
Radar #34 - Novembro/2015 

O Radar está de cara nova! Reformulamos nossa proposta, e, a partir desta edição, o 

monitoramento de notícias terá duração de um mês, em nove sites selecionados: G1, 

UOL, Estadão, R7, Terra, Folha de S. Paulo, Veja, CartaCapital e Época. 

Com o novo formato, poderemos acompanhar a permanência e a flutuação dos assuntos 

mais repercutidos no mês a partir de gráficos e tabelas. Entre os dados analisados estão 

a frequência com que esses assuntos receberam destaque nos veículos, qual assunto é 

destaque em cada veículo e o momento no mês onde cada assunto ganhou importância. 

Nosso método de coleta, entretanto, continua o mesmo: de segunda à sexta-feira, a 

equipe acessa os sites destes veículos e registra os três temas que aparecem em destaque 

em cada um deles, armazenando-os em uma planilha. E agora, ao final do mês, a equipe 

faz um balanço daquilo que o Radar do GrisLab capturou no período. 

Neste balanço são selecionados os assuntos que receberam mais de cinco menções 

durante o mês. Através desta dupla filtragem é possível observar os temas mais 

recorrentes do mês e fazer de fato um “radar” da mídia. 

O Radar #34 traz os assuntos mais tratados pela mídia entre os dias 2 e 30 de novembro 

de 2015, com destaque para os dez mais repercutidos durante esse período: 

 

Tabela 1 – Frequência 

Posição Temas Frequência 

1º Operação Lava Jato 70 

2º Rompimento da barragem da Samarco 56 

3º Atentados terroristas em Paris 44 

4º Eduardo Cunha 35 

5º Estado Islâmico - Terrorismo 24 

6º Crise econômica 22 

7º Operação Zelotes 10 

8º Mulheres 8 

9º Eleição presidencial na Argentina 7 

10º Aumento do desemprego 6 

 

 



Dentre os destaques observamos sete temas relacionados ao Brasil e três internacionais. 

A Operação Lava Jato aparece em primeiro lugar com 70 menções durante o mês de 

novembro. Tema recorrente no Radar desde seu início, a Operação ganhou um dossiê 

especial com cinco análises do GrisLab no fim de setembro, confira aqui. 

A segunda grande cobertura dos veículos relacionou-se ao rompimento da barragem 

em Mariana, assunto também discutido no GrisLab em cinco análises, veja. 

Eduardo Cunha aparece como o terceiro tema nacional no radar com 35 reportagens 

relacionadas no período. Aproveitamos para relembrar uma análise de agosto sobre o 

político aqui. Para o mês de dezembro, estamos preparando outras análises sobre 

acontecimentos que envolvem a figura do deputado. 

Também foram destaques nacionais a crise econômica, o aumento do desemprego, a 

Operação Zelotes e matérias sobre mulheres em diferentes contextos (manifestações 

contra Eduardo Cunha, feminismo, aumento dos assassinatos de mulheres negras). 

Entre os temas internacionais, os atentados terroristas a Paris ganharam bastante 

destaque, assim como reportagens sobre o grupo Estado Islâmico e terrorismo e as 

consequências destes com a crise de refugiados (confira análise do GrisLab sobre o 

tema). O terceiro tema tratado foram as eleições argentinas, com vitória do candidato 

de oposição Mauricio Macri.  

Gráfico 1 – Flutuação durante Novembro 
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http://grislab.com.br/politica/especial-grislab-dossie-lava-jato/
http://grislab.com.br/desastre-socioambiental/dossie-mariana-mobilizacao-redes-de-afeto-em-torno-do-acontecimento/
http://grislab.com.br/crimes/acontecimento-e-politica/
http://grislab.com.br/politica/o-drama-dos-sirios-primavera-sombria-invisibilidade-e-muros/


 

Através do Gráfico 1 observamos o início do mês com a prevalência de reportagens 

sobre Eduardo Cunha e as Operações Lava Jato e Zelotes. Com o rompimento da 

barragem no dia 05, a segunda semana do mês é tomada pela cobertura da tragédia 

socioambiental. Dia 13, uma sexta-feira, ocorrem os atentados a Paris. Na semana 

seguinte, vem o ápice do assunto na mídia e de reportagens sobre o EI e o terrorismo. 

Com a prisão do senador e líder do PT no senado, Delcídio do Amaral no dia 25, vemos 

as matérias sobre a OLJ subirem exponencialmente e se firmarem como o tema mais 

falado no mês. 

Abaixo, ainda, é possível verificar os três temas mais abordados durante o mês por 

veículo monitorado. É interessante notar que a Operação Lava Jato aparece em todos 

eles. 

Tabela 2 – Frequência por veículo 

Veículo Temas Frequência 

Carta Capital 

Estado Islâmico - Terrorismo 7 

Operação Lava Jato 6 

Atentados terroristas em Paris 5 

Época 

Operação Lava Jato 14 

Rompimento da barragem da Samarco 10 

Eduardo Cunha 8 

Estadão 

Operação Lava Jato 7 

Crise econômica 6 

Rompimento da barragem da Samarco 6 

G1 

Atentados terroristas em Paris 8 

Operação Lava Jato 8 

Crise econômica 6 

Istoé 

Operação Lava Jato 11 

Eduardo Cunha 8 

Rompimento da barragem da Samarco 8 

R7 

Rompimento da barragem da Samarco 8 

Eduardo Cunha 3 

Operação Lava Jato 3 

Terra 

Operação Lava Jato 7 

Rompimento da barragem da Samarco 5 

Atentados terroristas em Paris 3 

Estado Islâmico - Terrorismo 3 

UOL Rompimento da barragem da Samarco 9 



Operação Lava Jato 8 

Atentados terroristas em Paris 6 

Veja 

Operação Lava Jato 6 

Rompimento da barragem da Samarco 5 

Eduardo Cunha 4 

 

 

O Radar #34 é resultado do monitoramento realizado de 2 a 30 de novembro de 2015.  
 
Durante esse período, foram registrados os três destaques publicados nas páginas 
eletrônicas dos seguintes veículos: 
 

- CartaCapital 
- Época 

- Estadão 
- G1 

- Istoé 
- R7 

- Terra 
- Uol 
- Veja 

 


