
Radar #35 – Dezembro/2015 

Seguindo o novo formato do Radar, que começou na última edição, a equipe do GrisLab 

realizou o monitoramento de notícias durante todo o mês de Dezembro, de segunda a 

sexta-feira, em nove sites selecionados: G1, UOL, Estadão, R7, Terra, Folha de S. 

Paulo, Veja, CartaCapital e Época.  

Assim, o Radar #35 traz os assuntos mais tratados pela mídia entre os dias 1 e 31 de 

Dezembro de 2015, com destaque para os seguintes temas que foram mais repercutidos 

durante esse período: 

  

Tabela 1 – Frequência por tema 

 Temas Frequência 

1 Impeachment 82 

2 Crise econômica/política 66 

3 Operação Lava Jato 58 

4 Eduardo Cunha 45 

5 Microcefalia/Zika virus 12 

6 Estudantes em SP 11 

7 Bloqueio do Whatsapp 7 

8 Rompimento da barragem da Samarco 7 

9 Vacina contra a Dengue 6 

10 Incêndio no Museu da Língua Portuguesa 5 

 

 

Alguns aspectos dos quatro assuntos mais repercutidos pela mídia no período – os 

pedidos de impeachment de Dilma Rousseff (82); a crise econômica e política (66); a 

Operação Lava Jato (58); e Eduardo Cunha – já foram analisados pela equipe do Grislab 

neste final de ano no Dossiê Planalto Central. Os pesquisadores abordaram alguns 

acontecimentos marcantes, como a marcha Mulheres contra Cunha; a abertura do 

processo de impeachment de Dilma; a carta de Michel Temer; e a briga de José Serra e 

Kátia Abreu em uma confraternização de final de ano. 

Em um panorama mais geral, observamos que, neste mês, o foco da mídia esteve em 

assuntos internos, os quais também foram pauta no mês de Novembro, como o 

Rompimento da Barragem da Samarco (analisado pela equipe do Grislab no Dossiê 

http://grislab.com.br/wp-content/uploads/2015/12/radar_34_novembro.pdf
http://grislab.com.br/politica/dossie-planalto-central-mulher-multidao-mulheres-contra-cunha/
http://grislab.com.br/politica/dossie-planalto-central-o-ultimo-achaque-de-cunha/
http://grislab.com.br/politica/dossie-planalto-central-as-cartas-de-temer/
http://grislab.com.br/politica/dossie-planalto-central-babados-na-corte-brasiliana/
http://grislab.com.br/?s=dossi%C3%AA+mariana&site_section=site-search


Mariana); a epidemia de Dengue e os casos de microcefalia; e as ocupações em escolas 

paulistas (analisada aqui). 

No Gráfico 1, é possível conferir a flutuação de cada um dos temas destacados ao longo 

do mês: 

Gráfico 1 – Flutuação durante Dezembro 

 
 

 

Como já foi mencionado, no ultimo mês do ano, as temáticas que mais apareceram 

estão relacionadas ao Brasil. A primeira semana tem reportagens sobre o pedido de 

Impeachment da presidenta, Eduardo Cunha e a Operação Lava Jato (OLJ) como os 

mais discutidos. Logo na segunda semana de Dezembro, com a suspensão da comissão 

do impeachment pelo STF, as notícias relacionadas sofrem um aumento, enquanto 

outros assuntos perdem destaque. Entre a terceira e a quarta semana do mês, o pico de 

reportagens acontece com a OLJ e as denúncias de onze pessoas envolvidas com 

corrupção na Petrobrás, além dos mandados de busca na casa de Eduardo Cunha.   

A última semana de Dezembro traz uma redução do número de reportagens de 

praticamente todos os assuntos destacados, com exceção das notícias sobre a aprovação 

de uma vacina contra a Dengue.  

 

 

 

http://grislab.com.br/?s=dossi%C3%AA+mariana&site_section=site-search
http://grislab.com.br/politica/a-ocupacao-das-escolas-e-da-politica/


Confira na Tabela 2 os três temas mais destacados por cada veículo, com destaque para 

reportagens sobre os pedidos de Impeachment, que aparecem em todos eles: 

 

Tabela 2 – Frequência por veículo 

Veículo Temas Frequência 

Carta 

Capital 

Impeachment 10 

Crise econômica/política 6 

Operação Lava Jato 5 

Época Impeachment 19 

Operação Lava Jato 11 

Crise econômica/política 7 

Estadão Crise econômica/política 9 

Operação Lava Jato 8 

Impeachment 7 

G1 Crise econômica/política 9 

Operação Lava Jato 6 

Impeachment 4 

Istoé Impeachment 16 

Crise econômica/política 10 

Operação Lava Jato 8 

R7 Eduardo Cunha 4 

Impeachment 4 

Microcefalia/Zika virus 4 

Terra Eduardo Cunha 7 

Crise econômica/política 5 

Impeachment 5 

Eduardo Cunha 7 

UOL Crise econômica/política 10 

Impeachment 10 

Eduardo Cunha 6 

Veja Operação Lava Jato 10 

Eduardo Cunha 9 

Crise econômica/política 

Impeachment 

7 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

O Radar #35 é resultado do monitoramento realizado de 1 a 31 de dezembro 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 


