Radar #50 - Abril/2017
A edição #50 do Radar traz o resultado do monitoramento de notícias
realizado durante todo o mês de Abril de 2017, de segunda a sexta-feira, em oito
sites, listados entre os mais acessados no Brasil1: UOL, R7, Globo.com,
RevistaForum, CartaCapital, Veja, Istoé e Época.
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.
Ao todo, entre 1º e 30 de Abril de 2017 (excluindo-se sábados e domingos),
foram coletadas 288 notícias distribuídas em 36 temas. Os seguintes temas foram
os cinco mais destacados do mês (dois temas dividem a quinta posição):

Posição

Temas

Frequência

1

1

Operação Lava Jato

30

2

2

Reforma Trabalhista

17

3

4

Ataque na Síria

9

4

5 Reforma da Previdência

7

5

G

Governo Temer

4

Greve Geral 28/04

4

5

Os demais 31 temas não obtiveram recorrência significativa, dentre os quais
15 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.
1

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.

Nos gráficos abaixo, confira a distribuição da frequência por veículo dos seis
temas mais repercutidos no mês:
Mais uma vez aparecendo como o tema
mais repercutdo do mês, a Operação Lava Jato
apareceu com mais frequência no Portal R7 e na
revista Época, seguida pela Globo.com e Veja.

O

segundo

assunto

mais

destacado foi a Reforma Trabalhista, que
apareceu com mais frequência na Istoé e
na CartaCapital.

Em seguida, os Ataques na Síria
apareceram mais vezes na manchete da
revista Época e do portal R7.

A Reforma da Previdência, o quarto assunto
mais destacado, apareceu com mais frequência na
Carta Capital.

O Governo Temer e a Greve Geral do dia 28/04 dividem a quinta posição dos
assuntos mais destacados, sendo o primeiro mais frequente na Carta Capital e o
segundo na Revista Fórum.

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

Na primeira semana de abril, os ataques na Síria têm seu pico de ocorrências,
com o lançamento de mais de 50 mísseis norte-americanos contra a base aérea do
governo sírio, deixando um rastro de destruição no país; a ofensiva, segundo a
versão oficial, foi realizada em retaliação ao ataque com armas químicas contra civis
ordenado nesta semana pelo presidente Bashar al-Assad. O segundo assunto mais
frequente nessa semana foi a Reforma Trabalhista, cuja tramitação em caráter de
urgência foi aprovada pela Câmara dos Deputados.
A Operação Lava Jato volta forte, atingindo seu pico de ocorrências na
segunda semana de abril, após a abertura de um inquérito parlamentar a pedido de
Fachin para investigar 9 ministros e 3 governadores. Na mesma semana, foram
divulgados áudios do presidente da JBS, Joesley Batista, em que ele obtinha
confirmações do envolvimento de Michel Temer e Aécio Neves em esquemas de
corrupção e lavagem de dinheiro ligados à empresa.
Na terceira semana, a Operação Lava Jato segue em alta, com a divulgação
da delação premiada de Léo Pinheiro, presidente da OAS, em que afirma que o expresidente Lula solicitou a destruição das provas de seu envolvimento em esquema
de corrupção ligado à empresa. A Reforma da Previdência tem seu pico de

ocorrências, após sofrer alterações no texto que mudavam a idade mínima para
aposentadoria de professores e policiais, gerando protesto por parte de ambas as
categorias na Câmara dos Deputados. O Governo Temer atinge seu pico de
ocorrências por este mesmo motivo.
Por fim, na última semana de abril, a Reforma Trabalhista atinge seu pico de
ocorrências, com a aprovação do texto-base da reforma no plenário da Câmara. Em
reação à tal medida, a greve geral do dia 28 de abril surge no cenário midiático,
atingindo seu pico de ocorrências. A Operação Lava Jato voltou a ser repercutido na
última semana do mês, com a acusação de peculato contra Collor no processo da
Lava Jato, a delação de Mônica Moura que envolve Dilma na Lava Jato e o pedido
de vista por Rodrigo Janot acerca dos limites da ação do MP na Lava Jato.
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