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Faça jornalismo. 
Ele nunca foi tão interessante
e vital como vocação. 
Mas faça diferente”.

 Charlie Beckett, Polis/London School of Economics
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Em 17 de março, seis dias depois de a Organização Mundial da Saúde declarar o surto 
da Covid-19 uma pandemia, Giddeon Lichfield, editor-chefe da MIT Technology Review, 
vaticinou: 

“Não vamos voltar ao normal”.

Os sinais indicam que ele estava certo. Chegamos ao fim do ano e o pesadelo não acabou. 
Boa parte das mudanças − positivas e negativas − determinadas pelo coronavírus provavel-
mente permanecerão após o fim da crise, incluindo aquelas que afetam o jornalismo. 

Nic Newman, pesquisador sênior do Instituto Reuters para Estudos de Jornalismo da 
Universidade de Oxford, disse ao MediaTalks:

“Muitos jornalistas não vão querer voltar às formas rígidas de trabalho depois que 
barreiras para o uso de videoconferência e ferramentas de colaboração online 
desapareceram da noite para o dia. Os fluxos de trabalho digitais nunca mais serão os 
mesmos”.

Nesta nova edição da série de MediaTalks sobre os impactos da pandemia, 
examinamos alguns dos efeitos do coronavírus sobre o jornalismo e sobre a 
desinformação, em um momento crucial. A esperança com a chegada das 
vacinas é ofuscada pelo risco à saúde pública oferecido pelos movimentos 
antilockdown e antivacina. 

O jornalismo de qualidade é o antídoto para as notícias falsas. Mas tem sido 
desafiado por demissões, pelos efeitos do teletrabalho, pelo próprio vírus − 
que tirou a vida de mais de 500 profissionais da mídia em nove meses − e 
pelo aumento dos problemas de saúde mental entre jornalistas. 

Vários estudos, como o realizado pelo Instituto Reuters, mostram que a desinformação e as ame-
aças à liberdade de imprensa contribuíram para o desgaste emocional.

“Os entrevistados afirmaram não estar conseguindo fazer seu trabalho com liberdade 
e precisão, pois lhes têm sido negados o acesso à informação e à própria prática da 
reportagem em países onde as leis impuseram obstáculos ao questionamento ou 
crítica a autoridades”, afirma Meera Selva, diretora do programa de Fellowship do 
Instituto Reuters.

Isso prejudica não só os jornalistas, mas também a sociedade. A desinformação acelerou a 
polarização. Extremistas não cansam de usar o coronavírus para divulgar notícias falsas nas redes 
sociais, que enfrentam pressão crescente para aceitar a regulamentação. 

Manifestantes italianos antilockdown gritando “jornalistas terroristas” durante protestos 
representam uma séria ameaça ao jornalismo e à democracia.

Gostaríamos de ter as respostas para esses problemas, mas não temos. 

Ao reunir aqui pensamentos, dados e fatos em torno do impacto do coronavírus para o jornalismo 
e para a desinformação, nosso objetivo é estimular a reflexão sobre essas questões. E contribuir 
para moldar o futuro.

Quando perguntamos ao professor Charles Beckett (diretor do think-tank de jornalismo Polis, da 
London School of Economics) que conselho daria a jovens iniciando na profissão, ele respondeu: 

“Faça jornalismo. Nunca foi tão interessante e vital como vocação. Mas faça diferente”.

Muito verdadeiro, para jornalistas e profissionais de comunicação de todas as idades. 

De Londres,  
Luciana Gurgel

De São Paulo,  
Eduardo Ribeiro

Correspondentes 
que colaboraram 

para esta série: 

Da Itália,  
Michele Oliveira

Da Alemanha,  
Karina Gomes

Da França,  
Deborah Berlinck

Da Argentina,  
Monica Yanakiew

Dos Estados Unidos,  
Silvana Mautone

Da Austrália,  
Liz Lacerda

Da Suécia,  
Claudia Wallin

Mais sobre a visão das 
correspondentes em 
MediaTalks by J&Cia

Pandemia inaugura nova era 
para a prática do jornalismo
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Empregos 
perdidos e 
soluções 
criativas para 
contornar a 
crise

O efeito do novo coronavírus sobre os empregos é uma das faces mais cruéis da 
crise econômica global, atingindo de trabalhadores de grandes corporações a 
pequenos empreendedores dependentes do 
funcionamento da economia para entregar 
produtos e serviços. 

Os altos índices de audiência e confiança 
registrados pelo jornalismo desde março não 
foram suficientes para assegurar imunidade 
ao setor. 

A demanda por informação com 
credibilidade, no entanto, está fazendo 
com que o mercado já comece a reagir, 
absorvendo bons profissionais desligados 
logo após o início da crise. E vem 
impulsionando iniciativas independentes.  

Estudo da Federação Internacional de Jornalistas (FIJ) 
que ouviu profissionais de 77 países em abril, logo no 
início da crise, apurou que já naquele momento dois 
em cada três profissionais, contratados ou freelances, 
haviam sido afetados por corte de vagas, licenças com-
pulsórias ou diminuição de remuneração. 

O baque nos empregos 
acontece justamente no 

momento em que se tornou 
crucial o acesso à informação 
e ao jornalismo de qualidade.

 
Anthony Bellanger, secretário-geral da 

Federação Internacional de Jornalistas

FIJ: 2 em cada 3 jornalistas 
afetados pela Covid-19

Da Itália,  
Michele Oliveira

Ainda que falte transparência às con-
tas dos grupos de comunicação na 

Itália, as consequências para as redações 
da imprensa escrita, tanto as de títulos 

regionais quanto as nacionais, foram percebidas logo no início da 
pandemia devido à movimentação de sindicatos, manifestações de 
jornalistas e a realização de greves.

Para tentar diminuir o impacto do coronavírus no mercado de 
trabalho, o governo autorizou todo o setor produtivo a recorrer à 
“cassa integrazione”, um amortizador social que assegura uma ren-
da ao funcionário que for temporariamente afastado por causa de 
adversidades econômicas enfrentadas pelo empregador. 

É um instrumento que pode ser acionado quando, por exemplo, 
um evento climático arruina a colheita de algum segmento agrí-
cola. Nesse caso, o funcionário, em vez de ser demitido, passa a ter 
um percentual do salário pago pelo instituto de previdência, com 
perspectiva de retornar à mesma função (e à remuneração integral) 
quando a situação for normalizada. 

Foi o que propôs aos jornalistas a direção do Il Sole 24 Ore, de pro-
priedade da Confindustria: ausência de uma semana por mês de 

trabalho, com redução de 25% do salário. A assembleia da redação 
rejeitou a proposta e fez um dia de greve, no dia 17 de junho, sem 
atualizar o site e sem imprimir o jornal.

”A produção da redação obviamente não diminuiu, como 
pressupõe o pedido de ‘cassa Covid’. Ao contrário, aumentou 
significativamente. Os resultados foram vistos, seja com o 
crescimento da venda em banca, seja com os números recordes 
de leitores digitais”, diz a nota dos jornalistas. 

Pelo mesmo motivo também reagiram com greve, em junho, os 
profissionais da agência de notícias Ansa e de vários diários locais. 

Para amenizar as dificuldades, o governo italiano afirma ter libera-
do 125 milhões de euros nos decretos de emergência da pandemia, 
na forma de créditos fiscais para investimentos publicitários, servi-
ços digitais e bancas de jornal. Outra medida está na lei orçamen-
tária para 2021, em fase de aprovação: 25 milhões de euros serão 
destinados a um subsídio para a compra de jornais e assinaturas 
digitais por famílias de baixa renda. 

Leia mais sobre os efeitos da pandemia no jornalismo italiano em 
MediaTalks by J&Cia  

Na Itália, greve de profissionais durante a pandemia. 

Leia entrevista com Anthony Bellanger em MediaTalks by J&Cia 

http://mediatalks.com.br
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O enxugamento das redações nos 
últimos anos tem sido generalizado, 
sem discriminação por país ou 
tamanho da empresa. Nos Estados 
Unidos, com uma indústria jornalística 
forte, o think tank de jornalismo Pew 
Research Center contabilizou entre  
2008 e 2019 a perda de 27 mil vagas no 
setor (queda de 23%). Mas os veículos 
online registraram aumento de pessoal, 
embora insuficiente para compensar a 
diminuição nas demais mídias. 

A pandemia veio a agravar o quadro que 
já era crítico. O Financial Times estimou, 
no final de junho, em 38 mil o número de 
trabalhadores em empresas jornalísticas 

(redação, comercial e administração) 
dispensados ou licenciados nos Estados 
Unidos, no que classificou de “carnificina”. 

Mas o digital emerge como esperança 
para a retomada dos empregos. No 
Reino Unido, o Reach, maior grupo de 
mídia britânico e dono do Daily Mirror, 
havia anunciado em julho corte de 550 
pessoas. 

Na primeira semana de dezembro, abriu 
20 vagas para o website MyLondon, 
cujo tráfego cresceu para 5 milhões de 
visitantes por mês. E promete reforçar 
também a área de esportes, quase 
dobrando o tamanho da redação. 

Enxugamento e migração de empregos 
para o online agravados pela pandemia

Digitais igualmente 
afetados 
Ainda que a mídia impressa tenha 
sofrido mais com os efeitos da Covid-19, 
e por isso demitido mais, a pandemia 
fez vítimas inesperadas entre estrelas 
da TV e do jornalismo digital, a despeito 
dos recordes de audiência no início 
da crise. Alguns deles, no entanto, já 
vinham se debatendo com problemas 
anteriormente.  

Levantamento da consultoria de Re-
cursos Humanos Challenger, Gray 
& Christmas nos Estados Unidos dá 
a dimensão do massacre de vagas, 
que não poupa nem nações com 
economia mais resistente. O ano de 
2020 vai ultrapassar 2008 como o 
pior da história para o setor no país.

 Anunciou demissão de mais 
500  profissionais durante a pandemia, 
como parte das transformações para 
adaptar-se melhor ao mundo digital.

 Dispensou 20 
profissionais e deixou de cobrir 
notícias locais no Reino Unido e na 
Austrália, onde o escritório foi fechado. 
Alguns dos demitidos do Reino Unido 
já estão de casa nova em veículos 
como BBC, Bloomberg e Politico. 

 Ao fechar operações 
em cinco cidades, cortou 80 jornalistas 
- mais da metade da equipe. 

Fechou suas operações no 
Reino Unido e na Austrália, demitindo 
155 profissionais. 

Nativa digital, dona de canais 
como o site The Verge, teve queda de 
40% na receita no segundo trimestre e 
anunciou corte de 72 vagas.  

• 11.027 demissões até junho, contra 14.265 em todo o ano de 2008 
• aumento de 170% em relação ao mesmo período de 2019 
• 30% das empresas reduziram salários, das quais  44% linearmente 
   em toda a redação 
• 44% não conseguiram  evitar cortes mesmo reduzindo salário

https://www.ft.com/content/b6fdec4c-e3e7-43b9-a804-03c435de65bb
http://www.challengergray.com/download/file/fid/728
http://www.challengergray.com/download/file/fid/728
http://www.challengergray.com/download/file/fid/728
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Nos primeiros meses da crise, progra-
mas governamentais de apoio ao se-
tor produtivo ou iniciativas específicas 
de socorro destinadas a organizações 
jornalísticas deram alívio temporário, 
compartilhando com empregadores 
o pagamento de salários (integrais ou 
até determinado teto) para que as em-
presas não demitissem.  

Desde junho, no entanto, as dispensas 
se sucedem. Dois grandes grupos de 
mídia britânicos fizeram cortes seve-
ros. O Evening Standard, distribuído 
gratuitamente no transporte público, 
dispensou 115 profissionais, reduzindo 

a redação em 40%. A circulação caiu 
40%, e o grupo planeja concentrar es-
forços no digital. 

O The Guardian engolfou-se em uma 
controvérsia por ter anunciado a de-
missão de 180 profissionais. Jornalistas 
da casa cobram o uso do endowment 
fund para evitar cortes. 

E as perspectivas são preocupantes. 
Em vários países os governos encerra-
ram ou anunciaram  redução gradativa 
do apoio a empresas para pagamen-
to de salários. As economias não têm 
reagido na velocidade suficiente para 

reequilibrar as contas da maioria das 
empresas jornalísticas.  

Em entrevista ao MediaTalks, Anthony 
Bellanger expressou preocupação. 

“Infelizmente, não vejo sinais de re-
cuperação porque muitos freelances 
perderam trabalhos e funcionários fo-
ram demitidos desde março. É difícil 
contabilizar o número de vagas per-
didas, mas é realista pensar em várias 
dezenas de milhares de empregos a 
menos em consequência da Covid-19”. 

Veja entrevista completa com o presidente 
da União Internacional de Jornalistas em 
mediatalks.com.br

Ajuda governamental aliviou, 
mas não resolveu para todos 

Entre os feridos mais gravemente pela 
crise estão freelances e PJs. Para muitos 
profissionais, sobretudo fotógrafos, cine-
grafistas, produtores e correspondentes 
estrangeiros, a pandemia levou a cance-
lamento ou redução nos trabalhos sob 
demanda. Os esquemas adotados na 
crise podem inspirar ajustes nos atuais 
sistemas de trabalho.

Alguns governos procuraram dar garan-
tias aos informais. Anthony Bellanger 
(IJF) destacou França, Bélgica, Alema-
nha e países do norte da Europa. 

Na Alemanha, como relatou a corres-
pondente Karina Gomes, o Governo 

determinou às empresas o pagamento 
dos dias trabalhados, por até seis sema-
nas, a freelances que tenham contraí-
do a doença ou que tenham suspeita. 
E obrigou ao pagamento de trabalhos 
combinados antes da pandemia que 
não pudessem ser realizados por mo-
tivos de doença, cancelamento de um 
evento ou de uma entrevista. 

Na Suécia, apurou a correspondente 
Claudia Wallin, o Sindicato dos Jorna-
listas estimou que 80% de seus asso-
ciados autônomos são pessoas jurídi-
cas − categoria que ficou praticamente 
à margem dos benefícios do pacote 

econômico anticrise do governo, com 
direito a menos de 10% do valor conce-
dido aos demais. O Sindicato criou em 
abril um fundo de auxílio, no que foi 
seguido pelo Sindicato dos Fotógrafos. 

No Reino Unido houve ajuda  governa-
mental para autônomos, mas ela dei-
xou de fora os que recebem mais de 
50% de sua receita como profissionais 
independentes, assim como freelan-
ces que trabalham para a BBC, que por 
ser pública não pôde no início valer-se 
da medida. Somente no fim de julho o 
problema da BBC foi solucionado. 

Freelances e PJs mais vulneráveis na crise  

Para reduzir despesas por causa da 
crise do coronavírus, algumas empresas 
de mídia americanas suspenderam 

benefícios, como as contribuições que fazem em planos de 
previdência privada dos funcionários (os chamados 401k nos EUA).

Certos sindicatos (a fragmentação dos sindicatos nos EUA 
é enorme) conseguiram negociar alguns benefícios para os 
profissionais de mídia afetados.

 O sindicato da Vox Media, por exemplo, conseguiu que a 
empresa se comprometesse a arcar com 100% dos custos com os 
planos de saúde no caso de licenças não remuneradas. 

Vale lembrar que os EUA não têm uma lei nacional que rege 

acordos trabalhistas, como a CLT no Brasil. Então, em caso de 
demissão, cada empresa tem uma política própria, e oferece um 
“pacote de compensação” diferente, que pode ter sido acordado 
com sindicatos ou não. 

No caso da Vox Media, o sindicato que representa os funcionários 
conseguiu negociar o pagamento de 16 semanas de salário adicionais 
ao pacote comumente adotado pela empresa em caso de demissão 
(é relativamente comum nos EUA, em caso de demissão, pagar 
quatro semanas de salário para cada ano trabalhado).

Leia mais sobre os efeitos da pandemia no jornalismo americano 
em MediaTalks by J&Cia 

Nos Estados Unidos, sindicatos negociam 
caso a caso com empresas 

Dos Estados Unidos,  
Silvana Mautone

http://mediatalks.com.br
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/09/11/artigo-karina-gomes-alemanha/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/09/11/artigo-silvana-mautone/
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Saúde
O nosso compromisso
A inovação só tem sentido se estiver disponível a quem precisa dela, por 
isso temos o compromisso de buscar alternativas para ampliar o acesso 
de pacientes brasileiros à saúde. Nós acreditamos que o diálogo e o 
trabalho em parceria com todos os agentes da saúde são fundamentais 
para chegarmos a uma solução comum para a acessibilidade.

Somos muitos, trabalhando como um, em diversos lugares, para mudar 
a realidade da sociedade brasileira. 

Somos Roche.

BR/NCOM/0419/0020 – Maio / 2019 

190517_ROC19ABR28 - Anúncio Institucional Congresso V01 APROV.indd   1 17/05/2019   10:19:16
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Alguns sinais são animadores em meio 
a tantas notícias de cortes ou licenças 
não remuneradas que podem vir a se 

tornar demissões. Houve quem encon-
trasse saídas para se manter no mer-
cado, proteger empregos e até mudar 

radicalmente a estrutura de comando 
na redação para dar participação ativa 
aos jornalistas nos destinos da empresa. 

Três jornalistas britânicos que haviam deixado o jornal regional Hull Daily Mail ano 
passado para criar uma revista mensal na cidade foram pegos no contrapé, quando 
a receita com publicidade foi embora. Rick Lyon, Simon Bristow e Kevin Shoesmith 
mudaram os planos. Criaram um site combinando notícias, long-reads, cobertura de 
arte e cultura e artigos de opinião, procurando ocupar a lacuna deixada pelo desapare-
cimento de veículos locais.

No Reino Unido, o grupo DMG Media (que edita Daily Mail e Metro, entre outros títu-
los) lançou mão de uma ideia criativa: ofereceu ações da empresa aos funcionários que 
aceitassem redução salarial entre março e julho. Eles receberam mensalmente ações da 
empresa no valor equivalente à redução e poderão resgatar o valor no fim do ano fiscal. 

A empresa compensará perdas se as cotas estiverem valendo menos no momento do 
resgate. Quem preferir poderá manter as ações como investimento.

Mesmo assim, o grupo não conseguiu evitar cortes, ainda que a maioria no setor comer-
cial e não na redação. Em agosto, anunciou intenção de suprimir 100 vagas diante da queda de 69% na receita publicitária 
dos impressos e 17% na propaganda digital entre março e junho. Em setembro, reportou queda de 10% na receita e 36% na 
margem de lucro (antes de impostos) sobre o ano anterior. 

Ousadia e criatividade para salvar empregos   

A compra do Stuff, maior site de no-
tícias da Nova Zelândia, por uma 

jornalista da casa é uma notícia anima-
dora em meio a tantos casos tristes. A 
intenção de administrar a empresa em 

sistema de cooperativa pode inspirar outras organizações em risco 
no mundo. 

Além da presença digital, o Stuff publica 
alguns dos maiores jornais diários do país e 
emprega 900 profissionais, incluindo 400 
jornalistas. A nova magnata de comunica-
ções neozelandesa é Sinead Boucher, uma jornalista que entrou 
na empresa em 2007 e decidiu lutar pela sobrevivência do Stuff 
quando a alternativa seria o fechamento durante a crise do coro-
navírus. 

A intenção de Boucher – que foi repórter policial, jornalista digi-
tal e correspondente em Londres – é administrar sob um modelo 
em que os funcionários sejam também donos da empresa e com 
independência editorial. No auge das restrições do coronavírus, ela 
reduziu o próprio salário em 40% e os funcionários concordaram 
em diminuir seus ganhos em 15%.

 “Minha iniciativa (de comprar a empresa) é melhor 
do que não fazer nada. Não podemos acabar 
imediatamente com os desafios da mídia neste 
momento, mas assim temos mais chances de 
sucesso”, disse ao The Guardian. 

A iniciativa ganha ainda mais significado em um país que re-
gistrou a demissão de 437 profissionais de mídia em apenas duas 

semanas em abril, quando a redução dos anúncios publicitários 
colocou a mídia no respirador. No mesmo dia em que o acordo da 
Stuff foi anunciado, o Mediaworks demitiu 130 profissionais. 

Outro exemplo de aliança para reagir à crise foi o resgate da 
agência nacional de notícias Australian Associated Press (AAP), 
de 85 anos, que anunciara em março o encerramento das ativida-

des e demissão de 500 funcionários. O anúncio 
reverberou nos meios políticos do país, unindo 
situação e oposição e levando um grupo de 
empresários a salvar a empresa. 

São episódios que trazem esperança de dias 
melhores diante das consequências da pandemia para a sustentabi-
lidade financeira dos veículos e para a empregabilidade de jornalistas, 
que nos primeiros meses foram devastadoras nesta parte do planeta.  

Empregos tradicionais foram-se para sempre. Jornalistas terão 
que se reinventar, provavelmente apostando no espírito empreen-
dedor para sobreviver e preencher o vazio deixado pelas mídias 
locais. Os governos da Austrália e da Nova Zelândia incentivam o 
empreendedorismo, com programas e recursos para quem quer 
investir em novos negócios. 

Numa previsão otimista, a consultora de mídia e ex-sócia da 
PwC Megan Brownlow acredita que jornalistas demitidos durante 
a pandemia podem investir em seus próprios meios de comunica-
ção digitais. “Esses profissionais são altamente qualificados, moti-
vados e apaixonados pela profissão e por contar histórias”, analisou 
em entrevista ao The Sydney Morning Herald.

Leia mais sobre os efeitos da pandemia no jornalismo da Austrália 
e Nova Zelândia em MediaTalks by J&Cia. 

Jornalistas podem se reinventar  

Da Austrália,  
Liz Lacerda

https://www.thehullstory.com/allarticles/welcome-to-the-hull-story
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/09/11/video-liz-lacerda-australia/
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A pandemia acelerou a marcha para 
o digital não só na forma de consu-
mir notícias, mas também na de as 
produzir. 

Ferramentas como aplica-
tivos de videoconferência 
foram incorporadas para 
tornar possível reuniões de 
pauta, talk-shows e entre-
vistas. 

Mas seu uso trouxe as preo-
cupações adicionais da se-
gurança da informação e da 
estabilidade de um núme-
ro tão grande de conexões.  

E colocou em pauta uma questão: 
pode o trabalho remoto substituir para 
sempre a rica atmosfera da redação?  

De um dia para o outro, redações desertas 
A Covid-19 forçou mudanças radicais 
na forma de trabalhar, que perduram 
até hoje em várias organizações. 
Home office para quem pode exercer 
suas funções de casa,  apenas o 
time indispensável na redação e 
equipamentos de proteção para os que 
estão na linha de frente.  

Mas a crise foi perversa com quem teve 
que se expor aos riscos, sobretudo no 
início, quando todos foram pegos de 
surpresa por uma situação inédita. 

O estudo da Federação Internacional 
de Jornalistas feito em abril indicou 
que mais de 25% dos profissionais não 

dispunham então de estrutura ade-
quada para o trabalho remoto,   nem 
de equipamentos de proteção para co-
berturas externas. 

A pesquisa ouviu 1.308 jornalistas - 57% 
empregados em empresas e 43% free-
lances - em 77 países, incluindo o Brasil.

O que parecia ser uma situação tempo-
rária virou realidade para profissionais 
em todo o planeta. A rotina de quem 
sempre bateu ponto na redação equi-
parou-se à de freelances e de corres-
pondentes internacionais, boa parte 
deles já adaptada ao trabalho em casa. 

Jornalistas não são os únicos a lidar com 
essa mudança. Mas em se tratando de 
uma atividade em que a troca de ideias, 
o contato com fontes e o olhar dire-
to sobre o fato a ser reportado fazem 
parte dos fundamentos da profissão, o 
questionamento que se faz em todo o 
mundo é se as vantagens de trabalhar 
de casa compensam o distanciamento 
do ambiente da redação. 

Mesmo sem a resposta definitiva e pres-
sionadas financeiramente, redações já 
começam a fechar as portas. Um dos 
casos mais noticiados foi o do grupo 

americano Tribune, que em agosto 
anunciou o encerramento das ativida-
des em cinco cidades importantes. A 
equipe passou a trabalhar de casa. 

No seminário The Future of News, 
promovido pelo Financial Times em 

setembro, esse foi um dos temas em 
pauta. A editora-chefe Roula Khalaf 
disse acreditar que a qualidade da 
cobertura não foi afetada, mas teme 
os efeitos de longo prazo. Ela e o CEO 
John Ridding expressaram suas visões: 

Trabalhar de casa, o novo normal para jornalistas

O jornalismo é 
cada vez mais um 
trabalho em equipe. 
O sucesso em tempos 
de mídia digital requer 
integração e alto grau 
de cooperação. E, como 
em qualquer negócio, 
demanda motivação. 

John Ridding

Acho que 
realmente 
subestimamos 
o que perdemos 
por não estarmos na 
redação, porque somos 
uma indústria criativa 
− precisamos conversar 
uns com os outros. 
 

Roula Khalaf

Jornalismo 
adaptou-se 
a condições 
adversas
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Diante da ausência de perspectivas ime-
diatas para o fim de medidas de isola-
mento social, a União Internacional de 
Jornalistas publicou um conjunto de 
orientações para ajudar na organização 
do trabalho fora das redações. A entida-
de defende regras claras para assegurar 
segurança e condições justas. 

No documento, a UIJ ressalta alguns 
benefícios do teletrabalho, como 
economia de tempo em deslocamento, 
redução de estresse, diminuição do 

impacto ambiental e a possibilidade  de 
melhor equilíbrio entre vida profissional 
e pessoal. Mas ressalta o temor de 
que a nova forma de atuar influencie 
negativamente a qualidade da cobertura 
devido à perda da colaboração facilitada 
pelo ambiente da redação. 

Uma das medidas propostas é a pres-
são sobre governos para a criação de 
normas para regular o trabalho remoto 
onde ainda não existam. Em entrevista 
à UIJ, Carlos Gutiérrez Calderon, que 

participou da mesa de negociações 
entre o governo espanhol e represen-
tantes de trabalhadores de vários se-
tores, defendeu que a melhor forma é 
combinar o trabalho presencial com o 
remoto.

Ele lembrou um ponto importante: o 
risco de impacto psicológico: “O tele-
trabalho permanente pode levar a um 
sentimento de desconexão com as 
raízes e isolamento social, um perigo 
para a saúde mental”.

Um guia para o trabalho remoto 

Pesquisa do Instituto Reuters que ouviu 136 líderes de redações em 
38 países deu a dimensão dos efeitos do trabalho em home office 
sobre profissionais de imprensa. Pouco mais da metade dos que 
responderam ao questionário acredita em ganho de produtividade. 
Mas quase 80% temem a perda do relacionamento humano e 42% 
creem que a criatividade é afetada negativamente. 

Home office, perdas e ganhos 

Há outros perigos associados 
ao trabalho remoto. A tecno-
logia tem pregado peças, nem 
sempre engraçadas, em jorna-
listas e veículos importantes 
nos últimos meses, resultado 
em parte da novidade que vi-
rou para muitos deles usar re-
cursos de vídeo com os quais 
não estavam acostumados. E 
nem sempre com treinamento 
adequado. 

O Financial Times teve em 
abril um repórter de Londres 
pego com a boca na botija ao 
infiltrar-se em uma reunião 
interna do jornal Evening 
Standard em que seriam 
anunciados cortes de pessoal. 
Na Espanha, a passagem de 
uma mulher seminua durante 
um comentário do jornalista 
Alfonso Meiros disparou um 
debate sobre se ele traía a 
mulher. 

Mas nenhum desses episódios 
se compara ao de Jeffrey Too-
bin, que viu sua carreira de-
vastada depois de ser flagrado 
masturbando-se em uma reu-
nião com colegas da redação 
da The New Yorker via Zoom, 
em outubro. Advogado forma-
do em Harvard, celebrizou-se 
por coberturas históricas como 
o julgamento do atleta O.J.
Simpson, que transformou no 
livro utilizado como base para 
a série de TV. 

Foi demitido da revista e 
afastado da CNN, onde chefiava 
a análise de assuntos jurídicos. 
As consequências foram além. A 
criação da hashtag #meToobin 
associou o caso a assédio sexual 
e moral, aumentando a lista de 
preocupações de gestores e 
RHs sobre como lidar com os 
efeitos colaterais do trabalho 
remoto. 

Zoom, aliado e 
inimigo dos jornalistas A International News Media Association publi-

cou em julho um estudo de autoria da jornalista  
americana Mary Meehan apontando a necessidade 
de processos estruturados de gestão e RH para lidar 
com a nova realidade do home office nas redações. 

O trabalho faz 
recomendações 
como a de prover 
a todos infraes-
trutura tecnoló-
gica semelhante 
para que não 
haja desigualda-
des dentro da 
equipe e a de 
prever medidas 
a serem adota-
das em situações 
como a de Jeffrey 
Toobin. E, acima 
de tudo, uma 
mudança cul-
tural, com mais 
empatia e apoio psicológico, o que nem sempre per-
meia a atmosfera tensa e carregada das redações. 

Leia mais em MediaTalks by J&Cia

July 2020

The Potential Impact 
of Work-From-Home 
on Newsrooms
Mary Meehan

https://www.ifj.org/actions/ifj-campaigns/decent-work-day-2020-telework.html
https://www.ifj.org/actions/ifj-campaigns/decent-work-day-2020-telework.html
https://www.ifj.org/media-centre/news/detail/category/towards-a-healthy-telework-life-for-journalists/article/combining-face-to-face-work-and-teleworking-is-the-best-way-to-make-the-most-of-the-benefits-of-rem.html
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/10/28/o-caso-do-jornalista-suspenso-por-ter-se-masturbado-em-reuniao-zoom/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/10/28/o-caso-do-jornalista-suspenso-por-ter-se-masturbado-em-reuniao-zoom/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/10/28/relatorio-aponta-caminhos-para-trabalho-remoto-em-redacoes/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/10/28/relatorio-aponta-caminhos-para-trabalho-remoto-em-redacoes/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/10/28/relatorio-aponta-caminhos-para-trabalho-remoto-em-redacoes/
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Nesses 10 anos de história, o Grupo Boticário
tornou-se uma das maiores redes de varejo do país. 
São sete das mais importantes marcas de beleza 
do mercado, presentes em milhares de pontos 
de venda no Brasil e em outros 15 países.

Uma história de empreendedorismo e inovação
que só é possível graças a uma equipe com brilho
nos olhos, apaixonada pelo que faz e sempre 
pronta para fazer a diferença na vida das pessoas 
e no mundo.

Para criar produtos 
que fazem diferença 
no mercado, criamos 
uma empresa que 
faz diferença na vida 
das pessoas.

grupoboticario.com.br20

2019
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Saúde física e 
bem-estar 
emocional 
abalados

Acostumados a desmascarar autores de malfeitos e escândalos, jornalistas 
viram-se usando máscaras para gravar e buscar as notícias. Vários se infectaram 
e tiveram que paralisar suas atividades até a recuperação. Muitos tiveram a saúde 
mental afetada pela exposição aos sofrimentos das vítimas e à dor e angústia dos 
familiares. E outros perderam a vida. 

No fim de julho, o Instituto  
Reuters para estudo de jornalis-
mo da Universidade de Oxford 
antecipou dados de uma pesqui-
sa realizada em conjunto com a  
Universidade de Toronto mostrando 
o impacto da Covid-19 sobre a saúde 
emocional dos jornalistas, com o ob-
jetivo de alertar o setor sobre medidas 
urgentes de apoio. 

Cerca de 70% dos entrevistados apre-
sentaram sofrimento psicológico. Em 
26% deles os sintomas eram compa-
tíveis com o diagnóstico de Transtorno 
de Ansiedade Generalizada, incluindo 
preocupação, sensação de nervosismo, 
insônia, baixa concentração e fadiga.

Os autores acham que excesso de tra-
balho − 60% dos profissionais relataram 
estar trabalhando mais − combinado 
com mudança dramática na forma de 
atuar pode ter contribuído diretamente 
para os altos níveis de angústia e ansie-
dade.

Segundo uma das autoras do estudo, 
Meera Selva, comparações diretas 
com outras profissões são arriscadas 

por misturarem dados demográficos 
diferentes, mas os jornalistas parecem 
estar sob pressão acima da média. 

Foram ouvidos 73 profissionais expe-
rientes, de grandes organizações. Os 
autores acham que o impacto sobre jor-
nalistas é acima da média da população. 

Para o secretário-geral da UIJ, Antonhy 
Bellanger, esta é uma responsabilida-
de das empresas jornalísticas. 

“Nas maiores há apoio para situações 
envolvendo saúde mental, especial-
mente voltadas aos que retornam de 
zonas de guerra. A IFJ também atua em 
conjunto com o comitê internacional 
da Cruz Vermelha para assegurar su-
porte aos profissionais afetados“, disse. 

Instituto Reuters mede a extensão do 
impacto emocional da Covid-19 sobre 
jornalistas e sugere ação imediata

As principais 
conclusões são tão 
impressionantes que 
consideramos importante 

sinalizar a 
pressão sob 
a qual os 
jornalistas estão 
trabalhando, 
para que as 
organizações 
avaliem como 
responder aos 
problemas 
identificados. 

Meera Selva (diretora do 
programa de fellowship 
do Instituto Reuters) e 
dr. Anthony Feinstein 
(pesquisador da 
Universidade de Toronto), 
autores do estudo

“Cuidem-se”
O conselho do Instituto Reuters já começou a ser seguido pela Thomson Reuters, que instituiu 
a data de 9 de outubro − em que se comemora o Dia Mundial da Saúde Mental − como feria-
do corporativo em todo o mundo. Na mensagem à equipe, o CEO Steve Hasker recomendou 
que aproveitassem a folga para praticar os métodos preferidos para lidar com pressões. Os fun-
cionários foram estimulados a baixar o aplicativo Headspace, com lições diárias de meditação. 

“É difícil superar o desafio 
de cobrir uma história que 
é ao mesmo tempo pessoal 
e profissional, tendo que 
explicar um novo assunto 
de maneira precisa, 
responsável e rápida.”

“Em coberturas de rua, grupos 
de pessoas podem tornar-se 
hostis repentinamente. A ideia 
de que a mídia tem alguma 
agenda além de simplesmente 
documentar esse momento em 
nossa história é generalizada.”

Veja em MediaTalks by J&Cia a entrevista 
completa com Meera Selva e o vídeo de 
apresentação da pesquisa. 

O que os entrevistados disseram

http://www.mediatalks.com.br/pt/homepage/
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“A combinação de trabalhar em home  
office e tentar administrar uma casa é 
impossível”, foi o desabafo de uma jorna-
lista captado pela pesquisa do Instituto 
Reuters. Harmonizar trabalho com vida 
pessoal nunca foi fácil para as mulheres. 
A pandemia expôs a necessidade de 

atenção para as barreiras enfrentadas 
pelas profissionais de imprensa.

A Federação Internacional dos Jor-
nalistas examinou em julho como an-
dava a situação, ouvindo 500 profissio-
nais em 52 países.  A conclusão é de 
que para a metade delas a pandemia 

tornou mais severa a desigualdade de 
gênero, com 65% reportando saúde 
afetada e aumento de estresse causa-
do por fatores como preocupação com 
o salário, dificuldade de conciliar traba-
lho com tarefas familiares, excesso de 
trabalho e medo de perder o emprego. 

Mais dramático do que o impacto psi-
cológico é a quantidade de profissio-
nais de imprensa que se tornaram víti-
mas fatais da pandemia: mais de 500 
em 57 países desde março.

A conta é acompanhada pela Press 
Emblem Campaign, de Genebra, com 
base em dados de associações jorna-
lísticas. No último levantamento, de 1o 

de dezembro, o Brasil aparece como o 
terceiro país com mais jornalistas mor-
tos pela doença (43), atrás de India (51) 
e Peru (93).

Uma tragédia que parece não ter fim. 
O número de profissionais mortos 
pela doença mais do que dobrou em 
novembro. A quantidade saltou de 22 

mortes em outubro para 47 no último 
mês, incluindo sete brasileiros.

A América Latina concentra mais da 
metade dos jornalistas mortos pela 
doença. Dos dez países mais afeta-
dos, seis são da região. Além de Peru 
e Brasil, figuram nessa lista Equador 
(41), México (33), Panamá (11) e Bolívia 
(9). O número de profissionais latino-a-
mericanos mortos de Covid-19 é mais 

do que o dobro do registrado na Ásia, a 
segunda mais afetada.

Um dos casos mais notórios regis-
trados pela entidade foi o do egípcio 
Mohamed Monir, de 65 anos, detido 
depois de realizar uma reportagem 
para a rede Al Jazeera. Ele morreu de 
Covid-19 dias depois de ser liberado, le-
vantando suspeitas de que tenha con-
traído a doença na cadeia.

Para as mulheres, um fardo maior 

Brasil é o terceiro país com mais jornalistas mortos por Covid-19 no mundo 

Jornalistas morreram nesse período sem serem 
testados, ou suas mortes não foram publicamente 
anunciadas. E em alguns países há menos informação 
sobre vítimas da pandemia, o que distorce o resultado”.

Blaise Lempen, 
secretário-geral da Press Emblem Campaign

As revelações do Instituto Reu-
ters foram similares às de outro 
trabalho, elaborado em con-
junto pelo ICFJ (International 
Center for Journalists) e pelo 
Tow Center da Universidade de 
Columbia,  com base em 1.406 
questionários respondidos por 
profissionais de 125 países. O Bra-
sil foi um dos cinco que mais con-
tribuíram para os resultados. 

Embora fazendo a ressalva de 
que a amostra não representa a 
população integral de jornalistas, 
os autores chegaram a conclu-
sões semelhantes: o impacto foi 
severo. 

ICFJ/Tow Center 
apuram resultados 
similares 

 ■ Para 70% a tensão emocional emergiu 
como principal dificuldade nos seis primeiros 
meses da pandemia, seguida por medo de 
perder emprego ou renda (67%). 

 ■ Ansiedade foi a reação mais comum (42%), 
seguida de exaustão e colapso nervoso 
(38%).

 ■ Isolamento social figurou em quarto lugar 
na lista de obstáculos (59%), superando até 
mesmo o temor de contrair o coronavírus 
(54%).

 ■ 62% avaliaram aconselhamento psicoló-
gico como importante ou muito importante, 
mas apenas 15% disseram estar recebendo.

 ■ 30% disseram que o veículo em que traba-
lhavam não forneceu equipamentos de pro-
teção para atuarem em campo.

 ■ 65% disseram-se menos seguros em seus 
empregos.

 ■ 6% apenas sentiram-se mais seguros.
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PARA A SABESP,

A FÓRMULA DA ÁGUA É

HIDROGÊNIO,
OXIGÊNIO E
RESPONSABILIDADE
SOCIOAMBIENTAL. 

sabesp.com.br

Desde a sua fundação,

a Sabesp traz em seu DNA

a responsabilidade social.

Levando água e saneamento

a milhões de pessoas,

causando assim

um impacto positivo,

gerando benefícios sociais

e ambientais.

É assim que atendemos

a 60% da população do estado

de São Paulo, em 375 municípios.

É assim que nos tornamos

a 3ª maior empresa

de saneamento do mundo.

AFC-SAB-An.REV.Jornalistas&Cia_Fórmula 21x28.indd   1AFC-SAB-An.REV.Jornalistas&Cia_Fórmula 21x28.indd   1 30/11/20   12:1530/11/20   12:15
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Imprensa 
e governos: 
relação 
marcada 
por altos e 
baixos 

Alinhamento ou crítica?  
A postura da imprensa na crise 
A cobertura da Covid-19 colocou a im-
prensa de muitos países diante de um 
dilema: alinhar-se ao governo para co-
laborar com a condução oficial das 
medidas de controle e esclarecimento 
da população, ou posicionar-se critica-
mente e correr o risco de gerar insegu-
rança ou discórdia na sociedade?  

Em várias nações o que se observou 
foi um alinhamento inicial, que ao lon-
go do tempo deu lugar a cobranças e 
escrutínio, como relataram as corres-
pondentes que colaboraram para esta 
série. Foi o caso de Argentina e Suécia. 

Já na França e no Reino Unido houve 
forte escrutínio desde os primeiros dias. 

Questionamentos sobre a política de 
controle − lockdown, uso de máscaras, 
fechamento de fronteiras, protocolo 
para medicamentos − e sobre preços 
ou disponibilidade de equipamentos 
de proteção destacaram-se entre as 
cobranças da imprensa. Vários países 
europeus tiveram também que se pre-
ocupar com denúncias de negligência 
em relação às casas de idosos, devido 
aos índices altos de mortes registradas 
nesses estabelecimentos. 

A pandemia inaugurou uma nova era 
na comunicação entre governos e so-
ciedade. Reagindo à altura da gravi-
dade da Covid-19, diversos países im-
plantaram o mecanismo de coletivas 
diárias para informar e prestar contas 
da evolução da doença. 

Especialistas em saúde foram alçados 
ao patamar de celebridades globais, 
como o americano Anthony Fauci, que 
mesmo desautorizado em público 
pelo presidente Donald Trump des-
fruta de altos índices de confiança do 
público. 

Nem tudo foi 
bem entre a 
imprensa fran-
cesa e o go-

verno francês durante a pandemia. As 
rusgas começaram logo no início da 
crise. 

No dia 23 de abril o governo criou para 
o público um espaço com  “informa-
ções confiáveis” sobre a pandemia 
chamado “Désinfox coronavirus”. Mas 
ao   clicar neste espaço, na verdade, 
franceses deparavam-se com artigos 
extraídos das seções de verificação 
de grandes veículos como Le Monde, 
France-Presse, 20 Minutes e FranceIn-
fo. Tudo sem hierarquia, lógica ou co-
mentários.

Os jornais protestaram. “O Esta-
do não é árbitro da informação”, 
denunciaram sociedades de re-
datores. “Le Monde não foi con-
sultado antecipadamente  e não 
é preciso dizer que nós teríamos 
recusado este tipo de aborda-

gem”, reclamou Luc Bronner, diretor 
de redação do Le Monde, no Twitter. 
“Nosso bem mais precioso é nossa in-
dependência”, protestou Paul Quinio, 
diretor de redação do jornal Libération. 
O governo prometeu eliminar a página 
assim que a crise acabasse.

Para o historiador da imprensa e da 
mídia Alexis Lévrier, a imprensa fran-
cesa cumpriu o seu papel crítico ao 
não sucumbir à tentação, em nome 
da unidade nacional, de apenas trans-
mitir a palavra oficial.

“Alguns podem pensar que não era a 
hora certa, mas esses jornais desem-
penharam seu papel perfeitamente, 
enquanto em crises semelhantes ou 
pelo menos comparáveis nas décadas 
anteriores – a Primeira Guerra Mundial, 
Chernobyl, a primeira Guerra do Golfo 
– tinha sido absolutamente o oposto. A 
imprensa suspendeu essa função críti-
ca durante aquelas crises”, disse Lévrier 
em entrevista à France Culture.

A relação do presidente Emmanuel 
Macron com a imprensa já não era 
boa antes da pandemia.   “Jornalistas 
não me interessam, teria dito Macron. 
No entanto, como esclareceu Lévrier, 
os problemas do presidente com a im-
prensa francesa estão longe do que se 
vê em ditaduras. “Não estamos sob Pu-
tin ou Erdogan!“, afirmou o historiador, 
citando os presidentes russo, Vladimir 
Putin, e turco, Recep Erdogan.

Veja mais sobre os efeitos da pandemia no 
jornalismo francês em MediaTalks by J&Cia 

Na França, imprensa não deu trégua 

Da França,  
Deborah Berlinck

http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/09/11/video-deborah-berlinck-pandemia/
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No início da pandemia, o que mar-
cou a Argentina foi a união do go-

verno e da oposição e a aceitação, por 
parte da sociedade civil, das restrições 

impostas para proteger a população da pandemia. Aceitar calado, 
sem discutir, não é uma característica dos argentinos – especial-
mente na situação em que se encontrava o país.

Cristina Kirchner, que tinha uma péssima relação com a im-
prensa quando era presidente, 
voltara ao poder em dezembro, 
como vice de Alberto Fernan-
dez. Ele nunca teria sido candi-
dato, não fosse por Cristina Kir-
chner, que o escolheu. Ela tinha 
de longe muito mais votos do 
que ele, mas precisava de uma 
figura moderada para unir os pe-
ronistas e derrotar Mauricio Ma-
cri. Ainda candidato, Fernandez 
prometeu uma relação “normal” com a imprensa.

Quando a crise do coronavírus chegou ao país ele se reuniu com 
os governadores de seu partido e da oposição, com organizações 
sociais, sindicatos e com representantes  dos mais diversos setores 
da sociedade. E costurou uma frente unida, colocando ênfase nos 
conselhos do ministério da Saúde e dos infectologistas. 

“A economia se recupera, uma vida perdida não”, disse Fernan-
dez. No dia 19 de março, quando o presidente decretou a quaren-
tena,  os principais meios impressos e digitais publicaram a mesma 
capa:  “O vírus paramos juntos”. Uma iniciativa parecida foi adotada 
pelos jornais brasileiros quatro dias depois.

Nos primeiros cem dias, esse espirito de união foi mantido – até 
porque (salvo algumas exceções) os políticos, especialistas em saúde 
e até economistas compartilhavam uma mesma visão: a saúde está 

em primeiro lugar e não há outra 
alternativa. E o governo mantinha 
a todos bem informados, divul-
gando relatórios diários sobre o 
numero de infectados, mortos e 
curados em todo o país – inclusive 
por WhatsApp.

 “A imprensa acompanhou o 
governo, divulgando as informa-
ções e as medidas de prevenção”, 
disse Alejandro Alfie, que escre-

ve sobre meios de comunicação para o jornal Clarín. “O fato de 
haver essa boa comunicação entre governo, oposição e jornalistas 
contribuiu para que a sociedade civil acatasse as novas normas na 
primeira fase da Covid-19.”

Leia mais sobre os efeitos da pandemia no jornalismo argentino em 
MediaTalks by J&Cia

Na Argentina, frente unida contra o inimigo comum 

Da Argentina,  
Monica Yanakiew

Na maioria dos casos, transparência foi 
recompensada com aprovação da sociedade 

Governantes foram obrigados 
a fazer  opções difíceis, cali-
brando o grau de associação 
pessoal com um assunto tão 
ruim, sem darem à sociedade 
a impressão de distanciamen-
to na hora da maior crise da 
história recente. 

Muitos dos que adotaram a 
transparência e se expuse-
ram diretamente, em vários 
casos com coletivas diárias, 
saíram ganhando. Exemplos 
são  a alemã Angela Merkel e 
o australiano Scott Morrison.  

Ambos tomaram a dianteira na 
comunicação e viram seus índi-
ces de aprovação dispararem. 

O caso mais notório é o de Ja-
cinda Ardern, primeira-minis-
tra da Nova Zelândia, reeleita 
em outubro com vitória esma-
gadora. O país foi um dos me-
nos afetados por mortes, e é 
claro que isso ajuda. Mas a rela-
ção com a imprensa foi regular 
e honesta até nos momentos 
críticos, como a decepção pelo 
retorno da doença depois de 
os casos terem zerado.

http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/09/11/artigo-monica-yanakiew/
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Assim como em relação à Nova Zelân-
dia, não é sensato especular em que 
medida a relação com a imprensa du-
rante a Covid-19 influenciou  o resultado 
das eleições americanas. Mas Donald 
Trump entrou para a história como o 
mais controverso líder da pandemia. 

Ele não fugiu da raia, em coletivas e em 
manifestações nas redes sociais. Mas fi-
cou marcado pela associação com teo-
rias conspiratórias, como a da perigosa 
QAnon. 

E por  declarações que provocaram on-

das de desinformação, ao ponto de ter 
sido apontado por um estudo da Univer-
sidade de Cornell como o maior gerador 
de fake news sobre a Covid-19. Ao con-
trair a doença cuja gravidade minimiza-
ra, consolidou a posição com ações ain-
da mais temerárias para a saúde pública. 

Trump notabilizou-se por atacar o men-
sageiro quando a mensagem não agra-
dava. Como no caso da resposta a uma 
pergunta do jornalista Peter Alexander, 
da NBC, sobre o que tinha a dizer a res-
peito do medo da população.

“Eu digo que você é um repórter terrível. 
Acho que é uma pergunta muito de-
sagradável e um sinal muito ruim que 
você está transmitindo ao povo ameri-
cano”, respondeu ele.

Visibilidade e transparência não 
são a mesma coisa, lembrou a crise 

Os populistas 
odeiam ser 
impopulares. É 
por isso que eles 
se mostraram tão 
ruins em lidar com a 
Covid-19, uma crise que 
traz apenas notícias 
sombrias − morte, 
destruição econômica 
e liberdades limitadas. 

Gideon Rachman, 
em artigo no  

Financial Times

No dia 27 de novembro o presidente americano tornou-se mais uma vez alvo 
de uma enxurrada de memes nas redes sociais ao usar uma escrivaninha de 
tamanho reduzido em uma coletiva na Casa Branca. 

Fricções entre governo e imprensa na 
democrática Escandinávia são raros 

como alces albinos nos trópicos.  Na Su-
écia, as autoridades responsáveis pelo 
controle da pandemia seguiram a prática 

estabelecida no país há mais de 250 anos: a transparência. 
Criada em 1766, a Lei de Transparência do país é a mais antiga 

do mundo. A Constituição garante  pleno acesso às informações ofi-
ciais. E-mails, relatórios, documentos e correspondências sobre de-
cisões do governo podem ser conferidos por jornalistas e cidadãos. 

Os primeiros meses da pandemia foram marcados pela união 
entre situação e oposição. Com o  tempo o governo teve que lidar 
com críticas, principalmente em relação às mortes em casas de 
idosos e à estratégia dissonante adotada para fazer frente à pande-
mia - um soft lockdown. 

Cenas de ruas desertas patrulhadas por policiais em países 
como a Espanha e a Grã-Bretanha pareciam na Suécia um cenário 
distante. Em abril, a  imprensa local destacou orgulhosa a previsão 
da Organização Mundial de Saúde (OMS) de que a estratégia sue-
ca representava um ‘possível futuro modelo’ para os demais países 
na etapa pós-lockdown. 

Mas não havia consenso. Críticos da linha adotada pelo país  
apareciam em horário nobre nas TVs estatais e privadas da Suécia, 

e faziam  barulho nas redes sociais. A polêmica condução teve co-
bertura equilibrada, com amplo espaço na mídia para os defenso-
res e para os furiosos detratores da linha seguida pelo país.  

A Suécia não ficou à margem  da  pandemia de desinformação. 
O ministro da Defesa, Peter Hultqvist, foi a público alertar contra 
uma campanha de notícias falsas sobre a estratégia sueca de com-
bate ao Covid-19 – promovida, segundo ele, principalmente por si-
tes de notícias de Rússia, China e Azerbaijão. 

E apesar de nos países escandinavos a mídia contar com um 
fundo estatal de contribuição financeira direta, distribuído anual-
mente, o impacto do novo coronavírus sobre a indústria também 
tem sido perverso. As empresas sofreram com queda na receita, 
tiveram que demitir e reduzir jornada. 

Para aliviar, jornalistas contam com o apoio financeiro do Esta-
do. O governo criou um pacote emergencial garantindo subsídios 
de até 90% do salário dos trabalhadores afetados pela pandemia.

As redações na Escandinávia vivem um estranho paradoxo: o 
consumo de notícias aumenta tanto quanto a propagação do ví-
rus, mas muitos veículos enfrentam a ameaça de extinção. E as 
previsões são de que os efeitos do novo coronavírus sobre a mídia 
poderão ser piores do que a crise financeira de 2008. 

Leia mais sobre sobre os efeitos da pandemia no jornalismo escan-
dinavo em MediaTalks by J&Cia. 

Transparência sueca também na pandemia  

Da Suécia,  
Claudia Wallin

http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/09/24/1243/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/10/02/1453/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/10/02/1453/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/09/11/artigo-claudia-wallin/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/09/11/artigo-claudia-wallin/


17

A pandemia evidenciou a desigualdade 
entre homens e mulheres como fontes 
qualificadas na imprensa. Estudos 
mostraram que a participação delas 
como médicas, cientistas e formuladoras 
de políticas públicas foi bem aquém da 
dos homens. 

O mais abrangente deles, 
comissionado pela Fundação 
Gates e publicado em setembro, 
fez a conta: eles falaram em 
77% das oportunidades em 
que o gênero da fonte foi 
identificado, e elas somente 
em 19%. Cada declaração de 
fonte mulher foi acompanhada 
por pelo menos outras três de 
homens na mesma matéria. 

A situação provocou reação. Em maio, 
35 cientistas assinaram um artigo 
cobrando da imprensa paridade na 
representação, dizendo-se “fartas”. 

O trabalho da Fundação Gates fez 

recomendações sobre medidas a 
serem adotadas pelas redações para 
reduzir a desigualdade, que também é 
reflexo da própria baixa representação 
das mulheres em cargos de comando 
e como autoras de artigos científicos

Mulheres em posição secundária como fontes 

O jornalismo profissional tem desempenhado função essencial e relevante de orientação das pessoas diante da epidemia do novo 
coronavírus, uma das piores tragédias que a humanidade já enfrentou.

A pandemia não é o único desafio com que o Ser Humano se defronta. O uso desmedido da desinformação e do ódio  na internet 
tem o objetivo de separar as pessoas e as famílias, a fim de solapar a democracia.

Isso fica claro no foco no protagonismo dos jornalistas, que não deixaram de trabalhar um minuto sequer nesses tempos perversos, 
levando à população informação de qualidade, contribuindo para a redução da velocidade de propagação do vírus.

Deve-se ressaltar a força do meio Revista, que tem contribuído – ao lado do importante aspecto do entretenimento – para que as pessoas pudes-
sem se desligar das notícias da crise e ler conteúdos segmentados de seu interesse pessoal.

Mesmo as que suspenderam a circulação impressa permaneceram ativas com conteúdo vivo no digital, cumprindo sua missão informativa. As 
revistas continuam sendo guardiãs e multiplicadoras do ‘conhecimento certificado’, tão desejado pelos leitores e anunciantes.

Novas práticas 
No Reino Unido, a ideia de coletivas 
diárias na pandemia acabou absorvida 
como prática permanente. A adminis-
tração de Boris Johnson substituiu um 
dos briefings diários em off, limitados a 
jornalistas credenciados no Parlamen-
to, por outro formato: um encontro na 
sede do governo transmitido pela TV e 
acessível a jornalistas via teleconferên-
cia, inspirado no modelo americano. 

Uma jornalista que era da ITV, 
Alegra Stratton, foi contratada 
para apresentar os briefings, 
que podem ter participação 
de outras fontes ou do próprio 
primeiro-ministro dependen-
do da situação. 

O novo modelo começa a 
funcionar em 2021.

http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/10/14/1857/


18

Ameaças à 
liberdade de 
imprensa 
atingiram até 
países com 
tradição 
democrática 

As rusgas entre autoridades e jornalistas em coletivas não foram nada perto do 
que se assistiu em várias partes do mundo. A pandemia trouxe como efeito colate-
ral uma quantidade assombrosa de tentativas de cercear o trabalho de jornalistas, 
inclusive em democracias.

Mas foram piores nos regimes fechados e em nações onde grupos de extrema-di-
reita proliferam. A atenção voltada para o problema tem feito com que atores da 
sociedade se mobilizem para garantir que o jornalismo possa exercer sua missão 
sem restrições, no momento em que informação confiável continua sendo crucial 
para a saúde pública global. 

A revista Index of Censorship criou um 
mapa interativo demonstrando casos 
que puderam ser comprovados pela 
equipe. O número é expressivo: 245 
violações entre 31 de março a 12 de se-
tembro, o que representa a média de 3 
casos a cada dois dias. 

O mapa registra detenções, ataques fí-
sicos, leis que dificultam o trabalho da 
imprensa, restrições a mídias sociais, 
leis para impedir a disseminação de 
“notícias falsas”.  O relatório observa que 
uma vez que liberdades são corroídas 
pode ser difícil recuperá-las.

O caso do jornalista e documentarista premiado Hopewell Chin’ono’s, do Zimbábue, 
ganhou as manchetes mundiais na última semana de julho. Ele foi detido em casa em 
represália a denúncias de malversação de verbas públicas para compra de equipamen-
tos médicos durante a Covid-19 e ficou seis semanas na prisão. 

Embora o ministro da Saúde tenha sido preso, Chin’ono’s viu-se acusado de conspira-
ção política pelo governo. Formado em Harvard, ele é ex-correspondente do New York 
Times e da BBC. 

O caso ganhou dimensão global, com a campanha #ZimbagweanLivesMatter, em 
que celebridades protestaram contra a prisão dele e de outros ativistas. Em entrevista 
ao The Guardian em setembro, o jornalista relatou a história. O jornal publicou um 
video com o momento da detenção. 

O mapa-mundi das violações 

Em nenhum momento, como 
sempre acontece nas situações de 

crise, a imprensa abdicou de seu dever 
de informar plenamente a sociedade. 
Apesar de todos os cuidados tomados 
pela redações, equipes de jornalismo 
precisam seguir na linha de frente para 
reportar a realidade. As pressões, os 
riscos e até mesmo as incompreensões 
não desestimulam quem tem no 
compromisso com a verdade os 
fundamentos de sua atividade 
profissional e responsabilidade social. 
Se tivermos ajudado a reconhecer 
os heróis que estão nos hospitais e 
ajudado a salvar só uma vida, já teremos 
cumprido nossa missão na maior crise 
de nossas gerações.

https://www.indexoncensorship.org/disease-control/
https://www.theguardian.com/global-development/2020/oct/02/hopewell-chinono-zimbabwe-journalist-prison-conditions
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O levantamento do IPI (International 
Press Institute), rede global de edito-
res, jornalistas e executivos de veículos 
dedicada a defender a liberdade de 
imprensa e o livre fluxo de notícias, 
mostra que o problema pode ser bem 
maior do que indica o mapa da Index 
of Censorship.  O trabalho reúne todas 
as denúncias reportadas, incluindo as 
ocorridas em países onde a verifica-
ção é mais difícil devido a condições 
de censura local. 

Foram notificadas à entidade 478 vio-
lações em 81 países entre março e de-
zembro. A Índia, com 84 casos, lidera o 

ranking, seguida pela Venezuela. Prisões 
e processos somam a maioria dos casos..

O Brasil aparece com cinco violações 
(ataque verbal do presidente Bolsonaro 
à imprensa, decisão do governo fede-
ral de suspender temporariamente os 
efeitos da Lei de Acesso à Informação, 

aprovação de lei estadual na Paraíba 
impondo multas contra fake news so-
bre o novo coronavírus e um ataque 
duplo à repórter Bárbara Barbosa e ao 
cinegrafista Renato Soder da NSC TV 
enquanto cobriam medidas restritivas 
nas praias de Florianópolis).

Mais de duas violações por dia, segundo o IPI

Fake news ou fake laws? 
Incapazes de controlar a pandemia, autoridades de 17 países aprovaram leis 
federais ou estaduais destinadas a controlar durante o surto notícias que põem 
em risco a liberdade de imprensa, alguns utilizando o argumento de evitar pânico 
na população. 

Pandemia, crise econômica, desinformação, assédio online, discurso estigmatizante, 
ataques e ameaças. São muitos os desafios enfrentados pela imprensa e pelos 

jornalistas no Brasil e no mundo. Com a credibilidade em alta devido à cobertura 
incansável da pandemia, os profissionais estão exaustos, pressionados pelo estresse e pelo impacto econômico 
da crise sanitária nos veículos. Muitos adoeceram, outros tantos perderam a vida. Mas não foi em vão. O 
jornalismo segue vivo. Segue exercendo seu papel de fiscalizar o Estado e os poderes. Segue nas trincheiras da 
defesa da democracia.

 ■ Algéria
 ■ Azerbaijão
 ■ Bolívia
 ■ Bósnia
 ■ Brasil
 ■ Camboja
 ■ Filipinas
 ■ Hungria
 ■ Jordânia
 ■ Porto Rico
 ■ Romênia
 ■ Rússia
 ■ Tajiquistão
 ■ Tailândia
 ■ Emirados Árabes
 ■ Uzbesquistão
 ■ Vietnam 

A crise da saúde 
pública deu a 
governos autoritários 
a oportunidade de 
implementarem a 
notória ’doutrina 
de choque ‘, tirando 
proveito do fato de 
que a política estava 
em compasso de 
espera, o público 
estava atordoado e 
os protestos estavam 
fora de questão. Assim, 
impuseram medidas 
que seriam impossíveis 
em tempos normais. 

Christophe Deloire, 
secretário-geral da 

Repórteres Sem Fronteiras
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Prisões e processos judiciais atingiram jornalistas em países 
como Camboja, Venezuela, Somália, Nepal, Turquia, Azerbaijão, 
Nigéria, Zimbábue, Índia, Egito, Malásia, Singapura, Quênia e Fi-
lipinas. 

No Irã, um jornalista foi preso pela 
Guarda Revolucionária Islâmica ao 
tuitar acusando o governo de não ter 
se preparado para o surto. Foi proibi-
do de dar entrevistas sobre a prisão. 

Em Mianmar, Zaw Ye Htet, editor-
-chefe da agência de notícias online 
Dae Pyaw, foi preso, julgado e con-
denado a dois anos de cadeia pela 
publicação de uma matéria errada 
informando a morte de uma pessoa 
por Covid-19. 

Na Jordânia, forças de segurança 
prenderam o diretor de notícias e o 
proprietário da emissora Roya TV em 
reação a entrevistas com membros de comunidades desfavoreci-
das de Amã. 

Na Índia, um jornalista do canal Telugu V6 teve sua casa 
em construção demolida por ordem da Comissão Municipal 

em represália a uma denúncia de 
quebra do lockdown em evento 
do partido do governo. 

Nos Estados Unidos, uma jor-
nalista que cobrou cumprimento 
das regras de distanciamento em 
uma coletiva do governador da 
Flórida foi impedida de participar. 

Na Alemanha, uma equipe do 
canal Welt foi atingida por toma-
tes e ovos atirados por moradores 
quando se preparava para gravar 
uma reportagem sobre o surto em 
Gottingen. 

Na Espanha,  militantes do par-
tido de extrema-direita Vox jogaram ao chão um fotógrafo 
do La Razón. 

Em Livorno, na Itália, repórter e fotógrafo de um jornal 
local foram atacados por um jornaleiro ao tentarem entre-
vistá-lo.

A Hungria aprovou um decreto de emergência por tempo inde-
terminado, suspendendo a democracia parlamentar e estabele-
cendo sentença de prisão de até cinco anos para quem espalhasse 
“informações falsas”. 

Jornais e TVs foram suspensos ou per-
deram licença em Omã, Índia, Irã, Jor-
dânia, Congo, Zâmbia e Tanzânia. 

Nas Filipinas, a maior organização 
jornalística do país teve que suspender 
transmissões. 

Em Mianmar, o governo bloqueou 
mais de 220 sites, incluindo os de gran-
des organizações.

Na Índia, horas antes de anunciar o 
bloqueio, o primeiro- ministro Narendra 
Modi pediu a 20 proprietários de veícu-
los e editores que dessem tom positivo 
à cobertura, destacando as ações do go-
verno e minimizando as críticas. 

Na Romênia, um decreto de emer-
gência deu ao governo o poder de remover ou fechar sites que 
espalhassem fake news.

A Rússia instituiu prisão de até cinco anos e multas de até US$ 
25 mil para quem divulgar informação falsa sobre o novo coronaví-
rus. Para os meios de comunicação, chegam a US$ 127 mil. 

Nos Emirados Árabes, a divulgação de informações médicas 
que não as oficiais vale pena de até € 5,5 mil. 

Na Índia, um repórter do Kashmir Observer que fazia 
matéria sobre violações ao lockdown ficou preso dois dias, 

sob a alegação de quebra do 
isolamento social. 

Na Sérvia, uma equipe da KTV 
usando máscaras e luvas passou 
um dia na cadeia ao entrar em um 
prédio público para uma entrevis-
ta. O motivo: não se desinfetara.

Escócia e Moldávia triplicaram 
o prazo para órgãos públicos res-
ponderem a questionamentos da 
imprensa. Espanha e Brasil sus-
penderam o acesso, sendo que 
neste último a medida foi derruba-
da pelo Supremo Tribunal Federal. 

Na Nicarágua, o IPI registrou 
que o acesso aos briefings oficiais sobre o surto de Covid-19 
foi permitido apenas aos meios de comunicação que apoiam 
o presidente Daniel Ortega. 

Na Grécia, cada veículo só podia fazer uma pergunta se-
manal por escrito à assessoria do Ministério da Saúde. 

Nas Filipinas, somente a mídia oficial podia participar dos 
briefings. 

No Egito, a correspondente do britânico The Guardian foi 
obrigada a deixar o país. O mesmo ocorreu com três corres-
pondentes do Washington Post na China, que também não 
renovou o visto do jornalista do New York Times, forçando-o 
a sair. 

No Congo, uma apresentadora da própria TV estatal foi sus-
pensa ao fazer uma pergunta incômoda ao ministro da Saúde.

O vale-tudo para controlar o 
trabalho da imprensa

https://niemanreports.org/articles/the-threat-and-opportunity-covid-19-brings-to-hungarys-embattled-journalists/
https://caravanmagazine.in/media/hours-before-lockdown-modi-asked-print-media-owners-editors-refrain-negative-covid-coverage
https://caravanmagazine.in/media/hours-before-lockdown-modi-asked-print-media-owners-editors-refrain-negative-covid-coverage
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.

A falta de acesso a fontes oficiais 
também pesou para 28% dos jorna-
listas entrevistados, enquanto 23% so-
freram por terem sido impedidos de 
trabalhar por falta de credenciamento; 
20% foram excluídos de coletivas ou vi-
ram pedidos de informação rejeitados; 
3% tiveram o passe revogado e 2% 
disseram terem sido expulsos do país 
onde trabalhavam. Pressões de ordem 
econômica, com governos retirando 
publicidade dos jornais, foram aponta-
das por 13% dos entrevistados. 

A dificuldade de conversar com fontes foi 
outro problema mencionado, com 31% dos 
jornalistas revelando que entrevistados tinham 
medo de ter a identidade exposta. Outros 
30% relataram que fontes relutavam em falar 
por temer consequências financeiras, como 
perder o emprego; 16%  porque tinham medo 
de problemas legais e 9% porque temiam 
violência física. 

Censura direta e pressão para adotar tom positivo nas matérias foram 
citados por 14% dos participantes. E 20% deles disseram que o volume 
de assédio e abuso online foi “muito pior do que o habitual”. Ataques 
físicos atingiram 3%. E 2% foram detidos, presos ou processados.

As tentativas de cercear o trabalho 
da imprensa nos primeiros meses da 
pandemia também tiveram reflexos 
sobre a saúde emocional dos jorna-
listas. Isso foi capturado pela pes-
quisa do ICFJ (International Center 

for Journalists) e do Tow Center da 
Universidade de Columbia, nos Es-
tados Unidos, que idenficou fatores 
relacionados à livre prática da profis-
são como tendo contribuído para o 
estresse psicológico.  

Medo e ameaças doeram na alma
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Fake News 
seguem 
ameaçando 
a saúde 
pública

A desinformação não tem dado trégua. E parece piorar à medida que a crise da 
Covid-19 continua fora de controle, com vários países experimentando a segunda 
onda e tendo que impor novos lockdowns. 

A reação de negacionistas e de movimentos antivacina e contrários ao distancia-
mento social e ao uso de máscaras – que ainda serão necessárias mesmo com o 
início da aplicação das vacinas – traz riscos para a sociedade e para a liberdade 
de imprensa. 

Jornalistas atacados por extremistas na Europa durante manifestações e ameaça-
dos pelos que entoam cânticos assustadores como jornalista, você é o primeiro 
da lista são sinais de que vivemos tempos perigosos para a liberdade de imprensa. 

Ainda que as fake news prejudiquem 
toda a sociedade, jornalistas têm se de-
monstrado particularmente afetados 
por boatos relacionados ao coronavírus, 
que dificultam sua missão de informar 
com precisão. O estudo do ICFJ/Tow 
Center detectou que mais de 80% dos 
profissionais de imprensa depararam-
-se com notícias falsas sobre a doença 
pelo menos uma vez por semana. E 
que este foi um dos elementos a contri-
buir para seu desgaste emocional. 

Novamente, o autoritarismo, que exibiu 
ainda mais suas garras durante a pande-
mia, teve seu quinhão de culpa: 46% dos 

jornalistas de 125 países ouvidos na pes-
quisa apontaram políticos e governantes 
eleitos como fontes de desinformação. 
Outros 34% citaram a mídia estatal ou 
veículos fortemente partidários. E 25% 
mencionaram agências governamentais 
e seus porta-vozes, enquanto celebrida-
des foram lembradas por 19% deles. 

Mas nenhum desses grupos ganhou de 
um adversário insuspeito: os cidadãos, 
que na avaliação de quase a metade 
dos profissionais de imprensa entrevis-
tados, foram os mais destacados emis-
sores de notícias equivocadas. E como 
eles fizeram isso? Pelas mídias sociais. 

Em que pesem os esforços das empre-
sas de busca e de mídias sociais para 
controlar a desinformação em suas pla-
taformas, o problema tem crescido e 
as consequências agravaram-se, como 
mostra a disseminação de teorias cons-
piratórias.

Na avaliação dos jornalistas que partici-
param do estudo do ICFJ/Tow Center, o 
Facebook destaca-se como o mais pro-
lífico canal para informações enganosas, 
seguido por Twitter e WhatsApp. São 
resultados globais, mas podem variar 

localmente, já que em países 
como o Brasil o serviço de men-
sagens tem mais penetração do 
que em outras nações. 

A exemplo de outros setores 
da sociedade, a percepção dos 
jornalistas entrevistados sobre a 
ação das plataformas não é po-
sitiva: 46% expressaram frustra-
ção com a forma como lidaram 
com a desinformação que lhes 
foi relatada. Na maioria das ve-
zes, não responderam. 

Redes sociais consolidaram-se como canais para espalhar mitos 

Políticos e autoridades, fontes de 
desinformação 

O Projor apoia o trabalho de 
profissionais e organizações 
dedicadas à reflexão e ao 
aprimoramento da prática 
jornalística, especialmente diante 
da pandemia de Covid-19. Uma 
imprensa livre é um dos pilares 
da democracia. Em linha com 
essa visão, o Projor mantém, há 
mais de 20 anos, o Observatório 
da Imprensa, veículo pioneiro 
na crítica de mídia no Brasil, 
e realiza projetos voltados ao 
desenvolvimento do jornalismo 
local, da credibilidade noticiosa 
e da cobertura das eleições 
municipais.
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A gravidade da Covid-19 deu com-
bustível extra a iniciativas de con-
trole das plataformas digitais. Uma 
das principais é a tentativa de revo-
gar o Artigo 230 por parte do Se-
nado americano, o que equipararia 
as mídias sociais a veículos jorna-
lísticos, tornando-as responsáveis 

sobre o que nelas for veiculado por 
usuários. 

Da Austrália, em guerra com as plata-
formas em torno do pagamento pelo 
conteúdo produzido pela mídia de 
notícias, veio a ideia do Tech-xit, uma 
rede social estatal para substituir as 
globais caso o acordo não vingue. 

No outro extremo do debate estão en-
tidades que defendem a liberdade de 
expressão nas redes, que em países au-
toritários, onde a imprensa opera sob 
censura, torna-se fundamental para 
dar voz a cidadãos. É uma daquelas 
brigas em que todos estão certos e 
ninguém tem razão. 

Ainda que o mecanismo de regular opi-
niões nas redes sociais seja alvo de con-
trovérsia, o fato é que, neste momento, 
tornou-se campo livre para manipula-
dores da opinião pública a fragilidade 
emocional de cidadãos em face de um 
vírus sem controle e sofrendo conse-
quencias devastadoras. O jornalismo de 
qualidade e as agências de checagem 
aprimoraram seus sistemas de coleta 
e esclarecimento de notícias falsas de-
pois do aprendizado dos primeiros me-
ses da pandemia. Mas não está sendo 
suficiente.  

A Covid-19 proporcionou uma combi-
nação perversa de teorias conspirató-
rias que acabaram se associando em 
torno de pautas comuns, sobretudo a 
rebeldia contra o Estado, mesmo em 
nações democráticas. Manifestações de 

grupos antivacina e de pessoas contrá-
rias ao isolamento social, que negam a 
existência do vírus e dizem não aceitar a 
tutela do governo apontando o que po-
dem ou não fazer, multiplicam-se pelo 
mundo, em muitos casos lideradas por 
partidários da extrema-direita. 

O QAnon é o exemplo mais eloquen-
te. Movimento nascido nos Estados 
Unidos por apoioadores de 
Donald Trump e baseado na 
absurda tese da existência de 
um culto satânico liderado 
por celebridades envolvidas 
em tráfico de crianças, pegou 
carona na pandemia e cru-
zou os sete mares. 

Pesquisa da ONG britânica 
Hope Not Hate em outubro 

revelou que um em cada quatro britâ-
nicos já acredita nas teorias do QAnon, 
cujas bandeiras aparecem em passea-
tas por toda a Europa. E que teria sido 
possível contê-lo com ação mais rápida 
das mídias sociais

Regular ou não, eis a questão 

Saúde pública sob risco diante da rebeldia pregada nas redes 

Do Reino Unido, um movimento concreto para equilibrar a relação 
entre empresas jornalísticas e plataformas digitais 

Ao anunciar (em 30/11) a decisão de 
criar um órgão regulador destinado a 
implantar um código de conduta para 
as gigantes digitais e supervisionar a 
obediência a ele, o governo britânico 
pode inspirar outros países a seguirem 
caminhos semelhantes. A Unidade 
de Mercados Digitais, que fará parte 
da poderosa CMA (Competition and 
Markets Authority), órgão de contro-

le de concorrência no país, promete 
fortalecer o jornalismo de qualidade, 
que continua sendo a melhor resposta 
para a desinformação. 

O novo código regerá os acordos co-
merciais entre empresas jornalísticas 
e plataformas para ajudar. a mantê-las 
no mercado, contribuindo para au-
mentar a sustentabildade do jornalis-
mo de alta qualidade. 

Três dias depois da notícia, o Face-
book anunciou um acordo com al-
guns dos principais jornais britânicos 
para pagar pelo conteúdo a ser inseri-
do no Facebook News, uma aspiração 
antiga da indústria. 

Leia mais em MediaTalks.com.br. 

Leia mais sobre sobre as teorias conspira-
tórias que ameaçam a saúde pública em 
Mediatalks.com.br by J&Cia.

http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/10/30/como-a-revogacao-do-article-230-afeta-as-redes-sociais/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/10/30/como-a-revogacao-do-article-230-afeta-as-redes-sociais/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/10/23/da-australia-a-ideia-de-redes-sociais-estatais/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/09/24/1243/
http://www.apple.com/br
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/11/27/uk-cria-orgao-regulador-para-google-e-facebook/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/11/27/uk-cria-orgao-regulador-para-google-e-facebook/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/11/27/uk-cria-orgao-regulador-para-google-e-facebook/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/11/27/uk-cria-orgao-regulador-para-google-e-facebook/
http://MediaTalks.com.br
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/10/23/midias-sociais-podem-conter-teorias-conspiratorias-diz-hope-not-hate/
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Uma das grandes batalhas que o jor-
nalismo enfrenta agora é neutralizar 
a influência de movimentos e até de 
partidos políticos sobre o respeito a 
medidas de distanciamento social im-
postas para conter a segunda onda 
e reverter a tendência antivacina. No 
Reino Unido, o controvertido Nigel Fa-
rage anunciou a mudança do nome 
de seu Partido Brexit para Reform UK, 
que terá como principal bandeira o 
combate ao lockdown. 

Para além do jogo político, há riscos reais. 
Um estudo da consultoria britânica FTI 
para avaliá-los tomou como exemplo a 
vacinação contra sarampo, catapora e ru-

béola no Reino Unido entre 2012 e 2018. 
Utlizou inteligência artificial para cruzar 
dados de saúde pública com posts em 
mídias socias, apurando que mais da me-
tade da queda na imunização estava as-
sociada ao mito de que a vacina faz mal.

A guerra da propaganda é sofisticada, 
com lances como a Grande Declara-
ção de Barrington, uma carta aberta 
defendendo a imunidade de rebanho, 
distribuída como tendo sido assinada 
por milhares de médicos e cientistas. 
Adotou o nome da cidade americana 
onde foi escrita e viajou rapidamente 
pelas redes sociais, em que pesem os 
questionamentos. 

Veículos como a SkyNews descobriram 
nomes falsos entre os signatários, mé-
dicos inexistentes e até um condenado 
por má prática. Mas nas redes é tida 
como referência científica para os de-
tratores do distanciamento social. 

A London School of Tropical Medicine 
and Hygiene publicou em novembro 
um estudo em que comprova relação 
de causa e efeito entre fake news a de-
cisão de tomar a vacina. A quantidade 
de pessoas que voltaram atrás na de-
cisão de se vacinar depois de expostas 
a posts antivacina aumentou 6,4%  no 
Reino Unido e 2,6% nos Estados Uni-
dos. 

Distanciamento social e vacina, batalhas 
finais da desinformação sobre a Covid-19 

Fake news associadas  
à religião dominam na  
América Latina 

Um estudo da organização britânica 
First Draft que examinou mais de 14 
milhões de posts com desinformação 
sobre a Covid-19 concluiu que a presen-
ça de conteúdo relacionado a religião 
e moralidade em espanhol (sobretudo 
da América Latina) é maior do que em 
inglês e francês somados.

A entidade encontrou uma quantida-
de significativa de posts colocando a 
cura da doença nas mãos de Deus ou 
de santos. A First Draft alerta para o ris-
co de a influência de líderes políticos e 
religiosos afetar a aceitação da vacina, 
que segundo ela é de 53% na região. O 
trabalho analisa as principais narrativas 
nos três idiomas e faz recomendações 
para combater a desinformação sobre 
imunização. 

Neonazistas elegem 
jornalistas como  
inimigos 
Jornalista, você é o primeiro da lista, 
cantaram os nacionalistas italianos 
– sovranisti – em manifestações anti-
lockdown em várias cidades da Itália 
em novembro. A imprensa virou 
inimiga dos que negam a existência do 
coronavírus, não aceitam as medidas de 
distanciamento social e desacreditam 
as vacinas. 

O mesmo acontece na Alemanha, a 
ponto de a Repórteres sem Fronteiras 
ter emitido um alerta cobrando ação 
das autoridades e levantando a preo-
cupação sobre o risco de a intolerância 
contra a imprensa tornar-se o novo nor-
mal. Nos dois países, jornalistas foram 
atacados e feridos. As imagens são im-
pressionantes. 

Redes sem moderação 
atraem excluídos das 
plataformas globais 

Demonizadas por permitirem que dis-
curso de ódio e desinformação conti-
nuem circulando em seus domínios, as 
plataformas digitais globais passaram à 
condição de mariscos, entre o rochedo 
e o mar. Suas iniciativas de banir con-
teúdo nocivo viraram bandeira para as 
redes Parler e Gab ganharem adeptos, 
inclusive no Brasil.

Sem moderação, elas se apropriaram 
da tese de liberdade de expressão e 
viraram o paraíso para os que pregam 
teorias da conspiração (como o movi-
mento antivacina) e desacreditam o 
jornalismo de qualidade. Nos Estados 
Unidos, alguns jornalistas da Fox News 
emprestam seu prestígio à Parler. 

Leia mais em MediaTalks.com.br 

http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/11/13/fake-news-diminuem-intencao-de-se-vacinar-contra-a-covid/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/12/04/first-draft-aponta-narrativas-antivacina-covid-em-ingles-frances-e-espanhol/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/12/04/first-draft-aponta-narrativas-antivacina-covid-em-ingles-frances-e-espanhol/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/11/25/extrema-direita-aproveita-a-pandemia-para-atacar-jornalistas/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/11/25/extrema-direita-aproveita-a-pandemia-para-atacar-jornalistas/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/11/25/extrema-direita-aproveita-a-pandemia-para-atacar-jornalistas/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/12/02/parler-a-rede-dos-extremistas-que-fogem-da-moderacao-das-gigantes-digitais/
http://www.mediatalks.com.br/pt/2020/12/02/parler-a-rede-dos-extremistas-que-fogem-da-moderacao-das-gigantes-digitais/
http://MediaTalks.com.br
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RSF: Pandemia é divisor de 
águas para o jornalismo 

A pandemia ilustra os fatores negativos que 
ameaçam o direito a informações confiáveis e é 
um fator exacerbador. Como serão a liberdade de 
informação, o pluralismo e a confiabilidade em 
2030? A resposta para essa pergunta está sendo 
determinada hoje.

Christophe Deloire, secretário-geral da RSF. 

A organização Repórteres Sem Fron-
teiras aponta correlação clara entre a 
supressão da liberdade da prática jor-
nalística, em resposta à pandemia de 
coronavírus, e a classificação de um 
país no Índice de Liberdade de Im-
prensa elaborado por ela anualmente. 

Tanto a China (em 177º no ranking) 
quanto o Irã (que caiu três posições 
em relação ao ranking de 2019 e 
ficou em 173º este ano) censuraram 
extensivamente seus principais surtos 
de coronavírus, diz a entidade. 

O relatório da RSF destaca também o 
Iraque (que caiu seis posições e ficou 
em 162º lugar no relatório), onde as au-
toridades retiraram a licença da Reu-
ters por três meses após a publicação 
de uma matéria que questionava os 
números oficiais de coronavírus. 

E criticou ainda a “lei do coronavírus” 
aprovada na Hungria (país que 
caiu duas posições e agora está em 
89º no ranking), considerada pela 
organização como “desproporcional e 
coercitiva”. 

Na apresentação do Índice 2020, em 
abril, o secretário-geral da entidade ob-
servou que estamos entrando em uma 
década decisiva. A crise da Covid-19 é 
apontada pela organização como um 
divisor de águas no jornalismo. 
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