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Resumo 
 

O artigo examina os levantamentos “Reuters Institute Digital News Report 2013”, “Reuters 
Institute Digital News Report 2014” e a “Pesquisa Brasileira de Mídia 2014”, que se 
dedicaram ao exame do comportamento dos internautas no Brasil e/ou no mundo, e os 
relaciona para buscar semelhanças e discrepâncias que ajudem a compreender o cenário da 
internet no país e o crescimento do jornalismo digital.   
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 Nos últimos anos, diversas pesquisas exploraram o crescimento dos internautas 

brasileiros e seus hábitos. No segundo semestre de 2011, dados do Ibope Nielsen Online 

apontaram que o país possuía 77,8 milhões de pessoas com acesso à internet e destacaram o 

crescimento do Facebook3. Em abril de 2012, levantamento feito pela assessoria do PT no 

Senado para subsidiar o posicionamento do partido quanto à redistribuição do ICMS 

destacou o crescimento do e-commerce no Brasil – de R$ 540 milhões, em 2001, para R$ 

18,7 bilhões, em 2011 – e o perfil dos compradores4. 

 Ainda em 2012, uma pesquisa do Ibope Nielsen Online revelou que 43% dos 

usuários de internet no país costumavam assistir à televisão simultaneamente à navegação 

na rede5. Poucos meses depois, estudos do Ibope Media apontaram que, no primeiro 

trimestre de 2013, o Brasil somava 102, 3 milhões de habitantes com acesso à internet6 e 

                                                 
1 Trabalho apresentado no GP Cibercultura do XIV Encontro dos Grupos de Pesquisa da Intercom, evento componente do 
XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 
 
2 Mestra em Comunicação pela Universidade Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Filho” e bacharel em Jornalismo pela 
mesma instituição. E-mail: emaildastefhanie@gmail.com. 
 
3 Disponível em: http://info.abril.com.br/noticias/internet/internet-no-brasil-chega-a-78-mi-de-usuarios-12092011-5.shl. 
Acesso em 27 de junho de 2014. 
 
4 Disponível em: http://migre.me/kt4bi. Acesso em 3 de julho de 2014. 
 
5 Disponível em: http://www.ibope.com.br/pt-br/relacionamento/imprensa/releases/Paginas/No-Brasil-43-dos-internautas-
assistem-a-TV-enquanto-navegam.aspx. Acesso em 3 de julho de 2014. 
 
6 Disponível em: http://migre.me/kt4X8. Acesso em 15 de julho de 2014. 
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que no segundo trimestre do mesmo ano já éramos mais de 105 milhões de conectados, com 

média mensal de uso em casa e no trabalho de 57 horas7.  

As pesquisas mencionadas foram apenas algumas das realizadas no país e que, com 

diferentes metodologias e abrangências, enfocaram aspectos específicos da relação dos 

brasileiros com a internet. Faltavam estudos mais amplos, que abordassem também o 

consumo de notícias, e essa demanda, de certa forma, foi respondida pelas três pesquisas 

analisadas neste artigo: "Reuters Institute Digital News Report 2013: Tracking the Future of 

News", "Pesquisa Brasileira de Mídia 2014: Hábitos de Consumo de Mídia pela População 

Brasileira" e "Reuters Institute Digital News Report 2014: Tracking the Future of News". 

Os dois levantamentos internacionais foram realizados pelo Reuters Institute for the 

Study of Journalism, vinculado à Universidade de Oxford, considerando os anos de 2013 e 

2014. No primeiro estudo, além do Brasil, foram analisados Reino Unido, Alemanha, 

Espanha, Itália, França, Dinamarca, Estados Unidos e Japão. Na pesquisa deste ano, além 

desses Estados, também foram colhidos e avaliados dados da Finlândia.  

O estudo nacional, por sua vez, foi encomendado pela Secretaria de Comunicação 

Social da Presidência da República (Secom) ao Ibope Inteligência e foi publicado em 

fevereiro. Dividida nos capítulos Televisão, Rádio, Internet, Jornal Impresso, Revista 

Impressa, Confiança na Mídia e Veículos Públicos Estatais, a pesquisa tinha por objetivo 

geral conhecer os hábitos de consumo de mídia da população brasileira (segundo 

localização geográfica e perfil socioeconômico) para subsidiar a política de comunicação do 

Governo Federal. 

 

1.  Digital News Report 2013  

O primeiro mapeamento do uso da internet proposto pelo Reuters Institute – o 

"Reuters Institute Digital News Report 2012: Tracking the Future of News" – foi divulgado 

em 2012 com base em informações de amostras da Alemanha, Dinamarca, Estados Unidos, 

França e Reino Unido.  

No ano seguinte, Espanha, Itália, Japão e Brasil entraram na lista, mas com uma 

ressalva para os dados nacionais. A pesquisa considerou apenas o “Brasil urbano” e 

apontou que a penetração da internet no país era de aproximadamente 46%, a menor entre 

os nove analisados. “Please note that Brazil is representative of an urban population rather 

                                                 
7 Disponível em: http://info.abril.com.br/noticias/tecnologia-pessoal/2013/10/ibope-aponta-que-acesso-a-internet-cresce-3-
no-2-trimestre.shtml. Acesso em 15 de julho de 2014.  
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than a national population; as such the internet penetration is likely to be higher than stated 

above, which must be taken into consideration when interpreting results”, alertou o estudo.  

Dessa forma, apesar de apontar uma população total de 193.946.886 brasileiros – 

número baseado no site “Internet World Stats” (www.internetworldstats.com) – o 

levantamento considerou que 88.494.756 eram internautas. E, como seu foco eram aqueles 

que consumiam notícias, restringiu sua amostragem inicial de 1.003 entrevistados para os 

985 que afirmaram ter consumido esse tipo de conteúdo no mês anterior à pesquisa.  

As entrevistas foram realizadas entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro de 

2013 pela YouGov, empresa especializada em pesquisas, por meio de questionários online e 

apontaram  a seguinte divisão dos internautas brasileiros: homens e mulheres apresentavam 

quase as mesmas proporções (49% e 51%, respectivamente) e a faixa etária de maior 

destaque era a de 25 a 34 anos, na qual se encaixava 24% do grupo. As demais tiveram 21% 

(de 18 a 24 anos e de 35 a 44 anos), 16% (de 45 a 54 anos) e 18% (55 anos ou mais).  

 

1.1  Consumo de notícias  

 Questionados sobre o consumo de notícias nos diferentes meios – rádio, TV, 

impresso e online –, 88% dos entrevistados brasileiros do “Digital News Report 2013” 

afirmaram que consumiam esse tipo de conteúdo pelo menos uma vez por dia. E muitos 

(25%) se enquadraram no que o estudo classificou como “News Lovers”, uma categoria 

formada por pessoas mais propensas ao uso de smartphones e tablets, composta em sua 

maioria por homens e por aqueles com maior renda, pertencentes a classes sociais mais 

altas, interessados em notícias sobre política e internacionais e que não demonstram muito 

entusiasmo com matérias sobre entretenimento e celebridades.   

Além dos “amantes de notícias”, a pesquisa apontou que 58% dos entrevistados se 

enquadravam no grupo dos “Daily Briefers” e os demais seriam “Casual Users”, grupo 

formado em sua maioria por mulheres e pessoas com hábitos de consumo de mídia mais 

tradicionais, com destaque para meios impressos como jornais e revistas populares. Os 

membros desse grupo costumam pertencer a classes sociais mais baixas, têm pouco 

interesse por notícias internacionais e política e, embora muitos possuam smartphones e 

tablets, são menos propensos a utilizá-los para notícias do que as outras categorias. 

Quanto aos meios usados para o acesso às notícias, os entrevistados brasileiros 

apontaram a televisão e a internet como suas opções preferidas: 
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Reuters 2013 Qual ou quais das opções 
seguintes você usou na 

última semana como fonte 
de notícias? 

Qual você diria que é a 
mais importante ou sua 

principal fonte de 
notícias? 

TV 75% 38% 
Rádio 19% 2% 

Impresso 50% 6% 
Online 90% 53% 

 

 Vale ressaltar que as respostas dos brasileiros quanto à internet foram as maiores na 

comparação com as demais nacionalidades pesquisadas. Enquanto aqui 90% do grupo 

afirmou ter usado a rede para acessar notícias, na Alemanha esse número correspondeu a 

66%. O Reino Unido apareceu com 74%, Espanha com 79%, Itália com 80%, França com 

68%, Dinamarca com 81%, EUA com 75% e Japão com 85%. No caso da preferência, 

enquanto aqui a marca ultrapassou os 50%, nos demais ficou entre 23% e 42%.  

 

2.  Pesquisa Brasileira de Mídia 2014 

Ao contrário das pesquisas do Reuters Institute, o estudo encomendado pela Secom 

teve como base para a definição da amostra o Censo Demográfico Brasileiro de 2010 e a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2011, e considerou as respostas 

de 18.312 entrevistados em todas as Unidades da Federação. As entrevistas foram 

realizadas presencialmente entre 12 de outubro e 6 de novembro de 2013, e apontaram o 

seguinte perfil de público: 

 

Secom - Ibope 2014 
Homens 48% 
Mulheres 52% 
16 a 24 anos 20% 
25 a 34 anos 22% 
35 a 44 anos 19% 
45 a 54 anos 16% 
55 anos ou mais 23% 

 

Na coleta de dados, 47% dos entrevistados afirmaram que possuíam acesso à 

internet em seus domicílios, mas a distribuição era discrepante. Considerando as divisões 

por UF, o Maranhão apontou a menor porcentagem – 23% – enquanto Distrito Federal, São 

Paulo, Rio de Janeiro e Paraná apresentaram maior disponibilidade do serviço – 63%, 62%, 

61% e 60%, respectivamente. 
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 O acesso à internet nos domicílios não variava entre homens e mulheres (47% para 

ambos os gêneros), mas se alterava se consideradas a idade e a renda dos entrevistados. O 

levantamento mostrou que, quanto mais novo, maior o acesso – 56% dos entrevistados entre 

16 e 25 anos responderam que tinham acesso à internet em casa, contra 23% dos 

entrevistados com mais de 65 anos. E apenas 16% dos que ganhavam menos de um salário 

mínimo responderam positivamente, enquanto o número saltou para 78% entre os que 

ganhavam mais de cinco salários mínimos.  

Considerando a amostra em seu conjunto, a maioria dos brasileiros (53%) nunca 

acessava a internet, mas aproximadamente um quarto da população (26%) já o fazia todos 

os dias, com uma intensidade diária média de 3h39 de segunda a sexta-feira e de 3h43 no 

fim de semana. Nesse quesito, novamente, houve variação considerável entre as diferentes 

idades e classes sociais. O tempo médio diminui para 2h40 junto a quem não tinha a 4ª série 

e aumentou para 4h05 para aqueles com nível superior. Eram, em média, 4h16 para os 

internautas de 16 a 25 anos e 2h02 para os entrevistados com mais de 65 anos. Nos Estados, 

os destaques ficaram para Sergipe (4h30), Tocantins (5h07) e Goiás (6h14).  

 Quanto ao meio de comunicação preferido pelos brasileiros, o levantamento mostrou 

que o posto pertencia à TV (76,4%). Em seguida apareciam a internet (13,1%), o rádio 

(7,9%), os jornais impressos (1,5%) e as revistas (0,3%), mas essa ordem não se repetia 

quando o que estava em questão era a credibilidade.  

De acordo com os entrevistados, as informações com maior nível de confiança eram 

as veiculadas pelos jornais impressos (53% dos que utilizavam esse meio disseram confiar 

sempre ou muitas vezes). Na sequência, apareciam as notícias do rádio e da TV, com 50% e 

49%, respectivamente, notícias de sites (28%) e de redes sociais (24%). O menor nível de 

confiança entre os participantes do estudo estava relacionado às notícias publicadas em 

blogs – apenas 22% confiavam sempre ou muitas vezes nesse tipo de conteúdo.  

 

3.  Digital News Report 2014 

 Assim como sua versão anterior, a pesquisa deste ano do Reuters Institute for the 

Study of Journalism foi conduzida pelo YouGov com base em questionários online. As 

perguntas foram aplicadas entre o fim de janeiro e o começo de fevereiro e tentavam refletir 

o posicionamento da população que tinha acesso à internet e consumia notícias. 

No relatório sobre o estudo deste ano, os pesquisadores novamente fizeram questão 

de enfatizar a baixa penetração da internet no Brasil, ainda considerada em 46%, e o fato de 
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que foram ouvidos apenas brasileiros das áreas urbanas – ao todo, foram consideradas as 

respostas de 1.015 entrevistados, 20 a mais do que em 2013. Também reforçaram que, por 

conta das limitações, os resultados não deveriam ser interpretados como uma amostra do 

comportamento de toda a população adulta do país e afirmaram que, mais do que apresentar 

números, a pesquisa tinha por objetivo acompanhar as atividades e as mudanças do espaço 

digital ao longo do tempo e compreender como mídias offline e online eram usadas juntas. 

Em busca dessas informações, os pesquisadores questionaram os entrevistados sobre 

suas fontes de obtenção de notícias. Na comparação entre meios, o levantamento apontou 

que 56% dos brasileiros tinham a TV como principal fonte de informação. Em seguida, 

apareciam os meios online, incluindo as redes sociais, com 37% – mesma taxa da Finlândia, 

colocando os dois países como os líderes nesse quesito. Os meios impressos, por sua vez, 

obtiveram neste ano 4% da preferência dos brasileiros e o rádio, 1%, os menores índices 

entre os 10 pesquisados e inferiores aos de 2013. 

Segundo o levantamento, 87% dos brasileiros afirmaram que tinham interesse por 

notícias (maior taxa entre os 10 pesquisados); 66% disseram que acessavam notícias várias 

vezes ao dia, mesma porcentagem do ano passado, e 41% afirmaram que usavam mais de 

dois dispositivos para o acesso às notícias – em 2013, eram 36%.  

 

4. Formas de acesso 

As três pesquisas revelam a força do computador como principal meio usado para o 

acesso à internet no Brasil, mas apontam, simultaneamente, o crescimento dos papéis 

desempenhados por celulares e tablets na prestação desse serviço. 

 Ao ponderar a soma dos dois equipamentos mais citados pelos brasileiros quando 

questionados sobre as formas de acesso à rede, ou seja, 1º e 2º lugares, a pesquisa do Ibope 

concluiu que os computadores figuravam na primeira posição, com 84%, seguidos por 

celulares, com 40%, e por tablets, com 8%. 

 A edição de 2013 da pesquisa internacional já havia demonstrado essa mesma 

ordem para a leitura de notícias online, mas com dois elementos desconsiderados no 

levantamento da Secom: os televisores “Smart” e os e-books.  Com a pergunta “Qual ou 

quais dos seguintes dispositivos você usou para acessar notícias na semana passada?”, os 

pesquisadores descobriram que o computador detinha o primeiro lugar, com 81%, seguido 

pelos celulares (23%), tablets (14%), Smart TVs (12%, a maior porcentagem entre os 

pesquisados) e e-books (4%). 
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Um ano depois, na edição de 2014 da pesquisa do Reuters Institute, quando 

questionados sobre qual o principal meio utilizado para acessar as notícias na internet, 62% 

dos participantes brasileiros apontaram o computador, 18% apontaram o celular e 8% 

citaram o tablet. Na soma dos mais usados, estes dois equipamentos ficaram, 

respectivamente, com 35% e 20% – um aumento significativo na comparação com 2013. 

 

Uso de smartphones e tablets para a leitura de notícias no Brasil 

             
Dados das pesquisas do Reuters Institute mostram o aumento do uso dos dispositivos 

 

O sucesso desses aparelhos e a rápida expansão de seu uso para o consumo de 

notícias podem estar associados não apenas à sua mobilidade e à expansão das redes 3G, 

mas também à valorização do tato, considerando que as telas são “touch screen”.  

Essa tendência não se restringe ao Brasil e vem despertando a atenção de 

pesquisadores como os do Poynter Institute, que se debruçaram sobre as maneiras pelas 

quais os internautas consomem notícias em tablets8. Antes deles, estudiosos como Derrick 

de Kerckhove e Lev Manovich também abordaram o tato.  

Em “A Pele da Cultura” (1997), Kerckhove afirmou que até a década de 60 havia 

“pavor” do tato, mas a televisão induziu a um desejo coletivo de recuperação dos corpos 

perdidos nas “cabeças literárias”. Esse sentido, contudo, nunca chegou à “posição honrosa” 

que merecia, segundo o autor. Para ele, isso ocorrerá com a realidade virtual. 

Já Manovich (2005), no trabalho em que analisou as ligações dos novos meios com 

seus antecessores, principalmente o cinema, afirmou que o contato com a tela carrega 

elementos típicos da sétima arte, como o zoom, e que a diminuição da distância entre 

sujeito e objeto está mudando as relações com o tato. Com base em Walter Benjamin e Paul 

Virilio, ele escreveu que “en el pensamiento occidental, la visión siempre se há entendido y 
                                                 
8 Disponível em: http://www.poynter.org/how-tos/newsgathering-storytelling/visual-voic. Acesso em 23 de junho de 2014.  
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abordado en oposición al tacto, de modo que, inevitablemente, la denigración de la visión 

conduce al elogio del tacto” (2005, p. 235) e isso estaria afetando o interesse dos 

pesquisadores por esse sentido. 

 

4.1  Portas de entrada  

Na pesquisa do Reuters Institute de 2013, os brasileiros foram questionados sobre 

formas específicas usadas para “encontrar” as notícias. Diante da pergunta “Pensando em 

como você encontra notícias online, quais são os principais caminhos que adota?”, os 

entrevistados apontaram, em sua maioria, as redes sociais, sites conhecidos e buscadores. 

 

Principais formas de encontrar notícias 

Redes sociais como o Facebook 60% (o maior entre os pesquisados) 
Diretamente, em um site conhecido 47% 
Em buscadores como o Google 44% 
Sites que apresentam links de notícias 37% 
Em buscadores especializados 34% 
Sugestões de amigos  33% (o maior entre os pesquisados) 
Newsletter por e-mail 25% 
Alerta de notícias 19% 
Blog ou site pessoal 13% (o maior entre os pesquisados) 
Aplicativos como o Flipboard 7% 

 

Na pesquisa internacional deste ano já houve variação desses índices. Cinquenta e 

nove por cento dos brasileiros consultados responderam que encontravam as notícias por 

meio de pesquisas e 46% apontaram as empresas de mídia de renome. Quarenta e seis por 

cento também foi o percentual dos que listaram as redes sociais – a maior taxa entre os 

Estados pesquisados – e 22% mencionaram e-mails. Dez por cento dos consultados 

apontaram ainda os alertas por celular e 5% citaram opções como RSS.  

Vamos, aqui, ressaltar dois aspectos dessa questão: as marcas e as redes sociais, 

ambas de forte peso nos dois anos do estudo do Reuters Institute.  

 

4.1.1  Marcas 

Indagados sobre o impacto da “marca” e dos próprios jornalistas na confiança 

atribuída às notícias, 82% dos brasileiros consultados em 2014 disseram que a empresa por 

trás da informação tinha importância ou grande importância e 72% afirmaram o mesmo 

sobre os jornalistas. As duas porcentagens foram as maiores encontradas entre os dez 
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pesquisados, mostrando que, como resumiu o professor de jornalismo e diretor do Centre 

for Journalism Studies da Cardiff University, Richard Sambrook, os brasileiros confiam no 

que conhecem. 

 

(…) urban Brazil is an exception with an even split – and they also have a 
clear view that brand is important to trusting the news. So even if they are 
not keen on the traditional editorial drivers of trust – objectivity and 
impartiality – their choice of brand determines what they trust. 
(SAMBROOK, 2014, p. 78) 

      

 O papel da marca na escolha das fontes também foi evidenciado pela pesquisa feita 

pelo Ibope. Quando questionados sobre as páginas que costumavam acessar em busca de 

informações, os entrevistados listaram grandes portais. 

 
Qual site, blog ou rede social o(a) sr(a). costuma acessar para se informar?
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabela mostra as páginas mais citadas, de forma espontânea, pelos entrevistados 
 

Nota-se que as primeiras posições da relação são ocupadas por páginas vinculadas a 

empresas tradicionais no cenário da comunicação no país, como o Globo.com e o G1, 

vinculados às Organizações Globo, o UOL, pertencente ao Grupo Folha, e o R7, da Rede 

Record. Aparecem ainda, em posições inferiores, outras páginas vinculadas à Globo, o 

portal da Editora Abril e o site da revista AnaMaria, vinculada a essa mesma editora, além 

da página de uma revista da Editora Escala voltada para o público jovem, a Atrevida.   

A preferência por fontes conhecidas se reflete também na quantidade média das 

diferentes páginas acessadas em busca de informação. Segundo a pesquisa do Reuters 

Institute, em 2014, no Brasil, a média foi de 3,22 fontes tradicionais (TV, rádio e impresso) 

e de 2,92 fontes online, entre as cerca de 40 opções disponibilizadas pelos pesquisadores 

aos entrevistados em cada localidade.  

1º Facebook 
2º Globo.com 
3º G1 
4º UOL 
5º Yahoo 
6º R7 
7º Terra 
8º YouTube 
9º MSN 
10º IG 

11º Baixaki 
12º Twitter 
13º Globo Online 
14º Baixaki Jogos 
15º Abril.com 
16º Instagram 
17º Buscapé 
18º Globo News On Line 
19º Ana Maria 
20º Atrevida 
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O resultado brasileiro foi diferente do constatado em países como Alemanha, Itália e 

Dinamarca, onde o número de fontes tradicionais acessadas foi maior, mas nos aproximou 

da Grã-Bretanha. A explicação para isso, segundo a pesquisa, poderia estar no fato de tanto 

lá quanto aqui haver duas grandes empresas – BBC e Globo, respectivamente – que 

concentram e operam em múltiplas plataformas. 

 

4.1.2  Redes sociais 

Além de apontar o papel da marca, a tabela anterior, da pesquisa encomendada pela 

Secom ao Ibope, mostra a força das redes sociais entre os internautas brasileiros, com o 

Facebook no topo do ranking de preferência. 

 

De imediato, é possível destacar o peso que as redes sociais - em especial o 
Facebook – têm nos hábitos de uso da internet no Brasil: 68,5% das citações 
referentes ao período de 2ª a 6ª e 70,8% das citações referentes aos finais de 
semana apontam as redes sociais como os sites mais acessados pelos 
entrevistados, que, nesta questão podiam apontar até três respostas. Quando 
questionados sobre os sites que mais utilizam para se informar, os 
entrevistados novamente apontam as redes sociais, que neste caso têm 
32,1% das citações. (SECOM, 2014, p. 48-49) 

 

Essa importância também fica clara nos estudos do Reuters Institute. No 

levantamento de 2014, 80% dos brasileiros consultados afirmaram que usaram o Facebook 

na semana anterior à pesquisa e 67% disseram que acessaram a rede social para consumir 

notícias. O fenômeno se repetiu, em menor nível, também com o YouTube (66% e 33%, 

respectivamente), o Google+ (28% e 14%), o Twitter (25% e 13%) e o aplicativo 

WhatsApp (32% usaram para diferentes propósitos e 15% para notícias).  

Ainda de acordo com o relatório do estudo deste ano, 90% dos brasileiros 

interagiam com as informações e sua divulgação por meio de uma ou mais atividades que 

incluíam, entre 12 opções, o compartilhamento por e-mail, o envio de fotos para sites de 

notícias e curtir uma matéria. Tamanha interação nos colocou no topo do “ranking de 

compartilhamento” elaborado na pesquisa, que considerou e-mails e redes sociais.   
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Ranking de compartilhamento - % de compartilhamento por e-mail ou rede social 
 

Posição País % 
1 Brasil 54 
2 Itália 44 
3 Espanha 40 
4 Estados Unidos 35 
5 Finlândia 24 

 

Posição País % 
6 Dinamarca 23 
7 França 21 
8 Alemanha 19 
9 Reino Unido 16 
10 Japão 10 

 

 Também fomos campeões em comentários (48%), na comparação com os outros 

países pesquisados, e os pesquisadores apontaram uma hipótese para essas predileções. 

 

After the early success (and rapid decline) of Google’s social network 
Orkut, Brazilians have transferred their allegiance to Facebook, which now 
has around 80 million users. YouTube also performs strongly. One 
hypothesis about Brazil’s love of social networks relates to the early 
adoption of online interaction tools – such as a chat system developed by 
internet provider UOL in the 1990s. (REUTERS INSTITUTE, 2014, p.37) 

 

Segundo o estudo, os jovens eram mais propensos a compartilhar ou comentar 

usando redes sociais, enquanto grupos mais velhos tendiam a compartilhar notícias via e-

mail e comentar nos sites. A idade, porém, parecia não ter tanta importância quanto o 

impacto da cultura de cada país e seus cenários específicos, como, no nosso caso, o passado 

com outras opções de interação.   

 

5. Interesses 

 Quais tipos de notícia os internautas buscam nessas páginas? Quais são as suas 

preferências? Nos dois anos em que foram realizadas considerando o Brasil, as pesquisas do 

Reuters Institute tentaram responder perguntas semelhantes a essas e verificaram um grande 

interesse dos brasileiros por notícias relacionadas às áreas de saúde, educação e negócios, 

com as maiores proporções na comparação com as demais localidades estudadas. As 

notícias sobre economia, por outro lado, ao contrário do sucesso em outros países, aqui não 

figuravam entre as preferidas. 

 

Quais dos seguintes tipos de notícia são mais importantes para você? 

Brasil 2013 2014 
Notícias sobre o país 73% 66% 
Notícias internacionais 42% 41% 
Notícias sobre minha cidade 52% 47% 
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Notícias sobre minha região 16% (o menor) 12% (o menor) 
Notícias sobre negócios 30% (o maior) 29% (o maior) 
Notícias sobre a economia 29% (o menor) 34% 
Notícias sobre entretenimento e celebridades 24% (o maior) 22% 
Notícias engraçadas e peculiares Não questionado 15% 
Notícias sobre saúde e educação 55% (o maior) 57% (o maior) 
Notícias sobre arte e cultura 23% (o maior) 27% (o maior) 
Notícias sobre esportes 35% 30% 
Notícias sobre a política do país 34% (o menor) 37% 
Notícias sobre ciência e tecnologia 40% (o maior) 43% (o maior) 

 

 As respostas apontaram que o avanço da internet como meio de acesso às notícias 

não alterou profundamente os tradicionais critérios de noticiabilidade: proximidade, marco 

geográfico, impacto, proeminência, aventura e conflito, consequências, humor, raridade, 

progresso, sexo e idade, interesse pessoal, interesse humano, importância, rivalidade, 

utilidade, política editorial, oportunidade, dinheiro, expectativa ou suspense, originalidade, 

culto de heróis, descobertas e invenções, repercussão, confidências (ERBOLATO, 2002). 

 Continuamos nos interessando mais por notícias sobre fatos próximos, que afetem 

nosso cotidiano, que envolvam personalidades, que tenham humor e que retratem o 

progresso – e, no caso da internet, se essas histórias forem mostradas com o uso de fotos, 

gráficos, áudio e vídeo, terão mais chances de atrair os internautas brasileiros.  

De acordo com o Reuters Institute, em 2013, vídeo e áudio foram citados por 64% 

dos entrevistados quando questionados sobre as formas de consumo de notícias online 

usadas na semana anterior. Foi o maior índice registrado entre os nove Estados pesquisados 

naquele ano, e o mesmo valeu para fotos e gráficos, que, com 32%, também figuraram no 

topo na comparação com os demais. Neste ano, as fotos apareceram com 30% (o maior 

índice entre os locais pesquisados), vídeos tiveram 27%, áudio teve 11% e gráficos, 5%.  

Em uma comparação específica do consumo semanal de textos e vídeos, a pesquisa 

de 2014 apontou que estes somavam 27%, contra 81% de informações redigidas. Foi o 

segundo maior índice para vídeos do levantamento, perdendo apenas para o dos Estados 

Unidos (30%). 

Os pesquisadores também ressaltaram que os usuários que preferiam vídeos 

costumavam ser homens, ter bom nível educacional e maior interesse por notícias (“News 

Lovers”). Afirmaram ainda que grandes empresas estavam investindo em conhecimento e 

equipamentos para a produção de imagens e que isso se devia não apenas ao sucesso dos 

vídeos nas redes sociais, mas também à sua popularidade junto aos anunciantes.  
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6.  Imparcialidade 

As respostas dos brasileiros para questões relacionadas à imparcialidade também 

merecem destaque. Em 2013, 43% dos entrevistados que responderam os questionários para 

o estudo do Reuters Institute afirmaram que preferiam notícias que coincidissem com seu 

ponto de vista. Foi a maior porcentagem entre as localidades pesquisadas naquele ano, 

como ressaltou Paolo Mancini, da Università degli Studi di Perugia, no artigo “Partiality 

and Polarisation of News”, em que analisou parte dos resultados do levantamento. 

 

(…) in general, across all the countries the majority of respondents say they 
prefer news with ‘no particular point of view’. Such differences as there are 
between the countries are relatively minor, other than for the urban 
Brazilian respondents who appear to be outliers in this ranking. Indeed, 
their behavior differs significantly from all the others: Brazilian consumers 
seem to be far less interested in getting detached news. (MANCINI, 2013, 
p. 105) 

 

Aqui, apenas 28% do grupo afirmou que preferia notícias “sem nenhum ponto de 

vista em particular”, a menor taxa entre os estudados, e 29% disse que preferia notícias que 

fossem contrárias a seu ponto de vista, a maior proporção entre os pesquisados. 

Neste ano, a pergunta foi outra – “Pensando nos tipos de notícia disponíveis, você 

prefere quando o repórter tenta reproduzir múltiplas visões e deixa para o leitor/espectador 

escolher ou quando ele argumenta sobre um ponto de vista oferecendo evidências para 

embasá-lo?” – e 29% dos consultados escolheram a segunda opção, a segunda maior taxa 

para essa resposta na pesquisa, atrás apenas da Itália (31%). Ainda sobre a relação entre 

parcialidade e confiança, 51% dos brasileiros afirmaram que acreditavam mais em fontes 

que tentavam ser neutras ou imparciais, o menor nível entre os pesquisados.  

Tais respostas contrariam a ideia de que o público, pelo menos no Brasil, prefere 

majoritariamente a objetividade pregada em manuais de redação, um aspecto que, para 

Richard Sambrook, estaria atrelado aos níveis educacionais da população.  

 

If you are British or German you will have a stated preference for more 
traditional approaches to news. If you are Italian or Brazilian, you may 
prefer subjective news. If you have a university degree and a good income 
you will prefer to have evidence set out for you to make up your own mind. 
If you are less well-educated or less well-off you may prefer a journalist to 
interpret the news for you. (SAMBROOK, 2014, p. 79) 

 

 Diante desse posicionamento, vale lembrar que a Pesquisa Nacional por Amostra de  
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domicílios (PNAD) de 2012 apontou que, no Brasil, a escolaridade média era de 8,8 anos e 

que 8,7% dos brasileiros com 15 anos ou mais de idade, mais de 13 milhões de pessoas, não 

sabiam ler nem escrever.  

 

Considerações Finais 

A abundância de dados é apontada por Manovich (2005) como condição básica da 

nova sociedade da informação e é uma realidade quando se tenta traçar um perfil do 

internauta brasileiro. As pesquisas tratadas aqui são uma prova disso e apenas a pequena 

parte de um todo bastante mutável, afinal, em apenas um trimestre, o país chega a ganhar 

três milhões de internautas. A variação é tamanha que mesmo os estudos com mesma 

metodologia – os dois levantamentos do Reuters Institute – variam no espaço de um ano. 

Há, contudo, tópicos que se repetem, como a predominância do computador frente 

aos outros dispositivos de acesso à rede e a baixa penetração da internet no país, a nosso ver 

um dos pontos mais críticos. Enquanto em 2013 países como Estados Unidos, Japão, 

Alemanha e Dinamarca somavam taxas de penetração de mais de 70% – respectivamente 

78%, 80%, 83% e 90% – no Brasil os índices não passavam de 46 ou 47%, e isso se 

considerada a totalidade, uma vez que em locais como Maranhão e Pará esse número caía 

para menos de 30%. Essa discrepância é preocupante e pode deixar sequelas.  

 

(...) não deixa de ser importante quem teve acesso primeiro, e a quê, porque, 
ao contrário da televisão, os consumidores da Internet também são 
produtores, pois fornecem conteúdo e dão forma à teia. Assim, o momento 
de chegada tão desigual da sociedade à constelação da Internet terá 
consequências duradouras no futuro padrão da comunicação e cultura 
mundiais”. (CASTELLS, 2002, p.439) 

 

A preocupação de Manuel Castells coincide com os apontamentos de Lorenzo 

Vilches (2003) quando este fala da migração digital para o ciberespaço, definindo-o como o 

novo campo da economia, da cultura e do diálogo humano. “As tecnologias da globalização 

pós-industrial mudam o sentido da nova migração. O mundo não se divide entre ricos e 

pobres, mas entre os informados e aqueles que ficaram fora da era das conexões” 

(VILCHES, 2003, p. 32). 

 As explanações dos teóricos encontram eco no Brasil, onde a maioria da população 

está afastada da rede, mas a minoria que tem acesso bate recordes de participação – uma 

vez conectados, não navegamos na rede, mergulhamos de cabeça nela e em suas redes 

sociais. É pelo Facebook e seus congêneres que nos informamos, mesmo que não 
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confiemos no que costumamos ler nas redes sociais. Também é por meio delas que 

“curtimos” as publicações, comentamos, criticamos, passamos adiante as informações, 

ações classificadas em outro dos nossos recordes: a participação. 

 Estamos ainda entre os internautas que mais consomem notícias online por vídeo, 

áudio, fotos e gráficos, e eles não necessariamente precisam trazer informações imparciais, 

basta que tenham sido recomendados ou compartilhados por amigos ou que integrem 

portais de meios de comunicação tradicionais, aos quais estamos acostumados. 
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