentes a 

todos os cinco níveis de Jornalismo de Dados estabelecidos pelos autores. Desse total, foram 

encontradas mais publicações inéditas (61,8%) do que repetidas (38,2%), sendo que as inéditas 

eram as reportagens novas veiculadas nas primeiras páginas dos jornais, e as repetidas eram as 

que permaneciam nas home pages por mais de um dia. Vale destacar que o jornal O Estado de 

São Paulo foi responsável por 560 de todas as 2.296 entradas da amostra, o que corresponde a 

quase 25% do total registrado. Dessas 560 matérias, quase metade delas, 263, foi publicada 

pelo blog Estadão Dados, o que corresponde a aproximadamente 11,5% de toda a amostra. 

A primeira matéria escolhida para análise nesta monografia, “Os sete mitos das eleições 

2014” (2014), apareceu pela primeira vez na página inicial do jornal O Estado de São Paulo 

no dia 20 de outubro de 2014, e foi vista por mais 33 vezes depois disso, totalizando 34 

aparições na tabela de coleta da pesquisa, o que corresponde a aproximadamente 1,5% de toda 

a amostra. 

Já a segunda matéria selecionada para análise, a “Siga o dinheiro” (2014), apareceu 

pela primeira vez na home page de O Estado de São Paulo no dia 23 de setembro de 2014, 

tendo sido vista por mais 41 vezes, totalizando, assim, 42 entradas, o que é, aproximadamente, 

1,8% do total da amostra. 

Com base em todos esses números, observamos que, somadas, as duas matérias 

escolhidas para análise nesta monografia correspondem a aproximadamente cerca de 3,3% do 

total da amostra coletada para a pesquisa. Além disso, se considerarmos as duas em relação 

somente às entradas de matérias que tiveram como temática as eleições de 2014, elas 

correspondem a quase 10% desse total. Levando tudo isso em consideração, podemos observar 

a relevância do blog Estadão Dados para a produção de conteúdo de Jornalismo de Dados no 

Brasil, o que torna interessante para esta monografia conhecermos em maior profundidade sua 

história e seu trabalho. 
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2.2. O Blog Estadão Dados e seu tratamento da pauta política e eleições 

O jornal O Estado de São Paulo, mais conhecido como Estadão, foi fundado em janeiro 

de 1875. Durante a época do Império, ele começou a circular com o título de A Província de S. 

Paulo, adotando seu nome atual após o fim do regime monárquico (TRÄSEL, 2014). O 

Estadão foi o primeiro jornal do estado de São Paulo a ser vendido em bancas e nas ruas, além 

de ser comercializado por meio de assinaturas. Ele também foi um dos primeiros do país a 

adotar serviços de agências de notícias internacionais. No ano de 1902, a família Mesquita 

comprou a participação dos outros dezesseis fundadores do jornal, e se tornou a única 

proprietária do Estadão (TRÄSEL, 2014). 

Durante o período do Estado Novo (1937-1945), regime político fundado por Getúlio 

Vargas marcado pelo autoritarismo e pela centralização do poder em suas mãos, o Estadão teve 

sua redação invadida pelo Departamento de Ordem Política e Social (DOPS), que fechou o 

jornal sob o pretexto de ter encontrado armas dentro de seu prédio. O Estadão foi então 

confiscado pelo governo até 1945, quando teve fim o Estado Novo, e o jornal foi devolvido 

para a família Mesquita. Treze anos depois, em 1958, a criação da rádio Eldorado deu início 

ao Grupo Estado, holding que controla diversos veículos de comunicação até os dias atuais 

(TRÄSEL, 2014). 

Em 1964, o Estadão apoiou o golpe militar que depôs o presidente João Goulart. 

Quando o governo militar, em 1965, instaurou o Ato Institucional de número 2 (AI-2), que 

dissolveu os partidos políticos, ele retirou seu apoio aos militares e passou a fazer oposição ao 

regime (TRÄSEL, 2014). Em 1968, o jornal passou a ser censurado, por conta de sua posição 

contrária ao governo, o que resultou “(...) na publicação de receitas de bolo e poemas de 

Camões nos espaços das páginas do Estadão originalmente destinados a matérias censuradas, 

uma das atitudes mais simbólicas de resistência à ditadura por parte da imprensa brasileira” 

(idem, p. 130). Em 1970, foi fundada a Agência Estado, a agência de notícias do Grupo Estado 

(TRÄSEL, 2014). 

Com o final da ditadura militar no país, em 1985, o Grupo Estado manteve uma posição 

que pode ser considerada conservadora dentro do cenário político nacional, e que é possível 
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ser relacionada principalmente com os ideais do liberalismo (TRÄSEL, 2014). Observamos 

isso no atual código de ética do grupo, que apresenta os princípios, as normas e os 

procedimentos que devem ser seguidos pelos seus funcionários, e que afirma, logo em seu 

primeiro tópico, que “o Grupo Estado defende o sistema democrático de governo, a livre 

iniciativa, a economia de mercado e um Estado comprometido com um país economicamente 

forte e socialmente justo”27. 

Em 1991, o Grupo Estado adquiriu a Broadcast Teleinformática, empresa que 

transmitia as cotações das bolsas de valores nacionais e internacionais para operadores do 

mercado financeiro (TRÄSEL, 2014). Com isso, o grupo passou a ter acesso a tecnologia de 

comunicação via redes de computadores e, em 1993, antes mesmo de existir oferta comercial 

de acesso à Internet no Brasil, o Estadão criou, junto com a Agência Estado, o projeto chamado 

Estadão Multimídia, que previa a divulgação de informação em diferentes plataformas online, 

fazendo o jornal ser o primeiro brasileiro a usar a Internet para distribuir notícias. Essa 

tecnologia acabou abandonada com o surgimento da World Wide Web (TRÄSEL, 2014). 

No final de 1995, entrou no ar o primeiro website do Estadão, chamado NetEstado. 

Cinco anos depois, em 2000, o Grupo Estado uniu o NetEstado aos sites do Jornal da Tarde e 

o da Agência Estado no portal Estadao.com.br, unificando todo o seu conteúdo de notícias em 

um único website (TRÄSEL, 2014). No ano seguinte, também foram incorporados a este site 

os conteúdos produzidos pelas rádios do Grupo Estado e pelo canal de televisão, que foi 

adquirido em 2001. Atualmente, a Agência Estado voltou a ter um site próprio, e o Jornal da 

Tarde deixou de ser produzido (TRÄSEL, 2014). Em 2003, o portal Estadao.com.br 

ultrapassou a marca de um milhão de visitantes mensais28. 

No ano de 2010, o Estadao.com.br passou por um processo de reformulação, com o 

principal objetivo de integrar o portal às redes sociais, que estavam ampliando cada vez mais 

a sua popularidade, e de começar a tratar sua audiência como uma “comunidade de leitores”, 

                                                 
27 Disponível em: <http://www.estadao.com.br/ext/codigoetica/codigo_de_etica_miolo.pdf>. Acesso em: 01 de 

outubro de 2016. 

 
28 Informação disponível em: <http://www.estadao.com.br/historico/print/resumo.htm>. Acesso em: 25 de 

setembro de 2016. 
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ou seja, enxergando seu público como agente ativo na produção de conteúdo jornalístico 

(TRÄSEL, 2014). Nessa transformação, a quantidade de weblogs hospedados no portal foi 

ampliada. Segundo Träsel (2014), “este redesenho do portal marca uma reorientação da posição 

conservadora do Estadão em relação à produção de conteúdo jornalístico por amadores e ao 

papel dos leitores nas rotinas produtivas” (idem, p 132). 

A criação do Estadão Dados aconteceu em 2012, e se deu por conta de uma proposta 

feita por iniciativa pessoal de José Roberto de Toledo, que era colunista do jornal O Estado de 

São Paulo desde 2009, e trabalhava principalmente com a interpretação de pesquisas de opinião 

pública (TRÄSEL, 2014). Toledo participou do 13º Simpósio Internacional de Jornalismo 

Online, realizado em 2011, na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, que contou com 

um painel especificamente a respeito do tema Jornalismo de Dados. Além disso, nessa mesma 

ocasião, ele fez uma visita à redação do jornal The New York Times, que já vinha fazendo 

experiências com visualização de dados e com aplicativos jornalísticos (TRÄSEL, 2014). 

Ao retornar para o Brasil, Toledo propôs à direção do Estadão aplicar algumas das 

experiências que observou lá fora aqui no país. A sugestão dele foi aceita pelo diretor do jornal 

e pela gestora da área de mídias digitais, principalmente porque não iria demandar nenhum 

investimento financeiro extra por parte do jornal. Além disso, eles consideraram que o 

pioneirismo do Estadão ao criar uma editoria específica para Jornalismo de Dados no campo 

nacional poderia favorecer o reconhecimento da marca do jornal (TRÄSEL, 2014). O nome do 

blog, Estadão Dados, foi escolhido por Ricardo Gandour, que era então o diretor do periódico. 

Assim, foi criada a equipe do blog, formada a partir da realocação de profissionais das editorias 

de política, de arte e do Estadao.com.br, e que se tornou a primeira criada no país voltada para 

a produção exclusiva de conteúdos de Jornalismo de Dados (TRÄSEL, 2014). 

A equipe era formada, originalmente, por quatro pessoas: José Roberto de Toledo, 

jornalista, que foi coordenador do blog até agosto de 2016; Daniel Bramatti, atual coordenador 

da equipe, e Amanda Rossi, repórteres; e Eduardo Malpeli, programador, cuja vaga é a única 

a ser preenchida por alguém que não tem formação em jornalismo, mas sim em computação 

(TRÄSEL, 2014). Segundo a definição do próprio blog, ele é “especializado em reportagens 

baseadas em estatísticas e no desenvolvimento de projetos especiais de visualização de dados”, 
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e apresenta “gráficos e animações sobre temas do noticiário do dia, além de cruzamentos de 

dados e análises especiais feitas pela nossa equipe, formada por jornalistas e programadores”. 

A primeira realização do Estadão Dados fez sua estreia em maio de 2012: o projeto 

especial do “Basômetro” (Anexo D) (BRAMATTI, 2014), que, como já foi dito anteriormente, 

é uma ferramenta interativa que possibilita a medição do apoio dos parlamentares ao governo, 

acompanhando como cada um deles se posicionou nas votações legislativas. Ele foi inspirado 

em uma iniciativa do engenheiro eletricista Leonardo Leite que, em janeiro daquele mesmo 

ano, era mestrando em ciências da computação e integrante do projeto PoliGNU29, na 

Universidade de São Paulo (USP). Ele lançou o projeto do camaraws que, posteriormente, foi 

rebatizado com o nome de Radar Parlamentar (BRAMATTI, 2014). 

Com essa ferramenta, Leite conseguiu reunir dados de diversas votações parlamentares 

e consolidá-los a partir de diferentes critérios, como partido e estado, por exemplo. Em seguida, 

ele comparou o comportamento dos partidos, de dois em dois, para observar qual era o nível 

de semelhança entre eles. Pouco depois, já tendo uma nova metodologia de cálculo, o projeto 

passou a ter a participação do também engenheiro eletricista Saulo Trento, que ajudou na 

construção de algoritmos que permitiam a análise da proximidade entre os partidos, todos em 

relação a todos, e não mais apenas os comparando de dois em dois (BRAMATTI, 2014). 

Influenciado por este projeto, e com a ideia de que “o produto do Jornalismo de Dados 

não é uma manchete ou uma reportagem. É uma ferramenta” (TOLEDO, 2014), José Roberto 

de Toledo propôs a criação do “Basômetro” (2012), tendo uma diferença fundamental em 

relação ao Radar Parlamentar: ele queria construir uma ferramenta que conseguisse comparar 

os partidos tendo como referência o seu comportamento em relação à orientação do governo 

em cada votação. Dessa forma, seria possível medir o grau de “governismo” de cada partido e 

de cada parlamentar. Essa ideia veio porque, de acordo com a percepção dele e de sua equipe, 

no Brasil, os diversos núcleos do Congresso não seguem necessariamente padrões ideológicos 

                                                 
29 O PoliGNU é um grupo formado por estudantes de diversos cursos da Escola Politécnica e de outros cursos da 

USP, que se dedica ao desenvolvimento e à divulgação de tecnologia, software e cultura livres. 

 

POLIGNU. Quem somos. Site polignu.org, s/d. Disponível em: <http://polignu.org/>. Acesso em: 2 de outubro 

de 2016. 
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ou partidários, mas sim o governo é que está no centro de gravidade da política, e é em torno 

dele que os parlamentares se alinham (BRAMATTI, 2014). 

O “Basômetro” (2012) foi, em seu lançamento, e ainda é, até hoje, uma ferramenta 

inovadora para o cenário do Jornalismo de Dados no Brasil, por conta de uma série de 

elementos marcantes que a caracterizam, como, por exemplo, sua grande interatividade, que 

permite uma visualização bastante dinâmica dos dados; o fato de seu código fonte e de suas 

bases de dados serem de livre acesso a todos, o que significa que qualquer um pode copiar esse 

código e montar uma ferramenta similar; e ser de uso permanente, já que é atualizada 

constantemente (BRAMATTI, 2014). 

Além disso, o “Basômetro” (2012) também pode ser expandido tanto para o passado 

quanto para o futuro, com a adição de novos bancos de dados em sua base. Ele também permite 

que se gere novos cruzamentos de informações, se forem inseridas outras fontes em seu 

sistema, como números a respeito da liberação de verbas para emendas parlamentares, ou sobre 

o preenchimento de cargos públicos, por exemplo (BRAMATTI, 2014). 

Para Toledo (2014), possibilitar que as pessoas consigam organizar grandes massas de 

dados, e que elas tirem suas próprias conclusões, é a grande “revolução” que o Jornalismo de 

Dados proporciona. A interação que é possibilitada por essas ferramentas faz com que surjam 

interpretações mais ricas e diversificadas do que um texto jornalístico comum seria capaz de 

proporcionar pois, segundo ele, o ponto de vista dos leitores passa a fazer parte da narrativa 

jornalística (TOLEDO, 2014). Levando tudo isso em consideração, podemos observar que o 

“Basômetro” (2012) exemplifica bem o que a equipe do Estadão Dados entende por Jornalismo 

de Dados, pois: 

O Basômetro permite ao usuário — seja ele um acadêmico ou um cidadão 

comum — tirar suas conclusões sem interferência dos jornalistas. A interface 

intuitiva permite a aplicação de filtros e a seleção de períodos de tempo ou 

votações específicas, dando elementos para que cada um conte sua própria 

história (BRAMATTI, 2014, p. 226)  

A equipe acreditava que a ferramenta iria interessar em particular aos políticos e ao 

governo federal, já que ela poderia servir como uma maneira de eles verificarem quais foram 
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os resultados de suas ações, e também de como elas impactaram a sua influência e o seu 

controle, tanto sobre as bancadas quanto sobre os deputados (TRÄSEL, 2014). Algo que não 

era esperado pelo Estadão Dados foi o grande interesse acadêmico em relação à ferramenta. 

Diversos cientistas políticos utilizaram o “Basômetro” (2012) para escrever suas interpretações 

a respeito do comportamento no plenário dos deputados e dos senadores brasileiros (TOLEDO, 

2014). 

Depois do lançamento do “Basômetro” (2012), a equipe do Estadão Dados passou a se 

dedicar a projetos que exigiam menor concentração de recursos e de tempo de execução, 

principalmente abastecendo seu weblog, o Estadão Dados30 que, segundo Toledo, tem o 

objetivo de “inspirar pautas nas outras editorias do Estadão e influenciar a cobertura de notícias 

relacionadas a dados na redação de uma forma geral” (TRÄSEL, 2014, p. 144). Os posts 

publicados nesse espaço não possuem uma periodicidade regular, e tem como destaque 

principal os objetos multimídia, que costumam ser interativos. Quando recursos textuais são 

utilizados, eles costumam ser curtos, servindo só como um complemento para o gráfico que 

está sendo apresentado. 

O blog é dividido em oito seções diferentes, que ficam expostas no seu cabeçalho. A 

primeira delas é a Página Inicial, aonde estão as últimas matérias publicadas pela equipe, com 

a mais recente aparecendo no topo. A segunda é a Gráfico do Dia, aonde são publicados 

gráficos sobre assuntos variados. Vale destacar que, na prática, a equipe não consegue 

necessariamente publicar um gráfico por dia, seja porque eles, algumas vezes, acabam sendo 

convocados para ajudar em pautas de outras editorias, ou porque precisam se dedicar a projetos 

maiores, que exigem mais tempo para elaboração, ou até mesmo porque o processo de coleta, 

análise e visualização dos dados que foi proposto acaba encontrando obstáculos (TRÄSEL, 

2014). 

A terceira seção do menu do Estadão Dados é a Permanentes, aonde podemos 

encontrar publicações que não sofrem mais alterações em suas bases de dados. Em seguida, 

temos a Séries Especiais, que apresenta matérias dos temas mais variados, como criminalidade, 

                                                 
30 Disponível em: http://blog.estadaodados.com/. Acesso em 1 de outubro de 2016. 
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religião e desemprego, por exemplo. A quinta seção do blog é a Eleições, que reúne as matérias 

especiais feitas a partir das eleições de 2014 em diante. A próxima seção é a 96XSP, que 

apresenta diversas publicações a respeito das características de todos os noventa e seis distritos 

paulistanos, de acordo com os dados do Censo de 2010. A sétima seção é a de Projetos 

Especiais, aonde se encontra o Basômetro e outros trabalhos grandes realizados pela equipe. 

Por fim, a última aba do menu é a Sobre, que apresenta informações a respeito do blog. 

 Podemos observar na parte de Projetos Especiais que, de 2012 para cá, diversos outros 

trabalhos de grande porte foram realizados pela equipe do Estadão Dados, como o 

“Desmatamento elimina 38% da vegetação nativa do Brasil” (2012)31, que apresenta os 

números do desmatamento no país; e o “Trajetórias Interrompidas” (2013)32, que apresenta 

informações sobre os anos de vida que as vítimas do incêndio na boate Kiss, que matou 242 

pessoas na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em janeiro de 2013, perderam. Esses 

projetos, em sua maioria, contam com gráficos interativos e pouca presença textual, 

normalmente para orientar a interpretação do público a respeito da leitura das infografias. 

Apesar disso, nota-se que o tema mais recorrente dos projetos especiais realizados pelo Estadão 

Dados diz respeito à política e eleições. 

Uma mostra disso é o fato de que, das doze matérias que estão disponíveis na área de 

Projetos Especiais do Estadão Dados, oito delas têm como tema política e/ou eleições. No ano 

de 2014, por exemplo, foram elaboradas três ferramentas diferentes a respeito do tema eleitoral: 

“Perfil do Eleitorado” (2014)33, que avalia o perfil dos possíveis eleitores de cada um dos 

candidatos; “Cruzador de Opiniões” (2014)34, que permite o cruzamento e o filtro de opiniões 

obtidas nas pesquisas eleitorais; e “Ringue 2014” (2014)35, que possibilita a medição do 

                                                 
31 Disponível em: <http://estadaodados.com/biomas2012/>. Acesso em: 2 de outubro de 2016. 

 
32 Disponível em: <http://estadaodados.com/santamaria/>. Acesso em: 2 de outubro de 2016.  

 
33 Disponível em: <http://estadaodados.com/perfil_eleitorado/#.V_FsRSgrLIU>. Acesso em: 2 de outubro de 

2016. 

 
34 Disponível em: <http://estadaodados.com/cruzador/#.V_FseSgrLIU>. Acesso em: 2 de outubro de 2016. 

 
35 Disponível em: <http://estadaodados.com/ringue2014/>. Acesso em: 2 de outubro de 2016. 
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potencial de voto para 2014. As três publicações utilizam dados de pesquisas do IBOPE como 

base. 

Apesar de ser possível observar esse grande volume de publicações a respeito das 

eleições de 2014, Daniel Bramatti, atual coordenador da equipe do Estadão Dados, em 

entrevista realizada para esta monografia (Apêndice A), afirma que não foi planejada nenhuma 

cobertura especial para este período. De acordo com ele, a grande quantidade de matérias sobre 

o assunto aconteceu devido ao fato de que, durante a época das campanhas eleitorais, a equipe 

do blog priorizou os temas relacionados à política, deixando de lado os demais assuntos, 

fazendo com que a rotina de produção não tenha sido exatamente normal nesse momento, mas 

não que isso tenha se dado por conta de um planejamento previamente estabelecido. 

Em sua entrevista, Bramatti também contou que foi somente no dia da apuração dos 

votos das eleições de 2014 que a equipe teve um reforço de pessoal, devido ao fato de serem 

muitos infográficos que precisavam ser produzidos em um curto espaço de tempo. Atualmente, 

com a saída de seu fundador, José Roberto de Toledo, a equipe do Estadão Dados é composta 

por três pessoas, que realizam todas as publicações que são postadas pelo blog. Apesar disso, 

ainda de acordo com Bramatti, a expectativa deles é de que a equipe não só volte a ser composta 

por quatro integrantes, mas sim de expandir para mais pessoas no futuro, e também de investir 

cada vez mais na incorporação de modelos estatístico em seus trabalhos. 

Para as eleições municipais de 2016, Bramatti afirma que elas são um desafio para se 

realizar uma cobertura a partir do Jornalismo de Dados, devido ao fato dos resultados e dos 

fenômenos estatísticos estarem pulverizados pelas diversas cidades do país. Ele contou que a 

equipe fez bastante uso da base de dados do financiamento eleitoral que, recentemente, passou 

a contar com atualização em tempo real. A partir das informações obtidas nessa base de dados, 

eles criaram a ferramenta interativa “A Corrida Pelo Ouro” (2016)36, que apresenta o quanto 

cada candidato arrecadou por dia. 

Os assuntos política e eleições são tão presentes nas publicações do Estadão Dados que 

foi criado um domínio exclusivamente para indexar os conteúdos produzidos por eles a respeito 

                                                 
36 Disponível em: http://estadaodados.com/doacoes2016/. Acesso em 8 de outubro de 2016. 
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dessas temáticas, de acordo com o ano correspondente a cada uma das coberturas que eles 

realizaram: o Atlas Político Estadão Dados, que já foi citado anteriormente. Nessa página, na 

parte do ano de 2014, podemos encontrar as duas matérias que foram selecionadas como objeto 

de estudo para esta monografia, e que serão analisadas em nosso próximo capítulo. 

  

 

CAPÍTULO 3 

ANÁLISE DE CASO 

 

3.1. Matéria Os sete mitos das eleições 2014 

 De acordo com Daniel Bramatti (Apêndice A), a ideia para a pauta da matéria “Os sete 

mitos das eleições 2014” surgiu no próprio dia de votação das eleições daquele ano, quando a 

equipe do Estadão Dados conversava a respeito de determinados “mitos” sobre política que, 

algumas vezes, acabam sendo reforçados pela cobertura jornalística. Ainda segundo ele, a 

elaboração desse conteúdo foi quase que um improviso: eles reutilizaram alguns gráficos que 

estavam prontos, de outras matérias que já tinham sido publicadas, e fizeram textos curtos para 

acompanhá-los. Além disso, Bramatti contou que essa matéria foi pensada com foco para a 

publicação na edição impressa do jornal. Os dados que foram utilizados na construção dos seus 

gráficos foram coletados em diferentes bases, inclusive no próprio resultado das urnas após a 

votação. 

 A matéria, como mencionado anteriormente, lista sete ideias que estavam difundidas 

no senso comum da população brasileira a respeito de alguns fatos das eleições de 2014 que, a 

partir das análises de dados feitas pela equipe do Estadão Dados, foram consideradas como 

não sendo verdadeiras. A publicação conta com a presença de gráficos simples, que não 

permitem interação por parte do leitor, servindo basicamente como complemento para o 

conteúdo textual. Os textos presentes nela são pequenos, elaborados para acompanhar cada um 
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dos gráficos que estão sendo apresentados, explicando porque cada uma das ideias ali expostas 

foi considerada pela equipe como não sendo verdadeira, a partir da análise dos dados. 

 Podemos afirmar que a publicação se enquadra nas definições de Jornalismo de Dados 

apresentadas pelos diversos autores citados nesta monografia, que acreditam que essa prática 

envolve a adoção de processos e de métodos de análise para a elaboração de conteúdo 

jornalístico. Em linhas gerais, podemos dizer que eles concordam que o trabalho com 

Jornalismo de Dados abrange a coleta de números em fontes variadas, a aplicação de estatística 

para a avaliação do que foi obtido, e a organização e a visualização de todas essas informações 

para a demonstração para o público. No caso da matéria aqui analisada, podemos dizer que a 

sua construção passou por todas essas etapas, cumprindo os quatro requisitos para ser 

considerada uma matéria de Nível 1 de Jornalismo de Dados, de acordo com a classificação de 

Vasconcellos e Mancini (2015), que são a extração dos dados, a sua estruturação, a análise e a 

criação de visualização. 

 Em relação ao seu conteúdo e à sua temática, podemos destacar que a pauta desta 

matéria possui relação direta com questões culturais e do senso comum da sociedade brasileira, 

já que é uma desconstrução de algumas certezas que grande parte da sociedade e da opinião 

pública possuía naquele período. Lembrando que, como foi citado anteriormente, de acordo 

com Martins (2005), esses dois conceitos são diferentes, pois sociedade diz respeito à 

população e aos seus interesses mais gerais e permanentes, enquanto opinião pública se refere 

à opinião predominante nos seguimentos mais ativos e participativos da sociedade. 

A escolha da pauta desta publicação dialoga diretamente com o que foi exposto em 

relação ao pensamento de Stray (2016), no primeiro capítulo deste trabalho. O autor afirma que 

a diferença entre a prática do Jornalismo de Dados e as análises estatísticas puras é justamente 

que a primeira precisa da combinação entre a cultura, as leis e a política da sociedade na qual 

os jornalistas estão inseridos, para que eles possam entender a relevância que determinados 

dados possuem e, a partir disso, possam criar histórias que sejam interessantes para o seu 

público. Podemos dizer que a matéria “Os sete mitos das eleições 2014” só pode ser produzida 

porque ela fazia sentido no contexto tanto político quanto cultural da sociedade brasileira, pois 

tem relação direta com questões particulares da nossa população. 
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Ainda sobre o tema desta publicação, podemos dizer que ela trata de um assunto 

relevante para todo o corpo social: a política, que, segundo Cook (2011), diz respeito às 

escolhas da sociedade, sendo responsável por estabelecer o que é considerado valioso para cada 

comunidade. Neste caso específico, podemos dizer que a matéria deu voz à opinião pública, o 

que é, de acordo com Ferreira (2011), uma das quatro principais funções da imprensa nos 

estados democráticos. Os jornalistas reuniram sete ideias tidas como verdadeiras e se 

embasaram em dados para mostrar que essas afirmações não condiziam com o que os números 

a respeito desses assuntos apresentaram. 

Esse ponto dialoga diretamente com o pensamento de alguns autores citados neste 

trabalho, como Howard (2014). Ele acredita que o Jornalismo de Dados oferece uma maneira 

de fornecer informações que deem maior consciência para a população a respeito de temas 

relevantes para a sociedade, como é o caso da política, por exemplo. Assim, as pessoas podem 

exercer seus direitos cívicos com mais propriedade e responsabilidade. Além disso, ao 

desmistificar ideias que estavam amplamente difundidas na opinião pública, também podemos 

considerar que a matéria acabou avaliando o cenário político daquele momento, exercendo 

outra das quatro principais funções da imprensa expostas por Ferreira (2011), que é justamente 

esta. 

Sobre a questão dos textos apresentados na matéria analisada, em nossa interpretação, 

parece que a equipe se preocupou em trabalhar com a objetividade, tópico levantado por 

Martins (2005) a respeito da realização de coberturas políticas na atualidade. Neste caso, parece 

que a equipe trabalhou separando especificamente o conteúdo que precisava para demonstrar 

que cada uma das afirmações não era verdadeira, evitando expressar quaisquer tipos de 

opiniões e ou de crenças pessoais em sua construção. 

No que diz respeito à sua estrutura, a publicação apresenta uma narrativa multimídia, 

que conta com a utilização de diferentes tipos de linguagem e de formatos de maneira 

simultânea. Observamos que foram empregadas formas textuais e gráficas para a construção 

do conteúdo. Como dito anteriormente, os textos são, de acordo com Salaverría (2014), um 

formato comunicativo capaz de atuar como elemento de contextualização, podendo oferecer 

informações complementares para os dados que estão sendo passados, além de conseguir 
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destacar quais são os aspectos mais relevantes do conteúdo apresentado. É possível observar 

que, nesta publicação, os textos trabalham neste sentido, contribuindo para a compreensão do 

conteúdo que está sendo passado nos seus infográficos. 

Entretanto, podemos considerar que os elementos textuais presentes na matéria não 

chegam a trabalhar em profundidade com a questão da subjetividade citada por Stray (2016), 

que diz respeito à combinação dos dados com outras informações, procurando correlações de 

causa e de efeito entre os números que estão sendo apresentados e outros acontecimentos que 

possam oferecer explicações para eles. Também não foi possível observar a presença da 

interpretação dos jornalistas sobre o assunto abordado, como Martins (2005) acredita que pode 

acontecer na construção de conteúdos sobre Jornalismo Político. 

Isso porque os textos da matéria “Os sete mitos das eleições 2014” não se aprofundam 

em possíveis justificativas ou consequências para os números que estão sendo expostos, mas 

sim mostra, em linhas gerais, quais são os sete “mitos” que a equipe escolheu para desconstruir, 

e o porquê de os números presentes nos gráficos comprovarem que essas afirmações não são 

verdadeiras. Não parece existir uma preocupação maior em levantar hipóteses que possam 

justificar os dados, mas sim somente em utilizá-los como embasamento para refutar o que dizia 

o senso comum. 

 Apesar de contar com elementos textuais, e de ter sido construída com base em 

informações que já existiam em outras matérias publicadas pelo Estadão Dados, a reportagem 

não apresenta hiperlinks para direcionar os leitores para outros conteúdos que se relacionam 

com o assunto apresentado, seja no seu próprio blog ou no site do jornal. Esta poderia ter sido 

uma boa oportunidade de se utilizar hipertextos para aproveitar a característica da memória, 

uma das seis principais da Internet, segundo Palácios (2003). Além disso, os hipertextos 

poderiam contribuir para a interatividade na matéria, que é um elemento considerado 

fundamental tanto para o Jornalismo de Dados quanto para o Jornalismo Online por diversos 

autores já citados neste trabalho, como Palácios (2003), Rost (2014), Howard (2014) e outros. 

Em relação a isso, podemos observar que, no caso da publicação “Os sete mitos das 

eleições 2014”, a interatividade não foi muito trabalhada, talvez muito pelo fato de a matéria 

ter sido pensada com foco na edição impressa do jornal. No que diz respeito aos dois tipos de 
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interatividade definidos por Rost (2014), observamos que esta matéria não apresenta o tipo 

seletiva, que se refere à interação do público com o conteúdo, já que os gráficos que ela 

apresenta são estáticos, não permitindo exploração por parte dos leitores. Além disso, a 

publicação também não conta com o segundo tipo de interatividade citado por Rost (2014), 

que é a comunicativa, pois a matéria não permite a postagem de comentários nela. Apesar de 

encontrarmos, ao final da página, uma área com o título “comentários”, não é possível 

visualizar nenhum que tenha sido feito, e nem uma área aonde se possa escrever e publicar 

algum texto. 

Vale ressaltar que, normalmente, as matérias postadas no blog do Estadão Dados, nesta 

área aonde se encontra a publicação “Os sete mitos das eleições 2014”, costumam contar com 

uma parte destinada aos comentários, e que a equipe inclusive responde a algumas das 

colocações que são feitas pelos seus leitores. Já os projetos maiores, como os conteúdos 

presentes na aba de Projetos Especiais, assim como as ferramentas que são desenvolvidas por 

eles, como o “Basômetro” e “A Corrida Pelo Ouro”, por exemplo, que já foram citadas neste 

trabalho, não têm como praxe apresentar uma seção dedicada para isso. 

Daniel Bramatti, em sua entrevista para esta monografia (Apêndice A), afirmou que, se 

a equipe tivesse tido mais tempo, poderia ter pensado em investir em algumas opções mais 

interativas para esta publicação, pois, ainda de acordo com ele, o blog tem o hábito de optar, 

sempre que possível, por ferramentas interativas. Apesar de, neste caso, não encontrarmos 

componentes interativos, observamos que a etapa de visualização das informações foi feita de 

modo a ilustrar a matéria de maneira atrativa para o público. Isso porque os gráficos 

apresentados nela são bastante diferentes entre si, o que facilita na hora de se enxergar com 

clareza cada uma das informações. Além disso, o design deles é bastante clean, o que faz com 

que os infográficos sejam simples e de fácil compreensão, características destacadas como 

sendo importantes para o Jornalismo de Dados por Cohen (2012), no primeiro capítulo deste 

trabalho. 

Em nossa interpretação, apesar desta publicação ser uma narrativa multimídia, que 

conta com a presença de elementos tanto gráficos quanto textuais, não observamos a existência 

de um nível de hierarquia que seja marcante entre esses dois componentes, como Salaverría 
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(2014) afirma que é necessário que aconteça para que matérias de Jornalismo Online sejam 

feitas com qualidade. Acreditamos que, no caso analisado, os itens se complementam, sem que 

um tenha um maior destaque em relação ao outro. 

Como os gráficos da matéria são simples, não contam com elementos interativos e 

possuem design simples e limpo, entendemos que a falta de uma hierarquia entre eles e os 

textos não prejudica a compreensão da matéria, pois nenhum dos dois desvia a atenção para si 

em detrimento do outro. Além disso, a seleção das informações foi feita de maneira bastante 

pontual, levantando somente as que dizem respeito às sete afirmações que a equipe queria 

desmistificar, de forma bem direta e objetiva, fazendo com que os textos da matéria sejam 

curtos, também não atraindo um destaque especial para eles. Tendo tudo isso em vista, 

consideramos que os componentes da publicação se interligam de maneira bastante atrativa e 

inteligível para o público. 

 

3.2. Matéria Siga o Dinheiro 

 Segundo Daniel Bramatti (Apêndice A), a matéria “Siga o Dinheiro” foi resultado de 

um planejamento prévio, impulsionado pela vontade que a equipe do Estadão Dados tinha de 

trabalhar com algum tipo de visualização de informações que permitisse mostrar com clareza 

os objetivos políticos e econômicos por detrás dos financiamentos de campanhas eleitorais. Os 

dados utilizados para a realização desta publicação foram obtidos junto ao Tribunal Superior 

Eleitoral (TSE), na prestação de contas a respeito do financiamento eleitoral das campanhas 

que foram entregues pelos candidatos. Para Bramatti, se ele pudesse realizar alguma mudança 

nesta matéria atualmente, seria a inclusão de novos recursos gráficos. 

Como já foi previamente mencionado, esta publicação consiste na apresentação de um 

infográfico interativo e dinâmico, que mostra o total de doações declaradas que foram 

realizadas por empresas e por pessoas para fundos partidários, partidos e candidatos durante as 

eleições de 2014. O infográfico permite que os leitores naveguem pelas diversas possibilidades 

de visualização das informações, mas não foi elaborado nenhum texto para explicar, 

contextualizar ou analisar os números que estão sendo apresentados nesta reportagem. 



 
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

 

12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
Universidade Anhembi-Morumbi, 29 de junho a 1º de julho de 2017 

 

 

www.abraji.org.br 56 

No infográfico é possível visualizar as informações de maneiras diferentes: organizadas 

por empresas, pessoas ou partidos, além de por quem recebeu, ou por quem doou. Os doadores 

ficam coloridos de verde, e os receptores, em grená, de modo que os leitores saibam por qual 

tipo de seleção eles estão observando os dados. Os valores das doações foram reunidos segundo 

o Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas (CNPJ) de cada uma das empresas doadoras. É 

possível ir se aprofundando nas informações dos valores doados/recebidos, a partir do 

momento que se vai clicando nos quadrados que representam as empresas, pessoas e partidos. 

 Também podemos afirmar que esta publicação se enquadra nas definições de 

Jornalismo de Dados como um método de trabalho que foram apresentadas no primeiro 

capítulo desta monografia, pois sua construção envolveu a coleta de dados, a aplicação de 

estatística para a sua organização, e a criação de uma visualização para as informações a serem 

apresentadas ao público. Neste caso, a elaboração da matéria se enquadra nos três requisitos 

para ser considerada uma matéria de Nível 2 de Jornalismo de Dados, segundo a classificação 

de Vasconcellos e Mancini (2015), que são a extração dos dados, a sua estruturação e a criação 

de uma visualização para eles. 

 Em relação à temática da matéria, podemos dizer que ela se enquadra em uma das 

principais atribuições da imprensa nos estados democráticos, de acordo com Ferreira (2011), 

que é o de atuar como fiscal da cena política e do desempenho dos políticos. Isso porque o 

conteúdo dela permite que os leitores tenham acesso às informações de quais empresas doaram 

para cada candidato, o que pode influenciar as decisões políticas que eles podem vir a tomar, 

caso tenham sido eleitos. Além disso, esta matéria poderia se enquadrar em outra dessas quatro 

características citadas por Ferreira (2011), a de agir como vigilante quando se observa algum 

sinal de mal comportamento, corrupção ou abuso de poder, se ela tivesse sido amplamente 

utilizada para a produção de outras publicações a respeito do tema, a partir do trabalho de 

investigação dos dados apresentados por ela. 

Howard (2014) afirma que os jornalistas que trabalham com dados possuem a 

preocupação com a reutilização dos conteúdos que produzem. Isso porque, ainda de acordo 

com o autor, a prática do data journalism permite que se retire das mãos dos governos e 

institutos oficiais o monopólio da produção de dados primários. Segundo Träsel (2014), os 
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jornalistas enxergam no Jornalismo de Dados uma oportunidade de escapar do jornalismo 

declaratório, que também podemos chamar de oficialismo, termo utilizado por Albuquerque 

(2000) para se referir a esta prática. Apesar de este não parecer ser o foco principal desta 

publicação, é possível dizer que a matéria “Siga o Dinheiro” funciona nesse sentido, já que seu 

conteúdo é a organização de uma base de dados que pode ser explorada e, desta forma, ser 

utilizada como fonte para a construção de outras reportagens a respeito do tema de 

financiamentos eleitorais. 

 Foi possível encontrar pelo menos duas outras publicações realizadas posteriormente 

por veículos do Grupo Estado que utilizam a mesma base de dados que a matéria aqui analisada, 

uma postada no portal Estadao.com.br, e outra feita pelo próprio blog do Estadão Dados: a 

“‘Clube de empreiteiras’ financiou em 2014 20 nomes que agora são alvo de inquérito”, 

publicada no site em março de 201537, fala sobre os casos de corrupção nas doações eleitorais 

registradas por empreiteiras investigadas pela Operação Lava Jato. Apesar dessa reportagem 

não citar a matéria “Siga o Dinheiro”, observamos que os dados citados nela são os mesmos 

utilizados na publicação de 2014. 

A outra matéria sobre o assunto, que se encontra no próprio domínio do Estadão Dados, 

é a “Veja quanto cada investigado da Lava Jato recebeu do cartel das empreiteiras na campanha 

de 2014”, postada em maio de 201538. Ela apresenta um gráfico com o quanto de doações cada 

um dos vinte políticos investigados pela Lava Jato recebeu em suas campanhas de 2014" das 

empreiteiras que foram acusadas de corrupção. Esta publicação também não cita a matéria aqui 

analisada, mas, novamente, observamos que os dados presentes nela são os mesmos da matéria 

“Siga o Dinheiro”. 

Em setembro de 2015, esteve em debate no cenário político brasileiro outro tema que 

poderia ter gerado reportagens derivadas das informações presentes na matéria “Siga o 

Dinheiro”: a questão da proibição, pelo Supremo Tribunal Federal (STF), das doações 

                                                 
37Disponível em: <http://politica.estadao.com.br/noticias/geral,clube-de-empreiteiras-financiou-em-2014-20-

nomes-que-agora-sao-alvo-de-inquerito,1646518>. Acesso em 9 de outubro de 2016. 

 
38 Disponível em: <http://blog.estadaodados.com/lava-jato-doacoes/>. Acesso em 9 de outubro de 2016. 
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realizadas por empresas para campanhas eleitorais39. Um dos argumentos utilizados pelos 

ministros para defender o fim desta prática é de que ela cria uma forte desigualdade entre as 

campanhas realizadas pelos partidos, pois os maiores, que já possuem mais tempo de exposição 

do que os pequenos devido ao seu tamanho, teriam vantagem ao receber uma maior quantidade 

de dinheiro em doações, o que aumentaria ainda mais sua distância em relação aos partidos 

pequenos. 

No blog do Estadão Dados, não encontramos nenhuma publicação a respeito deste 

tema. No portal Estadao.com.br, encontramos pelo menos uma matéria, de abril de 2015, 

pouco antes de a proibição ser aprovada: a reportagem “Ação que proíbe doação eleitoral de 

empresas completa um ano parada no Supremo”, que fala sobre o fato de esta questão estar 

parada no STF há um ano naquele momento. Ela apresenta um breve histórico do 

desenvolvimento dos acontecimentos a respeito do assunto no último ano, inclusive contendo 

um gráfico com alguns dos números a respeito das doações de 2014, mas também não cita a 

matéria “Siga o Dinheiro”. 

Levando tudo isto que foi dito em consideração, podemos observar que não parece ter 

existido um planejamento para se desenvolver escaladas jornalísticas utilizando o trabalho de 

reunião e de organização dos dados que foi feito pela equipe do Estadão Dados, apesar de 

termos encontrado ganchos para isso no cenário político nacional. Foram localizadas apenas 

poucas publicações esporádicas, que não possuem relação direta e que nem citam a matéria que 

aqui está sendo analisada, apesar de utilizarem a mesma base de dados em sua construção. 

Podemos interpretar que, para que o Jornalismo de Dados consiga ser utilizado para 

levantar debates a respeito de temas de interesse público, e que funcione como uma maneira 

de informar a população sobre esse tipo de assunto, possibilitando que ela adquira maior 

consciência e responsabilidade para o exercício de seus direitos cívicos, como Howard (2014) 

acredita, é preciso que seja desenvolvido um planejamento que dê maior continuidade para os 

                                                 
39 BRASIL. Lei nº 13.165, de 29 de setembro de 2015. Altera as Leis nºs 9.504, de 30 de setembro de 1997, 

9.096, de 19 de setembro de 1995, e 4.737, de 15 de julho de 1965 - Código Eleitoral, para reduzir os custos das 

campanhas eleitorais, simplificar a administração dos Partidos Políticos e incentivar a participação feminina. 

Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2015/lei-13165-29 setembro-2015-781615-

normaatualizada-pl.pdf>. Acesso em: 9 de outubro de 2016. 



 
Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo 

 

12º Congresso Internacional de Jornalismo Investigativo 
Universidade Anhembi-Morumbi, 29 de junho a 1º de julho de 2017 

 

 

www.abraji.org.br 59 

dados que foram coletados, organizados e disponibilizados. Assim sendo, apesar de a forma 

como a matéria Siga o Dinheiro ter sido construída permitir, em tese, que suas informações 

sejam reutilizadas para outras produções de Jornalismo de Dados, essa não foi uma realidade 

observada na prática. 

A partir da entrevista de Daniel Bramatti (Apêndice A), podemos considerar que a 

retomada do conteúdo desta matéria para a elaboração de outras pautas não parece ter sido uma 

preocupação da equipe do Estadão Dados. Isso porque esse não foi um tópico destacado por 

ele, que pensaria em mudanças para a publicação no que se refere ao aprimoramento e à 

inclusão dos recursos gráficos que foram nela utilizados, foco principal na hora do 

desenvolvimento do conteúdo, segundo o entrevistado. 

É interessante destacar que, em alguns casos, como o da ferramenta do “Basômetro”, 

primeira desenvolvida pela equipe, em 2012, os jornalistas do blog sempre retornam a ela para 

atualizar suas bases de dados com informações mais recentes. A partir da sua utilização, 

inclusive, foi publicado um livro com artigos de diversos cientistas políticos, o Análise política 

& jornalismo de dados: ensaios a partir do Basômetro, em 2014. Além disso, José Roberto de 

Toledo, fundador e antigo coordenador do Estadão Dados, afirma que a intenção da equipe é 

inspirar pautas e influenciar o uso de dados para a realização de coberturas jornalísticas feitas 

por outras editorias do Estadão, o que acabamos não observando neste caso. Levando isto em 

conta, podemos considerar que, nos projetos maiores desenvolvidos pela equipe, que eles 

costumam chamar de ferramentas, essa é uma questão importante, mas que, nos casos de 

matérias publicadas no weblog Estadão Dados, nem tanto. 

Em relação à sua estrutura, um fato relevante é que ela não apresenta nenhum texto em 

sua constituição. A ausência de elementos textuais nesta matéria é um ponto que pode ser 

debatido, levando em consideração as diferentes ideias apresentadas pelos diversos autores 

citados no decorrer deste trabalho. Silver (2013), por exemplo, afirma que a utilização apenas 

de números em uma matéria não é o suficiente para se produzir conteúdo jornalístico de 

qualidade. Stray (2016) acredita que os números, sozinhos, não são o suficiente para a 

construção de uma reportagem, e diz que é necessário que os jornalistas combinem os dados 

com histórias e elementos da cultura da sociedade na qual eles se encontram inseridos, 
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utilizando recursos como exemplos, metáforas e histórias que aproximem os dados das pessoas, 

criando contextos mais amplos. 

 Em contrapartida a estes pensamentos, Howard (2014) acredita que o data journalism 

deve oferecer para o público maneiras simples para que ele possa interagir com os dados 

diretamente. Dessa maneira, as pessoas podem chegar às suas próprias conclusões a respeito 

das informações que estão sendo passadas, não dependendo mais exclusivamente das 

interpretações e das análises feitas pelos jornalistas. Tendo tudo isso em vista, podemos 

observar que não existe um consenso do que seja a maneira considerada mais adequada de se 

apresentar as informações no Jornalismo de Dados, se com ou sem texto para acompanhar os 

números. São duas formas diferentes de se produzir conteúdo nesse tipo de prática, que podem 

ser interpretadas de maneira positiva ou negativa, dependendo do ponto de vista. 

 Além de não apresentar nenhum texto em sua estrutura, a matéria também não conta 

com nenhum tipo de hipertexto ou hiperlink que a conecte com outras informações ou 

conteúdos relacionados às informações que nela estão sendo apresentadas. No que se refere 

aos dois tipos de interatividade definidos por Rost (2014), podemos dizer que a matéria 

apresenta a seletiva, que diz respeito à possibilidade de as pessoas interagirem com o conteúdo, 

porque ela permite que os usuários naveguem pelo infográfico; e que não possui a do tipo 

comunicativa, que se refere à oportunidade dos leitores interagirem entre si, porque a 

publicação não conta com nenhuma área para comentários ou algum outro tipo de interação 

entre pessoas. 

 Podemos dizer que esta matéria não pode ser classificada como uma narrativa 

multimídia, porque ela apresenta apenas uma linguagem e um formato em sua constituição, 

que é o gráfico. Levando isso em consideração, observamos que a questão da visualização foi 

relevante para a equipe na hora da construção da matéria, e que eles investiram em uma opção 

bastante elaborada, que permite exploração por parte dos leitores. Mesmo assim, é possível 

questionar se o gráfico é de fácil leitura à primeira vista, como Cohen (2012) acredita que os 

conteúdos de Jornalismo de Dados devem ser. Isso porque podemos considerar a interpretação 

dos dados a partir do gráfico como um pouco complexa para o público em geral que, como foi 
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pontuado no primeiro capítulo desta monografia, não está acostumado a lidar com dados 

estatísticos. 

 É possível questionar se a ideia de apresentar para o público com clareza quais os 

objetivos políticos e econômicos por detrás dos financiamentos de campanhas eleitorais foi 

alcançada com sucesso neste caso. Como dito anteriormente, para Stray (2016), a visualização 

dos dados é um recurso que ajuda as pessoas a compreenderem os números, mas, para ele, são 

necessários outros métodos para que a comunicação aconteça de maneira melhor. Além disso, 

como foi levantado por Milo Yannopoulos, colunista do Business Insider, muita gente 

considera o Jornalismo de Dados como algo de difícil compreensão, sendo que um dos motivos 

citados por ele para isso é a falta de atratividade dos temas abordados. Podemos considerar que 

política e economia são assuntos complexos para grande parte da população, e questionar se, 

neste caso, não caberia a aplicação de um pequeno texto que pudesse contextualizar o assunto. 

 

 3.3. Comparação e avaliação das matérias 

 Nos guiando pelas conclusões de Vasconcellos e Mancini (2015), observamos que as 

duas matérias analisadas são consideradas como reportagens complexas que envolvem dados, 

de acordo com a classificação estabelecida pelos autores. Além disso, ambas abordam o tema 

eleições de 2014, assim como a maioria das publicações coletadas durante o período de reunião 

da base de dados utilizada na pesquisa Jornalismo Guiado por Dados e Democracia: as novas 

ferramentas de investigação jornalística e sua contribuição para o processo de accountability 

político no Brasil, que possuem foco em assuntos como eleições, política e gestão pública. 

Observamos também que cada uma delas, com suas características particulares, se 

enquadra no que foi encontrado com maior frequência no cenário brasileiro: a reportagem “Os 

sete mitos das eleições 2014”, assim como 67,7% do total de matérias que foram coletadas, 

não apresenta nenhum recurso de interatividade para a visualização de seus dados. Já a “Siga 

o Dinheiro”, classificada como Nível 2 pelos autores, faz uso de recursos interativos justamente 

por ter sido construída especialmente com foco na apresentação dos dados, assim como as 
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outras reportagens encontradas deste nível, e também como as de Nível 4, que são estruturadas 

com o mesmo objetivo. 

Em relação à preocupação com a reutilização dos dados no data journalism, questão 

levantada por Howard (2014), nota-se que a matéria “Siga o Dinheiro” apresenta uma estrutura 

que possibilita que isso seja realizado, permitindo a construção de escaladas jornalísticas a 

partir das informações que estão nela contidas. Apesar disso, não foi observado que esta prática 

efetivamente aconteceu, já que não foram localizadas reportagens que tenham sido produzidas 

ou pela equipe do blog do Estadão Dados, ou por outros veículos do próprio Grupo Estado, a 

partir da utilização e da interpretação dessa base de dados. Desta forma, podemos considerar 

que ela acabou não atendendo às expectativas da própria equipe do blog, que procura inspirar 

pautas em outras editorias do jornal, além de influenciar a produção de coberturas de notícias 

que se relacionem com dados por toda a redação (TRÄSEL, 2014). 

Tendo isso em vista, podemos considerar que, apesar de autores aqui citados, como 

Howard (2014) e Träsel (2014), acreditarem que o Jornalismo de Dados possa ajudar a retirar 

das mãos do governo, dos institutos oficiais de pesquisa e de autoridades em geral a produção 

de dados primários, proporcionando uma fuga do oficialismo citado por Albuquerque (2000), 

isso foi pouco observado na prática, constatação a qual também chegaram Vasconcellos e 

Mancini (2015) em sua pesquisa, já que mais da metade das matérias coletadas, 53,6% do total, 

foi classificada como sendo de Nível 3, ou seja, que utiliza dados fornecidos por órgãos oficiais. 

Também não observamos um incentivo ao aparecimento de interpretações mais ricas e 

diversificadas deste conteúdo, como Toledo (2014) acredita que a interação com ferramentas 

criadas a partir da prática do Jornalismo de Dados permite, já que o público não é convidado a 

compartilhar suas experiências de exploração desta base. 

Em contrapartida, não interpretamos que a reportagem “Os sete mitos das eleições 

2014” proporciona esse mesmo tipo de possibilidades, já que ela não permite a interação do 

público e de outros jornalistas com as bases de dados que foram utilizadas pela equipe em sua 

construção. Desta forma, não consideramos que ela atende ao que Toledo (2014) afirma ser a 

grande “revolução” proporcionada pelo Jornalismo de Dados, que é a possibilidade de as 

pessoas chegarem às suas próprias conclusões, a partir da organização personalizada de 
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grandes quantidades de dados. Também não acreditamos ser possível considerar que essa 

matéria funcione como uma ferramenta, justamente devido à sua falta de interatividade e, por 

consequência, de usabilidade. Vale destacar que, apesar da reportagem ter sido pensada com 

foco na publicação no veículo impresso, poderiam ter sido feitas adaptações na hora em que 

ela foi postada no blog do Estadão Dados, para que pudesse aproveitar algumas das 

características particulares da Internet destacadas por Palácios (2003), Rost (2014), entre outros 

autores citados neste trabalho. 

Entendemos que a matéria “Os sete mitos das eleições 2014” pode ser considerada 

como sendo fruto de uma escalada jornalística, levando em consideração que a sua realização 

se deu a partir da reunião de diversos dados que já tinham sido publicados em outros trabalhos 

feitos pelo blog e pelo site. Apesar disso, a falta de ligação de seu conteúdo com os anteriores 

faz com que não seja possível para o público, à primeira vista, perceber a sua relação com essas 

outras reportagens. É preciso que as pessoas tenham acompanhando as publicações do Estadão 

com frequência durante o período das eleições para notar as semelhanças entre essa produção 

e outras. 

No que diz respeito à temática das matérias, ambas tratam dos mesmos grandes 

assuntos: política e eleições. Levando isso em consideração, é possível dizer que elas 

contribuem para o levantamento de questões de interesse público, como Howard (2014) e 

Träsel (2014) defendem que o Jornalismo de Dados deve atuar; e que Azevedo (2006), Cook 

(2011) e Ferreira (2011) afirmam que é uma das funções da imprensa, de modo geral. Além 

disso, as reportagens apresentam uma nova maneira de se realizar coberturas jornalísticas a 

respeito desses temas, a partir do tratamento de grandes quantidades de informação, que 

atualmente se encontram disponíveis em diversos bancos de dados, maneira como Martins 

(2005) afirma que os jornalistas deveriam trabalhar, a partir do desenvolvimento da Internet e 

da abertura dessas bases. 

Podemos destacar que, segundo Stray (2016), as escolhas feitas para a construção de 

cada uma das matérias se relacionam diretamente com as histórias que os autores optaram por 

contar em cada uma delas, com as técnicas utilizadas neste processo, e com a maneira como 

eles decidiram apresentar os resultados. É interessante observar que, no caso da matéria “Os 
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sete mitos das eleições 2014”, existiam determinadas histórias que os jornalistas queriam 

esclarecer, a partir da análise dos dados. Para isso, eles escolheram uma visualização estática, 

mas que pode ser considerada atraente, e também decidiram pela presença de elementos 

textuais. 

Vale ressaltar que esta reportagem foi pensada com o foco na edição impressa do jornal, 

o que pode justificar algumas das opções que foram feitas pela equipe para a sua construção. 

Este fato também pode ser considerado como sendo um desafio para a prática do Jornalismo 

de Dados, já o meio impresso limita as possibilidades tanto de visualização quanto de 

interatividade no conteúdo, que são consideradas importantes por autores como Cohen (2012), 

Rost (2014) e Stray (2016), por exemplo. Como levantado anteriormente, poderiam ter sido 

feitas adaptações deste conteúdo para o meio digital quando ele foi publicado no weblog, para 

que pudesse atender melhor essas questões, o que não foi realizado. 

No segundo caso, da matéria “Siga o Dinheiro”, o objetivo não foi desmentir alguma 

ideia que já existia, mas sim contar uma história a partir do zero: a das doações realizadas 

durante a campanha eleitoral daquele ano. Para isso, a opção feita pelos jornalistas foi a de não 

apresentar nenhum elemento textual, mas sim apenas a base de dados organizada em um gráfico 

interativo. Essa opção entra no debate levantado em nosso tópico anterior, se somente a 

presença de números seria o suficiente para contar de maneira apropriada uma história 

jornalística, para o qual podemos dizer que ainda não existe uma resposta que seja consenso 

entre autores e jornalistas. 

Se essas duas reportagens contribuem para a criação de debates a cerca desses temas é 

algo questionável, já que elas não apresentam formas de interação que permitem que as pessoas 

levantem algum tipo de discussão a respeito do que os seus dados informam – a chamada 

interatividade comunicativa definida por Rost (2014). Além disso, nenhuma das duas matérias 

possui hipertextos que as conectem com outros conteúdos a respeito dos assuntos que elas 

abordam, não dando a opção dos leitores se aprofundarem nessas questões, ou de conduzirem 

sua própria leitura. A ausência de hiperlinks também faz com que as publicações não tenham 

se aproveitado de algumas das características principais atribuídas por Palácios (2003) à 
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Internet como, por exemplo, a memória, que se refere à possibilidade ilimitada de 

armazenamento de conteúdo que essa tecnologia proporciona. 

Outra característica a respeito da prática do Jornalismo de Dados que é destacada por 

Silver (2013), Howard (2014) e Stray (2016) é a determinação de certas tendências a partir da 

análise das informações que foram coletadas, o que pode resultar no levantamento de hipóteses 

e de previsões a partir delas. Nas matérias aqui analisadas, não encontramos indícios de que 

esse tipo de aplicação do data journalism tenha sido realizado. Como dito anteriormente, na 

reportagem “Os sete mitos das eleições 2014” (2014), os textos são curtos, diretos e objetivos, 

não dando margem a interpretações ou para subjetividade. A preocupação principal parece ter 

sido somente de usar os dados para desmentir as afirmações que foram selecionadas para a 

publicação. Já a matéria “Siga o Dinheiro” (2014), nem elementos textuais possui, portanto, 

também não apresenta nenhuma espécie de trabalho a respeito de possíveis hipóteses ou 

previsões. 

Tendo como base o retrato do trabalho com Jornalismo de Dados no Brasil que foi 

obtido na pesquisa de Vasconcellos e Mancini (2015), podemos considerar que as duas 

matérias selecionadas aqui para análise são exemplos de como é a realização, em geral, desta 

prática no país. No caso da matéria “Os sete mitos das eleições 2014” (2014), observamos que 

ela, assim como 67,7% das publicações coletadas durante a referida pesquisa, não conta com 

nenhuma forma de interatividade para a apresentação dos dados. Já a publicação “Siga o 

Dinheiro” (2014), que faz parte dos 32,3% que possuem elementos de interatividade, possuem 

este recurso justamente por ter foco na visualização dos dados, assim como as matérias 

classificadas como Nível 4, e também por não contar com elementos textuais. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Apesar de, no senso comum, entendermos o Jornalismo de Dados como uma maneira 

de contar histórias com ou a partir de números, como afirma Howard (2014), nota-se que a sua 

execução não é tão simples quanto esta definição. Diversos autores que foram citados neste 

trabalho apresentam maneiras diferentes de se interpretar o que é esta prática, como Silver 

(2013), que afirma que é a adoção dos procedimentos de coleta de dados, organização, 

explanação e generalização; Howard (2014), que acredita que é a utilização do sistema de dados 

científicos no trabalho jornalístico a partir da coleta, limpeza, arrumação, análise, visualização 

e publicação de dados; e Stray (2016), que diz que é a adoção das etapas de quantificação, 

análise e comunicação de dados. 

 Assim como não existe uma definição única do que seja data journalism e de quais são 

os métodos que devem ser seguidos para a construção de seus conteúdos, não existe também 

um modelo de como tem que ser as matérias feitas a partir desta prática. Uma amostra disso é 

a classificação de cinco níveis diferentes de Jornalismo de Dados que foi elaborada por 

Vasconcellos e Mancini (2015) para a realização de sua pesquisa, que buscou diferenciar o que 

é efetivamente Jornalismo de Dados do que seria somente jornalismo com dados. Analisando 

casos brasileiros, encontramos matérias compostas das mais diferentes maneiras: com 

visualizações interativas ou não; com apresentação de texto em sua estrutura ou não; que 

contavam com outros elementos, como fotos e vídeos, por exemplo, ou não. 

 As duas matérias escolhidas para análise neste trabalho, apesar de terem sido feitas pela 

mesma equipe, para serem publicadas no mesmo lugar, possuem apresentações de conteúdo 

diferentes. Podemos considerar que, dentre os motivos para terem sido tomadas opções 

distintas por parte dos jornalistas que as elaboraram, estão evolvidos o fato de que as histórias 

a serem contadas possuíam objetivos diferentes, além da questão do veículo para o qual elas 

foram inicialmente planejadas também ter características específicas. É interessante pensar que 

a matéria “Os sete mitos das eleições 2014” tenha sido projetada para a edição impressa do 

jornal, uma plataforma que pode ser considerada não tão amigável para as produções de 
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Jornalismo de Dados, cuja convergência de formatos, a interatividade e a hipertextualidade dos 

seus conteúdos são grandes atrativos para o público. 

 É possível interpretar o fato desta matéria ter sido pensada para o meio impresso e, 

posteriormente, postada no site do Estadão Dados, como sendo uma amostra de que a 

afirmação de Barbosa (2003) continua atual. A autora, como citado anteriormente, diz que, por 

muito tempo, a presença dos meios de comunicação no ambiente online se limitou à 

transferência dos conteúdos utilizados nos veículos tradicionais para um site na Internet. 

Apesar de novas rotinas de produção jornalística estarem sendo implantadas nas redações, que 

estão levando em consideração as potencialidades que a web permite para a criação de produtos 

jornalísticos, a publicação de conteúdos nos jornais impressos parece ter grande relevância para 

os jornalistas, talvez por conta do simbolismo que esse tipo de veículo ainda tenha para boa 

parte dos profissionais. 

Comparando superficialmente as matérias aqui analisadas com as publicações tomadas 

como exemplo, que estão anexadas neste trabalho, que foram realizadas pela Bloomberg, 

podemos considerar que as visualizações utilizadas na prática do Jornalismo de Dados feito no 

Brasil ainda podem se tornar muito mais atraentes do que são. É possível traçar um paralelo 

entre a matéria “How Americans Die” e a “Os sete mitos das eleições 2014”, já que as duas 

fazem uso de textos curtos e objetivos para contextualizar os dados de maneira direta para o 

público. Apesar disso, a publicação americana conta com apenas frases curtas e gráficos 

interativos, dando grande destaque aos elementos visuais, enquanto a brasileira apresenta 

pequenos parágrafos com texto, que acompanham gráficos estáticos. 

No que diz respeito à presença de elementos textuais em matérias de data journalism 

ou não, que é motivo de divergências entre alguns dos autores citados neste trabalho, é possível 

levantar uma discussão sobre o assunto. Os autores Silver (2013) e Stray (2016), por exemplo, 

acreditam que é necessário conectar os dados a outras informações, combinando números e 

narrativas, para a construção de matérias de Jornalismo de Dados, enquanto Howard (2014) 

afirma que uma das vantagens possibilitadas por essa prática é o fato de se apresentar os dados 

de maneira mais original para o público, para que ele possa chegar às suas próprias conclusões. 

Observamos que José Roberto de Toledo (2014), fundador e coordenador do Estadão Dados, 
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e o restante de sua equipe, possuem uma visão a respeito desta prática bastante similar a de 

Howard (2014). 

É possível discutir se a presença de textos nas matérias de Jornalismo de Dados implica 

necessariamente em um direcionamento ou em uma impossibilidade de o público chegar às 

suas próprias conclusões sobre as informações que estão sendo apresentadas. Até porque os 

elementos textuais não precisam, obrigatoriamente, retratar interpretações ou hipóteses que 

foram levantadas a partir dos dados por parte dos jornalistas, mas sim podem apenas descrever 

as formas de interação que existem no gráfico, orientando o público a respeito da utilização da 

ferramenta, ou citar os números principais ou mais expressivos que apareçam. Mesmo que o 

texto conte com possíveis considerações dos jornalistas, Stray (2016) afirma que a 

subjetividade faz com que cada um analise as informações de uma maneira pessoal, de acordo 

com suas crenças e influências próprias, o que não impossibilitaria que cada pessoa chegasse 

às suas conclusões particulares a partir da análise das informações expostas. 

 Ao pesquisar o histórico de surgimento do Jornalismo de Dados no Brasil, observamos 

que o ano de 2012 foi relevante para a difusão desta prática no país, pois foi nele que diversos 

blogs a respeito do assunto iniciaram suas atividades. Além do Estadão Dados, pioneiro no 

cenário brasileiro, tivemos a criação do Afinal de Contas, da Folha de São Paulo, e do Livre 

Acesso, do jornal gaúcho Zero Hora, que continuam sendo atualizados com a postagem de 

matérias até os dias atuais, por exemplo. 

Com isso, passaram a existir equipes dedicadas a essa prática em alguns jornais 

brasileiros, mas vale destacar que elas podem ser consideradas pequenas, levando-se em conta 

o tamanho das redações destes veículos: a equipe do Estadão Dados era a maior de todas, sendo 

composta por quatro pessoas, mas, atualmente, conta só com três componentes, após a saída 

do seu fundador e até então coordenador José Roberto de Toledo; o Afinal de Contas é mantido 

pelo jornalista Marcelo Soares, sozinho; o Livre Acesso, por apenas Juliana Bublitz e Marlise 

Brenoal; e o Na Base dos Dados, pela dupla Fábio Vasconcellos e Gabriela Allegro. 

Podemos relacionar o aparecimento de blogs de data journalism com a entrada em 

vigor da Lei de Acesso à Informação (LAI), que aconteceu em maio daquele ano. Ela 

regulamentou o direito constitucional de acesso às informações públicas, criando mecanismos 
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para que qualquer pessoa possa solicitar e receber dados dos órgãos públicos e de entidades 

governamentais. Além disso, ela também tornou obrigatório que entidades privadas sem fins 

lucrativos tornem públicas as informações referentes ao recebimento e à destinação dos 

recursos públicos que recebem. Tendo isto em vista, podemos considerar que a adoção de 

políticas de dados abertos, tida por diversos autores citados nesta monografia como uma 

maneira de impulsionar o trabalho com o Jornalismo de Dados, possivelmente exerceu forte 

influência no caso brasileiro. 

Levando tudo isso em consideração, observamos que, no caso do Estadão Dados, é 

possível dizer que o pioneirismo de ser o primeiro blog no país voltado exclusivamente para a 

produção deste tipo de conteúdo esbarra no fato de ele pertencer a um dos grupos de 

comunicação mais tradicionais do cenário brasileiro. Além disso, é notável que o investimento 

na produção deste tipo de conteúdo não pode ser considerado grande, mas percebe-se que a 

equipe consegue, mesmo assim, manter uma atualização constante de publicações. 

Entretanto, pode ser que o fato de a equipe ser reduzida influencie na questão da maior 

exploração das publicações já realizadas, ou seja, para o desenvolvimento de escaladas 

jornalísticas. A demanda pela postagem de conteúdos novos pode ser um dos motivos para os 

jornalistas buscarem organizar e analisar novas bases de dados, ao invés de pensar em maiores 

desenvolvimentos para as informações que eles já organizaram e tornaram disponíveis, por 

exemplo. 

Assim sendo, acreditamos que o Jornalismo de Dados possui grande potencial para a 

fomentação de debates a respeito de questões relevantes para toda a população, atendendo, 

desta forma, a prestação do serviço público que se acredita que a imprensa deva realizar, a 

partir do desenvolvimento dos conteúdos produzidos com embasamento nos números. Um 

exemplo concreto disso foi a utilização da ferramenta do “Basômetro” para a produção até 

mesmo de um livro, que contém diversos artigos feitos por cientistas políticos, que analisam 

situações da política brasileira que foram percebidas e embasadas a partir da organização dos 

dados presentes na referida publicação. 

Apesar disso, essa não é uma prática que pode ser percebida durante a realização de 

nossa análise. As duas matérias utilizadas neste trabalho, por exemplo, têm potencial tanto para 
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fomentar debates na sociedade a respeito da política no Brasil, quanto para desenvolver 

escaladas jornalísticas, o que não foi observado durante a apreciação dos objetos de estudo. 

Desta forma, acreditamos que, apesar de todas as possibilidades que percebemos na aplicação 

do Jornalismo de Dados, ele ainda não é aproveitado de maneira plena, e que, apesar de Howard 

(2014) considerar esta prática como uma das tendências para o futuro dos jornalistas, as equipes 

e o investimento realizado pelos jornais ainda é pequeno, fazendo com que o caminho para a 

sua difusão ainda seja longo. 
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APÊNDICE A 

ENTREVISTA COM DANIEL BRAMATTI 

 

P: Vocês tiveram alguma alteração no processo de trabalho durante as eleições de 2014, 

durante o qual a cobertura de vocês foi mais intensa? Chamaram mais gente para 

trabalhar, ou a equipe manteve a rotina normal? 

R: Só tivemos reforço na equipe no dia da apuração dos votos, pois havia muitos infográficos 

a produzir. Durante a campanha, priorizamos os temas políticos e deixamos de lado os demais, 

então não foi propriamente "rotina normal". 

 

P: Sobre a pauta da matéria "Os 7 Mitos das Eleições", você pode contar como ela surgiu 

na redação? E a da "Siga o Dinheiro"? 

R: A primeira surgiu no próprio dia da eleição, quando conversávamos sobre mitos da política 

que a própria cobertura jornalística às vezes reforçava. Foi quase de improviso: reutilizamos 

alguns gráficos que já estavam prontos e fizemos textos curtos para acompanhá-los. Já a 

segunda resultou de planejamento, queríamos trabalhar com algum tipo de visualização que 

mostrasse com clareza os interesses políticos e econômicos por trás do financiamento 

eleitoral. 

 

P: Em quais bancos de dados vocês foram buscar essas informações? 

R: Na primeira pauta usamos dados variados, a maioria já havíamos coletado para outras 

matérias, outros resultaram da própria apuração das urnas. Na segunda, usamos dados de 

financiamento eleitoral entregues pelos candidatos ao Tribunal Superior Eleitoral. 

  

P: Quais são os critérios que vocês utilizaram para as escolhas de visualização e 

construção das matérias? A primeira, por exemplo, utiliza recursos gráficas simples, sem 
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interação, e contém texto explicando cada um dos mitos que vocês desconstruíram, 

enquanto a segunda é um gráfico interativo, que permite navegação dos leitores, e não 

tem nenhum texto. 

R: A primeira foi feita de maneira muito rápida e pensada inicialmente para a edição impressa, 

daí a falta de interatividade. Sempre que possível, optamos por ferramentas interativas.  

 

P: Como você analisaria as duas matérias hoje? Os recursos tecnológicos parecem 

ultrapassados ou permanecem atuais? Você pensaria em fazer alguma coisa diferente na 

construção delas? 

R: A matéria "sete mitos" é bastante informativa e permanece atual. Se tivéssemos mais tempo, 

poderíamos ter investido em uma opção interativa. A "siga o dinheiro" poderia ser aprimorada 

com novos recursos gráficos. 

 

P: De quantas pessoas é formada a equipe do Estadão Dados atualmente? 

R: Éramos quatro, hoje somos três, com a perspectiva de crescer no futuro. 

 

P: O Jornalismo de Dados avançou de 2014 para cá? Como isso promoveu mudanças na 

forma de trabalho de vocês no Estadão Dados? 

R: Sim, temos mais recursos do ponto de vista tecnológico, e as bases de dados têm ficado 

mais acessíveis. Também temos investido mais na incorporação de modelos estatísticos ao 

trabalho. 

 

P: Vocês planejaram algum tipo de cobertura especial para as eleições de 2016? 

R: As eleições municipais são um desafio para o jornalismo de dados, pois os resultados e os 

fenômenos estatísticos são pulverizados por várias cidades. Temos aproveitado bastante a 
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base de dados do financiamento eleitoral, que agora tem atualização em tempo real. Com ela 

criamos a ferramenta "A Corrida pelo Ouro" (http://estadaodados.com/doacoes2016/) 
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ANEXO A 

MATÉRIA OS 7 MITOS DAS ELEIÇÕES 2014 
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ANEXO B 

MATÉRIA SIGA O DINHEIRO 
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ANEXO C 

MATÉRIA HOW AMERICANS DIE 
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ANEXO D 

BASÔMETRO 
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ANEXO E 

MATÉRIA BLOOMBERG BILLIONAIRES: TODAY’S 

RANKING OF THE WORLD’S RICHEST PEOPLE 
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