Radar #49 - Março/2017
A edição #49 do Radar traz o resultado do monitoramento de notícias1
realizado durante todo o mês de Março de 2017, de segunda a sexta-feira, em sete
sites, listados entre os mais acessados no Brasil2: UOL, R7, RevistaForum,
CartaCapital, Veja, Istoé e Época. Excepcionalmente neste mês, e em função de
uma falha na fase de coleta, não apresentaremos os destaques do portal
Globo.com.
Ao todo, entre 1º e 31 de Março de 2017 (excluindo-se sábados e domingos),
foram coletadas 142 notícias distribuídas em 48 temas. Os seguintes temas foram
os cinco mais destacados do mês (dois temas dividem a segunda posição):
Posição

Temas

Frequência

1

Operação Lava Jato

30

2

Operação Carne Fraca
Reforma da Previdência

16

3

Reforma Trabalhista

11

4

Governo Temer

9

Os demais 43 temas não obtiveram recorrência significativa, dentre os quais
33 tiveram apenas uma ocorrência registrada. É possível observar, assim, uma
grande dispersão no foco dos veículos monitorados durante o mês. A lista completa
está disponível na planilha de coleta.
Nos gráficos abaixo, confira a distribuição da frequência por veículo dos seis
temas mais repercutidos no mês:

1

O método de produção do Radar é o seguinte: diariamente, cada um dos referidos sites é acessado
para registro da notícia em destaque. São registrados em uma planilha: data; veículo; título da notícia;
link; tema. Ao final do mês, é feito um processamento desses dados para verificarmos a recorrência
dos temas em destaque, a divisão dos temas por veículo e a sua flutuação ao longo das semanas.
Além dos resultados apresentados neste relatório, a planilha completa da coleta é disponibilizada no
site do GrisLab, podendo, assim, servir como fonte de dados para pesquisas diversas.
2
Os sites foram selecionados a partir do ranking dos sites mais acessados do Brasil, disponibilizado
pelo site Alexa. Disponível em http://www.alexa.com/topsites/countries/BR. Último acesso em 07 de
mar. de 2017. Para a seleção, levamos em consideração portais de notícias com produção própria de
conteúdo.

Mais uma vez, a Operação Lava Jato
aparece como o tema mais abordado durante o
mês, com um total de 30 ocorrências, distribuídas
em todos os sites monitorados. Destaque para os
veículos Veja, com sete menções, e Istoé e Uol,
com seis cada.

Em segundo lugar, com 16 ocorrências,
aparece a Operação Carne Fraca, que, segundo a
Istoé, tem como objetivo “combater corrupção de
agentes públicos federais e crimes contra Saúde
Pública3”. A Operação também aparece nos sete
veículos monitorados, com destaque para Istoé e
Veja, com quatro ocorrências cada.

Dividindo o segundo lugar com a Operação
Carne Fraca aparecem as notícias sobre a Reforma
da Previdência, também com 16 ocorrências,
distribuídas de forma bastante equilibrada entre os
sete veículos.

3

Disponível
em:
<http://istoe.com.br/pf-deflagra-operacao-carne-fraca-contra-corrupcao-naagricultura/>. Acesso em 09 de mai. 2017.

A Reforma Trabalhista aparece em terceiro
lugar no ranking, com um total de onze registros
distribuídos

nos

veículos

CartaCapital,

R7,

Revista Fórum e UOL.

Como ocorrido na edição anterior do
Radar, notícias em torno de medidas do
Governo Temer e da própria figura de Michel
Temer estiveram, mais uma vez, em destaque
nos portais monitorados. Desta vez, foram nove
registros,

distribuídos

em

quatro

veículos:

CartaCapital, R7, Revista Fórum e UOL.

No gráfico abaixo, apresentamos a flutuação semanal dos temas em
destaque no mês de Março:

A Operação Lava Jato, que mais uma vez ocupa o topo do ranking,
apresentou uma distribuição bastante instável entre as semanas. Apenas nos
primeiros três dias de Março, são oito registros, focados nas delações de Marcelo
Odebrecht. Na segunda semana, as ocorrências caem mais que pela metade e o
foco principal é a inclusão de novos delatores no processo. A terceira semana
apresenta o pico de ocorrências sobre a Operação durante o mês, com foco na lista
divulgada pelo procurador-geral da República Rodrigo Janot contendo os pedidos de
investigação – inclusive contra ministros e parlamentares – que resultaram das
delações da Odebrecht. A repercussão sobre a “lista de Janot” e sobre as delações
de Marcelo Odebrecht continuaram a ter destaque ao longo quarta semana. Na
última semana do mês, o destaque ficou por conta da ação de improbidade aberta
pelo Ministério Público Federal contra o Partido Progressista (PP). A ação foi aberta
em função do montante recebido em propinas pelo partido entre 2004 e 2014, que
teria sido 164% maior que o recebimento pelo fundo partidário.
A Operação Carne Fraca só começa a aparecer nos registros ao final da
terceira semana de Março, com a deflagração da operação no dia 17 e a divulgação
das empresas BRF e JBS como principais alvos das investigações. Nas duas
semanas seguintes, as notícias se referem às repercussões e conseqüências da

Operação, como a suspensão da licença de exportação de 21 frigoríficos ligados às
empresas alvo; países que barraram a importação de carne brasileira; e medidas de
controle da produção e da distribuição de carne e produtos derivados.
A Reforma da Previdência começa a aparecer na segunda semana do mês
com notícias referentes às negociações sobre os pontos da mesma. Na terceira
semana, notícias sobre as paralisações de 15 de Março são as mais destacadas,
além de ocorrências em que Michel Temer defende a necessidade da reforma. Na
quarta semana, retornam as negociações dos termos, com destaque para a
exclusão de servidores públicos estaduais e municipais da reforma. Na quinta
semana não há registros sobre o tema.
Nas três primeiras semanas do mês, a Reforma Trabalhista tem apenas um
registro, da CartaCapital, no dia 10, referente à possibilidade de a Câmara dos
Deputados colocar em votação o texto de 1998 sobre a regulamentação da
terceirização irrestrita. Mas é a partir do dia 21 que a pauta ganha força nos veículos
monitorados, com a votação e aprovação, na Câmara, do texto citado. No dia 24, na
Revista Fórum, há um registro sobre a possibilidade de uma greve geral. Até o fim
do mês, é a terceirização que domina a abordagem dos veículos sobre a reforma,
com detalhamentos da proposta e posições contra e a favor.
Outras notícias sobre o Governo Temer se distribuem de forma equilibrada ao
longo do mês, com exceção da quarta semana, em que não há registros. As notícias
se referem a pautas diversas, como análises gerais do Governo, críticas ao
comportamento de Michel Temer, e o aumento no índice de reprovação do
presidente.
Análises
Confira as análises já produzidas pela equipe do GrisLab sobre alguns dos
temas mais recorrentes em Março:
OPERAÇÃO LAVA JATO
A Lava Jato e a (falsa) polarização do país
24/10/2016 | Gáudio Bassoli
Link: http://grislab.com.br/?p=1747
Lula, a “delação midiática” e as violações democráticas
23/03/2016 | Gisa Carvalho
Link: http://grislab.com.br/?p=1451

Dossiê Lava Jato (4 análises)
Setembro/2015
Link: http://grislab.com.br/?p=1138
OPERAÇÃO CARNE FRACA
É só a Carne que é Fraca?
10/04/2017 | Afonso Sepulveda e Gáudio Bassoli
Link: http://grislab.com.br/?p=1917
REFORMA TRABALHISTA
Terceirização irrestrita: manobra, precarização e perda de direitos
24/04/2017 | Paulo Basílio
Link: http://grislab.com.br/?p=1942
GOVERNO TEMER
Manifestações de março anunciam a indiferença do governo à voz do povo e a
brecha que se abre para a resistência
19/04/2017 | Suzana Lopes e Ana Luiza Azevedo Pires
Link: http://grislab.com.br/?p=1932
Transposição do Rio São Francisco: esperança e polêmica
31/03/2017 | Lívia Barroso
Link: http://grislab.com.br/?p=1913
As (des)medidas “contra a corrupção”
14/12/2016 | Gáudio Bassoli e Terezinha Silva
Link: http://grislab.com.br/?p=1791
Projetos de educação e de poder: o governo Temer e a reforma do ensino
médio
13/10/2016 | Mayra Bernardes
Link: http://grislab.com.br/?p=1737
A novela de um (des)governo
21/07/2016 | Gáudio Bassoli e Paulo Basílio
Link: http://grislab.com.br/?p=1632
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