
Radar #43 – Agosto/2016 

Durante todo o mês de agosto, fizemos o monitoramento de notícias de segunda a 

sexta-feira em nove sites selecionados: UOL, Globo.com, Terra, R7, RevistaForum, 

CartaCapital, Veja, Istoé e Época). 

Assim, o Radar #43 traz os assuntos mais destacados pela mídia entre os dias 1 e 

31 de agosto de 2016 (excluindo-se sábados e domingos), especialmente os seguintes 

temas que foram mais destacados 1pelos veículos durante esse período: 

 

 
Temas Frequência 

1 Olimpíadas 2016 211 

2 Impeachment de Dilma Rousseff 99 

3 Governo Temer 29 

4 Eleições municipais 2016 26 

5 Operação Lava Jato 21 

6 Terremoto na Itália 11 

7 Futebol Brasileiro 11 

8 Crise política 07 

 

Nos gráficos abaixo, confira a distribuição da frequência por veículo dos cinco temas 

mais repercutidos no mês (Olimpíadas 2016, Impeachment de Dilma Rousseff, Governo 

Temer, Eleições municipais 2016 e Operação Lava Jato). 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Seguindo o critério estabelecido nas diretrizes do Radar, para que um assunto seja considerado destaque, seu 
número mínimo de aparições na coleta é cinco. Por este motivo, em agosto, a lista de assuntos mais destacado 
possui apenas oito temas, e não 10.  
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Olimpíadas 2016



 No primeiro gráfico, observamos que a cobertura das Olimpíadas 2016 teve grande 

destaque em todas as mídias monitoradas pelo Radar, tendo maior destaque nos portais 

Globo.com e UOL. O impeachment de Dilma Rousseff, por sua vez, foi mais repercutido nos 

sites das revistas semanais (Fórum, Carta Capital, Istoé, Época e Veja). As ações do 

Governo Temer foram mais destacadas pela CartaCapital e Fórum, veículos que se 

posicionam abertamente contra o impeachment de Dilma e as medidas tomadas por Temer 

enquanto presidente interino. 

Já a cobertura das Eleições municipais de 2016  se concentrou em três revistas - 

Veja, CartaCapital e Época -, que abordaram o início das campanhas fazendo oposição aos 

principais candidatos das capitais da região sudeste. E, neste mês de agosto, a Operação 

Lava Jato teve uma repercussão menos intensa do que nos meses anteriores, sendo mais 

destacada pelo portal R7 e pela revista Época.  

Confira no gráfico abaixo a flutuação semanal dos temas mais repercutidos no mês 

de agosto. 
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Operação Lava Jato



 

Como vimos anteriormente, os Jogos Olímpicos do Rio foram o assunto mais 

destacado pelos veículos no mês de agosto, especialmente entre a primeira e a terceira 

semana do mês; o pico de repercussão se deu na terceira semana de agosto, com as 

conquistas de Isaquias Queiroz (medalhas de bronze e prata na Canoagem), Thiago Braz 

(ouro no salto com vara), Robson Conceição (ouro no Boxe), Martine Grael e Kahena (ouro 

na Vela), a ida da seleção masculina de Futebol para a final olímpica e a repercussão e 

investigação do suposto assalto de nadadores norte-americanos assaltados no Rio de 

Janeiro. 

Na semana seguinte – a quarta do mês de agosto, a cobertura dos Jogos Olímpicos 

diminui em função do encerramento do evento, e dá espaço para análises do cenário 

eleitoral nas grandes cidades brasileiras, como Rio de Janeiro, São Paulo e Belo Horizonte, 

o início do julgamento do impeachment de Dilma Rousseff, as consequências do terremoto 

na Itália e o andamento de jogos de futebol nos campeonatos nacionais. 

Na última semana do mês, os veículos destacaram, praticamente, apenas o 

julgamento final do impeachment de Dilma Rousseff, que teve início no dia 25 e se encerrou 

no dia 31, com a efetivação da saída de Dilma após a votação do impeachment no Senado 

Federal. 
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